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الطابعون

رشكة مطابع السودان للعملة املحدودة

تنويه

كل مايرد يف هذه املجلة من آراء ووجهات النظر
الميثل بالرضورة رأي بنك السودان املركزي إمنا تقع
مسؤولية ذلك عىل الكاتب

كلمة العدد
يص��در الع��دد األول للع��ام 2012م وق��د افتتح بنك
السودان املركزي فرعي الجنينة وسنار يف إطار الجهود
املبذولة لنرش الوعي املرصيف واالقتصادي بالرتكيز عىل
اس��تقطاب املوارد داخل الجهاز املرصيف واملؤسس��ات
املالية واالحتفاظ بالودائ��ع بأنواعها املختلفة ،مقابلة
الطلب عىل التمويل لتغطية احتياجات العمالء بهدف
زيادة اإلنتاج وتقديم الخدمات ،وذلك باستخدام صيغ
التمويل اإلسالمية املعمول بها ،باإلضافة لخدمة الوالية
املعنية فيام يتعل��ق بحفظ الودائ��ع وتوفري النقدية.
ويتوقع قريباً افتتاح الفروع التي صدر قرار بإنش��ائها
وخاصة فرع��ي كادقيل والدمازين.وأيضاً هنالك حراك
يف جانب تنشيط التمويل األصغر فيام يختص باملوارد
والرشائح املس��تهدفة حيث تم إط�لاق مرشوع ربط
صغار املزارعني باألسواق.
يحت��وي هذا العدد عىل أربع��ة مواضيع يتناول األول
دراسة وتحليل محددات االستقرار املايل ،ويناقش الثاين
تنافسية الصادرات السودانية غري البرتولية ويستعرض
الثال��ث تبني نظام الهن��درة يف املصارف الس��ودانية
أما الرابع باللغة االنجليزي��ة عن التحقيق يف مقايضة
املخاطر والعوائد يف س��وق األوراق املالية الس��وداين.
هذا باإلضافة لألبواب الثانية والتي تضمنت تقريراً عن
دورة املنتجات اإلس�لامية خالل الفرتة  23 - 19فرباير
2012م ،تجدر اإلش��ارة إىل أن هذه الدورة نظمت يف
إطار التعاون املشرتك بني البنك اإلسالمي للتنمية وبنك
الس��ودان املركزي.والس��تمرارية هذه اإلصدار تناشد
هيئ��ة التحرير الباحث�ين برفده��ا باملوضوعات ذات
الصلة لتحقيق أهدافها املنشودة.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
رئيس التحرير

دراسات وبحوث

مح�ددات االس�تقرار المال�ي:
دراسة تحليلية تجريبية

إعداد :د.مصطفى محمد عبدالله
مدير إدارة البحوث والتنمية
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 .1توطئة:
تعتمد هذه الورقة عىل فرضية اساسية مفادها
أن ظاهرة البح��ث عن الريع ()Rent seeking
أصبح��ت مالزمة لالقتصاد الس��وداىن يف الوقت
الراهن يف ظل عدم التيق��ن وتداعيات انفصال
الجن��وب ،وترت��ب ع�لى ذل��ك تح��ول معظم
املتعاملني إىل نشاط البحث عن الريع للتعويض
عن خس��ائر محتملة ناتجة عن تعديالت سعر
ال�صرف والضغوط التضخمي��ة ،حيث ارتفعت
عالوة الس��وق االس��ود وهى اكرب دافع لتحول
االنش��طة االقتصادية من القطاع��ات االنتاجية
(الزراعة،الصناع��ة والتعدين) إىل أنش��طة تدر
عائداً رسيعاً تتمثل يف املضاربة يف س��وق النقداً
األجنبي ،وس��وق السلع وس��وق االوراق املالية
او العق��ارات والس��يارات .ونتج عن ذلك توجه
معظم تجارة الس��لع س��واء عىل مستوى تجارة
الجملة او تجارة التجزئة إىل رفع التوقعات حول
إمكانية تعديل االسعار املحلية بسبب التضخم
املس��تورد ،واملحصلة النهائية هى ضمور االنتاج
الحقيق��ى وظه��ور التقلبات الحادة يف اس��عار
الس��لع .اثبت��ت نتائج الدراس��ة أن البحث عن
الريع ليس فقط يؤدى إىل عدم االستقرار النقدى
( )Monetary Instabilityب��ل هن��اك ادل��ة
قطعية بان ظاهرة البحث عن الريع ستؤدى إىل
استفحال حالة عدم االستقرار املايل(Financial
 ،)instabilityحيث س�ترتفع مع��دالت التعرث
يف التموي��ل املرصىف وبالتاىل س��تنخفض نس��بة
كفاية راس املال()Capital Adequacy Ratio
وتس��عى البن��وك إىل اكتن��از النق��د االجنب��ى
واالحتف��اظ ب��االوراق املالية مام يول��د ضائقة
الس��يولة ( )liquidity Crisisوالنتيجة النهائية
هى انحسار التمويل للقطاع الخاص.

ومام الشك فيه ان السياسات االقتصادية الكلية
(السياس��ة النقدية واملالية) تس��تهدف معالجة
عدم التوازن الداخىل والخارجى ،وهى اجراءات
س��تكون لها اثار ممت��دة عىل مجم��ل القطاع
املرصىف وتتطلب مراقبة وارشاف مستمر للقوائم
املالية واتخاذ االجراءات والتنبوء باالثار لتفادى
اي��ة تداعيات س��البة .تق��وم الفكرة االساس��ية
له��ذه الورقة ع�لى ان البنوك تواجه مش��اكل
وازم��ات مرتبط��ة باساس��يات االقتص��اد الكىل
( ،)Macroeconomic Fundamentalsوه��ى
تعك��س اوضاع الع��رض ال��كىل والطلب الكىل
واثر الصدمات ،وىف حالة االقتصاد الس��وداىن يف
مرحلة مابعد االنفصال تظهر مؤرشات االقتصاد
ال��كيل ضغوط��اً تضخمي��ة وانخفاضاً يف س��عر
العمل��ة الوطنية وتدىن مس��توى االنتاج الكىل،
وبالت��اىل تصبح بيئ��ة االقتصاد متأث��رة بظاهرة
عدم اليقينية وتنترش املضاربة يف االسواق (سوق
النقد االجنبى تحدي��داً) ،وبالتاىل تنترش ظاهرة
البح��ث عن الري��ع ( ،)Rent Seekingوتتحول
البن��وك إىل اكتناز النق��د االجنبى وتتجنب منح
التمويل لتفادى مخاطر سعر الرصف والتضخم،
وعدم الدخول يف انش��طة متويلية قد يؤدى إىل
ت��اكل قيمة االصول الحقيقي��ة عرب الزمن وتدىن
نس��ب كفاية راس املال ،ونتيجة لحالة الكس��اد
تتع�ثر انش��طة التمويل وتزداد خس��ائر البنوك
ومخاطر س��عر الرصف ،ولذلك البد من تحديد
حجم االنكش��اف ملخاطر السوق ومخاطر سعر
الرصف ومخاطر االئتامن ووضع الخطط الكفيلة
للمحافظة عىل االس��تقرار املايل .نتيجة لفقدان
جزء كبري من عائدات النفط تصبح ضغوط سعر
الرصف (ازمة عملة) هى الشعلة االولية ملشاكل
القط��اع املرصىف والت��ى تحتاج لجه��ود مضنية

واليات الرقابة املرصفية لضامن تفادى مش��اكل الس��يولة
وكفاية راس املال وعدم القدرة عىل الوفاء .يف ظل السياسة
النقدي��ة املطلوب��ة المتص��اص فائض الس��يولة وتخفيض
التضخم يصبح من الصعوبة مبكان ضخ الس��يولة بواسطة
البنك املركزى يف ش��كل ودائع ط��رف البنوك التجارية ،بل
تصبح استعادة ودائع البنك املركزى السابقة مهمة معقدة
تتطل��ب مراجعة املوقف املايل لكل بنك بش��كل منفصل،
وتقيي��م االوضاع والتدخل عرب عمليات الس��وق املفتوحة
ومراقب��ة مرك��ز النقد االجنبى لتفادى مش��اكل الس��يولة
بالعملة املحلية واالجنبية.
تؤثر حال��ة عدم اليقيني��ة ()Uncertaintyعىل االس��واق
وت��ؤدى إىل تدىن العائد ،ففى حال��ة االوراق املالية يعزف
املتعامل��ون من رشاء االوراق املالي��ة اذا كانت هناك حالة
عدم يقيني��ة ويرتتب عىل ذلك انخفاض الطلب عىل هذه
االوراق فينخفض س��عرها مام يقلل من ربحية املؤسسات
املالية التى تعتمد يف نش��اطها ع�لى االوراق املالية .اما اثر
عدم اليقينية يف سوق النقد االجنبى فيكون بعكس االتجاه
اذ تؤدى ن��درة النقد االجنبى إىل ظاه��رة اكتناز العمالت
االجنبية وتصبح وعاء لحفظ القيمة وبزيادة الطلب بسبب
املضاربة ترتفع قيمة العمالت االجنبية تباعاً ،حيث يسعى
امل��وردون إىل تحويل ارصدتهم إىل ارص��دة بالنقداالجنبى
تحس��باً الرتفاع س��عر ال�صرف والنتيجة هى التوس��ع يف
عملي��ات البحث ع��ن الريع ومزيد من انخفاض يف س��عر
الرصف ،اال ان التدخل يف س��وق النقد االجنبى من ش��أنه
ان يربك حس��ابات املضاربني ،فاذا استقرت اسعار الرصف
لفرتة طويلة نس��بياً ب��دون تغرييضط��ر املتعاملني إىل بيع
العم�لات االجنبي��ة ملقابلة العملي��ات املختلفة وىف هذه
الحال��ة تختفى ظاهرة املضارب��ة تدريجياً ويتلقص الفارق
بني سعر الرصف الرسمى واملوازى (عالوة السوق االسود).
وميك��ن منذجة عدم اليقينية عىل حس��ب اث��ر الصدمة يف
س��وق النقد االجنبى ومعرفة املدى الزمنى الختفائها ،لكن
تظ��ل السياس��ات االقتصادية الكلية هى املحدد االس��اىس
للسيطرة عىل ظاهرة عدم اليقينية.
من الناحية املنهجية اعتمدت الدراسة عىل بيانات تعكس
مدى تاثر االئتامن املحىل وموقف االحتياطيات باملتغريات
االقتصادية الكلية ،وتم ادراج بيانات سالس��ل زمنية ملعرفة
تفاعل املتغريات االقتصادية الكلية ،وانعكاسها عىل القطاع
امل�صرىف وفقاً مل��ؤرشات اقتصادية ومالي��ة محددة لقياس
مدى اس��تجابة القطاع املرصىف الثر فقدان البرتول ،تش�ير
النتائج إىل ان سلوك املتغريات يشري إىل تعرض االقتصاد إىل
ضغوط تضخمية وارتفاع س��عر الرصف مام يعرض القطاع
املرصىف إىل االنكشاف للعديد من مخاطر السوق ومخاطر
االئتامن ومخاطر س��عر الرصف واثبتت النتائج ان القطاع
امل�صرىف يواجه تحدي��ات تحتاج إىل وض��ع خطط وبرامج

محددة.
تش�ير النتائج إىل اهمية اس��تقرار املس��توى العام لالسعار
واس��تقرار س��عر الرصف كرشط رضورى لتحقيق
االس��تقرار امل��ايل ،وتوىص الدراس��ة
بتفعي��ل اس��اليب الرقاب��ة
واالرشاف امل�صرىف للتاك��د
التام م��ن ق��درة البنوك
عىل تجاوز االثار املرتتبة
عىل ضغ��وط التضخم
و سعر الرصف ،وذلك
م��ن خ�لال متابع��ة
املخصص��ات للدي��ون
الهالكة ورفع كفاية
راس امل��ال
واالهت�مام
بتو جي��ه
ا لبن��و ك
لتجنب الدخول
يف التزامات بالعملة االجنبية يف ظل تدىن
االصول بالنقد االجنبى .تركز الدراس��ة ع�لى اهمية اجراء
اختبارات ضغ��ط تفصيلية لواقع البنوك التجارية ،وقدرتها
عىل رفع نس��بة كفاية راس املال وادارة السيولة لكل بنك
عىل حدة مبا يضمن تحقيق ربحية تس��اعد عىل اس��تدامة
االستقرار املايل.
 .2االستقرار املايل:
ميثل البنك وس��يط مالياً التزامات��ه عبارة عن ودائع قصرية
االجل واصول��ه عبارة عن متويل قصري وطويل االجل ،ومن
املؤك��د ان ارتفاع معدالت التضخم س��تؤدى إىل تاكل راس
املال وتعرض البنك النكش��اف حقيق��ى وعدم القدرة عىل
مقابلة التزاماته املتعددة ،ايضاً تؤدى تغيريات سعر الرصف
إىل تعدي�لات اساس��ية يف مرك��ز النقد االجنب��ى واحتامل
انكش��اف املص��ارف إىل س��عر ال�صرف ومخاطر الس��وق
واملخاطر التشغيلية.
نتيجة لالزمات املالية العاملية اصبح االس��تقرار املايل 1ميثل
اولوي��ة قص��وى لواضعى السياس��ات االقتصادي��ة الكلية،
ميثل االس��تقرار املايل قابلية الجه��از املرصىف المتصاص اثر
الصدمات يف االقتصاد ،عادة ما تقوم اختبارات الضغط عىل
تحليل مخاطر االئتامن ،سعر الرصف وتكلفة التمويل وهى
مخاطرتزداد مع تعرض االقتصاد لصدمات داخلية وخارجية.
اثبتت الدراسات ان التضخم ميثل أهم العوامل التى تؤدى
 1هناك عدة تعريفات لمصطلح عدم االستقرار المالي ولكن المقصود
في هذه الورقة هو فشل البنوك في القيام بوظيفتها االساسية نتيجة لصدمة
خارجية على غرار فقدان البترول عند انفصال الجنوب ،ويترتب على
ذلك ان مؤشرات االستقرار المالي كقياسات للمالءة المصرفية تتطلب
جهوداً واضحة لزيادة نسبة كفاية راس المال وادارة السيولة لدى البنوك
التجارية.
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لعدم االستقرار املايل .)Michael D. Bordo(2001
عادة ما تتعرض البنوك إىل ازمات بش��كل غري منتظم وغري
مرتب��ط باالداء الحقيق��ى لالقتصاد ،واحيان��اً اخرى ترتبط
ظاهرة االزمات املرصفية بعملية تس��ييل االصول بخس��ائر
كب�يرة نتيجة لصدمة اقتصادية ماثل��ة ،وبالتاىل يظهر جلياً
ع��دم قدرة املص��ارف عىل مقابل��ة التزاماته��ا القامئة مام
يعرضها للطرد من املقاصة ،وتتعمق املشكلة إىل ان تصبح
حالة افالس ماىل ولرمبا ادت إىل حالة هلع وسط املتعاملني
وس��تنتقل العدوى إىل بن��وك اخرى مؤدي��ة إىل انهيارات
متتالي��ة .لذلك يصبح تدخل البن��ك املركزى رضورة ملراقبة
الوضع واالرشاف عىل البن��وك التى تواجه ازمات للحيلولة
دون افالسها او تعرضها النهيار ماىل.
يعت�بر انخفاض معدل النمو االقتص��ادى وارتفاع معدالت
التضخم من اهم العوامل املؤثرة عىل استقرار النظام املايل
واملرصىف ،ولذلك تلعب السياس��ة النقدية دوراً اساس��ياً يف
املحافظة عىل االس��تقرار املايل .فاالج��راءات التى يتخذها
البنك املركزى لرفع او تخفيض االحتياطى النقدى القانوىن،
او التدخل بالرشاء والبيع يف عمليات السوق املفتوحة ،رفع
او تخفيض تكلفة التمويل يف االقتصاد (هوامش املرابحة و
العائد عىل حس��ابات االستثامر) ،عمليات التدخل يف سوق
النقد االجنب��ى وغريها من االدوات التى تؤثر عىل املوقف
املايل للمصارف بش��كل مبارش ،ولذلك البد من دراس��ة اثر
كل اداة وفعاليته��ا قبل اتخاذ االجراءات ،والتاكد التام من
عدم االخالل باالستقرار املايل .باالضافة إىل ذلك يعترب متويل
الحكومة باالس��تدانة م��ن الجهاز امل�صرىف ،او عن طريق
ط��رح اوراق مالي��ة ايضاً من االجراءات التى تؤثر بش��كل
غ�ير مبارش عىل نش��اط املصارف ،وه��ذا يعتمد إىل درجة
استقاللية البنك املركزى او تبعيته لوزارة املالية وذلك الذى
يحدد مدى اس��تجابة البنك املركزى لتغطية عجز املوازنة،
وااله��م من ذلك خيارات البنك املركزى يف تبنى سياس��ات
سعر الرصف ما بني املرونة والثبات ،ولذلك ميكن القول بان
االطار االقتصادى الكىل لعمل السياسة النقدية واملالية يؤثر
بطريقة مبارشة وغري مبارشة عىل مؤرشات االس��تقرار املايل
يف البنوك .من الناحية التجريبية يعترب تصميم السياس��ات
النقدية وعالقتها باالستقرار املايل من القضايا ذات االهمية
القصوى بالنس��بة لصانعى السياس��ة يف البن��وك املركزية،
ولذلك يعترب ادراج نس��بة عرض النق��ود إىل الناتج املحىل
االجامىل  M2/GDPاو نسبة االئتامن الداخىل Domestic
 credit/GDPاو سعر الرصف يف النامذج االقتصادية (كام
س��ياىت الحقاً) رضورة ملعرفة مدى استجابة الجهاز املرصىف
لتعديالت السياسة النقدية وسياسات سعر الرصف.
تس��تخدم اختب��ارات الضغ��ط لقياس مدى ق��درة النظام
املرصىف عىل تحم��ل الصدمات ،وتعترب الس�لامة املرصفية

( 2))financial soundness indicators (FSIsم��ن اهم
املؤرشات التى تقيس قدرة املصارف عىل تحمل الصدماتـ،
وميكن ادراج املؤرشات االقتصادية الكلية (التضخم ،س��عر
الرصف،مع��دل النمو االقتصادى ،س��عر الفائ��دة او تكلة
التمويل) ملعرفة مدى اس��تجابة االقتصاد للصدمات .هناك
منهجي��ات اخ��رى تتمثل يف اس��اليب نظم االن��ذار املبكر
( ،)Early Warning Systemsوالفكرة االساس��ية هى ان
النظام املرصىف يس��تجيب للصدمات عىل مستوى االقتصاد
ال��كىل ،اال ان قدرة املصارف ع�لى تحمل ذلك تختلف من
م�صرف إىل مرصف ،وتلعب الرقابة واالرشاف املرصىف دوراً
بارزاً يف كيفية املحافظة عىل االستقرار املايل.
تح��دد املعايري الدولية (لجنة بازل) نس��بة  % 8كحد ادىن
لكفاي��ة راس امل��ال ،ومؤخراً ت��م رفعه��ا إىل  ،% 12اال ان
الس��ؤال االس��اىس هو ماذا يحدث ل��و ان غالبية البنوك ال
تتمي��ز بالقدرة عىل الوف��اء ()Insolvent؟ يف هذه الحالة
يجب ان تهتم الس��لطات الرقابية واالرشافية بوضع خارطة
طري��ق لرفع راس امل��ال الرق��اىب (،)Regulated Capital
وميكن ان تكون البداية يف البنوك نفس��ها لرتفع راس املال
بشكل فردى ،ولكن اذا فشلت البنوك يف رفع راساملها البد
من تدخل الحكوم��ة  ،3ولكن قبل تدخل الحكومة كيف
ميكن تحدي��د حجم زيادة راس امل��ال املطلوبة لرفع راس
مال البنوك لتصبح يف املتوسط وفقاً ملتطلبات الحد االدىن؟
لالجابة عىل هذا الس��ؤال ميكن تحديد الحد االدىن لكفاية
راس امل��ال  % 10وبالت��اىل ف��ان التدخ��ل املطلوب ميكن
حسابه باملعادلة التالية:
()C+I(/ {RWA+ q*I}= p=0.1 ……………….(1
حيث  pمتثل الحد االدىن لراس املال الرقاىب =C ،راس املال
العامل يف البنوك =I ،راس املال االضاىف املطلوب (Capital
 =Injection)، RWAاالصول املرجحة باملخاطر q ،نس��بة
راس املال التى تستخدم لزيادة االصول املرجحة باملخاطر.
من املعادل اعاله ميكن مالحظة اآليت :يف حالة C<p* RWA
)I=( p RWA-C)/(1-pq) ……………………(2
وىف حالة عدم اس��تخدام الضخ لزيادة راس املال يف تغطية
االص��ول املرجحة باملخاطر ،مبعن��ى ان تكون  q=0وبالتاىل
تصبح القيمة  Iهي املطلوب حسابها وتغطيتها (Bailout
.4 ) or capital injection
 2ميكن قياس السالمة املصرفية باملعادلة التالية z≡(k+μ)/σ :حيث k
راس املال كنسبة من االصول (حقوق املساهمني) μ ،متوسط العائد على
االصول بعد خصم الضريبة σ،االنحراف املعيارى للعائد على االصول.
3

)See more details in Martin Čihák (2007

 4نظراً الن البنوك المركزية عادة ال تكشف تفاصيل اختبارات الضغط،
فليس باالمكان اجراء اختبارات الضغط وتحديد حجم الضخ الراسمالى
المطلوب في الجهاز المصرفى في السودان في هذه الورقة ،ولكن يمكن
االفصاح عن تقارير تقييم القطاع المالي(  ) sFinancial stability A

انتهج��ت الورقة التدرج يف اجراء االختبارات ،اذ تم تحديد
نوع املخاطروحجمها حسب افرتاضات النموذج االقتصادى
الكىل ( )Macroeconomic Modelوباس��تخدام الربمجة
املالي��ة ( )Financial Programmingلتحدي��د تفاع��ل
القطاع��ات االقتصادية االربعة ومن ث��م تحديد حجم اثر
كل من تراجع النمو االقتص��ادى ،ارتفاع معدالت التضخم
وارتفاع الضغوط عىل س��عر الرصف وفقاً لس��يناريوهات
مح��ددة تق��وم عىل فرضي��ة ع��دم الحصول عىل رس��وم
عائ��دات النفط م��ع جنوب الس��ودان ،التوس��ع يف رشاء
الذه��ب بواس��طة البنك املرك��زى ومنو حصيل��ة صادرات
الذهب ،والتوقعات بش��ان تحس��ن القط��اع الخارجى مع
سياس��ات احالل الواردات وترقية الصادرات ،ايضا تم وضع
دور التنس��يق بني البنك املرك��زى ووزارة املالية يف معالجة
اخت�لاالت التوازن الداخىل والخارجى .تم تحديد متغريات
القطاع املايل والتى شملت التوسع النقدى ونسبة االئتامن
الداخىل إىل االنتاج املحىل ،استخدمت طريقتان مختلفتان
من الناحية املنهجية ،تم استخدام اسلوب اختبار الضغط العام
( ،)Aggregate Stress Testingوه��ى االلية التى تس��اعد عىل
ع�لى تحديد املخاطر ملجموعة البن��وك يف القطاع املرصىف،
اعتمدت الدراس��ة عىل بيانات مجمع��ة (Consolidated
 ،)Balance Sheet for Commercial Banksوه��ى
بينات تغط��ى الجهاز املرصىف عىل مدى عق��د من الزمان
2011-2000م وهى سالسل زمنية.
عىل املس��توى التجريبى تم اختبار العالقة الديناميكية بني
تعديالت السياس��ة النقدية ومتغريات القطاع املرصىف ،تم
استخدام منهجية تصحيح الخطأ ()Error Correction Model
لتحديد تفاعل التوسع النقدى مع صدمات االئتامن املحىل
( ،)Domestic Credit Supply Shocksوامك��ن معرفة عدم
التوازن ومدى التعديل املطلوب لتصحيح اختالالت القطاع
النقدى .وتشري نتائج الدراسة إىل اهمية تعديل السياسات
النقدية عند تع��رض القطاع املرصىف لصدم��ات اقتصادية
كلية.
يقصد بازمة البنوك تدىن قيمة اصول البنوك ملقابلة الخصوم
او االلتزامات،وقد يتطلب االمر فقط تدخل الحكومة لدعم
راس م��ال البنك او رشائ��ه ،او تدخل البنك املركزى بوضع
ودائع مرصفية تساعد يف تحس�ين املوقف السيوىل للبنك،
ولرمبا تعدت املش��كلة الحلول املؤقتة إىل ظاهرة تؤدى إىل
حالة افالس ماىل تتطلب التصفية وتكون لديها اثار عدوى
( )Panicتش��مل بنوك ومؤسسات اخرى مام ينعكس سلباً
عىل سمعة البنوك والنظام املرصىف بشكل كامل.
من اهم س�مات ازمة البنوك وظاهرة عدم االستقرار املايل
حدوث س��حوبات معتربة من الودائع طرف البنوك ،وهى
ً
مستقبال وتحليل االستقرار
) sessment Reportبعد اعدادها ونشرها
المالي بمنهجية مختلفة اال انها تقيم قدرة المصارف على امتصاص
الصدمات.

متثل مؤرشاً لوجود ازمة طارئة ،تدىن ارباح البنك والدخول
يف عملي��ات خارسة والتعرث يف التموي��ل ميكن ان يقود إىل
تاكل راس امل��ال وانخفاض املالءة املالية ،وتدخل الحكومة
لرشاء ج��زء معترب من حق��وق امللكية ،وتج��اوز الخصوم
للقيمة السوقية لالصول.
البحث عن الريع:5
عندم��ا تنترش ظاه��رة البحث عن الري��ع يتحول املجتمع
بكامله إىل تحصيل املال ،تتعقد االجراءات البريوقراطية يف
كيفية تسجيل االراىض او دفع الرسوم الجمركية والرضيبية
وتنت�شر ظاهرة الرش��اوى يف املعام�لات املالية واملرصفية،
وتهتم االنش��طة الطفيلي��ة بتحصيل املال ولي��س االنتاج،
ولذل��ك تصب��ح القطاع��ات االنتاجية غري جاذبة وتنش��ط
املضاربة كظاهرة م��درة للدخل .ويعمل االفراد والرشكات
عىل استغالل الظروف.
قدم ( )Tullock (1967تعريفاً وصفياً لظاهرة البحث عن
الري��ع والحقاً اس��تخدم أمنوذجاً لتحليل الظاهرة لتفس�ير
عملي��ة الحصول ع�لى الربح ب��دون جهد انتاج��ى ،بينام
اوضح��ت( )Anne Kugman (1974ان هن��اك تكالي��ف
عالي��ة ع�لى املجتمع .وم��ن اهم املالحظ��ات التى ميكن
توضيحه��ا ان البحث ع��ن الريع ميكن ان يتقلص بش��كل
كب�ير اذا ت��م تفعي��ل السياس��ة املالية وتش��ديد االنظمة
الرضيبية بحيث تس��تعيد الدولة غالبي��ة الريع الناتج عن
نش��اط املضاربة .احياناً يس��عى االفراد والرشكات للبحث
ع��ن الريع دون القي��م االخالقية التى يج��ب ان تتوفر يف
انواع البيوع املختلفة ،ومن الناحية الرشعية تعترب انش��طة
البح��ث عن الريع هدامة ومخالف��ة للضوابط التى تحكم
املعام�لات .وللتوضيح هناك اخت�لاف جوهرى بني البحث
عن الربح والبحث ع��ن الريع .اقتصادياً يؤدى البحث عن
الربح إىل تعظيم ال�ثروة وتحمل مخاطر مختلفة من اجل
استغالل املوارد وتوظيفها يف االنشطة االقتصادية املختلفة،
بينام تقوم فك��رة البحث عن الريع عىل اس��تغالل النفوذ
واس��تخدام اس��اليب مخالفة للنظم املتبعة عادة من اجل
زيادة الدخل .)John R. Boatright(2009
تنترش ظاه��رة البحث عن الريع عندما تس��تطيع جامعة
بعينها من تنظيم نفسها لالستحواذ عىل مكاسب متعددة يف
ترتيبات معينة تستهدف هدف يف ظاهره يخدم االهداف
التنموية كعملية دعم الزراع��ة ،او توفري التمويل االصغر،
او رفع القدرات التدريبية او غريها ،ويتم تس��خري اللوائح
والقوان�ين التى تخدم هذه االغ��راض بحرفية عالية ،لكن
يس��تطيع افراد او جامعات من اس��تغالل هذه املشاريع
واالستفادة من الريع فقط وليس تشجيع االنتاج الحقيقى
وخدمة االهداف التنموية.
عادة ما تدخل انش��طة البحث عن دعم االنتاج الزراعى او
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حافز الصادر وغريها ضمن البحث عن الريع ،الن املتعاملني
يس��تغلون اللوائح املنظمة من اجل الرتبح وليس لتوس��يع
العمليات االنتاجية واس��تغالل املوارد يف العملية االنتاجية
الفعلية ،ب��ل الغالبية تهدف إىل البحث ع��ن الريع فقط.
احيانا تس��تغل الجامعات فرص قيود حكومية عىل انشطة
بعينها للحصول عىل اعفاءات جمركية ورضيبية والحصول
ع�لى النقد االجنبى والهدف النه��اىئ هو البحث عن الريع
وليس زيادة االنتاج .تعترب انش��طة تهريب السكر والدقيق
ومنتج��ات البرتول إىل دول الجوار من اهم مظاهر البحث
عن الريع يف االقتصاد السوداىن يف الوقت الراهن.
هناك عالق��ة وطيدة بني البحث عن الريع والفس��اد ،وىف
ه��ذه الحال��ة ي��ؤدى البحث ع��ن الري��ع إىل الدخول يف
الكس��اد االقتصادى وافقار صغ��ار املنتجني وخروجهم من
دائرة االنت��اج ،وغالباً ما تتزامن مع ذلك مظاهر اجتامعية
سالبة تتمثل يف التسول وانتشار الترشد والجرمية كافرازات
اجتامعية تعكس فشل النش��اط االقتصادى يف توفري فرص
العمل او زيادة االنتاج.
منذجة عدم االستقرار املايل:
يعتمد االقتصاد املنهج التجريبى التحليىل لتحديد العالقات
االقتصادية وقياس��ها وفقاً الس��س نظرية تم اختبارها عىل
مختلف الظواهر ،وعند تحليل االستقرار املايل تربز اشكالية
كيفي��ة تحديد طبيع��ة العالقة بني امل��ؤرشات االقتصادية
الكلي��ة واالداء الفعىل للمؤسس��ات املالية عىل املس��توى
الجزيئ وه��ذا يجعل منذجة هذه العالقات بالغة التعقيد،
وتفس�ير ظاهرة االستقرار املايل هى مكمن صعوبة تحديد
إطار نظرى لتحليله��ا تجريبياً ،فمن الناحية النظرية يعترب
تحليل وتفس�ير االس��تقرار النقدى واس��تقرار االسعار اكرث
وضوح��اً وقابلي��ة للقياس ،يف املقابل لي��س هناك تعريف
واضح ملفهوم االس��تقرار املايل اال يف حالة غيابه مع صعوبة
قياس��ه ،وىف حني هناك ادوات محددة للتاثري عىل استقرار
االس��عار ومب��دى زمنى مح��دد ،فهناك محدودي��ة الليات
التاثري عىل االس��تقرار املايل ،ومن ناحية ثانية ميكن حساب
اس��تقرار االسعار ولكن من الصعوبة مبكان قياس االستقرار
املايل ،وميك��ن التنبوء بارتفاع االس��عار بقي��اس االنحراف
من املتوس��طات او هيكل توزيع��ات النزعة املركزية ،لكن
التنبوء باالس��تقرار املايل فق��ط يعتمد عىل طرىف نقيض يف
التوزيعات االحتاملية ،وىف حني ميكن اجراء اختبار استقرار
االسعار مبعايري التنبوء العادية ،6فان اختبار التنبوء يف حالة
االستقرار املايل يعتمد عىل املحاكاة 7او اختبارات الضغط.8
من الناحي��ة العملية يعترب اس��تهداف التضخم او تحقيق
االستقرار النقدى واستقرار االسعار عملية واضحة وبسيطة
وميكن تحديد االدوات التى ميكن استخدامها لتحقيق ذلك،
Standard forecasts 6
Simulation 7
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بينام يعترب تحقيق اهداف االس��تقرار املايل عملية معقدة
وتحتاج إىل اليات رقابية وارشافية دقيقة.
يعترب تحجيم االزم��ات يف النظام املرصىف من اهم اهداف
الرقابة عىل املصارف ،بل ميكن القول ان ظهور نظم الرقابة
املرصفية اص�لا مرتبط باالزم��ات املالية ،وم��ن املؤكد ان
خطوات التدخ��ل يف القطاع املرصىف قد قادت إىل تحوالت
كبرية يف اس��تحواذ الحكومات عىل ملكية البنوك ،وبسبب
تراجع فعالية النش��اط املرصىف يف ظل س��يطرة الحكومات
جاءت اف��كار التحرير امل��ايل والتى اعتم��دت عىل تقليل
القيود املفروضة عىل البنوك ،اال ان دورات االزمات املالية
ق��د قادت إىل تقوي��ة النظم االرشافي��ة والرقابية للحيلولة
دون وق��وع انهي��ار م��اىلFranklin Allen and Elena .
)Carletti (2008
عادة ما تعمد الدول واملؤسس��ات املالية العاملية (صندوق
النقد ال��دوىل والبنك الدوىل) عىل تحليل االس��تقرار املايل
حس��ب بيان��ات برنام��ج تقييم القط��اع امل��ايل (FSAP:
 )Financial Sector Assessment Programويه��دف
الربنام��ج إىل توضي��ح مكام��ن الضعف وتع��رض االرصدة
القابلة للتمويل ملخاطر السوق ،وبالتاىل بيان مقدرة وقوة
النظام املايل يف التصدى لالزمات املختلفة.9
هناك تحدي��ات حقيقية تواجه منذج��ة وتقدير اختبارات
الضغط س��واء لدى خرباء صندوق النقد الدوىل او خالفهم،
ويرجع الس��بب يف ذل��ك إىل أن موضوع اختبارات الضغط
ليس قضية رقابية وارشافية فحسب بل هو ربط موضوعى
ب�ين االداء االقتص��ادى ال��كىل ()Macro Stress Testing
وتحليل مؤرشات الس�لامة املرصفية من ناحية واس��تخدام
التقني��ة املعلوماتية بواس��طة املربمجني عرب برامج اكس��ل
( ،)Excel Spread Sheetsمام يعنى الجمع بني تخصصات
تتطلب معرفة علمية دقيق��ة بكل هذه الجوانب الثالثة،
وه��ذا عادة ال يتوفر يف الخ�براء ،ولذلك تاىت معظم برامج
واس��اليب اختبارات الضغط مركزة عىل جوانب ومتجاهلة
جوان��ب اخرى ،م�ما يجعله��ا عملياً غري فعال��ة يف قياس
اختبارات الضغط ،فض ًال ع��ن اختالف النظم املرصفية من
بلد الخر ،فالتجربة الس��ويرسية يف العمل املرصىف تختلف
اختالف��اً جوهري��اً من الصريف��ة الصينية ،وهن��اك اختالف
جوهرى بني الصريفة االسالمية املطبقة يف السودان وماليزيا
التب��اع ماليزيا النظام امل��زدوج وتبنى الس��ودان للصريفة
االس�لامية فقط بعد االنفصال ،وتختلف الصريفة االسالمية
عن الصريف��ة التقليدية النتفاء س��عر الفائدة ،مام يجعل
معايري القياس مختلفة ،ونس��بة لتباين مخاطر التش��غيل
ومخاطر التمويل ومخاطر سعر الرصف يف كل النظم يصبح
من الصعوبة مبكان ايجاد منهجيةالختبارات الضغط تتسق
مع جميع النظم.
See further analysis in Winfrid Blaschke et-al (2001) 9

تهتم اختبارات الضغط يف االقتصاد الكىل (Macro Stress
 )Testingبتوضي��ح حج��م املخاطر التى ينكش��ف عليها
االقتص��اد ،ومن ثم تحديد س��يناريوهات محددة لش��كل
الضغ��وط ،عىل س��بيل املثال مس��توى الكس��اد (انخفاض
معدل منو الناتج املحىل االجامىل) ،ارتفاع معدالت التضخم،
ضغوط سعر الرصف ،ارتفاع عجز الحساب الجارى وخالفها
م��ن املؤرشات ،ومن ثم باس��تخدام منهجي��ة محددة يتم
تتب��ع اثر هذه التغريات عىل القطاع املرصىف ،وتحديد الية
االنتقال وحج��م واتجاهات التغري ،ومن ث��م تحديد االثر
الكىل عىل القدرة عىل الوف��اء ( )Solvencyوميكن تقدير
االث��ر ايضا عىل اوض��اع الس��يولة ( ،)Liquidityوالربحية
(.)Profitability
تهت��م معايريبازل -2بربط متطلبات راس املال 10باملخاطر
الحقيقي��ة ،يؤدى التعرث امل�صرىف وتحديات الس��يولة إىل
تخفيض حجم التمويل الحقيقى ويرتتب عىل ذلك انخفاض
الربحية وعدم القدرة عىل الوفاء ( .)solvencyنظرياً يجب
ان تحتفظ البنوك براس مال يفوق ادىن املتطلبات ،وبالتاىل
بصبح مبقدوره��ا ان تواجه االلتزامات املس��تقبلية مبرونة
عالية.
يتكون راس المال االساسى من حقوق المساهمين +
10
االحتياطات المعلنة و االحتياطات العامة و القانونية +األرباح غير الموزعة
أو المحتجزة،و عند حساب كفاية رأس المال تستبعد الشهرة  +االستثمارات
في البنوك و المؤسسات المالية التابعة  +االستثمارات المتبادلة في رؤوس
أموال البنوك.
رأس المال المساند يشمل احتياطات غير معلنة+احتياطات إعادة التقييم +
احتياطات مواجهة ديون متعثرة  +اإلقراض متوسط األجل من المساهمين
 +األوراق المالية (األسهم و السندات التي تتحول إلى اسهم بعد فترة)

مق��ررات بازل -2تتطلب اج��راء البنوك الختبارات الضغط
( )stress testingالستقراء ادىن متطلبات كفاية راس املال
مس��تقب ًال ،ويتضمن ذلك دراسة اثر الركود االقتصادى عىل
االداء امل�صرىف .حيث تتم منذج��ة مخاطر االئتامن املرصىف
وفقاً لتطورات امل��ؤرشات االقتصادية الكلية .تحاول هذه
الورق��ة اجراء مقاربة ملدى اس��تجابة البنوك الثر تحديات
فق��دان البرتول واالثار املرتتبة عىل ذلك حس��ب افرتاضات
محددة لتس��هيل قراءة امل��ؤرشات االقتصادية واملالية عىل
نحو يس��مح بتتبع االثار بشكل موضوعى ومنهجى يراعى
امل��دى الزمنى لتاث�ير املتغريات ويهتم بحج��م واتجاهات
التغيري وطبيعة السياس��ات االقتصادية الكلية املتخذة من
اجل اس��تعادة الت��وازن الداخىل والخارج��ى .وهذا يعنى
رضورة اتخاذ اجراءات رقابية وارشافية تس��تهدف تحقيق
االستقرار املايل وتهتم بضامن معايري السالمة املرصفية.
ميكن تحلي��ل ازمة البن��وك او ازمة التع�ثر بتقدير منوذج
( )multivariate logit modelوميث��ل املتغ�ير التاب��ع
الرئيىس حالة االزمة بقيم��ة الوحدة وانعدام االزمة بقيمة
الصفر ،ويعتمد احت�مال حدوث ازمة عىل متجه متغريات
مفرسة يعرب عنه باالىت:11
………………………………………… )X=x(i ,t
)……………………………………………(1
حيث  iهى الدولة و tهى معامل الزمن ،وميكن التعريف
مبعامل هذه املتغريات ب  βكاآليت:
……………………………… ))P(i,t)=F( β’ x(i,t
See more details in Asli Demirguc –Kunt and
11
)Enroca Detragiacha (1998
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)…………………………………………………….(2
عليه ميكن صياغة النموذج يف حالة توزيع احتامىل :logistic functional form
)Ln(L)= ∑t=1 ….T ∑i=1 ….n P(i,t) Ln (F(β’ x(i,t))+(1-P) P(i,t)Ln (1-F) {β’ x(i,t) }………(3
اهم املتعريات املفرسة التى ميكن ادراجها تشمل نسبة االئتامن إىل الناتج املحىل االجامىل ،Domestic Credit to GDP
وتشري االسس النظرية لهذا النموذج بان انخفاض هذه النسبة عرب الزمن ستؤدى إىل انخفاض معدالت النمو االقتصادى،
والعامل الثاىن ميثل تكلفة التمويل وهى يف حالة االقتصاد السوداىن تعكس املتوسط الرتجيحى لصيغة التمويل االسالمية
(املرابحة) والعائد عىل حس��ابات االس��تثامر (مضاربة) واالرباح املوزعة عىل حملة الشهادات(ش��هامة) ،ايضا تم ادراج
متغريات سعر الرصف ومعدالت التضخم كمتغريات اقتصادية كلية لالستدالل بحالة االستقرار االقتصادى الكىل.12
اختبار جذر الوحدةStationarity Test: Unit Root

t-Statistic Prob.  

-6.963311 0.0000
0.913452 0.3671
134.8071
7552.259
19.92259
20.00878
19.95325
1.939841

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
)Dependent Variable: D(DOMESTIC_CREDIT,2
Sample (adjusted): 1972 2009
Included observations: 38 after adjustments
Variable
Coefficient Std. Error

0.166426
815.4746
    Mean dependent var
    S.D. dependent var
    Akaike info criterion
    Schwarz criterion
    Hannan-Quinn criter.
    Durbin-Watson stat

-1.158874
744.8973
0.573902
0.562066
4997.825
8.99E+08
-376.5292
48.48770
0.000000

))D(DOMESTIC_CREDIT(-1
C
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

باستخدام طريقة ( )ADFتم اختبار فرضية وجود جذر الوحدة ام عدمه عىل املتغري الرئيىس وهو حجم االئتامن املحىل،
وتش�ير النتائج إىل ان البيانات يف املستوى ليست س��اكنة ،وعند ادراج الفرق االول اصبحت البيانات ساكنة وهى طبيعة
معظ��م املتغريات االقتصادية ،وهذه النتيجة تفيد بان��ه يجب تجنب االنحدار الخادع ( ،)Spurious Regressionولكن
ميكن اجراء اختبار التكامل املشرتك ملعرفة ما اذا كانت هناك عالقة طويلة االجل بني املتغري التابع واملتغريات املفرسة.
لتحدي��د عدد فرتات االبطاء املطلوب��ة لنموذج ( )Vector Autoregressive Modelتم اس��تخدام منهج Akaike Info
 ،Criteriaولتحدي��د مدى وج��ود عالقة طويلة االجل ( )Long run co-integrationتم اس��تخدام اختبار Johansen-
 .Juselius Multivariate Cointegrationيه��دف اختب��ار  Trace Testإىل تحديد عدد متجهات التكامل املش�ترك ،≥r
بينام يحدد اختبار  Maximum Eigenvalue Statisticلقياس االفرتاض االس��اىس بوجود  rعالقة تكامل مش�ترك مقابل
االفرتاض البديل والذى يحدد  r+1متجهات تكامل مشرتك.
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تمثل حالة التضخم الركودى افتراض اساسى لعدم القدرة على مقابلة هجرة راس المال إلى الخارج ،وانخفاض مستوى السيولة لدى الينوك
12
التجارية ،وفى ظل نمو االئتمان المحلى (الخاص والحكومى) بسبب تنامى صافى االصول المحلية  NDAلتعديل االنخفاض في صافى االصول االجنبية
 NFAسترتب على ذلك ضعف البنوك وعدم قدرة االجهزة الرقابية واالشرافية على مراقبة تركيز التمويل او دخول المصارف في عمليات تتخطى
ربحيتها وكفاية راسمالها مما يعرض ودائع العمالء للمخاطر.

اختبار عالقة التكامل املشرتك Cointegration Test
Series: DOMESTIC_CREDIT Y S INFLATION RESERVES
Lags interval (in first differences): 1 to 1
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace
0.05

Trace

Hypothesized

**Prob.

Critical Value

Statistic

Eigenvalue

)No. of CE(s

0.0000

69.81889

170.3083

0.911223

* None

0.0000

47.85613

78.28644

0.720484

* At most 1

0.0493

29.79707

29.84802

0.375182

* At most 2

0.1581

15.49471

11.97681

0.250911

At most 3

0.3176

3.841466

0.998712

0.025940

At most 4

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
*denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

تشري النتائج إىل وجود  3متجهات تكامل مشرتك وهذا يدلل عىل وجود عالقة طويلة االجل مبستوى معنوية  .95%يشري
التنبوء بنم االئتامن املحىل خالل عقد التسعينات بشكل متصاعد ،وبالتاىل اصبح االئتامن املحىل مصدر السيولة االساىس
يف االقتص��اد ،وم��ع بداية االلفي��ة الجديدة انخفض معدل من��و االئتامن املحىل لتحول مصدر الس��يولة إىل صاىف االصول
االجنبية (عائدات النفط) ،ويتوقع بعد ذهاب البرتول ان يرتفع منو االئتامن املحىل كام يشري بذلك التنبوء إىل االسفل.
التنبوء بنمو حجم االئتامن املحىل:
12

Forecast: DOMESTIC_CF
)Actual: LOG(DOMESTIC_CREDIT
Forecast sample: 1970 2011
Adjusted sample: 1970 2009
Included observations: 40
Root Mean Squared Error 1.062298
Mean Absolute Error
0.815003
Mean Abs. Percent Error
74.06688
Theil Inequality Coefficient 0.090500
Bias Proportion
0.406687
Variance Proportion
0.015547
Covariance Proportion 0.577766

8

4

0

-4

2005

2000

1995
± 2 S.E.

1990

1985

1980

1975

-8
1970

DOMESTIC_CF

لتاكيد طبيعة العالقة بني منو حجم االئتامن املحىل واملتغريات االقتصادية الكلية بش��كل ديناميىك اس��تخدمت الدراس��ة
منهجي��ة ( ،)Generalized Method of Momentsوتش�ير النتائج إىل اس��تجابة حجم االئت�مان الداخىل للتغريات يف
امل��ؤرشات االقتصادية الكلية بش��كل متضارب،ح��ددت النتائج وجود عالقة طردية بني حج��م االئتامن الداخىل وكل من
مؤرشات االس��تقرار النقدى (سعر الرصف والضخم) ،مبعامل  1.07و  0.8وهى مبستوى معنوية  95%و 90%عىل التواىل،
بين�ما معام��ل النمو االقتصادى ( )-0.03واالحتياطيات ( )1.05وهى ليس��ت ذات معنوي��ة ،وتتناقض هذه النتيجة مع
االسس النظرية للنموذج والتى تقر بوجود عالقة قوية بني معدل النمو االقتصادى ومنو حجم االئتامن املحىل.
نتائج النموذج Generalized Methods of Moments :

| 11

دراسات وبحوث

Prob.
0.0349
0.0905
0.9595
0.3144
4.436159
4.317950
49.15441
4.03E-45
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)Dependent Variable: LOG(DOMESTIC_CREDIT
Method: Generalized Method of Moments
Standard errors & covariance computed using estimation weighting matrix
)Instrument specification: LOG(S) LOG(INFLATION) LOG(Y
Constant added to instrument list
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
)LOG(INFLATION
1.074452
0.490043
2.192568
)LOG(S
0.849203
0.488250
1.739277
)LOG(Y
-0.036879
0.721467
-0.051117
)LOG(RESERVES
1.057126
1.036145
1.020250
R-squared
0.932401
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.926767
S.D. dependent var
S.E. of regression
1.168503
Sum squared resid
Durbin-Watson stat
1.419970
J-statistic
Instrument rank
4

منوذج مخاطر االئتامن:
يهتم النموذج بتفسري مخاطر االئتامن وعالقتها باملتغريات االقتصادية الكلية كاآليت:13
)BANKt = β0 + β1BANKt-1 + β2 Xi,t-p + ε ………………………………………………….. (1
حيث  BANKtمتثل نس��بة التعرث املرصىف إىل اجامىل محفظة التمويل BANKt-1 ،متغري ابطاء لفرتة زمنية واحدةβ2 ،
 Xi,t-pاملتغريات االقتصادية الكلية وتشمل سعر الرصف ،التضخم ،نسبة عجز القطاع الخارجى إىل الناتج املحىل االجامىل،
معدل النمو االقتصادى ،عرض النقود أو حجم االئتامن املحىل وغريها.
ميكن صياغة دالة استجابة االقتصاد الكىل الثر الصدمة كاآليت:
)dY= f(x)…………………………………………………………………………………(2
حيث ميكن التعبري عن النمو االقتصادى كدالة يف الصدمة ()x
ته��دف هذه الورق��ة إىل ربط اثر الصدم��ة الناتجة عن فقدان الب�ترول يف االطار االقتصادى ال��كىل واثرها عىل القطاع
املرصىف،
استخدمت الدراسة منهجية ( )Binary Logit Regressionsوهى تعتمد عىل التوزيع التاىل:
)P (y=1/x) = e x’β/(1+ e x’β)=Φ x’β…………………………………………………………(3
كتابة النموذج يف شكل انحدار عام كاآليت:
)Y= α+ Σ βiXi+ε……………………………………………………………………………….(4
حي��ث املتغ�ير  Yياخذ قيمة الواح��د الصحيح يف حالة وجود ازم��ة والقيمة صفرا اذا مل توجد ازم��ة ،واملتغري  Xيعكس
املتغريات املفرسة ،وىف هذه الدراسة تشمل متغريات مالية واقتصادية .وتشمل املتغريات املالية نسبة حقوق امللكية إىل
جملة االصول ،املديونية إىل جملة االصول ،راس املال إىل االصول الثابتة ،الس��يولة :وميكن قياس��ها بنسبة االصول الجارية،
النقدية :وميكن قياسها بنسبة التدفقات النقدية ،أما املتغريات االقتصادية الكلية فيمكن ادراج معدالت النمو االقتصادى
والتضخم وسعر الرصف.
ليس��ت هناك بيانات تفصيلية حول احتاملية التعرث ( )PD: Probability of Defaultيف البنوك السودانية ،وعملياً ليس
باالمكان احتس��اب معيار الخس��ائر املرتتبة عىل التع�ثر ( ،)LGD: Loss Given Defaultsوليس��ت هناك بيانات حول
حس��اب احتاملية التعرث ولكن ميكن ادراج بيانات الدي��ون الهالكة ( )NPL: Non performing Loansوعالقتها بحجم
االئتامن املحىل ( )domestic creditكمتغريات مالية تس��اعد يف اجراء اختبارات الضغط عىل وضعية القطاع املرصىف يف
السودان .ولذلك سيتم اختبار اثر التغري يف سعر الرصف والتضخم ومنو االئتامن املحىل وصاىف االصول االجنبية عىل التعرث
املرصيف  Defaultباستخدام منوذج .Binary model
بستخدم صندوق النقد الدولى المعادلة التالية:
13
NPLi,t = αi + ρ NPLi,t-1 + Σ βF,t-s MACRO F,t-s
حيث  NPLiيمثل الديون الهالكة ،ويتم ادراج المتغيرات المفسر -MACRO F,tعلى نفس طريقة النمذجة المستخدمة في هذه الورقة.

نتائج منوذجBinary Probit Model :

Prob.  
0.0859
0.1147
0.0352
0.0033
0.158114
0.375848
0.544736
0.436912
9.352548
40

Dependent Variable: DEFAULT
)Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing
QML (Huber/White) standard errors & covariance
Variable
Coefficient Std. Error
z-Statistic
S
-0.988847
0.575832
-1.717249
)LOG(INFLATION
-0.386715
0.245184
-1.577244
)LOG(DOMESTIC_CREDIT
0.295627
0.140400
2.105610
)LOG(-NFA
-0.798289
0.271623
-2.938958
Mean dependent var
0.025000
    S.D. dependent var
S.E. of regression
0.171004
    Akaike info criterion
Sum squared resid
1.052723
    Schwarz criterion
Log likelihood
-3.516957
    Hannan-Quinn criter.
Deviance
7.033915
    Restr. deviance
Avg. log likelihood
-0.087924
Obs with Dep=0
39
     Total obs
Obs with Dep=1
1

الختبار احتاملية ازمة التعرث يف التمويل املرصىف يف ظل ضغوط االقتصاد الكىل ،حددت الدراس��ة املتغري  Defaultوالذى
ياخ��ذ قيم��ة الوحدة يف الحالة العادية والقيمة صفر يف حالة وجود ازمة ،تش�ير النتائج إىل ان س��عر الرصف ميثل اهم
العوامل التى تحدد االستقرار املايل (مبعامل قدره ( )-0.9ومبستوى معنوية  ،% 90يف املرتبة الثانية ياىت بند صاىف االصول
االجنبية والذى يعكس تغري احتياطيات النقد االجنبى يف موقف ميزان املدفوعات مبعامل قدره  -0.7ومبس��توى معنوية
 ،% 95وم��ن ثم متغري صاىف االئتامن املحىل مبعامل قدره  0.29ومبس��توى معنوي��ة ،% 95ومن النتائج غري املتوقعة ان
يكون التضخم ليس ذا معنوية (اى ميكن اس��قاطه من النموذج) وتظل قدرة النموذج التفس�يرية كام هى ،وميكن تفسري
ذلك بان التغري يف س��عر الرصف واالنكش��اف ملوقف ماىل محدد من السهولة مبكان متابعته يف املصارف واخذ التحوطات
الالزم��ة لتحجيم مخاطر س��عر الرصف ،وذلك بتقليل الدخ��ول يف التزامات بالنقد االجنبى ب��دون وجود اصول حقيقية
بالنقد االجنبى ،ولكن عامل التضخم كثرياً ما يتم تجاهله يف منح التمويل او اسرتداد االقساط ،وكثرياً ما تنخفيض القيمة
الحقيقي��ة لالص��ول املالية مع الزمن ،وغالباً ما تكون تكلفة التمويل الحقيقية قيمة س��البة اذا ما اخذنا يف االعتبار عامل
التضخم ،ولذلك تتاكل رؤوس اموال املصارف عرب الزمن ما مل تقوم بتحديد مخصصات لالنكشاف لكل التعرث املرصىف..
تقييم تقدير منوذج Binary Model
H-L
Value
0.00082
0.00205
0.00271
0.00546
0.00778
0.00913
0.01338
0.02322
2.97375
1.36438
4.40268

Total
Obs
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40
0.8191
0.0000

Dep=1
Actual Expect
0
0.00082
0
0.00205
0
0.00271
0
0.00545
0
0.00777
0
0.00911
0
0.01334
0
0.02309
1
0.21766
0
1.01737
1
1.29935
)Prob. Chi-Sq(8
)Prob. Chi-Sq(10

Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification
Andrews and Hosmer-Lemeshow Tests
Quantile of Risk
Dep=0
Low
High
Actual
Expect
1
2.E-05
0.0003
4
3.99918
2
0.0005
0.0006
4
3.99795
3
0.0006
0.0007
4
3.99729
4
0.0009
0.0018
4
3.99455
5
0.0019
0.0020
4
3.99223
6
0.0020
0.0030
4
3.99089
7
0.0030
0.0038
4
3.98666
8
0.0038
0.0100
4
3.97691
9
0.0109
0.1142
3
3.78234
10 0.2317
0.2912
4
2.98263
Total
39
38.7007
H-L Statistic
4.4027
Andrews Statistic
38.0007
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تقييم التنبوء بنموذج Binary Model
Constant Probability
Dep=1
Total
1
40
0
0
1
40
0
39
0.00
97.50
100.00
2.50

Constant Probability
Dep=1
Total
0.98
39.00
0.03
1.00
1.00
40.00
0.03
38.05
2.50
95.13
97.50
4.88

Expectation-Prediction Evaluation for Binary Specification
Success cutoff: C = 0.5
Estimated Equation
Dep=0
Dep=1
Total
Dep=0
P(Dep=1)<=C
39
1
40
39
P(Dep=1)>C
0
0
0
0
Total
39
1
40
39
Correct
39
0
39
39
% Correct
100.00
0.00
97.50
100.00
% Incorrect
0.00
100.00
2.50
0.00
*Total Gain
0.00
0.00
0.00
**Percent Gain
NA
0.00
0.00
Estimated Equation
Dep=0
Dep=1
Total
Dep=0
)E(# of Dep=0
37.81
0.89
38.70
38.03
)E(# of Dep=1
1.19
0.11
1.30
0.98
Total
39.00
1.00
40.00
39.00
Correct
37.81
0.11
37.93
38.03
% Correct
96.96
11.42
94.82
97.50
% Incorrect
3.04
88.58
5.18
2.50
*Total Gain
-0.54
8.92
-0.30
**Percent Gain
-21.55
9.15
-6.20

توض��ح هذه النتائج ان تغيريات س��عر الرصف وانخفاض احتياطيات النقد االجنب��ى وارتفاع معدالت التضخم هى اهم
مح��ددات االس��تقرار املايل يف الجه��از املرصىف ،وكثرياً ما يتم اج��راء اختبارات الضغط ملعرفة مدى اس��تجابة كل مرصف
للضغوط يف االقتصاد الكىل ،اال انه ليس باالمكان نرش اختبارات الضغط حول املصارف بشكل تفصيىل ،لسببني رئيسيني،
أوالً ن�شر التحلي�لات قد يرض ببعض املصارف ويعكس عدم قدرتها عىل ادارة الس��يولة او الوفاء بس��بب تدىن راس املال
الرقاىب او ارتفاع حجم التعرث ،ثانياً لرمبا استخدمت البيانات بواسطة مصارف منافسة يف السوق املايل.
تح��اول هذه الدراس��ة ايضا تحليل طبيعة العالقة الديناميكية بني حجم االئتامن املحىل ومحدداته االساس��ية وتش��مل
مع��دل منو الناتج املحىل االجامىل ،س��عر الرصف ،التضخم ،التغري يف االحتياطي (التغري يف صاىف االصول االجنبية) ،تش�ير
نتائج املدى الطويل ان التضخم يلعب دوراً اساس��ياً يف اتجاهات التغري يف حجم االئتامن املحىل مبعامل قدره  ،2.8وياىت
النم��و يف االنتاج يف املرتبة الثانية مبعامل ق��دره  ،2.5والتضخم مبعامل  2.1واالحتياطى مبعامل  .-0.39يف املدى القصري
اس��تخدمت فرتىت ابطاء ( ،)Time Lagsوتم تفس�ير  % 71من التغري يف حجم االئتامن املحىل بواسطة النموذج ،معامل
تصحيح الخطأ  -0.19وهذا يدلل عىل ان اثر الصدمة تحتاج إىل خمس س��نوات حتى يتعاىف االقتصاد ويس��تعيد التوازن
وهى نتيجة تتفق مع كثري من الدراس��ات يف هذا املجال ،اال ان س��يناريوهات السياس��ات واالجراءات املتخذة قد تقلل
هذه الفرتة إىل  3-2عام.
نتائج منوذج تصحيح الخطأError Correction Model :
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Vector Error Correction Estimates
] [ Standard errors in () & t-statistics in
Cointegrating Eq:
CointEq1
_LOG(DOMESTIC
1.000000
))CREDIT(-1
))LOG(Y(-1
-2.573345
)(0.35770
][-7.19408
))LOG(S(-1
2.113683
)(0.42275
][ 4.99982
))LOG(INFLATION(-1
2.801747
)(0.43087

LOG(-NFA(-1))

C
Error Correction:
CointEq1

D(LOG(DOMESTIC_
CREDIT(-1)))

D(LOG(DOMESTIC_
CREDIT(-2)))

15 |

[ 6.50252]
-0.395764
(0.27315)
[-1.44891]
9.652698
D(LOG(DOMESTIC_
CREDIT))
-0.196464
(0.10945)
[-1.79507]

D(LOG(Y))

D(LOG(S))

D(LOG(INFLATION))

0.036189
(0.02451)
[ 1.47641]

0.054478
(0.06805)
[ 0.80057]

-0.236504
(0.09184)
[-2.57522]

D(LOG(NFA))
-0.009183
(0.08854)
[-0.10371]

-0.250465

0.029285

-0.029815

0.129282

0.073209

(0.23579)
[-1.06222]

(0.05281)
[ 0.55455]

(0.14661)
[-0.20337]

(0.19786)
[ 0.65340]

(0.19075)
[ 0.38379]

0.050789

0.058998

0.046032

0.249846

0.042217

(0.05115)
[ 1.15346]
0.317639
(0.21456)
[ 1.48039]
0.020030
(0.24463)
[ 0.08188]
-0.052351
(0.12151)
[-0.43085]
-0.157329
(0.11294)
[-1.39300]
-0.040434
(0.05367)
[-0.75345]
-0.006861
(0.03829)
[-0.17918]
0.055759
(0.06826)
[ 0.81680]
0.080073
(0.06785)
[ 1.18009]
0.240368
(0.11514)
[ 2.08764]
0.642591
0.485330
0.681319
0.165084
4.086162
21.40015
-0.508116
0.014344
0.324821
0.230113
5.38E-05
7.57E-06
-44.37432
5.912125
8.742116

(0.14200)
[ 0.32417]
0.969935
(0.59567)
[ 1.62830]
-0.385752
(0.67914)
[-0.56800]
-0.180250
(0.33733)
[-0.53435]
-0.287370
(0.31355)
[-0.91650]
0.069863
(0.14899)
[ 0.46892]
-0.049263
(0.10631)
[-0.46338]
0.225573
(0.18952)
[ 1.19026]
0.031074
(0.18837)
[ 0.16496]
0.161831
(0.31965)
[ 0.50628]
0.335902
0.043699
5.251160
0.458308
1.149550
-16.38005
1.534057
2.056517
0.237738
0.468663

(0.19164)
[ 1.30371]
1.803711
(0.80392)
[ 2.24365]
0.415647
(0.91656)
[ 0.45349]
0.232012
(0.45526)
[ 0.50963]
-0.054881
(0.42317)
[-0.12969]
-0.156682
(0.20107)
[-0.77923]
0.041971
(0.14348)
[ 0.29253]
0.127805
(0.25577)
[ 0.49969]
0.246401
(0.25423)
[ 0.96921]
-0.871574
(0.43140)
[-2.02035]
0.515714
0.302628
9.564492
0.618530
2.420218
-27.47281
2.133665
2.656125
-0.003070
0.740677

(0.18476)
[ 0.22850]
0.043088
(0.77505)
[ 0.05559]
-0.118528
(0.88365)
[-0.13413]
0.182345
(0.43891)
[ 0.41545]
0.031053
(0.40797)
[ 0.07612]
0.024081
(0.19385)
[ 0.12423]
-0.039265
(0.13832)
[-0.28387]
-0.060059
(0.24659)
[-0.24356]
-0.152603
(0.24510)
[-0.62262]
-0.079979
(0.41591)
[-0.19230]
0.049530
-0.368677
8.889908
0.596319
0.118433
-26.11970
2.060525
2.582984
-0.017813
0.509716

(0.22838)
[ 0.22238]
D(LOG(Y(-1)))
2.116603
(0.95805)
[ 2.20928]
D(LOG(Y(-2)))
0.326417
(1.09229)
[ 0.29884]
D(LOG(S(-1)))
0.753322
(0.54254)
[ 1.38851]
D(LOG(S(-2)))
0.374552
(0.50430)
[ 0.74272]
D(LOG(INFLATION(-1))) 0.561690
(0.23962)
[ 2.34405]
D(LOG(INFLATION(-2))) 0.228450
(0.17098)
[ 1.33609]
D(LOG(-NFA(-1)))
-0.115519
(0.30481)
[-0.37899]
D(LOG(-NFA(-2)))
-0.240855
(0.30297)
[-0.79498]
C
-0.692918
(0.51411)
[-1.34781]
R-squared
0.711390
Adj. R-squared
0.008402
Sum sq. resids
13.58355
S.E. equation
0.737117
F-statistic
1.027731
Log likelihood
-33.96264
Akaike AIC
2.484467
Schwarz SC
3.006927
Mean dependent
0.311706
S.D. dependent
0.740234
Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

دراسات وبحوث
Response of NFA to Cholesky
One S.D. Innovations

االس��تجابة

نتائ��ج

Response of LOG(DOMESTIC_CREDIT) to Cholesky
One S.D. Innovations

لنم��وذج

الدفعي��ة

8

تصحي��ح

Impulse

الخط��أResponses:
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)LOG(Y

6
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S

9
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)LOG(Y

Response of LOG(Y) to Cholesky
One S.D. Innovations
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-.4
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S

Response of S to Cholesky
One S.D. Innovations
.3

.5
.4

.2

.3
.2

.1

.1

.0

.0
-.1

-.1
10

9

8
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)LOG(Y

7

6

4

5

3

2

1

-.2
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S

10

9

8

NFA
)LOG(Y

7

6

5

4

3

2

1

-.2

)LOG(DOMESTIC_CREDIT
S

نتائج تقسيم التباينVariance Decomposition :
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)LOG(Y

S

0.000000
18.46018
33.43501
47.07821
52.05649
55.87096
57.90751
59.49975
59.53245
58.40977

0.000000
0.113195
0.076440
1.170119
3.725943
6.718731
8.907301
10.76842
12.78803
15.12648

Variance Decomposition of LOG(DOMESTIC_CREDIT):
_LOG(DOMESTIC
Period
S.E.
NFA
)CREDIT
1
0.591660
100.0000
0.000000
2
0.843923
79.91537
1.511250
3
1.032176
64.47297
2.015576
4
1.240206
50.35345
1.398224
5
1.395715
42.99308
1.224487
6
1.553133
36.41098
0.999323
7
1.665133
32.30800
0.877189
8
1.763338
28.88162
0.850213
9
1.835768
26.66192
1.017596
10
1.901189
24.94988
1.513871

توزيع التباين يوضح نس��بة التغري الذى تم تفس�يره بكل عامل ،وهى ضمنياً تعكس اثر املتغريات االساس��ية عىل املتغري
التابع ،ومن الواضح ان اثر التغري يف س��عر الرصف والتضخم والنمو االقتصادى عىل مجمل حجم االئتامن املحىل س��يكون
كبرياً يف املدى البعيد .عليه يصبح الرتكيز عىل تخفيض التضخم واملحافظة عىل اس��تقرار س��عر الرصف اهم الوسائل التى
تساعد عىل منو االئتامن املحىل من ناحية وتحقيق االستقرار املايل من ناحية اخرى .اال ان منو االئتامن املحىل ليس كافيا
لتمويل التنمية ،اذا البد من جهود محددة للتحرك الخارجى للحصول عىل موارد لدعم املشاريع التنموية وكذلك محاربة
املضاربة يف سوق النقد االجنبى وكذلك محاربة البحث عن الريع وتوجيه املوارد نحو القطاعات االنتاجية.
النتائج والتوصيات:
 - 1ي��ؤدى ارتفاع معدالت التضخم إىل انكش��اف البنوك ملخاط��ر االصول املالية املختلفة وع�لى وجه الخصوص حجم
االقساط التمويلية ،والذمم املقبولة وغريها من االصول التى قد تتاكل قيمتها الحقيقية عرب الزمن مام يعرض البنوك لعدم
كفاية راس املال.
 - 2يؤدى انخفاض س��عر الرصف إىل تحم��ل البنوك اللتزامات (خصوم) اكرب من االص��ول بالنقد االجنبى ،مام يعرضها
لالنكشاف ملخاطر سعر الرصف ويؤدى إىل التعرث وانخفاض نسبة كفاية راس املال.

 - 3تشري التوقعات إىل تاثر حجم االئتامن املحىل سلباً بالتغيريات يف كل من سعر الرصف والتضخم ،عليه البدمن خطط
وبرامج لرفع حجم االرصدة القابلة للتمويل لدى املصارف.
 - 4ميك��ن احتس��اب املعادلة رق��م ( )I=( p RWA-C)/(1-pq )2وتقدير حجم الضخ الراس�ماىل الذى تطلبه البنوك
للمحافظة عىل كفاية راس املال.
 - 5عىل املصارف دراس��ة املرشوعات املقدمة للتمويل بش��كل احرتاىف لتجنب مخاطر السوق والكساد نتيجة لتوقعات
تدىن النمو االقتصادى .ويجب االهتامم بدراسات الجدوى االقتصادية والفنية ومنح التمويل عىل اسس موضوعية تراعى
كافة املخاطر وتضمن استعادة اموال املصارف.
 - 6ع�لى االجهزة الرقابية واالرشافية اجراء اختبارات الضغط بش��كل منتظم ليس فقط للمصارف بل يجب ان تش��مل
املؤسسات املالية غري املرصفية كرشكات التامني ،بيوتات توظيف االموال ،رشكات الوكالة ،رشكات الرصافة ،وغريها.
 - 7ع�لى االجهزة الرقابية ان تتحس��ب النخفاض راس املال الرقاىب يف البنوك وتضع االج��راءات الكفيلة للمحافظة عىل
املراكز املالية للبنوك يف ظل صدمة فقدان البرتول وانتقال اثارها للقطاع املرصىف.
 - 8ت��ؤدى التحوالت االقتصادية الكلية يف فرتة مابعد االنفصال إىل تعقيدات حقيقية يف النش��اط االقتصادى وتزيد من
احتامالت التعرث املرصىف.
 - 9البد من مراعاة االس��تقرار املايل عند رس��م السياس��ات النقدية ملعرفة حجم واتجاهات الصدمة يف جانب االئتامن
املحىل واحتامالت التعرث وتدىن نسبة كفاية راس املال ،وبالتاىل التحوط الية مشاكل تطرأ عىل القطاع املرصىف.
 - 10ترتب��ط ازمات املص��ارف بالصدمات االقتصادية ،ونظراً الن الس��ودان ق��د فقد قدراً كبرياً من عائ��دات النفط بعد
االنفص��ال ،عىل البنوك تبنى اس�تراتيجية واضحة لع��دم الدخول يف التزامات بالنقد االجنبى ت��ؤدى إىل عدم القدرة عىل
السداد مستقب ًال وتحمل مخاطر سعرالرصف .ومع تحسن موقف النقد االجنبى يف ظل الربنامج االسعاىف ميكن ان يتحسن
املوقف تدريجياً اال انه من املؤكد ستزول كل الضغوط االقتصادية الكلية عىل مدى عامني.
 - 11نظراً للتفاوت بني س��عر الرصف الرسمى والس��عر املوازى (عالوة السوق االسود) اصبحت ظاهرة البحث عن الريع
متثل اكرب مهدد للمصارف واالس��تقرار االقتصادى بش��كل عام ،وىف هذه الحالة يلجأ املتعاملون يف النقد االجنبى 14إىل
البح��ث ع��ن الريع واملضارب��ة يف العمالت االجنبية ،بل تتحول معظ��م رؤوس االموال إىل انش��طة املضاربة يف العمالت
والعق��ارات والس��يارات وبعض الس��لع املرتبطة بالعمالت االجنبي��ة (كالحديد والذهب) ،وينتج ع��ن ذلك تدىن االنتاج
الحقيقى يف الزراعة والصناعة والتعدين ،وينترش الكساد والبطالة يف االقتصاد .ولذلك البد من تنظيم ورش عمل ملعالجة
هذه املشكلة بالغة التعقيد.
 - 12ع��ادة م��ا تلجأ البنوك إىل اكتناز النقد االجنبى يف فرتات تذبذب اس��عار العمالت االجنبية اعتقاداً يف امكانية ارتفاع
اس��عارها مس��تقب ًال ،هذا السلوك يرفع من الطلب عىل النقد االجنبى ويكون عام ًال يف عدم استقرار سعر الرصف ويعكس
ظاهرة البحث عن الريع ،وبهذه الطريقة يتعرض املوقف السيوىل للبنك إىل مشاكل مام يقوده إىل التخلص من االوراق
املالية او طلب ودائع من البنك املركزى ،وعىل الس��لطات الرقابية متابعة موقف النقد االجنبى لدى البنوك والتاكد التام
من مقابلة البنوك لالحتياجات الفعلية الغراض االسترياد والسفر والعالج والدراسة وغريها.
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تنافسـية الصادرات
الــسودانية
بين السياسات المحلية والمتغيرات العالمية

إعداد :محمد الحسن محمد أحمد

مدير إدارة البحوث والتنمية

| 18

أو ًال :املقدمة:
تعت�بر الص��ادرات م��ن املصادر املهم��ة للنقد
األجنب��ي ،بجان��ب العائ��د م��ن اإلس��تثامرات
والخدم��ات يف الخ��ارج ،وتحوي�لات العامل�ين
بالخارج ،واالستثامرات األجنبية املبارشة باإلضافة
للقروض واملنح ،وتس��اهم جميعاً يف دعم النمو
والتنمية االقتصادية بالقطر املعني.
يتميز عائ��د الصادرات مبرونة أك�بر مقارنة مع
املصادر األخرى ،وذلك نس��بة إلمكانية زيادتها
بتطبي��ق سياس��ات وإج��راءات ،إال أن ه��ذه
العائ��دات قد تتأثر س��لباً أو إيجاب��اً بتطورات
االقتص��اد الداخ�لي والعاملي.وق��د انخفض��ت
عائدات ال��دول املصدرة للنفط خ�لال األعوام
 2008و 2009نتيج��ة النخف��اض الطل��ب عىل
النفط بسبب األزمة املالية العاملية األخرية.وقد
ش��هدت عائدات الصادرات النفطية السودانية
إنخفاض��اً ملحوظاً خالل األع��وام املذكورة.وقد
كان لذل��ك تأثري ع�لى ارتفاع الطل��ب وبالتايل
األسعار إيجابياً عىل الدول املصدرة للنفط خالل
الفرتة 2006 – 2004م.
يهدف املقال إىل تحليل أداء الصادرات السودانية
خ�لال الف�ترة 2010 – 1995م والوق��وف عىل
العوامل الداخلي��ة والخارجية التي أثرت عليها،
ومحاولة قياس التنافسية.
يتضم��ن املقال نب��ذه تعريفية عن تنافس��ية
الص��ادرات وأداء الص��ادرات الس��ودانية غ�ير
البرتولي��ة واملش��اكل واملعوقات الت��ي تواجهها
وقياس تنافسيتها باإلضافة للنتائج والتوصيات.
ثانياً :تعريف تنافسية الصادرات:
ميكن تعريف تنافس��ية الصادرات بأنها مقدرة

الدولة عىل إنتاج الس��لع والخدمات وتسويقها
للدول األخرى ،وذلك عن طريق القطاع العام أو
الخاص بني الدولتني (.)Bilateral Agreement
وقد يتم تداول س��لع الص��ادر أو الخدمات بني
عدد من الدول يف إطار اتحاد أو تجمع إقليمي،
ومثال ذلك السوق املشرتكة لدول رشق وجنوب
أفريقيا (.)Comesaويرى البعض أن التنافسية
تحدد بعدد من العوامل تش��مل عوامل اإلنتاج
وم��دى توفره��ا ،وموق��ف الطلب م��ن حيث
الحجم والن��وع وتأثريه عىل األس��عار ومن ثم
اإلنت��اج ،ووضع الصناعات املرتبطة واملس��اندة
إلنتاج السلع.
ووفقاً ل( )Balssa 1979ميكن تعريف التنافسية
بأنها نسبة مساهمة املنتج الزراعي أو الصناعي يف
إجاميل الصادر العاملي لهذه السلع ،ويعرف ذلك
بالرقم القياس للميزة النس��بية Comparative
 )Advantage Index (CAIوق��د ت��م تعريف
التنافس��ية من قبل عدد م��ن املنظامت ومنها
تعريف منظم��ة التعاون والتنمي��ة االقتصادية
Organization for Economic Cooperation
.)and Development (OECD
وقد عرفت هذه املنظمة التنافسية بأنها املدى
الذي من خالله تنت��ج الدولة ويف إطار التحرير
اإلقتصادي س��لع وخدمات يتم تسويتها عاملياً،
وتحقق زي��ادة يف الدخل الحقيقي للمواطن يف
امل��دى الطويل .ويتضح من ذلك تداخل مفهوم
التنافسية مع النمو والتنمية اإلقتصادية والتطور
الصناعي والتكنولوجي ومستوى املعيشة.وأيضاً
تم ربط التنافس��ية مع موق��ف امليزان التجاري
للدول��ة ،حي��ث يش�ير الفائ��ض في��ه إىل قوة
إقتصادها والعجز إىل تدهوره أو ضعفه ،ويرى

البعض أن ذلك ال يؤثر عىل مس��توى املعيشة ،ومثال لذلك
الوالي��ات املتحدة األمريكية حيث يالحظ ارتفاع مس��توى
املعيش��ة ،بالرغم م��ن العج��ز الكبري يف املي��زان التجاري
والحس��اب الجاري ،وذلك نس��بة لتغطية هذا العجز ببيع
الس��ندات للدول ذات الفوائض يف االحتياطيات الرس��مية،
ومنها الدول اآلسيوية التي تشهد فائضاً يف حسابها الجاري
وخاصة الصني.
ثالثاً :قياس وتقييم تنافسية الصادرات:
وفقاً لألدبيات االقتصادية هنالك طريقتان لتقييم القدرات
التنافسية للدولة ،وتعتمد الطريقة األوىل عىل قياس نتائج

التصدي��ر ،واألداء ال��ذي تحق��ق يف كل قط��اع عىل حدة،
وذلك باس��تخدام إحص��اءات التجارة الخارجي��ة العاملية،
وتتضمن هذه اإلحصائية مؤرشات تقييم قيمة الصادرات
ومس��اهمتها يف الس��وق العاملية.وميكن اس��تخدام هذه
الطريقة لتقييم األداء والتنافسية يف املدى القصري.
أما الطريقة الثانية ،فرتكز عىل تقييم عوامل اإلنتاج ،والتي
تؤثر ع�لى التنافس��ية للقطاع��ات املختلفة.ويعتمد ذلك
عىل توفري البيان��ات يف كل قطاع واالس�تراتيجيات املتبعة
من قبل الرشكات واألفراد في�ما يتعلق باإلنتاج والتصدير.
وي��رى البع��ض أن مجموع��ة م��ن املؤسس��ات تؤثر عىل
الكفاءة التنافسية للصادرات وخاصة الرشكات واالتحادات
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واملنظ�مات الدولية مثل االتح��اد األوريب ومنظمة التجارة
الدولي��ة ،فمث� ً
لا تحدد ه��ذه املنظمة عدد م��ن املعايري
واالش�تراطات يجب أن تلتزم بها ال��دول األعضاء يف جانب
التصدير واالسترياد.
وفي�ما يتعل��ق بتأثري س��عر الرصف عىل الص��ادرات فريى
بعض االقتصاديني أن انخفاض س��عر ال�صرف يؤثر إيجاباً
عىل الصادرات وس��لباً عىل الواردات.أما ارتفاعه فيش��جع
االسترياد ويخفض الصادرات ،ألن ذلك يؤدي لزيادة تكلفة
اإلنتاج مام يؤدي إىل ارتفاع أس��عار س��لع الصادر ،وبالتايل
عدم مقدرتها عىل املنافس��ة يف السوق العاملي ،ويف معظم
األح��وال يعتم��د ذلك عىل مرون��ة الطلب أم��ا يف جانب
الع��رض ،فريى البعض أن عدداً من الدول تتوفر لديها ميزة
نسبية يف إنتاج سلع الصادر بتكلفة مناسبة ونوعية تشجع
الطلب عليها.
رابعاً :سياسات تشجيع الصادرات السودانية:
تشري التجربة إىل أن سياسات تشجيع الصادرات السودانية
ق��د تراوحت بني الرتكيز عىل دور القط��اع العام والخاص.

وذلك يف إطار السياس��ات االقتصادية الكلية للدولة والتي
من أه��م أهدافه��ا تحقيق مع��دل منو إيج��ايب يف الناتج
املحيل اإلجاميل والحفاظ عىل معدل التضخم يف مستويات
منخفضة بجانب املحافظة عىل استقرار سعر الرصف.
تش��مل الصادرات الس��ودانية منتجات القط��اع الزراعي
بش��قية النبايت والحيواين باإلضافة ملنتجات قطاع التعدين.
ومن��ذ بداي��ة الربع الرابع يف عام 1999م بدأ الس��ودان يف
تصدير النفط ،وكذلك بدأ يف العام 2011م تصدير الذهب
بكميات كبرية نس��بة إلكتش��افه يف عدد من الواليات وتتم
معظم عمليات التنقي��ب عنه تقليدياً.ويتضح من ذلك أن
معظم الصادرات السودانية عبارة عن مواد أولية ال تحتوي
عىل قيمة مضافة تذكر.
وفيام يتعلق بسياس��ات تش��جيع إنتاج الص��ادرات ،فقد
تراوح��ت أهدافها بني الرتكيز عىل القط��اع العام والخاص،
ويتم تحديد ذلك وفقاً للتطورات التي يش��هدها االقتصاد
الس��وداين واملتغريات التي قد تحدث يف االقتصاد العاملي.
ويالحظ قبل عام 1992م (بداية تطبيق سياس��ات التحرير

االقتصادي) ،أن سياسات تشجيع الصادر استهدفت تطوير
إنتاج س��لع الص��ادر التي تنتجها مش��اريع القط��اع العام
وخاصة القطن والحب��وب الزيتية باإلضافة للصمغ العريب،
ويقوم القطاع العام بعملية التسويق أما الصادرات األخرى
مثل منتجات الرثوة الحيوانية واملنتجات الزراعية األخرى،
فيت��م إنتاجها وتصديرها مبجهودات فردية من قبل القطاع
الخ��اص (رشكات وأفراد).وبعد تطبيق سياس��ات التحرير
االقتص��ادي والتي ركزت عىل رضورة قي��ام القطاع الخاص
بدور ريادي يف عمليات اإلنتاج والتس��ويق ،وينحرص دور
القطاع العام يف إنشاء البنيات التحتية مثل الطرق وإنشاء
مرشوعات الكهرب��اء واملياه وغريها ،وأيض��اً تقوم الدولة
ممثل��ة يف أجهزتها املختلفة بتش��جيع دخ��ول مرشوعات
االس��تثامر األجنبي املبارش يف مجال الصادر ،وقد أدى ذلك
إىل إنت��اج وتصدير البرتول منذ نهاي��ة عام 1999م ،وتقوم
الدولة باإلرشاف عىل عمليات اإلنتاج والتصدير بالتنس��يق
م��ع ال�شركات املنتجة.وأيضاً بدأ القط��اع الخاص يف إنتاج
وتصدير بعض املعادن كالذهب والنحاس وغريها وذلك يف
إطار سياسة تنويع الصادرات وزيادة عائداتها ،وخاصة بعد

انفصال جنوب الس��ودان.تجدر اإلشارة إىل أن الذهب نال
اهتامم��اً كبرياً من قبل الحكومة ،خاصة بعد خروج البرتول
من الصادرات السودانية ،حيث أصبح من املوارد الرئيسية
للنقد األجنبي.ولتطوير عملية اإلنتاج والتسويق بدأ العمل
يف إنش��اء مصفاة للذه��ب يتوقع أن يت��م افتتاحها خالل
النصف األول م��ن العام 2012م.وأيضاً هنالك اهتامم كبري
بتطوير إنتاج املعادن األخ��رى ومنتجات الرثوة الحيوانية،
واملحاصي��ل النقدي��ة ذات امليزة النس��بية العالية وإضافة
القيمة واالس��تفادة من املعادن األخ��رى املصاحبة لعملية
التصفية.وقد اس��تهدف الربنامج اإلسعايف االقتصادي خالل
الفرتة 2014 – 2012م ،والذي تضمن حزمة من السياسات
واإلج��راءات التي ته��دف لزيادة الص��ادرات غري البرتولية
بجان��ب اهت�مام الربنامج بإنتاج وتصدي��ر النفط ،وانتهاج
السياس��ات واإلجراءات التي تس��تهدف تخفيض الواردات
(برنامج إح�لال الواردات) ملعالج��ة االختالل يف القطاعني
الداخيل والخارجي نس��بة لخروج الب�ترول من الصادرات
واإليرادات العامة للدولة.
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جدول رقم ()1
تطور أداء الصادرات السودانية
خالل الفرتة )%( 2010 – 2000
العام مع��دل النم��و مع��دل النم��و مع��دل النم��و نس��بة الصادرات نس��بة الصادرات
الس��نوي إلجاميل السنوي للصادرات السنوي للصادرات غ�ير البرتولي��ة البرتولي��ة إلجاميل
إلجاميل الصادرات الصادرات %
غري البرتولية %
البرتولية%
الصادرات%
%
74.8
25.2
-9.6
389.6
131.9 2000
81.0
19.0
-29.4
1.9
-6.0 2001
77.5
22.5
36.1
9.7
14.7 2002
80.5
19.5
12.8
35.5
30.4 2003
82.1
17.9
37.0
51.4
48.6 2004
86.8
13.2
-6.0
35.1
27.7 2005
89.9
10.1
-10.6
21.5
17.2 2006
94.8
5.2
-18.7
65.5
57.0 2007
95.1
4.2
49.0
31.8
32.7 2008
91.1
9.0
48.0
-35.7
-30.8 2009
82.8
17.1
93.1
33.6
41.0 2010
املصدر :التقارير السنوية لبنك السودان املركزي
للفرتة 2010 – 2000م
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خامساً :أداء الصادرات السودانية خالل الفرتة – 2000
2010م:
يوض��ح الج��دول رق��م ( )1حي��ث تط��ور أداء الصادرات
الس��ودانية خالل الفرتة 2010 – 2000م.بلغت أعىل نسبة
ملعدل النمو الس��نوي إلجاميل الصادرات حوايل % 132.0
يف الع��ام 2000م ،ويع��زى ذلك لدخ��ول البرتول يف هيكل
الص��ادرات ،بينام بلغت أدىن نس��بة س��الب  % 31يف عام
2009م ،ويع��زى ذلك النخفاض أس��عار النفط خالل فرتة
األزمة املالية العاملية ،والتي أدت بدورها النخفاض الطلب
عىل الس��لع األولية مبا فيها النفط.أما معدل النمو السنوي
للصادرات البرتولية فقد بلغت أعىل نسبة حوايل % 393.6
يف العام 2000م ،وبلغت أدين نس��بة سالب  % 36يف العام
2009م لألسباب املذكورة أعاله.
وفيام يتعل��ق بالصادرات غري البرتولية فقد س��جل معدل
النمو الس��نوي أعىل نسبة يف العام 2010م حيث بلغ 93.1

 ،%وق��د يرجع ذلك لرتكيز سياس��ات الدولة عىل تش��جيع
هذه الصادرات لتعويض الفاقد من العائدات البرتولية.
ويرى البعض أنه وبالرغم من تبني القطاع العام لعدد من
السياسات والربامج التي تهدف لتشجيع وتطوير الصادرات
الس��ودانية ،باإلضافة للمجهودات التي يق��وم بها القطاع
الخاص ،االَ أن األداء مل يكن مرضياً ،وذلك نس��بة لعدد من
املعوقات التي واجهت عمليات اإلنتاج والتصدير ،ويتمثل
أهمها يف تعدد الرسوم والرضائب وضعف التمويل وزيادة
تكلفته من املؤسس��ات املالية املحلي��ة واإلقليمية وارتفاع
األس��عار املحلية لس��لع الصادر ،تدهور البني��ات التحتية
القامئ��ة واملتعلق��ة باإلنتاج والنقل والتس��ويق والتغليف،
باإلضافة لعدد من العوام��ل الخارجية التي تؤثر عىل أداء
الص��ادرات الس��ودانية ،وتش��مل محدودي��ة الطلب عىل
املنتجات واعتامدها عىل أس��واق معينة ،واملنافسة القوية
م��ن قبل املنتج��ات املامثل��ة لل��دول األخرى.وكذلك تأثر
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الصادرات باملتغريات التي يش��هدها االقتصاد العاملي مثل
ح��دوث األزمات املالية واالقتصادي��ة والتي تؤدي بدورها
النخفاض الطلب وبالتايل اإلنتاج املحيل.وقد يكون لألزمات
العاملي��ة دور إيج��ايب يف تطوير وزيادة حج��م الصادرات،
ومث��ال لذلك ارتفاع عائدات الب�ترول خالل الفرتة – 2005
 ،2007نس��بة الرتفاع الطلب وبالتايل األسعار خالل هذه
الفرتة.
سادساً :تنافسية الصادرات السودانية:
ميكن قياس تنافسية الصادرات السودانية غري البرتولية عن
طريق مؤرش مساهمتها يف إجاميل التجارة العاملية.
يتضح من الجدول رقم ( )2انخفاض مس��اهمتها يف إجاميل
التجارة العاملية ،حيث وصلت أعىل نس��بة يف العام 2010
حوايل ( ،)0.013وق��د يعزى هذا االرتفاع مقارنة باألداء يف
األعوام األخرى لرتكيز الدولة عىل تحفيز وتشجيع الصادرات
غري البرتولية خالل فرتة األزمة املالية العاملية ،وتعترب هذه
النس��بة طفيفة بس��بب أن جزءاً كبرياً منها عبارة عن مواد
أولية تواجه منافسة حادة من قبل منتجات عدد من الدول

اآلسيوية واإلفريقية ،ويرجع ذلك لتدين نوعية سلع الصادر
الس��ودانية.وأيضاً تواجه عملية اإلنتاج مشاكل هيكلية يف
جانب اإلنتاج والتس��ويق ،وخاصة بالنس��بة للس��لع التي
يتمتع السودان مبيزة نس��بية عالية يف إنتاجها مثل القطن
والصمغ العريب والرثوة الحيوانية.
سابعاً :النتائج والتوصيات:
( )1النتائج:
 - 1استعرض املقال عدداً من التعريفات ملفهوم التنافسية
وط��رق القي��اس ،واتضح أن��ه مل يتم اتفاق ب�ين مجموعة
م��ن الباحثني واملنظامت العامل��ة يف هذا املجال.وتم ربط
التنافس��ية يف بعض التعريفات مبعدل النم��و االقتصادي،
ونتائ��ج التصدير باس��تخدام إحصاءات التج��ارة الخارجية
العاملية.وأيضاً تطرق املقال للسياسات الكلية والتي تهدف
لتطوير وتش��جيع الصادرات الس��ودانية ،وقد بدأت هذه
السياس��ات بالرتكيز عىل ريادة القطاع الع��ام ،ثم التحول
للقطاع الخاص ليقود عملية تطوير اإلنتاج بغرض التصدير،
وذلك يف إطار التوجه العاملي نحو اقتصاد السوق.

 - 2تش�ير نتائج أداء الصادرات الس��ودانية غري البرتولية
خ�لال الف�ترة 2010 – 2000م إىل ضع��ف مع��دل النمو
الس��نوي وتدهورها نس��بة لع��دد من العوام��ل الداخلية
والخارجي��ة ،منه��ا املتعلق��ة بالبنيات األساس��ية يف مجال
اإلنتاج والتسويق.
 - 3التأثري الس��الب لتط��ورات أداء م��ؤرشات االقتصاد
العامل��ي نتيجة لح��دوث األزم��ة املالية العاملي��ة األخرية.
واملنافسة الحادة من قبل املنتجات املامثلة لبعض الدول.
 - 4بالنس��بة لقياس تنافس��ية الصادرات السودانية غري
البرتولية ،فقد تم اس��تخدام طريقة نتائج التصدير.واتضح
م��ن البيانات ضعف مس��اهمة الصادرات الس��ودانية يف
إجاميل الصادرات العاملية خالل الفرتة قيد النظر.
للمس��اهمة يف تطوير إنتاج وتسويق الصادرات السودانية
غري البرتولية ورفع تنافسيتها ميكن طرح التوصيات التالية:
( )2التوصيات:
 - 1تأهيل املرشوع��ات اإلنتاجية القامئ��ة بغرض الصادر
وتطوي��ر البنيات األساس��ية املرتبطة باإلنت��اج والتصدير.
وإنش��اء مرشوعات جديدة يف املجال املعني تهدف إلنتاج
وتصدير السلع وفقاً للمعايري العاملية.
 - 2العمل عىل جذب واس��تقطاب االستثامرات األجنبية
املب��ارشة لتطوير الصادرات غ�ير البرتولية والخدمات ذات
الصلة.
 - 3تحفي��ز املنتج�ين واملس��تثمرين املحلي�ين واألجانب
وضامن حصولهم عىل العائ��د املجزي من خالل املحافظة
عىل اس��تقرار س��عر الرصف ومعدل التضخم يف مستويات
منخفضة.
 - 4تنوي��ع اإلنتاج وتحس�ين النوعي��ة وإضاف��ة القيمة
باستخدام التكنولوجيا الحديثة ،ومراعاة عدم تعارض ذلك
مع توفري فرص العمل ،م��ع النظر يف إمكانية التخصص يف
تصدي��ر الخدمات أس��وة بالدول اآلس��يوية وخاصة الهند.
باإلضافة للرتكي��ز عىل تدريب املصدري��ن يف جانب الفرز
والتغلي��ف م��ع تفعي��ل عملية إع��داد بحوث التس��ويق
الخارجي والتنافسية.
توفري التمويل املرصيف لقطاع الصادرات بالحجم
-5
املناس��ب والتوقي��ت والتكلفة املناس��بة ،م��ع العمل عىل
حص��ول القطاع الخاص عىل خطوط متويل باإلضافة لتوفري

خدمات التأمني من املؤسس��ات املالي��ة املحلية اإلقليمية
والدولية.
تخفيض تكلفة اإلنتاج بتوحيد الرسوم والرضائب
-6
وخفضه��ا إىل أقىص حد ممكن عىل منتجات الصادر إضافة
للنظر يف إمكانية توفري مدخالت اإلنتاج بأسعار منخفضة.
 - 7تنشيط عمل البورصات املحلية للمنتجات والسلع
املعدة للصادر.
 - 8تحسني وتقليل تكلفة خدمات النقل والرتحيل براً
وبحراً وزيادة سعتها وكفاءتها.
 - 9تطوير موانئ التصدير وزيادة سعتها وكفاءتها يف
التصدير.
 - 10إنشاء البنيات التحتية الألزمة والرضورية لتطوير
عمليات الصادر.
املراجع:
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Rate Appreciation and Export competitiveness.
The case of Singapore, National University of
Singapore,2007.
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Bassem Kamar, the Impact of capital and Foreign
Exchange flows on Competitwness in developing
contrir, IMF, WPS/ 10/ 154.
3/ Lamakuy Medina Guzmon, Juan pabic, is
exchange.rate stabilization cure for dutuch diease.
IMF, WPS/ 10/ 154.
4/ Rahul Ananad, Saurah and Nikola Spate fore, the
structural tans formation and the sophistican of
production.IMF, WPS/ 10/ 154.
5/ World Bank, World economic forum, USA,
Washington, 2007.
6/ Unctad website, world trade data, for the period
2000 -2010.

 /7التقارير السنوية لبنك السودان املركزي للفرتة
(2000 - 2010م)
 /8ق��راءات مختلفة عىل الش��بكة العاملي��ة لالنرتنت حول
املوضوع قيد النظر
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مقدمة

يف عرص العوملة وأقتصاديات الس��وق القامئة عىل التجارة الحرة والتوجه إىل الخصخصة واملنافس��ة
القوية نش��هد كثرياً م��ن التطورات والتغيريات املتتالية واملتس��ارعة يف جمي��ع األعامل والخدمات
املرصفية ،ونتيجة لذلك حدثت قفزات هائلة من التقدم الذي انعكس��ت آثاره بش��كل واضح عىل
الكثري من األعامل والخدمات املقدمة ،مام أدى إىل االرتفاع مبعدالت ومؤرشات اإلنتاج بصورة أعىل،
إضافة إىل جودة املنتجات وقلة التكلفة نتيجة تحس�ين أداء املؤسس��ات يف معظم الدول املتقدمة
من خالل تطبيق النظريات واألس��اليب واملامرس��ات واالس�تراتيجيات اإلدارية الحديثة .إن التعامل
مع املتغريات التي تحدث عىل املس��توى املحيل واإلقليمي والعاملي يتطلب رضورة إحداث تغيريات
جذرية يف أس��لوب اإلدارة يف املؤسس��ات املرصفية ،وكيفية تقدميها للخدمات ،وهذا يس��تلزم تبنى
أساليب إدارية حديثة تتالءم والتغريات التي متر بها جميع القطاعات.فاألساليب والوسائل التقليدية
لإلدارة مل تعد قادرة عىل التعامل مع التطورات الحديثة.وتعترب إعادة هندس��ة العمليات أحد أبرز
الظواه��ر اإلداري��ة الحديثة التي ظه��رت يف بداية التسعينيات.ويش��كل توطي��د العوامل الحرجة
والحاس��مة للنجاح فتوافر العوامل الحرجة والحاسمة للنجاح يشكل عنرصاً جوهرياً لنجاح مرشوع
إعادة الهندسة.ويعترب التأكد من توافر متطلبات العوامل الحاسمة متطلب تنظيمي ملرشوع إعادة
الهندس��ة .ونظراً لتبن��ى العديد من املصارف ملفهوم إعادة الهندس��ة ،فقد تم تقس��يم البحث إىل
أربعة محاور رئيس��ية حيث يتناول االول التعريف ومفهوم اعادة هندس��ة العمليات وأهم الفوائد
واألهداف ومراحل إعادة الهندسة ومتطلبات تطبيقها ،وكيفية بناء فريق العمل من ضوابط وغريها،
أما املحور الثاين فيستعرض دور تكنولوجيا املعلومات يف إعادة هندسة األعامل حيث يتناول تعريف
تكنولوجي��ا املعلومات ،واثرها وأهم األس��باب التي تؤدي إىل فش��ل تكنولوجيا املعلومات يف اعادة
الهندسة ,بينام يناقش املحور الثالث مفهوم التحليل االسرتاتيجي لبيئة الهندرة ومتطلبات تطبيقها،
ام��ا املحور الرابع فإنه يناقش منوذجاً مقرتحاً لتبني املصارف الس��ودانية لنظام الهندرة من تصميم
للهياكل التنظيمية ،وتوقعات العميل والدور التكلنولوجي وصحة وفاعلية العملية املرصفية وإدارة
الجودة الش��املة ونختم املوضوع بأهم التوصيات الواجب اتباعها عند تطبيق الهندرة يف املصارف
السودانية.

املحور االول :مفهوم إعادة هندسة العمليات
يعت�بر مفهوم إعادة الهندس��ة من املوضوع��ات الحديثة
عىل الرتاث اإلداري ،ونتيجة لذلك اس��تخدمت العديد من
املسميات لوصف هذا املفهوم ،ومن أهم املسميات إعادة
تصميم العمليات األساس��ية ،تجدي��د العمليات ،أو إعادة
تصمي��م العمليات اإلداري��ة ،إعادة الهندس��ة التنظيمية,
إع��ادة الهيكلة.وقد عرف العديد من الباحثني واملامرس�ين
إعادة هندس��ة العمليات بط��رق مختلف��ة ،إال أن الرتكيز
األسايس ملعظم تلك التعاريف واألدبيات املتعلقة باملوضوع
تنصب عىل إعادة تصميم العمليات باستخدام إطار ومنهج
تكنولوجي��ا املعلومات إلح��داث التغي�ير التنظيمي.وهذا
بطبيعة األمر يط��رح أهمية تكنولوجي��ا املعلومات كأحد
املحتويات األساس��ية إلعادة هندسة العمليات التي مييزها
عن غريها من األط��ر واألدوات اإلدارية ،حيث تركز إعادة
هندسة العمليات بشكل جوهري عىل العمالء ،والعمليات
اإلدارية بدالً من الوظائف والخدمات أو املنتجات..وتشمل
الهندرة املفاهيم اآلتية-:
تبدأ الهندرة من الصفر ،فبالتايل هي إعادة تصميم جذرية
.Radical Redesign
• ليست الهندرة عملية ترميم أو إصالح للعمليات القامئة،
بل تجديد لها.
• الهندرة ثورة للتخيل عن كل قديم.
• الهن��درة ذات طابع عمومي ،مبعنى أنه ميكن تطبيقها يف
كافة أنواع العمليات ويف كل أنواع املنظامت أيضاً.
وميك��ن تعريف الهن��درة بأنه��ا« :إعادة التفك�ير املبديئ
واألسايس وإعادة تصميم العمليات اإلدارية بصفة جذرية،
بهدف تحقيق تحسينات جوهرية فائقة ،وليست هامشية
تدريجية يف معايري األداء الحاسمة مثل :التكلفة ،والجودة،
والخدمة ،والرسعة».ويتضم��ن هذا التعريف أربع كلامت
أساسية هي:

• أس��ايس ( :)Fundamentalأن الهندرة تبدأ من دون أي
افرتاضات راسخة أو ثوابت مسبقة ،كام أنها ال تعتمد عىل
مفاهي��م أو قواعد جازمة ،ب��ل تتجاهل ما هو كائن وتركز
عىل ما ينبغي أن يكون.
• ج��ذري (:)Radicalهذا التعبري مس��تخلص من الكلمة
الالتيني��ة ( )RADIXوتعني الج��ذور ،وبالتايل فإن إعادة
التصميم الجذرية تعن��ي التغيري من الجذور ،وليس مجرد
تغيريات سطحية أو تجميالت ظاهرية للوضع القائم ،وإمنا
هي التخلص من القديم متاماً.
• فائق (:)Dramaticالهندرة ال تتعلق بالتحسينات النسبية
املضطردة والش��كلية ،بل تهدف إىل تحقيق طفرات هائلة
وفائقة يف معدالت األداء.حيث إن التحسينات البسيطة قد
ال تحتاج ألكرث من ضبط بسيط ألوتار العمل ،بينام يتطلب
التغي�ير الكيل إلغ��اء القوال��ب القدمية متاماً واس��تبدالها
بالجديدة املبتكرة.
• العمليات ( :)Processesإن الهندرة تركز عىل « العملية
« ككل متكامل دون تجزئ��ة ،حيث يحاول أصحابها إنجاز
العملية مرة واحدة.
فالحاجة املاس��ة للتعرف عىل املتطلبات األساسية لتطبيق
إعادة هندس��ة العمليات يف القطاع املرصيف ،فهنالك سؤال
مه��م جداً أال وهو م��ن يحتاج إلعادة هندس��ة العمليات
اإلداري��ة ،وب�ين ماي��كل هام��ر أن هناك ثالث��ة أنواع من
املنظامت تحتاج إلعادة هندسة العمليات اإلدارية وهي:
• املنظامت ذات الوضع املتدهور:
ه��ي تلك املنظ�مات ذات األداء املت��دين ،والتي تعاين من
ارتفاع يف تكاليف التش��غيل ،وانخفاض جودة الخدمات أو
املنتج��ات التي تقدمها ،وأيضاً تع��اين من عدم قدرتها عىل
املنافس��ة وتحقيق األرباح العالية.إعادة هندسة العمليات
اإلدارية يف مثل هذه املنظامت ستمكنها من التغلب عىل
هذه املشاكل.
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• املنظامت التي يف طريقها للتدهور:
هي تلك الت��ي مل تتدهور بعد ،ولكن هناك مؤرشات قوية
بأنها يف طريقها إىل التدهور :مثل تناقص حصتها يف السوق
لصالح املنافسني ،واالرتفاع التدريجي يف تكاليف التشغيل
واإلنت��اج ،واالنخف��اض التدريج��ي يف األرب��اح ،وانخفاض
األس��هم.هذه املنظامت التي تصارع م��ن أجل البقاء ،وال
متلك القدرة عىل مس��ايرة التطور واملنافس��ة بشكل قوي
وتحتاج حت ًام إلعادة هندس��ة العمليات اإلدارية ،لتتمكن
من استعادة مكانتها يف السوق.
• املنظامت املتميزة والتي بلغت قمة التفوق والنجاح:
هي تلك املنظامت التي ال تعاين من مشاكل إطالقاً ،وهناك
مؤرشات قوية بأنها تسيطر عىل السوق ،ومتلك حصة عالية
جداً مقارنة باملنافسني ،وتشهد ارتفاعاً تدريجياً يف أرباحها
وأس��همها وحصتها يف السوق ،والتعاين إطالقاً من زيادة يف
تكاليف التش��غيل ،أو تدين جودة م��ا تقدمه من خدمات
ومنتجات.هذه املنظامت تحتاج إلعادة هندسة العمليات
اإلداري��ة لتتمكن من البقاء يف القمة وتحافظ عىل الفجوة
بينها وبني املنافسني.
أوال :تعريف إعادة هندسة العمليات اإلدارية
إلع��ادة هندس��ة العمليات اإلدارية عدد م��ن التعاريف،
وفيام ييل أهم هذه التعاريف وأكرثها ش��يوعاً واستخداماً
وهي كاآليت:
 - 1لق��د عرف  Champy and Hammerإعادة هندس��ة
العملي��ات بأنها « :إعادة التفكري املبديئ األس��ايس وإعادة
التصمي��م الجذري للعمليات اإلدارية لتحقيق تحس��ينات
جذري��ة وهائلة يف مقاييس األداء الحالية والحاس��مة مثل
التكلفة ،الجودة الخدمة والرسعة».
 - 2أما  Lowenthalفقد عرف إعادة الهندسة بأنها « إعادة
التفكري الج��ذري وتصميم العمليات التش��غيلية والهيكل
التنظيمي والتي تركز عىل الكف��اءات الجوهرية للمنظمة
لتحقيق تحسن هائل يف األداء التنظيمي».
 - 3إع��ادة التصميم الجذري والرسي��ع للعمليات اإلدارية
االس�تراتيجية ،وذات القيمة املضافة والنظم والسياس��ات

والبنية التي تس��اعد تلك العمليات ،وذلك بهدف تحقيق
طموحات عالية من األهداف التنظيمية.
 - 4تحلي��ل وتصميم تدفق األعامل واإلجراءات يف املنظمة
وبني املنظامت تغيري املنهج األسايس للعمل لتحقيق تطوير
جوهري يف األداء يف مجاالت الرسعة والتكلفة والجودة.
 - 5إع��ادة التفكري ،وإع��ادة البناء واالنس��يابية والتنظيم
والعملي��ات وط��رق العم��ل ،ونظ��م العم��ل ،والعالقات
الخارجية التي من خاللها يتم ابتكار وتقديم الجديد.
ثانياً :فوائد تطبيق الهندرة:
عند تطبيق إعادة هندس��ة نظم العم��ل (الهندرة) يرتتب
عليها الكثري من الفوائد منها اآليت:
 - 1دم��ج الوظائف املختص��ة يف وظيفة واحدة ،وهنا البد
من تجميع األع�مال ذات التخصص��ات الواحدة يف مكان
واحد وبشكل يرتتب عليه توفري الوقت وتخفيض التكاليف
وتنسيق األعامل وتنظيمها.
 - 2تتحول األعامل من مهام بسيطة إىل أعامل مركبة بحيث
ترتتب عليها مسؤولية مشرتكة بني أعضاء فريق العمل.
 - 3تزي��د من اس��تقاللية األف��راد يف أداء املهام ،حيث يتم
تش��غيل األف��راد القادرين ع�لى املبادرة وتأس��يس قواعد
العمل واإلبداع واالبتكار.
 - 4التشجيع عىل التعليم إضافة إىل التدريب ،وذلك لتنمية
مهارات وقدرات األفراد وتوسعة مداركهم.
 - 5تت��م مكاف��أة األفراد وتقس��يم نتاج عمله��م بناء عىل
النتائج النهائية وبشكل جامعي.
 - 6تعم��ل الهندرة عىل تغيري الثقافة التنظيمية الس��ائدة،
بحي��ث يصب��ح األداء الجي��د واالهتامم بالعم�لاء هو من
أولويات العاملني.
 - 7تس��اعد العاملني عىل اتخاذ القرارات دون قرص هذه
العملية عىل املديرين.
 - 8تنفي��ذ خطوات العمل حس��ب طبيعته��ا ،وهذا األمر
يؤدي إىل إنجاز العديد من الخطوات يف وقت واحد ،إضافة
إىل تقليل الوقت بني خطوات العمل.

ثالثا ً:مراحل إعادة الهندسة:
تقس��م مراحل إعادة الهندسة(الهندرة) كام هو موضح يف
الشكل ( )1إىل أربع مراحل أساسية كاآليت:
 - 1املرحلة االوىل التحليل :أي تحليل املنظمة إىل مجموعة
م��ن العمليات واإلجراءات ،وآلي��ة تتابعها مع تحديد أبرز
العمليات املهمة والجوهرية ،ويتم يف هذه املرحلة تحديد
األه��داف املطلوب إنجازها مع وض��ع رشوط ومواصفات
عن كيفية أداء العملية ،وتع��د من أولويات برنامج إعادة
الهندسة.وهذا قد يتضمن أهدافاً خاصة مثل خفض الكلفة
وخف��ض الوقت وتحس�ين ج��ودة اإلنتاج ,ك�ما يتم جمع
البيانات الخاص��ة مبتطلبات الزبائن ونوعية املنتجات التي
يحتاجونها ،وتحديد التوجه االس�تراتيجي للمنظمة بشكل
عام وملرشوع إعادة هندسة األعامل بشكل خاص.
املقارنة املرجعية مع منظامت أخرى ناجحة.
 - 2املرحلة الثانية إعادة التصميم عىل أس��اس س��ليم :من
خالل إعادة ترتيب إج��راءات العمل ،وتصميمها عىل نحو
يف��ي مبتطلبات الزبائ��ن بأفضل صورة ،كام تتم مناقش��ة
هذه الخريطة باالعتامد عىل مصدرين أساسيني وهام:
• معرفة املبادئ األساسية لتصميم إجراءات العمل
• األف��كار اإلبداعي��ة الت��ي يطرحها فريق إعادة هندس��ة
األعامل لتطوير إجراءات وأنشطة العمل املختلفة.
• املرحلة الثالثة اإلعداد للتغيري :ويتضمن تهيئة املستلزمات
الرضورية من خالل اإلعداد النفيس لألفراد العاملني وتوفري
املستلزمات املادية واختيار الخريطة األفضل عىل أن تكون
هذه الخارطة مطابقة للمقياس األس��ايس لألداء مع توافر
عنرص املصداقية (املوثوقية).
• املرحل��ة الرابع��ة االس��تبدال :وه��و إح�لال اإلجراءات
والتصامي��م الجديدة ب��دالً من اإلج��راءات الحارضة ذلك
باآليت:
• تحديد موعد التنفيذ.
• إجراء دراسة تجريبية ميدانية للتصميم الجديد من خالل
وضع التصميم املختار تح��ت الرقابة ولفرتة زمنية محددة

لبيان مدى نجاحه.
• محاول��ة تصحي��ح أي انح��راف قد يظهر عن��د التطبيق
التجريبي.
• القي��ام بعملية التنفيذ الكام��ل لإلجراءات الجديدة بعد
ثبات نجاحها يف املرحلة السابقة.
وبالتايل يجب أن نتفادي الوقوع يف املشاكل واالخطأ اآلتية
عند تطبيق مراحل الهندرة حيث أن عملية تطبيق الهندرة
قد تعاين من بعض األخطاء الشائعة يف التطبيق ،والتي قد
تؤدي إىل الفش��ل يف تحقيق أهداف وفوائد هذه العملية
ومن بني األخطاء الشائعة واملتوقعة لعملية الهندرة اآليت:
• إجراء عملية الهندرة واملدير العام عىل وشك التقاعد.
• تعيني شخص ال يفهم ما هي الهندرة لقيادة املعركة.
• عدم تخصيص أية موارد إلجراء العملية.
• ع��دم مجاملة اإلدارات املختلفة وعدم الرضوخ للضغوط
ومقاومة التغيري.
• الرتكيز عىل التصميم وإهامل الهدف.
• محاولة إص�لاح العمليات بدالً من تغيريها متاماً والرتكيز
عىل العمليات اإلدارية وإعادة تصميمها فقط.
• تجاه��ل قيم الناس وثقافة املؤسس��ة والقب��ول بالنتائج
الطفيفة والتحسينات السخيفة.
• الرتكي��ز عىل الجوهر وحل جمي��ع العراقيل أمام الهندرة
مع عدم االستسالم والرتاجع من منتصف الطريق.
• عدم السامح للسلوكيات اإلدارية السائدة أن متنع الهندرة
من االنطالق.
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• محاولة إجراء عملية الهندرة من األسفل إىل األعىل.
ش��كل بالرقم ( )1يوضح مراحل إعادة الهندسة إىل أربعة
مراحل أساسية
إعادة التفكري يف أساسيات
إدارة وتشغيل األنظمة

الرتكيز عىل العمليات
الرئيسة

التغري الجذري يف األداء

الرسعة

نتائج تحسن هائلة يف
مستويات ومعدالت األداء

أع��ادة التصمي��م الجذري
للوضع القائم يف املنظمة
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شكل بالرقم  2يوضح منظومة أهداف الهندرة

رايعاً :أهداف الهندرة:
إن تطبي��ق الهندرة (إعادة هندس��ة العملي��ات اإلدارية)
بش��كل علمي وس��ليم س��وف يقود املصارف إىل تحقيق
األهداف التالية:
 - 1تحقيق تغيري جذري يف األداء:
وهذا يتحقق من خالل متكني العاملني من تصميم العمل
والقي��ام به وف��ق احتياجات وتطلع��ات العمالء وأهداف
املنظمة املعلنة.
 - 2الرسعة:
وهذا يتحقق من خالل توفري قاعدة بيانات تسهل الحصول
ع�لى املعلومات الألزمة التخاذ الق��رار ومتكني املنظمة من
القيام بأعاملها برسعة ودقة كبرية.
 - 3الجودة:
وهذا يتحقق من خالل تحسني جودة الخدمات واملنتجات
التي تقدمها للتتناسب مع احتياجات ورغبات العمالء.
 - 4تخفيض التكلفة:
ويتحق��ق ذلك من خ�لال إلغاء العمليات غ�ير الرضورية
والرتكيز عىل العمليات ذات القيمة املضافة.
 - 5الرتكيز عىل عمالء املرصف:
وه��ذا يتحقق بتوجيه املرصف إىل الرتكيز عىل العمالء من
خالل رصد وتحدي��د احتياجاتهم ورغباته��م والعمل عىل
تحقيقها ،بحيث يت��م توجيه إعادة بناء العمليات لتحقيق
هذا الغرض.
وتعمل األهداف السابق ذكرها يف منظومة واحدة يؤثر كل
هدف فيها ويتأثر ببقية األهداف(.كام بالش��كل بالرقم()2
املنظومي التايل:

الرتكيز عىل العمالء

الجودة

تخفيض التكلفة

خ��ام��س��اً :ال��ف��رق ب�ين إع����ادة ال��ه��ن��دس��ة وم��داخ��ل
التطويراألخرى:
وم��ن خالل الج��دول بالرقم ( )1يالح��ظ أن االختالف بني
مفهوم إعادة الهندس��ة ومداخل التطوير األخرى ينتج عنه
خلط بينه وبني ه��ذه املداخل ،ذلك أن هناك العديد من
التصورات الخاطئة عن جوهر مفهوم إعادة الهندس��ة ،متر
املص��ارف مرات عدي��دة بإعادة تنظيم ضخمة وتس��ميها
إعادة هندس��ة ،وتخفض أخرى العامل�ين فيها إىل النصف
وتس��ميها إع��ادة هندس��ة ،ومازالت أخرى تتخ��ذ برامج
الكفاءة التي تنفذها وتسميها إعادة هندسة ،وبذلك ميكن
القول ما ييل:
 - 1ليس��ت إعادة الهندسة «إعادة تنظيم»؛ حيث تتطلع
إعادة الهندسة إىل الشغل املطلوب عمله ،وليس إىل كيف
تهي��كل املرصف ،وتعرف أبنية املنظم��ة فقط بعد تصميم
العمليات الرضورية إلنت��اج املنتجات والخدمات ،فتصمم
بنية املرصف بحيث تعزز عىل أفضل نحو تلك العملية.
 - 2ليس��ت إع��ادة الهندس��ة «تخفي��ض الحج��م» ،ألن
تخفيض الحجم يركز ع�لى تخفيض عدد العاملني إلحداث
تخفيضات قص�يرة األجل يف النفقات ،أما إعادة الهندس��ة
فرتكز عىل التفكري من جديد يف الشغل من األلف إىل الياء،
مس��تبعدة الشغل غري الرضوري ،وباحثة عن أفضل الطرق
ألداء الشغل الرضوري.
 - 3ليست إعادة الهندسة مجرد جعل املرصف ذا كفاءة،،
ولكنه��ا تبقي عدمية القيمة إذا مل تخ��دم العمالء بفاعلية،
وإذا مل ت��ؤد رس��التها ،وبذلك فإن إعادة الهندس��ة تتعلق
بإبتكار قيمة من وجهة نظ��ر العميل ،فقد يعرف العميل
القيمة بأنها تكلفة منخفضة ،أو جودة عالية ،أو اس��تجابة
يف الوقت املناسب.

جدول بالرقم ( )1يوضح الفرق بني إعادة الهندسة ومداخل التطويراألخرى.
إعادة الهندسة
الربنامج
ReEngineering
أوجه االختالف
الفروض محل البحث جوهرية وأساسية

التصويب
RightSizing
تشكيل األفراد

مجال التغيري

جذرية

التوجه الرئييس

العمليات

املجاالت الوظيفية

نوعية التحسني

مفاجئ

تدريجي

اآللية
إدارة الجودة الشاملة
إعادة الهيكلة
Automation
TQM
Restructurer
العالقات بني الوحدات التنظيمية حاجات ورغبة املستهلكني تطبيقات التكنولوجيا
من أسفل إىل أعىل

النظم

تشكيل األفراد مسؤوليات الوظائف التنظيم
املجاالت الوظيفية

العمليات

اإلجراءات

تدريجي

تدريجي

تدريجي

املصدر :خليل ،برنامج إعادة البناء املؤسس��ات املفهوم ومحاور الرتكيز واملراحل وعوامل النجاح الرئيس��ية ،ورقة مقدمة
ملؤمتر بناء املؤسسة العربية خطة عمل للمستقبل ،القاهرة ،إبريل  ،1995ص.18

سادساً :متطلبات تطبيق الهندرة اإلدارية:
من متطلبات تطبيق الهندرة اإلدارية ماييل:
• من األفضل أن تكون املؤسس��ة املرصفي��ة أو الرشكة
قد طبقت إدارة الجودة الشاملة كمتطلب أسايس لتطبيق
الهندرة.
• أن تك��ون هن��اك حاجة ملحة وقناع��ة تامة من قبل
اإلدارة ألعامل الهندرة اإلدارية ،فعند عدم تحقيق طفرات
يف األداء من خالل تبن��ي إدارة الجودة تصبح هناك حاجة
ملحة ألعامل الهندرة اإلدارية.
• رضورة الرتكي��ز عىل العمليات وليس اإلدارات ،ألن ما
يه��م العميل هو نوع الخدمة أو الس��لعة وليس اإلدارات
ذات الصلة بإنتاجها.
• الرتكيزع�لى نوعية وتركيب��ة فرق العم��ل التي تقوم
باألداء وأعطائها درجة عالية من االستقاللية واملرونة.
• محاولة التقليل من مقاومة العاملني ،وذلك بتوعيتهم
بأهمية هذا املفهوم والفوائد التي تعود عليهم
• رضورة دعم اإلدارة العليا.
• الرتكي��ز ع�لى االبتكار واإلب��داع كنه��ج يف العمليات
التنظيمية.
• رضورة التخطي��ط العلم��ي إلنجاح تطبي��ق الهندرة
ودراسة البيئة التنظيمية للتعرف عىل كل املتغريات.
سابعاً :بناء فريق عمل الهندرة:
تع��رف عملية بناء ف��رق العمل بأنها خلي��ط من التغذية
العكس��ية ومدخ��ل االستش��ارات اإلجرائية ال��ذي يهدف
إىل تحس�ين فاعلية عمل الجامعة اإلنتاجي والس��لويك من
خ�لال الرتكيز عىل أس��اليب وإجراءات العم��ل والعالقات
الش��خصية ،وتعرف أيضاً عىل أنها سلس��لة من النشاطات
املصممة بهدف تحسني أداء األفراد.وينظر إىل أنشطة بناء

فرق العمل عىل أنها طريقة للتأثري اإليجايب يف العالقات بني
األفراد بهدف رفع أدائه��م نحو األفضل وتوحيد جهودهم
نح��و امله��ام املوكلة إليه��م للوصول إىل أه��داف املنظمة
بأفض��ل الطرق والس��بل املمكنة.وتعترب عملي��ة بناء فرق
العمل حدث مخطط له بعناية ملجموعة من األفراد الذين
يرتبط��ون معاً بن��وع من األهداف داخ��ل املنظمة ،وذلك
بهدف تحس�ين الطرق واألساليب التي يتم بها أداء العمل.
لذل��ك فالهدف م��ن األخ��ذ باملنهجية الجي��دة لبناء فرق
العمل تجعل من الجامعة وحدة متامسكة ومتجانسة متتاز
بالفاعلي��ة والتفاعل املثمر بني األعضاء لتك��ون يف النهاية
جامع��ة مندمج��ة ملتزم��ة بالعمل عىل تحقي��ق أهداف
محددة.
ثامناً :ضوابط بناء فرق العمل يف عملية الهندرة:
عىل عكس التصور الش��ائع من أن عملية بناء فريق العمل
عبارة ع��ن تجميع عدد من الن��اس ،وجعلهم يعملون مع
بعضه��م البع��ض ،متر عملية بن��اء الفريق بع��دة مراحل،
يح��دث فيه��ا النمو والنض��ج وصوالً إىل مرحل��ة التكامل،
لذلك هي تتطور عرب مراحل خالل فرتة من الزمن تش��مل
املراحل-:
 - 1التشكيل:
ويس��ود هذه املرحلة ع��دم اليقني ،ألن األف��راد يكونون
يف مواق��ف جديدة غ�ير مألوفة لهم ،وتتص��ف العالقات
بالرس��مية وينصب اهتامم األفراد عىل أنفسهم ،ويسعون
لتلبي��ة حاجات األم��ان لديهم ،كام ويظهر ع��دم االرتياح
من العمل مع الفريق ،والدخول يف مناقش��ات غري مثمرة.
وتعترب مرحلة التش��كيل مرحلة مهم��ة وتتطلب من قائد
الفري��ق العمل ع�لى التأكيد من الس��لوكيات التي تحقق
النج��اح وعدم النظر لألمور مبنظور ش��خيص نظراً لحقيقة
االختالفات البرشية الفردية.
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 - 2مرحلة العصف (الرصاع):
يغلب عىل األفراد يف هذه املرحلة الش��عور باالختالف يف
اآلراء ووجهات النظر ،ويقوم السلوك عىل الجدل والتنافس
والرصاع ،وكذلك الدفاع عن وجهات النظر الشخصية ،ومن
مظاهر هذه املرحلة ظه��ور جامعات عمل فرعية ،وعدم
اإلحس��اس بالهدف من الدور املطلوب القيام به ،وقد يلجأ
البعض إىل عدم تش��جيع أفكار القائد والسعي إىل تفويض
سلطته ،من هنا ينصح القائد أو رئيس الفريق بالعمل عىل
تكوين رؤية مشرتكة والحرص عىل توفري بيئة عمل إيجابية
تتح��دد من خاللها معامل األهداف واألدوار املطلوب القيام
بها.
 - 3مرحلة التعاون:
يبدأ األفراد االس��تجابة للبيئة التي أوجدها مكون الفريق،
وتظهر عالمات قبول االنضامم إىل الفريق لتحقيق األهداف
ويظه��ر االلتزام والعزم عىل املش��اركة بكل قوة ،لذلك فإن
سلوك األعضاء يف هذه املرحلة يتجه نحو تسوية الخالفات
والرصاع��ات والب��دء يف بناء عالقات ش��خصية ،وتعتمد يف
هذه املرحلة املعايري والقيم التنظيمية للفريق.
 - 4مرحلة األداء:
يب��دأ التزام األفراد مبعاي�ير وقيم الفريق وتتس��م املرحلة
بالجدية والحيوية ،والرضا عن النفس ،والثقة باآلخرين.
م�ما تقدم يتضح أن عملية بن��اء وتطوير الفريق متت عرب
مراح��ل متع��ددة من النض��ج والنمو ،وكذل��ك من حيث
التكوين وال تح��دث عمليات البناء تلقائي��اً ،وبالتايل يلزم
الفهم الت��ام ،وااللتزام بالت��درج العميل الس��ليم ،وإتقان
العديد من املهارات الألزم��ة لهذه العملية وميكن إيضاح
املنهجية الصحيحة لبناء فريق العمل عىل النحو التايل:
• تحديد الحاجة للفريق.
• تعيني قائد للفريق.
• توضيح املهمة ،والتوقعات.
• تشكيل الفريق.
• املشاركة يف صياغة الرؤية واألهداف.
• تصميم خطوات العمل ووضع معايري األداء.
• توزيع املهام وتحديد األدوار.
• املحافظة عىل األداء الف ّعال.
• اإلنهاء واالحتفال.
املحور الثاين:دور تكنولوجيا املعلومات يف برامج إعادة
هندسة األعامل:
لق��د أدت التطورات الحديثة واملتس��ارعة يف بيئة العمل
امل�صريف إىل ازدياد تبن��ي تكنولوجيا املعلوم��ات بوصفها

وسيلة اس�تراتيجية تحقق االستمرارية كام أن ازدياد حجم
املعلوم��ات املتدفقة ت��ؤدي إىل رضورة تبن��ي تكنولوجيا
مناس��بة ويالحظ أنه قد تم خالل السنوات الثالثني األخرية
إنت��اج كمية من املعلومات تزيد عن كمية املعلومات التي
تم إنتاجها يف الخمسة آالف سنة املاضية ،كام أن حوايل 43
 %من املدراء يف العامل مقتنعون بان القرارات املهمة تتأخر
بسبب الحاجة إىل املزيد من املعلومات.
او ًال :تعريف تكنولوجيا املعلومات:
تع��رف تكنولوجي��ا املعلوم��ات بأنها األدوات واألس��اليب
والط��رق املس��تخدمة يف تحويل املدخ�لات إىل مخرجات،
أو ه��ي أداة فاعلة تس��اعد يف توف�ير املعلومات وإيصالها
إىل املنظامت النجاز وتطوي��ر العمليات اإلدارية يف جميع
املس��تويات التنظيمية وتتضمن األجهزة واملعدات واملوارد
البرشي��ة والربمجيات.وي��رى بع��ض الباحث�ين ب��أن توفر
تكنولوجي��ا معلوماتي��ة متطورة يس��اهم يف تنفيذ خطط
املنظمة وسياس��اتها خصوصاً بظهور ما يس��مى بتوجهات
(العوملة) وتغري احتياجات الزبائن وتنوعها ورغبة املنظمة
يف البقاء واالس��تمرار مام يتطل��ب مواجهة تحديات البيئة
الخارجية ومحاولة املواءمة بني املتغريات املختلفة.
ثانياً :مزايا استخدام تكنولوجيا املعلومات:
ميكن توضيح أهم املزايا التي ميكن تحقيقها عند استخدام
تكنولوجيا املعلومات باآليت:
• التوفري يف وقت إنج��از العمل والجهد الالزم لالنجاز
من خالل وجود نظام خزن واسرتجاع املعلومات عند
الحاجة.
• املساعدة يف كشف االنحرافات يف وقت مبكر بهدف
وضع املعالجات الدقيقة لها.
• تحسني خدمة الزبون من خالل إمكانية استالم طلباته
بوساطة املحطات الطرفية ومحاولة التمسك به.
• تخفي��ض التكلف��ة ،وذلك من خالل تحس�ين كفاءة
العمليات وتحقيق حالة من التعاون بني التشكيالت
التنظيمية املختلفة.
• تس��اهم تكنولوجي��ا املعلوم��ات يف إمكانية إيجاد
منتجات جديدة.
• تحس�ين قرارات إدارات التشكيالت املنظمية األخرى
من خالل توفري املطلوب م��ن املعلومات وبالنوعية
والوقت املناسبني.
• إمكاني��ة دع��م املوق��ف التنافيس للمنظم��ة وبناء
مجموعة من العقبات التي متنع دخول املنافسني إىل
األسواق.
ثالثاً :أثر تكنولوجيا املعلومات يف عملية الهندرة:
تقوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بدور مهم يف متكني

إعادة هندس��ة األعامل من تحقيق أهدافها ،وبالتايل تؤثر
ع�لى انخفاض أس��عار أدوات تكنولوجيا املعلومات وكلف
تطبيقه��ا وتزايد وعي األف��راد العاملني ب�ضرورة التفاعل
االيجايب معها ويف جميع مجاالت العمل واإلمكانيات املالية
املتاحة التي شجعت عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات.
ك�ما تربز فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف برامج
إعادة الهندس��ة من خالل تحليل برنامج إعادة الهندس��ة،
وتصميم عمليات إعادة الهندس��ة ،والرسوم والربامجيات،
وأدوات الحالة وبرام��ج الجدولة وخرائط العملية وقواعد
البيان��ات التي تتابع رضا الزبائن وش��كواهم ،كام يس��هل
الربيد اإللكرتوين االتصال والتنسيق عرب املسافات الجغرافية
والتنظيمية.
ك�ما أضاف��ت اهتامماً جدي��داً يف العالقة ب�ين تكنولوجيا
املعلومات واس�تراتيجيات املصارف ،وإيج��اد حلول متكن
تكنولوجيا املعلومات م��ن تعزيز أداء املصارف.كذلك فان
تكنولوجيا املعلومات تعد من العوامل املس��اعدة لعملية
إعادة هندس��ة األعامل ،عىل الرغم م��ن أنها تعد رضورية
حساس��ا ودقيقاً
ً
إلعادة تصميم العملية إال أنها متثل عنرصاً
للكثري من جهود إعادة تخطيط العملية.
رابعاً :اسباب فشل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف
برامج إعادة الهندسة:
هنال��ك عدد من األس��باب الت��ي ميكن أن تؤدي لفش��ل
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف برامج إعادة الهندسة
وتشمل:
• عدم قدرة نظ��ام املعلومات القائم ع�لى التكيف مع
العمل الجديد.
• بطئ النظام بسبب تاريخه غري املناسب.
• ع��دم وجود فرق عم��ل تكنولوجية تنس��جم والحالة
الجديدة.
• ضع��ف أداء تكنولوجي��ا املعلوم��ات واالتص��االت يف
مواجهة املخاطر والتعامل معها بكفاءة.
• النظر إىل تكنولوجي��ا املعلومات واالتصاالت باعتبارها
ليست جزءاً من العمل.
• اس��تخدام أنظمة املعلوم��ات لتقدي��م التقارير ذات
الحاجة املحدودة.
• اس��تخدام تكنولوجيا املعلوم��ات واالتصاالت لترسيع
بعض األعامل الفائضة ع��ن الحاجة وتوليد املعلومات غري
الرضورية وجذب االنتباه إىل التفاصيل غري املهمة.
املح��ور الثالث :مفه��وم التحلي��ل االس�تراتيجي لبيئة
الهندرة:
يعرف التحليل االس�تراتيجي بأنه تش��خيص وتحليل البيئة

الخارجية املحيطة باملرصف ملعرفة مدى التغريات الحاصلة،
ولتحدي��د الف��رص والتهديدات ،كذلك تش��خيص وتحليل
البيئ��ة الداخلي��ة للمرصف ملعرف��ة املواصف��ات وامليزات
التنافس��ية من أجل الس��يطرة عىل بيئتها الداخلية بشكل
يس��اعد اإلدارة عىل تحديد االس�تراتيجية املفيدة لتحقيق
أهداف املرصف.
التحليل االس�تراتيجي لعوام��ل البيئة الخارجي��ة (الفرص
والتهديدات):
البيئة الخارجية للمنظمة هي البيئة التي تقع خارج حدود
املص��ارف وخارج نطاق س��يطرتها ورقابتها ،وعوامل البيئة
الخارجي��ة تتمثل بعوامل البيئة االقتصادية ،وعوامل البيئة
اإلجتامعية والثقافية ،وعوامل البيئة التكنولوجية ،والعوامل
الدميوغرافية ،وعوامل البيئة السياسية والقانونية.
او ًال :التحليل االسرتاتيجي لعوامل البيئة الداخلية:
إن عملي��ة تحلي��ل البيئ��ة الداخلية للم�صرف لها أهمية
خاصة نظراً ملا تحققه من تحديد لإلمكانيات املتوفرة سواء
كانت مادية أم برشية ،وهي تحدد مناطق القوة والضعف
مام يس��اعد عىل معرفة موقع املرصف يف الس��وق مقارنة
باملصارف املنافسة ،و معرفة كيفية استغالل الفرص املتوفرة
يف البيئة املحيطة ،وتجنيب املخاطر والتهديدات املتوقعة ,
كام تسهم عملية التحليل البيئي الداخيل يف تكامل عملية
التحليل االس�تراتيجي ،حي��ث إن اجت�ماع التحليل البيئي
الداخيل والخارجي مع بيئة الصناعة املرصفية يوفر التكامل
لعملية لتحليل االسرتاتيجي.
إن عوام��ل البيئ��ة الداخلية تتمثل يف الهي��كل التنظيمي،
ثقاف��ة املرصف ،العوامل التس��ويقية ،العوام��ل اإلنتاجية،
عوامل إدارة املوارد البرشية ،العوامل املالية...إلخ.
أ  -الهي��كل التنظيمي :التنظيم وظيفة من وظائف اإلدارة،
ومن خالل التنظيم يتضح مس��ار العمل وتحديد الس��لطة
واملس��ؤولية يف مختلف مس��توياتها اإلدارية.وأهم األسئلة
التي تتطلب اإلجابة عليه��ا لتحليل وتقويم كفاءة الهيكل
التنظيمي هي:
• هل الهيكل التنظيمي الحايل يحقق أهداف املرصف
بكفاءة عالية؟.
• ه��ل يتص��ف الهي��كل التنظيم��ي بالعضوي��ة أم
بامليكانيكية؟ وماهي أسباب ذلك؟.
• هل تتناس��ب الصالحيات والس��لطات املمنوحة مع
حجم املسؤوليات املوكلة للوظائف؟.
• هل ينسجم الهيكل التنظيمي مع متطلبات ورغبات
املرصف؟ مع احتياجات امل��دراء واألفراد العاملني يف
املرصف؟.
• ماهي درج��ة الالمركزي��ة التي يتصف به��ا الهيكل
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التنظيمي؟.
• ه��ل يس��تجيب الهي��كل التنظيمي لالس�تراتيجيات
املطلوب تحقيقها؟.
• هل هناك ضعف يف االتصاالت داخل املرصف بسبب
طبيعة الهيكل التنظيمي؟ وهل يؤدي ذلك إىل ضعف
يف نقل املعلومات بني األقسام واملستويات التنظيمية
يف املرصف؟.
• إىل أي مدى يتم االستفادة من تفويض السلطة؟.
• هل يستطيع الهيكل التنظيمي إفراز مدراء اسرتاتيجيني
ناجحني؟.
ب  -ثقاف��ة املرصف :تعرف ثقافة املرصف بأنها تلك القيم
الس��ائدة الت��ي تعتنقها املص��ارف ،أو هي الفلس��فة التي
ترش��د سياسة املرصف نحو العاملني والعمالء ،أي أن ثقافة
امل�صرف هي مجموع��ة املعتقدات والرم��وز التي ميتلكها
املرصف والتي نشأت مبرور الزمن.
وأهم التس��اؤالت التي يجب طرحها ملعرفة ثقافة املرصف
وتحليلها هي:
• هل تتجه املعتقدات يف املرصف نحو تحقيق أهداف
ربحية فقط؟ وماهي أولويات أألهداف؟
• إذا كان��ت األه��داف مالي��ة فهل ه��ي العائد عىل
االس��تثامر؟ أم نس��بة الدي��ون إىل ح��ق امللكية؟ أم
ماذا؟.
• هل تتوافق معتقدات املرصف مع التطور التكنولوجي
ومع متغريات بيئة الصناعة املرصفية؟
• ه��ل تتج��ه معتقدات امل�صرف نحو تحقي��ق ميزة
تنافسية يف السوق ويف الصناعة املرصفية؟
• هل تعك��س معتقدات املرصف قدرات اإلدارة العليا
عىل إتخاذ القرارات االسرتاتيجية؟
• هل ميلك املرصف معتق��دات إدراك التغيري والقدرة
عىل اكتشاف الفرص وتجنب املخاطر البيئية؟.
• م��ا مدى انتش��ار اوارص الثق��ة والتعاون ب�ين أفراد
املرصف؟.
جـ  -العوامل التس��ويقية :تتعلق بكف��اءة وفاعلية اإلدارة
التس��ويقية بجدارة النشاط التسويقي الذي يهدف لتنفيذ
أهداف املرصف واس�تراتيجياته ،وأهم األنشطة ،واملجاالت
التسويقية الواجب دراستها وتحليلها هي:
	•تطبيق املفهوم التس��ويقي إليجاد الش��عور واإلدراك
برسالة املرصف.
	•إيصال الس��لعة أو الخدمة وفقاً إلحتياجات ورغبات
الزبون.
	•االهتامم بنتائج املزيج التسويقي.
	•مدى فعالية أساليب االتصال مع املستهلكني.

	•القدرة عىل التنبؤ برغبات املستهلكني املستقبلية.
	•مدى كفاءة رجال البيع.
	•القدرة ع�لى التنبؤ ب��رد فعل املس��تهلك للمنتجات
الجديدة.
د – العوام��ل اإلنتاجي��ة :تتمثل االس�تراتيجيات اإلنتاجية
بإختي��ار وتصمي��م املنت��ج والرقابة عىل أنش��طة املرصف
الألزمة إلنتاج الخدمات ،كام أن اسرتاتيجيات اإلنتاج تعكس
مس��توى الجودة والتكلفة والخدمة والكف��اءة اإلنتاجية،
وم��ن أجل تحديد نقاط القوة والضعف املرتبطة بالعوامل
اإلنتاجية البد من اإلجابة عىل التساؤالت التالية:
	•هل تتناسب تكاليف اإلنتاج مع التكاليف املخططة؟
	•هل تتامىش أسعار البيع مع تكاليف اإلنتاج؟
	•هل أن مس��توى الخدمة يتناسب مع حجم املبيعات
املستقبلية املتوقعة؟.
	•ه��ل مواقع إنت��اج الخدمة قريبة من األس��واق ومن
طرق املواصالت؟.
	•هل معدات اإلنتاج حديثة ومتطورة؟
	•هل التغذية العكسية للمعلومات فعالة؟
	•هل العالقات بني أقس��ام اإلنتاج والتس��ويق واملالية،
وغريه��ا من باق��ي الوح��دات اإلداري��ة املتخصصة
جيدة؟.
	•هل عمليات التوسع ممكنة يف املستقبل املنظور؟
	•هل عمليات الصيانة واألمن فعالة ومستدمية؟
هـ – عوامل إدارة املوارد البرشية :تس��تطيع املنظمة التي
تتمتع مبوارد برشية كفوءة أن تحقق أهدافها االسرتاتيجية
بفاعلي��ة وكفاءة ،وم��ن أهم عوامل امل��وارد البرشية التي
يجب أن تدرس وتحلل ماييل:
	•هل تتوفر قوى برشي��ة ذات مهارات وقدرات عالية
لدى املنظمة.
	•هل املناخ التنظيمي مناس��ب لتشجيع وخلق الرغبة
لدى العاملني للعمل بكفاءة؟
	•هل سياس��ات االختيار والتوظي��ف والرتقية واألجور
واملكافآت والتحفيز والتدريب وتقويم األداء متوفرة
وفاعلة؟
	•ه��ل معدل دوران العمل يف حدوده الدنيا املقبولة؟
وه��ل نس��بة الغياب ع��ن العم��ل ضم��ن الحدود
املقبولة؟
	•ه��ل لدى العاملني معرفة بسياس��ات وأنظمة املوارد
البرشية؟
و – العوام��ل املالي��ة :يس��اهم تحليل العوام��ل املالية يف
املنظم��ة يف تحدي��د طبيعة االس�تراتيجية الت��ي ميكن أن

تنتهجها إزاء موقفه��ا املايل.ومن األمور التي ينبغي طرحها
من أجل اإلجابة عليها هي:
	•الق��درة عىل زي��ادة رأس املال (قص�ير األجل ،طويل
األجل ،القروض ،حق امللكية).
	•مستوى املوارد ومدى تعددها.
	•تكلفة رأس املال مقارنة باملنافسني.
	•العالقة مع املستثمرين ،املقرضني ،حملة األسهم.
	•مدى فاعلية األنظمة املالية للرقابة عىل التكلفة.
	•حجم املوارد املالية.
	•كفاءة وكفاية األنظمة املحاسيبة.
	•اإليرادات والتدفقات النقدية.
	•رأس املال العامل ،املرونة واملكونات.
ثانياً :متطلبات تطبيق الهندرة اإلدارية يف النظام املرصيف:
متمثلة يف اآليت:
• تطبي��ق مفه��وم إدارة الجودة الش��املة ،وسلس��لة
املواصفات العاملية.
ملحة لتطبيقها مع قناعة اإلدارة التامة
• وجود حاجة ّ
بذلك.
• دعم اإلدارة العليا.
• التخلص من أس��اليب العم��ل القدمية واس��تبدالها
بجديدة.
• الرتكي��ز عىل العملي��ات وليس ع�لى اإلدارات «.ألن
هن��درة العمل تكون غايته��ا إرضاءالعميل ،فام يهم
العمي��ل هو ن��وع الخدمة أو الس��لعة وليس تغيري
اإلدارة «.
• استقاللية ومرونة فرق العمل.
• االبتكار واإلبداع يف العمليات التنظيمية.
• رضورة التخطيط إلنجاح العملية.
• محاولة تقليل مقاومة العاملني للتغيري.
املحور الرابع :منوذج مقرتح لتبني املصارف السودانية
لنظام الهندره
يتم اتباع أسلوب دراسة يعتمد عىل فريق عمل متخصص
ومتن��وع من الجه��ات املتفرق��ة ذات العالقة.حيث تقوم
الف��رق املتخصصة بتقديم تقاريرها للجنة الرئيس��ية التي
تق��ود ه��ذه الفرق.ويتم تناول  7محاور أساس��ية لهندرة
املرصف ومن ثم كتابة توصية تشمل املحاور اآلتية:
• تصميم الهيكل التنظيمي للمصارف
• دور تكنولوجيا املعلومات يف املصارف
• صحة وفاعية العملية املرصفية
• الكفاءة والفعالية العملية املرصفية

• الفعالية
• توقعات العميل
• إدارة الجودة الشاملة
اوال :تصميم الهيكل التنظيمي للمصارف:
حيث يجب االهتامم بالنقاط اآلتية
• إدارة املرصف تتم استنادا إىل ارضاء توقعات العميل.
• يتم الرتكيز ع�لى العمالء وعيل العمليات والخدمات
املرصفية التي تقدم لهم.
• التفكري بالتوجه نح��و العمليات املرصفية ويجب أن
يظهر يف الهيكل التنظيمي للمرصف.
• يجب تحديد إج��راءات تنفيذ العمليات املرصفية يف
املرصف بناء عىل التسلس��ل اإلداري وليس تسلس��ل
األنشطه املرصفية.
• املوظف ال��ذي يقوم بالعمليات املرصفية يف املرصف
هو الذي تتم محاسبته عن األخطاء التي يرتكبها.
• يجب أن نتأكد من أن العملية واضحة وذات معني.
• يجب التأكد من أن األدوات والوسائل الألزمة إلنجاز
العمليات املرصفية متاحة بصورة دامئة.
• يجب أن يتسم القرار اإلداري بالحيادية التي تنصب
يف مصلحة املرصف.
• يجب أن نطوع األمناط اإلدارية املختلفة وندخلها يف
قالب يتس��م باملرونة بحي��ث نجعل كل إدارة تعمل
وفق وترية مح��ددة  ,كام يجب أن نتاكد من أن كل
إدارة ت��ؤدي مهاماً مختلفة ع��ن اإلدارة االخرى واذا
وج��دت إدارة تعم��ل مثل األخرى فيج��ب أن نقوم
بدمج اإلدارتني معاً.
• االهتامم مبس��ألة التوازن بني مس��ئوليات الرؤساء يف
األجهزة وبني الصالحيات املعطأة لهم ،مبا يحول دون
تحقيق األهداف املرسومة.
• معرفة أس��باب القصور يف أس��لوب إعداد امليزانية،
والرقابة املحاس��بية ،وإجراءات تحديـد االعتمـادات
املالية ،وإجراءات اإليرادات ،والتكاليف التش��غيلية،
واإلعانات يف امليزانية.
• تحليل املوارد البرشية للتأكد من أن مركزية التوظيف
غ�ير مخلة ،وليس هنالك نقص يف تصنيف الوظائف،
ويف معايري التوظيف.
• التأكد من عدم وجود تداخل وازدواج يف األنش��طة،
وهناك وضوح يف األهداف الت��ي يراد تحقيقها ,وان
كل قس��م قائم بذاته مع التأكد من أن هنالك تعاوناً
وترابطاً منتظ ًام بني األقسام املختلفة.
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ثانياً :دور تكنولوجيا املعلومات يف املصارف
يف هذا املحور يجب أن تتم مناقشة اآليت:
• هل قلل املرصف باس��تخدامه لتكنولوجيا املعلومات
خطوات تنفيذ العملية؟
• هل قلل املرصف باس��تخدامه لتكنولوجيا املعلومات
من العملية الرقابية؟
• هل تساعد تكنولوجيا املعلومات املرصف عىل زيادة
قدرته يف إعادة استخدام املعلومات؟
• هل تس��اعد تكنولوجي��ا املعلوم��ات يف التوصل إىل
املعلومات القيمة والتي تساعد يف اتخاذ القرار؟
• هل س��اعدت تكنولوجيا املعلومات يف خفض الوقت
ال�لازم للبحث ع��ن املعلوم��ات الالزمة الس��تمرار
العمل؟
• هل تس��اعد تكنولوجيا املعلوم��ات يف الحصول عىل
املعلومات أينام وجد املوظف ومتى ما يحتاجها ويف
أي وقت؟
• إن املعلومات املتوفرة تساعد يف التحليل برسعة ومن
ثم اتخاذ القرار املناسب الصائب
• هل تساعد تكنولوجيا املعلومات عىل إنجاز األعامل
املرصفية املعقدة يف الوقت املحدد؟
• هل يتسم نظام تكنولوجيا املعلومات باملرونة ،بحيث
يقوم بتنفيذ عدد من املهام يف وقت واحد؟
• هل يتصل فرع املرصف إلكرتونياً مع الفروع األخرى
وخصوصاً املركز الرئييس؟
• هل يطبق املرصف تكنولوجيا معلومات تس��اعد يف
توس��ع الخدمة املرصفية اإللكرتونية جغرافيا ATM
 ,نقاط البيع....الخ؟
ثالثاً :صحة وفاعلية العملية املرصفية
وميكن مناقشة الجوانب اآلتية:
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 - 1معرف��ة حج��م العملي��ات املرصفي��ة الت��ي ينجزها
املرصف
 - 2تحديد صحة وفعالية املرصف من خالل إعادة تصميم
العملية املرصفية من وقت إصدارها حتي يتم تسليم
الخدمة إىل العميل.
 - 3معرفة مس��توى أداء الخدمة الت��ي يقدمها املرصف
وم��دى رضاء العمالء عن الخدم��ة املرصفية املقدمة
لهم.
 - 4يتم ترجمة توقعات العميل إىل مواصفات كام يجب
إنجاز هذه املواصفات من خالل العمليات املرصفية
املقدم��ة ومن ث��م مقارنتها م��ع املتوق��ع من قبل
العميل.
رابعاً :الكفاءة والفعالية:

إن الكف��اءة والفعالية املرصفية هي من أهم األدوات التي
يجب أن يس��تمر فيها املرصف فاس��تدامة الكفاءة املرصفية
تعني استمرارية العميل حيث يجب الرتكيز فيها عىل اآليت:
• هل العملية املرصفية تواجه مش��اكل أثناء إنجازها؟
وهل هنال��ك ارتفاع يف تكلفة الخدم��ة املقدمة إىل
العميل؟
• هل تتصف العملية املرصفية بعدم الكفاءة والحاجة
الرضورية للتحسني؟
• هل يتم انجاز العمليه املرصفية بصورة معتدلة وهل
هنالك تحسينات يف وقت انجاز الخدمة وتكلفتها؟
• هل يتم انجاز العملي��ات املرصفية بصوة افضل ,اقل
تكلفة ،اقل فاقد؟
• هل العملية املرصفية تتم بدون عيوب ,وذات تكلفة
منخفضة ووقت انجاز أقل؟
• معرفة املخرجات التي تلبي احتياجات العمالء(تلبيه
كلية ،جزئية...الخ)
خامساً :توقعات العميل:
ملعرفة توقعات العميل البد لنا يف البداية من معرفة اآليت:
• معرفة من هو العميل .KYC
• العناية الشاملة بالعمالء ،أصولها ،أبعادها.
• معرفة توقعات العمالء.
• مشاكل وشكاوى العمالء.
• أمناط العمالء وسلوكياتهم.
• أساليب التعرف عىل اتجاهات وآراء العمالء.
• مهارات التحدث واإلنصات واملالحظة وإرجاع األثر.
• أنواع االعرتاضات وكيفية التعامل معها.
• عميل مدى الحياة.
سادساً :إدارة الجودة الشاملة:
إن تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة يف املؤسسة يستلزم
بعض املتطلبات التي تسبق البدء بتطبيق هذا الربنامج يف
املؤسسة حتى ميكن إعداد العاملني عىل قبول الفكرة ،ومن
ثم الس��عي نحو تحقيقها بفعالية وحرص نتائجها املرغوبة.
وهنال��ك بع��ض املتطلبات الرئيس��ية املطلوب��ة للتطبيق،
فالهدف األس��ايس من تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة
يف الرشكات هو:
(تطوير الجودة للمنتج��ات والخدمات مع إحراز تخفيض
يف التكاليف واإلقالل من الوقت والجهد الضائع لتحس�ين
الخدمة املقدمة للعمالء وكسب رضائهم) (.)1
هذا الهدف الرئييس للجودة يش��مل ثالث فوائد رئيس��ية
مهمة وهي:
 – 1خفض التكاليف :تتطلب الجودة عمل األشياء الصحيحة
بالطريقة الصحيحة من أول مرة ،وهذا يعني تقليل األشياء

التالفة أو إعادة إنجازها وبالتايل تقليل التكاليف.
 - 2تقليل الوقت الالزم إلنجاز املهامت للعميل :فاإلجراءات
التي وضعت من قبل املؤسس��ة إلنج��از الخدمات للعميل
قد ركزت عىل تحقي��ق األهداف ومراقبتها ،وبالتايل جاءت
ه��ذه اإلجراءات طويلة وجام��دة يف كثري من األحيان مام
أثر تأثرياً سلبياً عىل العميل.
 - 3تحقي��ق الجودة :وذلك بتطوي��ر املنتجات والخدمات
حس��ب رغبة العمالء ،وأن عدم اإلهت�مام بالجودة يؤدي
لزيادة الوقت ألداء وإنج��از املهام ،وزيادة أعامل املراقبة،
وبالتايل زيادة شكوى املستفيدين من هذه الخدمات.
وهنالك ع��دد من أه��داف وفوائد تطبي��ق برنامج إدارة
الجودة الشاملة:
• توفري بيئة تدعم وتحافظ عىل التطوير املستمر.
• إرشاك جميع العاملني يف التطوير.
• متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات.
• تقليل املهام والنش��اطات الالزمة لتحويل املدخالت
(امل��واد األولية) إىل منتج��ات أو خدمات ذات قيمة
للعمالء.
• إيجاد ثقافة تركز بقوة عىل العمالء.
• تحسني نوعية املخرجات.
• زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بني اإلدارات وتشجيع
العمل الجامعي.
• تحسني الربحية واإلنتاجية.
• تعليم اإلدارة والعاملني كيفية تحديد وترتيب وتحليل
املش��اكل وتجزئته��ا إىل أصغر حتى ميكن الس��يطرة
عليها.
• تعل��م اتخ��اذ الق��رارات اس��تناداً ع�لى الحقائق ال
املشاعر.
• تدريب املوظفني عىل أسلوب تطوير العمليات.
• تقليل املهام عدمية الفائدة زمن العمل املتكرر.
• زي��ادة الق��درة ع�لى ج��ذب العمالء واإلق�لال من
شكاويهم.
	•تحسني الثقة وأداء العمل للعاملني.
	•زيادة نسبة تحقيق األهداف الرئيسية للرشكة.
املحور الخامس :التوصيات الواجب اتباعها عند تطبيق
النموذج
	•يجب أن نراعي عند تطبيق النموذج عمل اآليت:
	•تكوين فرق العمل عرب اإلدارات الوظيفية تهدف إىل
الرتكي��ز عىل العميل وليس عىل ارضاء اإلدارات العليا
فقط.

	•التحول م��ن مركزية القرارات إىل ش��بكات القرارات
حتي يصبح كل موظف مسؤوال عن اتخاذ القرار.
	•الرتكيز عىل تسلس��ل أنش��طة العملية املرصفية عند
إعداد الهيكل التنظيمي وليس عىل تسلسل إداري.
	•عند تصميم العمليات املرصفية البد من فهم متطلبات
واحتياجات العمالء.
	•أن يت��م إتخ��اذ الق��رار بش��كل جامعي باملش��اركة
واملشاورة بني اإلدارات العليا واملوظفني حيث يساهم
ذلك يف إعطاء دافع للموظفني لالهتامم بتنفيذ هذه
القرارات ودعمها.
	•االهتامم مبخرجات العملية املرصفية التي بدورها تلبي
احتياجات العميل مع االس��تمرار واالهتامم مبستوى
توقعات العميل للخدمة املقدمة واالس��تجابة لهذه
التوقعات كام يتم تقديم نفس مستوى الخدمة عىل
مدار ال  24س��اعة واالستمرار بتحقيق إدارة لجوده
الشاملة.
	•االهتامم بتميز العاملني حس��ب(املؤهالت ،القدرات،
امله��ارات) الت��ي بدورها تس��اهم يف ارتف��اع جوده
الخدمات املقدمة من قبلهم.
	•االهت�مام بتقديم خدمة مرصفي��ة بأقل وقت وجهد
وتكلفة كام يجب التمتع بكفاءة وفعالية.
	•االهتامم بتقييم صحة فعالي��ة العملية املرصفية من
خالل حجم وعدد العمليات التي يتم إنجازها.
	•استخدام تكنولوجيا املعلومات بالطريقة املثىل بحيث
تس��اهم فعال يف تخفي��ض التكلفة وتعظي��م العائد،
وأيضا الدور الرقايب.
	•العمل ع�لى التكام��ل واالندماج بني أجزاء أنش��طة
العملي��ات عن طري��ق تكنولوجي��ا املعلومات وذلك
لتكوين عمليات مرتابطة ذات معنى.
	•اس��تخدام الربامج واآلليات املساعدة رصافات آلية ,
نقاط البيع ,املوبايل بانك.
املصادر:
- 1حم��د عبده عبدالغن��ي نائب رئيس اللجن��ة الوطنية
للج��ودة ورق��ة عمل مقدم��ة للملتق��ى األول للجودة يف
التعليم – بحث منشور يف االنرتنت
- 2د.أقاس��م عمر  +أ.س��اوس الشيخ املؤسس��ة :الجامعة
اإلفريقية -أدرار -عنوان املداخلة :إعادة هندس��ة عمليات
إدارة سلس��لة التوريداملح��ور املعال��ج :املقاربات الفكرية
واملنهجية يف مجال اإلبداع والتغيري التنظيمي.
 - 3الفساد اإلداري وعالجه من منظور إسالمي -هناء مياين
–بحث منشور يف االنرتنت
http://www.mmsec.com/re -eng2.htm- 4
/ttp://faculty.ksu.edu.sa - 5
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إعداد :حسن محجوب الزبري عىل
إدارة البحوث والتنمية
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يف إطار مواصلة سياساته الرامية لرتقية وتنظيم
العم��ل امل�صريف بالب�لاد يصدر بنك الس��ودان
املركزي عدداً من املنش��ورات والتعاميم بصورة
مس��تمرة ،وخالل الربع األول من العام 2012م
متثلت منشوراته وتعاميمه يف اآليت:
(أ) منشورات إدارة السياسات:
 - 1التعمي��م الخاص بس��داد قيم��ة الخدمات
الفندقية بواس��طة األجانب الص��ادر بتاريخ 15
فرباي��ر 2012م ،تق��رر مبوجبه توجي��ه الفنادق
العاملة بالس��ودان بأن يقوم الضيوف األجانب
بس��داد قيمة الخدم��ات الفندقية بالس��ودان
بالعمالت األجنبية فقط.عىل أن تكون العمالت
األجنبي��ة املدفوع��ة قابل��ة للتحوي��ل وضمن
العمالت التي ترد يف نرشة بنك السودان املركزي
اليومية ألسعار رصف العمالت األجنبية.
 - 2التعمي��م املتعلق بتأم�ين حصائل صادرات
ال�ثروة الحيواني��ة ومنتجاتها بتاري��خ  18يناير
2012م ،وذل��ك وفق��اً للقرار ال��وزاري رقم ()2
لس��نة 2012م بتاري��خ 2012/1/9م الصادر عن
وزير الرثوة الحيوانية والس��مكية واملراعي تقرر
مبوجب��ه ،أن ال تقوم املصارف بتكملة االجراءات
املرصفي��ة املتعلق��ة بص��ادر ال�ثروة الحيوانية
ومنتجاته��ا ،اال بعد إبراز وثيق��ة تامني لحصيلة
الصادر مص��درة م��ن الوكال��ة الوطني��ة لتأمني
ومتوي��ل الص��ادرات أو رشك��ة ش��يكان للتأمني
وإعادة التأمني املحدودة ويشمل ذلك كل طرق
الدفع عدا طريقة الدفع املقدم.
 - 3التعميم الخاص بضوابط وإجراءات الصادر
بتاري��خ  1مارس  ،2012تق��رر مبوجبه أن تقوم
املص��ارف قب��ل الب��دء يف إج��راءات عملي��ات

صادر الرثوة الحيوانية الرجوع لعقد التأس��يس
للرشكة املص��درة وذلك للتأكد م��ن عدم حظر
أي من املس��اهمني بها بواس��طة بنك السودان
املركزي.ويف حالة ورود إس��م أحد املؤسسني أو
املساهمني ضمن املصدرين املحظورين مرصفياً
عىل املصارف عدم تنفيذ عملية الصادر.
(ب) منشورات اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية
الجهاز املرصيف:
 - 1منش��ور رق��م (2012/1م) بتاريخ  15يناير
2012م واملتعل��ق مبوجهات االنتش��ار املرصيف،
وذلك استناداًعىل منشور سياسات بنك السودان
املركزي لع��ام 2012م ،وتبس��يطاً لإلجراءات يف
مج��ال فتح وقفل ودمج وتغي�ير مواقع الفروع
والتواكيل والنوافذ ،فقد تقرر أوالً :إلغاء املنشور
(2002/10م) الص��ادر بتاريخ  17فرباير 2002م
والخ��اص ب�شروط وضوابط فت��ح وقفل فروع
وتواكيل ونوافذ البنوك وانتقال مواقع الفروع.
ثانياً :السامح للمصارف بفتح أو قفل أو دمج أو
تغيري مواقع الفروع ،أو النوافذ أو التواكيل دون
الحصول ع�لى موافقة بنك الس��ودان املركزي،
عىل أن تتم املوافقة عىل ذلك بواس��طة مجلس
إدارة امل�صرف املعنى ،ع�لى أن يتم إخطار بنك
الس��ودان املركزي بقرارات مجلس اإلدارة فيام
يتعل��ق بفتح أو قف��ل أو دم��ج أوتغيري مواقع
الف��روع والتواكيل والنوافذ خالل فرتة ال تتعدى
أسبوعاً من تأريخ إصدار القرار ،وكذلك إخطاره
بتنفيذ القرار خالل فرتة ال تتعدى اس��بوعاً بعد
التنفيذ الفعيل.
 - 2منش��ور رق��م ( )2012/2الخاص بتبس��يط
إجراءات فتح الحس��ابات املرصفي��ة بتاريخ 18

ـ ـ ـ ـ ــك الس ـ ـ ـ ــودان املركزي السارية

يناير  ،2012تقرر مبوجبه إلغاء البندين ()8و( )10بالفقرة
ثانياً (الضوابط العامة) باملنش��ور الخاص بأس��س وضوابط
فتح الحس��ابات الجاري��ة بالرق��م  99/15بتاريخ /11/18
1999م ،عيل أن تظل بقية البنود س��ارية ،وتقرر عند فتح
الحس��ابات املرصفية لالفراد والتعام��ل فيها أن يتم تقديم
واعت�ماد الوثيق��ة الثبوتي��ة للهوية والبطاق��ات املعتمدة
األخ��رى ،وتفضل وثيقة بطاقة الرق��م الوطني ـ ،وتقرر أن
يكون فتح الحس��ابات املذك��ورة يف ثانياً أعاله مببلغ رمزي
ال يزيد عن تكلفة دفرت الش��يكات أو يف ح��دود 50جنيهاً
–أيه�ما أق��ل ،عىل أن مين��ح العميل بطاق��ة الرصاف اآليل
مبارشة بعد فتح الحساب.ويجب أن ال مينح دفرت الشيكات
إال بعدإيداع مبلغ مناس��ب حس��ب تقدير البنك أو ٌميض
فرتة مناس��بة ،يتم فيها تقييم لس��جل أداء العميل وحركة
حسابه.ويف حالة اتخاذ القرار ملنح دفرت الشيكات لصاحب
الحساب ،يجب أن يكون عدد دفاتر الشيكات وعدد أوراق
الدفرت الواحد يتناسب مع طبيعة نشاط العميل واحتياجاته
الفعلية.ويجب مراعاة متطلبات السالمة املرصفية وضوابط
مكافحة غس��ل األموال ومتويل اإلرهاب والضوابط االخري
الصادرة ذات الصلة ،عند عمليات فتح الحس��ابات لألفراد
والرشكات أو الكيانات األخرى.
 - 3منش��ور رق��م ( )2012/3بتاري��خ  18يناي��ر 2012م،
وذلك لتنظيم عملي��ات التمويل بصيغ��ة املرابحة والزالة
كافة الش��بهات التي صاحبت تطبيقها مبا يتفق واألس��س
الرشعي��ة والقانوني��ة .فقد تق��رر إلغاء املنش��ور بالرقم -
( )2010/2بتاريخ 2010/2/10م الخاص باحتساب هوامش
املرابح��ات وتنظيم عمليات التموي��ل بصيغة املرابحة.كام
يجوز للمص��ارف بعد توقيع عقد املرابحة تحصيل نس��بة
 % 10كحد أقىص للقسط األول من قيمة التمويل بالنسبة
ملدخ�لات اإلنتاج الزراعي والصناع��ي واألدوية ،ومنتجات
الصادر ،وقطع الغيار واإلطارات للشاحنات والبصات.ويجب

ع�لى املصارف عند توقيع عقد املرابحة تحصيل نس��بة 40
 %كقس��ط أول من قيمة التمويل بالنسبة لتمويل التجارة
املحلية والعربات لالستعامل الشخيص والقطاعات األخرى
غ�ير ذات االولوية.كام يجوز اس��تثناء التمويل األصغر من

| 39

سياسات

| 40

األقس��اط التي يتم دفعها مقدماً عند منح التمويل بصيغة
املرابحة ،مع االلتزام بالضوابط األخر ى املتعلقة باملرابحة،
والضواب��ط املنظمة لعمليات التمويل األصغر بصفة عامة.
وعند احتس��اب أرباح العمليات التمويلية بصيغة املرابحة
يج��ب عىل املص��ارف أن تقوم بحس��اب األرب��اح تناقصياً
للقيمة املتبقية من الرصيد بقس��مة تلك القيمة عىل عدد
األقس��اط ،ومن ثم تحتسب األرباح لكل قسط عىل أساس
عدد الش��هور ،وذل��ك بنا ًء عىل م��ا نصت علي��ه القاعدة
الفقهية املتمثلة يف أن للزمن حصة من الثمن والتي وردت
بفت��وي الهيئة العلي��ا للرقابة الرشعية بتاري��خ  /21إبريل
1997م ،واملضمنة باملرش��د الفقهي لبيع املرابحة واملرابحة
لآلمر بالرشاء.ويجوز للمصارف (دون اش�تراط من العميل)
يف حالة ما إذا عجل العميل سداد قسط أو أكرث قبل الوقت
املح��دد ،ح��ط (أي اعفاء) جزء من الربح من قبل حس��ن
اإلقتضاء ،فإذا حصل إعفاء جزء من الربح يخفض حس��اب
ذم��م املرابحات مببلغ الحط ،ويرسي ه��ذا التخفيض أيضاً
عىل األرباح املتبقية.كام سيتم توقيع جزاءات إدارية ومالية
مشددة عىل املصارف ،وموظفي املصارف وعمالء املصارف
التي ال تلتزم باملوجهات والضوابط الخاصة باملرشد الفقهي
الحتس��اب أرباح املرابحة ،ووفقاً مل��ا ورد بالئحة الجزاءات
اإلدارية واملالية للعام 2004م واي تعديالت الحقة لها.
 - 4املنشور رقم ( )2012/4بتاريخ  8يناير  2012واملتعلق
بصيغة املش��اركة ،وذل��ك يف إطار تش��جيع العمل بصيغة
املشاركة ولتوس��يع وتنويع قاعدة توظيف موارد املصارف
التمويلية ،والعمل عىل أن يساهم العمالء بحصص مقدرة
م��ن مواردهم يف رؤوس أموال عمليات املش��اركة مبا يعزز
الجدية والحرص يف تنفيذ تلك العمليات ،واستهدافاً لتقليل
املخاطر وتش��جيعاَ لعمليا ت االس��تثامر بصيغة املشاركة،
تقرر أن ال تقل نسبة مشاركة العميل يف رأس مال عمليات
االستثامر بصيغة املش��اركة بغرض الصادر عن  % 10كحد
أدين.وأن ال تقل نسبة مشاركة العميل يف رأس مال عمليات
االس��تثامر بصيغة املش��اركة عن  % 25كح��د أدىن لجميع
القطاعات واألنشطة عدا الصادر.
 - 5منشور رقم ( )2012/5بتاريخ  8يناير 2012م والخاص
بالحواف��ز املقدم��ة للمصارف التي تتج��اوب مع أولويات
سياس��ات البنك املركزي للع��ام 2012م ،تقرر مبوجبه اوال:
إلغاء منش��ور إدارة السياس��ات والبح��وث واإلحصاء رقم
 2011/1الصادر بتاريخ  /2فرباير 2011م والخاص بالحوافز
التي يقدمه��ا البنك املركزي للمص��ارف التي تتجاوب مع
أولوياته.
ثانياً:س��يتم تقديم حوافز للمصارف التي تعمل يف مجال

زيادة اإلنت��اج إلحالل الواردات ،وزي��ادة اإلنتاج من أجل
الص��ادر ،وكذلك املش��اركة يف تكوين محاف��ظ متويلية أو
صناديق استثامرية لإلنتاج والتصنيع والتصدير يف مجاالت
س��لع الربنامج الث�لايث ،القطاعات اإلنتاجي��ة ،التمويل ذي
البعد االجتامعي والتمويل األصغر يف حالة تحقيق نس��بة
أع�لى م��ن  ،% 12املش��اركة بفعالية يف عمليات الس��وق
املفتوح��ة لتفعيل س��وق ما بني املصارف ،اس��تخدام صيغ
التمويل األخرى خالف صيغة املرابحة ،استحداث منتجات
مالية جديدة.
ثالثاً :س��يتم تقديم حوافز للمصارف التي استوفت ما نص
عليه البند (ثانياً) ،وذلك من خالل إعطاء أولوية يف عمليات
الضخ الس��يويل من البنك املركزي ،إعطاء معاملة تفضيلية
يف التمويل املقدم عرب النافذة االس��تثامرية بالبنك املركزي،
إعط��اء أولوية يف تخصيص النق��د األجنبي عند الرشاء من
البنك املركزي ،رفع النس��بة املخصصة من حصيلة مبيعات
النقد األجنبي من الحس��ابات الخاص��ة ،حفظ ودائع من
بنك الس��ودان املركزي طرف املصارف ،تخصيص نس��بة 5
 %من جملة مس��اهامت كل مرصف يف املحافظ التمويلية
والصناديق االس��تثامرية املختلفة من موارد بنك السودان
املرك��زي م��ن النق��د األجنبي لصال��ح املرصف املس��اهم
باإلضافة إىل التخصيصات العادية ،زيادة نسبة الحد األقىص
املس��موح به من االستثامر يف األوراق املالية ،إعطاء أسعار
تش��جيعية عند الدخول يف عمليات السوق املفتوحة (بيعاً
ورشا ًء) ،تخفي��ض نصيب بنك الس��ودان من أرباح الودائع
االس��تثامرية ط��رف املص��ارف أو املحاف��ظ التمويلية أو
الصناديق االستثامرية ،إعطاء أولوية يف أي برامج دعم فني
مقدم من البنك املركزي.
 - 6منشور رقم ( )2012/6بتاريخ  8يناير 2012م واملتعلق
بتفعي��ل دور إدارات االس��تثامر واملخاطر باملصارف ،تقرر
مبوجب��ه أن تقوم املصارف بإعادة بن��اء وهيكلة إدارات
االس��تثامر بالرئاس��ة والفروع بغرض تفعيلها بحيث يتم
تحدي��د املهام األساس��ية املتعارف عليها ،والتي تش��مل
دراس��ة س��وق ،دراس��ة جدوى عملية ،تقيي��م العمالء،
االس��تعالم عن العمالء ،دورة التنفيذ للعمليات ،املتابعة
وتحصيل الديون ،أسس تصنيف الديون ومتابعة البالغات
الخاص��ة بالعمليات والرهونات بالتنس��يق م��ع اإلدارة
القانونية....الخ ،مع تحديد االقس��ام و/أو الوحدات التي
تت��وىل تنفيذ تلك املهام بش��كل واض��ح ،وأن يتم فصل
مهام إدارة االس��تثامر من مه��ام إدارة املخاطر وتفعيل
دور إدارة املخاط��ر وفق��ا للمهام الواردة باملنش��ور رقم
(2005/1م) والتعميم الصادر بتاريخ 2006/5/27م ،كام

يجب عىل املصارف اتباع إجراءات شاملة إلدارة املخاطر
املرصفية وإعداد تقاري��ر دورية عن املخاطر مبا يف ذلك
الرقابة املالمئة من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
العليا من أج��ل تحديد وقياس ومتابع��ة فئات املخاطر
ذات الصل��ة وذلك بغرض إدارته��ا بفاعلية والتمكن من
تخفيفه��ا ،ويجب أن تعمل املصارف عىل إعداد مراش��د
لكل من إداريت املخاطر واالستثامر ،ويجب
عمل إجرائية ٍ
أن يتم تحديد صالحيات التصديق عىل عمليات التمويل
واالستثامر للمستويات اإلدارية املختلفة بكل من الرئاسة
والف��روع ،ويجب أن يت��م توفري ك��وادر ذات مؤهالت
وخربات ب��إدارىت االس��تثامر واملخاط��ر ورضورة العمل
عىل تنمية مهاراته��م املهنية واإلدارية ،ويجب أن تعمل
املص��ارف عىل توفي��ق أوضاعها وفقاً ملا م��ا ورد يف هذا
املنشور خالل فرتة ال تتجاوز ثالثة أشهر.
 - 7التعميم الخاص بخطة املصارف وموازنتها التش��غيلية
بتاري��خ  5يناير  ،2012تقرر مبوجب��ه أن يقدم كل مرصف
خط��ة عمل تغط��ى فرتة ثالث س��نوات بح��د أدىن ,لبنك
الس��ودان املركزي بعد اجازتها من مجل��س إدارة املرصف
يف ف�ترة ال تتعدى الش��هر الواحد من تاري��خ إجازتها ،وأن
يتم تقديم املوازنة التشغيلية للعام 2012م وخطة االعامل
لبنك الس��ودان املركزي بعد إجازتها من مجلس اإلدارة يف
ف�ترة أقصاها نهاي��ة يناير 2012م ،وان يتم ارس��ال الخطة
واملوازنة التش��غيلية لإلدارة العام��ة للرقابة املرصفية إدارة
الرقابة الوقائية.
 - 8منشور رقم ( )2012/7بتاريخ  9يناير 2012م واملتعلق
باعتامد وثيق��ة التأمني كضامن للتمويل األصغر ،فقد تقرر
مبوجبه أن يتم اعتامد وثيقة التأمني الش��امل الصادرة من
رشكات التأمني كضامن ملنح التمويل األصغر.
 - 9منش��ور رق��م (2012/8م) بتاري��خ  10يناي��ر 2012م
والخاص بالتعرفة املرصفية ،وذل��ك بغرض تجويد وتطوير
العمل املرصيف ،وسعياً وراء تقديم خدمات مرصفية مميزة
وفق تعرفة مرصفية قامئة عىل حس��اب التكلفة للخدمات
املقدمة ،ومبا يتوافق مع سياس��ات بنك الس��ودان املركزي
التي تهدف لنرش الوعي املرصيف وحامية جمهور املتعاملني،
وترقية مس��توى املعامالت بني املصارف ،واشتمل املنشور
عىل بعض األس��س واملعاي�ير املتعلقة بتس��عري الخدمات
املرصفية ،والتي يجب عىل املص��ارف مراعاة تطبيقها عند
التس��عري ،كام أص��در موجه��ات عامة لتعرف��ة الخدمات
املرصفية.
 - 10منشور رقم ( )2012/9بتاريخ  15يناير 2012م والخاص
بتمويل أعضاء مجال��س إدارات املصارف ،وذلك إلحاقاً إىل
املنشور رقم ( )2009/18الصادر بتاريخ  2أغسطس 2009م

والخاص بتطوير وتفعيل الضبط املؤس�سي باملصارف
واملؤسس��ات املالية ،تقرر تعليق الفقرة  4من ( 5أ)
«ضوابط منح التمويل» الواردة تحت البند خامساً
«متويل أعضاء مجالس اإلدارات وكبار املساهمني»
ﺳ
ﻴﺎ
والتي ُتقرأ (ال يجوز من��ح متويل مبارش ألعضاء
ﺳﺎﺕ
مجال��س اإلدارات ومجموعته��ا االئتامنية من
مصارفه��م بدءاً من أول الع��ام 2012م ،عىل
أن ينظ��ر يف طلب��ات متويلهم م��ن مصارف
أخ��رى ،وفقاً للضوابط واألس��س التي تنظم منح
التموي��ل ويف حدود الرتكيز الس��اري املفعول) ،بحيث يتم
تأجيل تطبيقها ملا بعد نهاية العام الجاري 2012م.و ُيسمح
للمصارف بتموي��ل أعضاء مجال��س اإلدارات ومجموعتها
االئتامنية مع مراعاة النسبة املنصوص عليها يف الفقرة ()3
من ( 5أ) من نفس املنش��ور املش��ار إليه ،والتي تنص بأن
ال تتعدى نس��بة التمويل املمنوح ألعضاء مجالس اإلدارات
والرشكات التابعة عن نس��بة  % 20من حقوق امللكية.وان
تظل بقية فقرات املنش��ور س��ارية ،وعىل املصارف االلتزام
التام بنسب الرتكيز والضوابط واملوجهات.
 - 11التعميم املتعلق مبس��اعي بعض املصارف لفتح فروع
تقليدي��ة بالجن��وب بتاري��خ  26يناير ،مبوجب��ه تم توجيه
املص��ارف بانه ال يجوز ألي بنك إس�لامي يعمل يف ش�مال
الس��ودان أن يفتح فرعاً تقليدياً ال يف جنوب الس��ودان وال
يف غريه.
 - 12منش��ور رق��م (2012/10م) بتاريخ  12فرباير 2012م
والخ��اص بالضوابط الرقابية لصناديق االس��تثامر ،وذلك يف
إطار سياس��ات بنك الس��ودان املركزي لعام2012م والتي
تش��جع تكوين املحافظ التمويلية والصناديق االستثامرية
لس��لع الربنامج الثاليث والقطاعات اإلنتاجية ،وتقرر أن يتم
وض��ع أهداف مح��ددة للصندوق تخدم الغرض األس��ايس
الذي من أجله تم إنش��اء الصن��دوق.وأن يتم إعداد نرشة
للصن��دوق ،وأن يت��م عرضها ع�لى هيئة الرقاب��ة الرشعية
للمرصف ُمنش��ئ الصن��دوق.وأن تت��م املوافقة عىل نرشة
الصندوق بواسطة مجلس إدارة املرصف ُمنشئ الصندوق.
وأن يت��م الحص��ول عىل موافق��ة لجنة الصك��وك.وأن يتم
الحصول عىل موافقة سوق الخرطوم لألوراق املالية بغرض
إدراج الصن��دوق يف الس��وق الثانوية ،وان يتم تحديد نوع
املخاطر التي م��ن املحتمل أن يتعرض لها الصندوق «مثل
مخاطر السوق ومخاطر اإلئتامن» ،ويقوم املرصف بالعرض
واإلفص��اح ع��ن الصناديق الت��ي يديرها يف قوامئ��ه املالية
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قدم الس��يد /د.محمد خري الزب�ير محافظ بنك
الس��ودان املركزي محارضة حول سياسات البنك
املرك��زي للعام  2012بجامع��ة الخرطوم ،حيث
أوضح أن السياسات يف هذا العام تأيت متامشية
مع الربنامج اإلس��عايف الذي وضعته الدولة ملدة
ثالث س��نوات لتحييد االقتصاد السوداين من أثر
فقدان البرتول بعد االنفصال ،وتحقيق اس��تقرار
اقتصادي.

أوضح السيد املحافظ أن السياسات االقتصادية
يف كل املجاالت للعام  2012تستند عىل مرجعية
رئيس��ية وهي مرجعية الربنامج الثاليث اإلسعايف
الذى أعدت��ه الدولة وفقاً ملا حدث من تغيري يف
األوضاع االقتصادية وفقدان الدولة ملورد البرتول
بعد االنفصال.وبنك الس��ودان يهتم بالسياس��ة
النقدية والتي ت��أيت ضمن مرجعية الربنامج عن
الربنام��ج اإلسعايف.فالسياس��ات الت��ي يصدرها

املرصوف��ات :ح��دد الربنامج تخفيضاً كب�يراً جداً يف
جان��ب هيكل الدولة والذي ش��هد تره� ً
لا يف العقد
املايض األمر الذي يس��تدعي التدخ��ل ،كام أن زيادة
اإلي��رادات تحتاج إىل مدى زمني كبري مقارنة بخفض
املرصوفات.وحدد الربنامج خف��ض نفقات الحكومة
بنسبة .% 20
الدعم :يس��تهلك موارد كبرية من املالية العامة وهو
مس��تمر من الع��ام  1992وخاصة يف جانب الس��لع
الرضوري��ة ،حدد الربنام��ج إزالة الدعم عن الس��لع
تدريجياً بحي��ث يقل العبء عىل املواطن عىل مدى
ثالث سنوات.
وألية املالية عىل املال العام :هذا يحتاج إىل تقوية
يف مجال املؤسسات والهيئات ،ومتت فعلياً خصخصة
 27رشكة وكذلك وجهت املؤسسات الحكومية لرتشيد
نفقاتها.
الرضائب :يجب زيادتها ،أي توسيع املظلة الرضيبية
بحي��ث تتم تغطي��ة كل األفراد واملؤسس��ات الذين
يتهربون من دفع الرضائب.
السياسات النقدية :تس��تهدف مشكلتني أساسيتني
التضخم وس��عر ال�صرف ،فالتضخ��م مربوط بعرض
النقود ،وللتحكم يف معدالت ثابتة ملس��توى األسعار
الب��د م��ن التحك��م يف الع��رض النقدي.وبالنس��بة
للحكومة هناك إلزام صارم قانوناً بتطبيق سياس��ات
البنك املركزي ألن املالية تستلف من املركزي والبد أن
يكون االستالف وفق القانون ،والذي يحدد  % 15من
امليزانية إقراض من البنك للاملية ويسدد هذا الدين
بنهاية العام.فاالستالف لتمويل العجز تقره السياسة
لكن بشكل مؤقت.

البنك املركزي هي سياس��ات جزئية تهتم بالقطاع النقدي.
فالسياس��ة النقدية غري كافية لتحليل االقتصاد ككل ،إذ إن
هناك سياس��ات مالية ومتويلية وسياسات القطاع الحقيقي
وسياس��ات التجارة الخارجية والقط��اع االجتامعي.فهذه
السياس��ات تتكام��ل م��ع بعضه��ا حتى تحق��ق األهداف
االقتصادية الكلية للس��ودان.عليه تنقسم الندوة ملحورين
رئيسيني:
أو ًال :الربنامج اإلسعايف:
الربنام��ج الثاليث متت صياغته قب��ل عام بالتعاون بني البنك
املرك��زي ووزارة املالية إلعداد تص��ور ملعالجة فاقد البرتول
وه��و  % 75من موارد البرتول.وكان م��ن املتوقع أن يتأثر
االقتص��اد ،وقد حصل تراج��ع يف النم��و يف الناتج املحيل،
وتأث��رت املالي��ة العامة وتأثر مي��زان املدفوع��ات ،واألثر
عىل هذه املؤرشات س��الب وهذه املؤرشات الثالثة متثل
دعام��ات املوازنت�ين الداخلية والخارجية ،ك�ما ظهر األثر
األعظ��م عىل التضخم وس��عر الرصف.س��وف يتم تلخيص
الربنامج يف أربعة محاور وهي:
( )1محور السياسات املالية.
( )2محور السياسات النقدية.
( )3محور سياسات القطاع الخارجي.
( )4محور سياسات القطاع االجتامعي.
مام تقدم يتضح أن الربنامج محدد ملراجعة أثر فاقد البرتول
ع�لى أداء القطاع��ات األساس��ية يف االقتصاد.وبالتايل تأيت
الحلول مح��ددة يف القطاعات األربعة املذكورة.كام يهدف
الربنام��ج إىل إعادة الت��وازن يف االقتصاد الس��وداين بنهاية
الفرتة .2014ويس��تهدف النمو االقتصادي بوترية متصاعدة
عىل أس��اس النمو يف س��نة  2006وهي السنة التي شهدت
أعىل معدل منو خالل العقد الفائت.
منوعرض النقود يف النظام املرصيف:
السياسات املالية

وضعت سياسات محددة للاملية العامة ملعالجة فاقد فاملرك��زي ميتل��ك عدة آلي��ات للتحك��م يف القاعدة
البرتول وحدد الربنامج سياسات يف جانبي املرصوفات النقدي��ة منها نس��بة االحتياطي القان��وين ،عمليات
الس��وق املفتوح��ة ،فالتضخم ليس بظاه��رة نقدية
واإليرادات.
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وحدها ،امنا هو ظاهرة سياسات عامة ترتبط بالقطاع
الحقيقي بجانب التضخم املستورد حيث إن سياسات
البنك املركزي ركزت عىل الربط بني القطاع الحقيقي
ومعدالت التضخم وسعر الرصف.
سعر الرصف :التدهور الذي يحصل يف سعر الرصف
س��ببه الرئيىس الفجوة بني موارد واستخدامات النقد
األجنب��ي (الطل��ب – الع��رض) والفج��وة يف ميزان
املدفوع��ات بخ��روج البرتول ،وهذا يش��كل ضغوطاً
عىل س��عر الرصف.وتهدف السياسات يف العام 2012
للوصول إىل سعر رصف مستقر بنهاية الربنامج يتحدد
بالعرض والطلب ووجود سوق واحد بدالً من سوقني
رسمي وآخر موازي.
سياس��ات القطاع الحقيقي متث��ل املخرج من أزمة
س��عر الرصف وذلك بزيادة اإلنت��اج ،وصمم الربنامج
اإلس��عايف سياس��ات للتوازن بني القطاعني الحقيقي
والخارج��ي ،وذل��ك لتحديد مث��اين س��لع يف جانبي
الصادرات الواردات عىل وج��ه التحديد ففي جانب
الص��ادرات الب��د من زي��ادة اإلنتاج يف الس��لع التي
تتوفر فيها ميزة نس��بية يف املوارد.وهنالك أربع سلع

الحالل الواردات وهي القمح ،السكر ،زيوت الطعام
واألدوية ،وهذه س��لع ميكن إنتاجها بوفرة وتصدير
الفائض منها.ىف الفرتة الحالية الس��ودان يستورد من
القمح ماقيمت��ه  900مليون دوالر لكن ميكن متزيق
هذه الفاتورة بنهاية الربنامج ،وكذلك السكر وغريه
م��ن زيوت وأدوية ،فالس��ودان ميتلك ق��درة تصنيع
أدوية تسد حاجة السودان وللصادر.
ويف جان��ب الص��ادرات حددت أربع س��لع لزيادة
اإلنتاج والص��ادر والتصنيع وه��ي القطن كمحصول
أس��ايس يعول عليه تعويض خلل ميزان املدفوعات،
وذل��ك بزي��ادة املس��احات املزروعة م��ن القطاعني
امل��روي واملطري ،بجانب اس��تخدام البذور يف إنتاج
زيوت الطعام واملخلفات األخرى يف صناعة االعالف.
الس��لعة الثانية هي صادرات الرثوة الحيوانية :حدد
الربناج تحديث صادر الرثوة الحيوانية وايقاف صادر
الحيوانات الحية واس��تبدالها بصادرات اللحوم حيث
تتوفر املس��الخ بجانب توفري الجلود للصادر.السلعة
الثالثة الصمع العريب وهي سلعة محتكرة للسودان
ورك��ز الربنامج ع�لى تصنيع الصمغ الع��ريب للصادر.

والس��لعة الرابعة واألخرية هي ثروات األرض الذهب
والبرتول بالرغ��م من أن الذهب يت��م التنقيب عنه
بطرق بدائية ،لكن هناك اتجه��ات لتطوير التعدين
وتشجيع دخول القطاع الخاص.
أم��ا البرتول هناك امكانات للع��ود للتصدير أكرث من
الس��ابق فاإلنتاج الحايل من البرتول  115ألف برميل
ومتوقع الزيادة مبق��دار  65الف برميل وهي تعادل
 2.500ملي��ون دوالر وه��ي تؤك��د الع��ودة للتوازن
بنهاية الربنامج.النجاح يف إنتاج السلع الثامنية سوف
ميكن السودان من سد الفجوة وإعادة التوازن بشكل
مستدام.

سياسات القطاع االجتامعي:

ه��ذا القط��اع غالباً م��ا تهمل��ه السياس��ات املالية
والنقدي��ة مع العلم أن اإلنس��ان هو غاي��ة التنمية.
القط��اع االجتامعي الب��د أن يتأثر ألن ل��كل برنامج
وسياس��ة تكلفة وخاصة أن البالد تعاين من فاقد كبري
يف امل��وارد من الداخل والخارج.الس��ؤال من يتحمل
ه��ذه التكلفة؟ والتي تتمثل يف (رفع الدعم ،وزيادة
الرضيبة ،خفض املرصوفات) وهي وس��ائل بالربنامج
اإلسعايف العادة التوازن ،إذ إن الدولة والقطاع الخاص

واملواطن البد أن يتحمل كل منهم نس��بة من تكلفة
اع��ادة الت��وازن مع مراع��اة تحميل املواط��ن الجزء
األصغر من التكلف��ة والرتكيز عىل الحكومة والقطاع
الخاص وهي مسألة من الصعوبة مبكان لكنها ممكنة
بتغيري السياس��ات ك�ما يجب تطبيقه��ا عىل مراحل
بالتدرج حتى ال تك��ون بالغة األثر عىل املواطن.عىل
س��بيل املثال زي��ادة تكلفة الوقود تزيد من أس��عار
السلع والخدمات.
اك��د الس��يد /املحاف��ظ عىل ع��دم رف��ع الدعم عن
املحروق��ات يف الوقت الح��ايل ،لكن س�يرفع الدعم
بع��د كهربة املرشوع��ات الزراعية وتقليل اس��تهالك
املحروقات.
اكد الربنامج اإلس��عايف عىل سياسة دعم االجور وذلك
ملقابلة الضغوط التضخمية وزيادة األسعار للمحافظة
عىل املس��توى املعيىش لالفراد ،وهنالك برامج أخرى
البد أن تكون مستمرة لدعم املعالجات وهي الرعاية
الصحية للجميع ،مجانية التعليم األسايس حق للجميع
ومجانية التأمني الصحي والذي يجب أن ننرشه عىل
أوسع نطاق ،صندوق دعم الطالب وبرنامج الزكاة.
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نظمت اإلدارة العامة للسياسات والبحوث والتنمية ببنك
الس��ودان املركزي بالتعاون مع املعهد اإلس�لامي للبحوث
والتدري��ب (أحد مجموعة البنك اإلس�لامي للتنمية جدة)
دورة بعنوان (املنتجات املالية اإلس�لامية) ،وذلك برئاس��ة
بن��ك الس��ودان املركزي يف الف�ترة م��ن  19إىل -23فرباير
2012م ،وجاءت الدورة يف إطار التعاون والتنسيق بني بنك
السودان املركزي والبنك اإلسالمي للتنمية جدة.
بدأت ال��دورة أعاملها بجلس��ة افتتاحية بحضور الس��ادة
مس��اعدي محافظ بنك الس��ودان املركزي والسادة مديري
العموم واإلدارات ببنك الس��ودان املركزي إضافة إىل ممثل
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب وبحضور  45مشاركاً من
الس��ودان وثالث دول عربية هي جمهورية مرص العربية،
جمهوري��ة تونس وجمهورية موريتانيا.وافتتحت الجلس��ة
االفتتاحية بآيات بينات من القرآن الكريم ،تلتها كلمة ترحيب
من السيد مساعد املحافظ لقطاع االقتصاد والسياسات ثم
كلمة ممثل البنك اإلسالمي للتنمية جدة واملعهد اإلسالمي

للبح��وث والتدريب ،حيث ع�برت الكلمة األوىل عن عمق
العالقة بني بنك الس��ودان املركزي والبنك اإلسالمي للتنمية
جدة وتقدير السودان لجهود البنك اإلسالمي للتنمية جدة
ودوره التنموي ،وجهوده التي ال تخطئها األعني ،كام متت
اإلش��ارة إىل اتفاق التعاون يف املجال الفني بني املؤسستني
واستفادة بنك الس��ودان املركزي من فرص التدريب وبناء
القدرات يف الربامج التي يقدمها ويرعاها البنك اإلس�لامي
للتنمية جدة ،ويف املقابل االستفادة من اإلرث والخربة الرثة
للس��ودان يف مجال االقتصاد والصريفة اإلسالميني .أما ممثل
البنك اإلس�لامي للتنمية جدة فقد أش��ار إىل عمق العالقة
الت��ي تربط بني الس��ودان والبنك اإلس�لامي للتنمية جدة
ونظرة التقدير واالحرتام من قبل البنك اإلس�لامي للتنمية
جدة للسودان حكومة وش��عباً ،وتطرق إىل اتفاق التعاون
والتنسيق بني البنك اإلسالمي للتنمية جدة وبنك السودان
املرك��زي يف مج��ال بناء الق��درات ،وأوضح أن االس��تفادة
ليس��ت فقط ملنس��ويب البن��ك املركزي ،وإمنا تش��مل أيضاً

االس��تفادة من خربات العلامء السودانيني خاصة يف مجال
الصريفة اإلسالمية ،لذا اعتمدت هذه الدورة بالكامل عىل
خربات سودانية لها مساهامت وأفكار قيمة حول موضوع
ال��دورة ،واعترب الربنامج مبثاب��ة نقطة انطالق ألفاق أرحب
من التعاون بني املؤسستني.اشتمل الربنامج عىل عدد ثالث
عرشة محارضة وفيام ييل تلخيص مبا جاء فيها:
 .1محارضة بعنوان (اإلطار الفكري لالقتصاد اإلسالمي
وتقيي��م تجربة املصارف اإلس�لامية عاملياً) قدمها الس��يد/
د.الطيب أحمد ش��مو أس��تاذ االقتصاد بجامعة الخرطوم،
وهدفت إىل التذك�ير مبقاصد الفكر االقتصادي اإلس�لامي
وتقويم موجز لتطبيقات قواعد التمويل اإلسالمي التي متيز
املصارف اإلسالمية وتعكس معاين ذلك الفكر حيث تم من
خاللها عرض اإلطار الفكري لالقتصاد اإلسالمي وفلسفته.
محارضة بعنوان (الضوابط الرشعية يف املعامالت
.2
املالية (نظ��رة مقاصدية)) قدمها الس��يد /د.حامد محمد
أحم��د البش�ير الباح��ث الرشعي بالهيئ��ة العلي��ا للرقابة

الرشعية بنك الس��ودان املركزي حي��ث تناول تعريف علم
املقاصد الرشعية وبيان مقاصد الرشيعة اإلسالمية وحفظها
لرضورات الحياة ،اس��تجالء النظرية االقتصادية اإلس�لامية
املرتكزة عىل املقاصد الرشعية وبيان كيفية ضبط املعامالت
املالي��ة وفق��ا للمقاصد الرشعية وتقس��يم صيغ املعامالت
املالية إىل مجموع��ات وفقا لطبيعته��ا ومقاصدها إليجاد
الضوابط العامة املشرتكة بينها.
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ست محارضات بعنوان (الصيغ املرصفية اإلسالمية
.3
املب��ادئ والتطبيقات) قدمها الس��يد /د.طه الطيب أحمد
مدير ع��ام بنك االس��تثامر املايل بالس��ودان حيث تحدث
عن صيغ التمويل اإلس�لامي بأش��كالها املختلفة ومجاالت
تطبيقاتها (املرابحة ،اإلجارة ،الس��لم ،االستصناع ،املضاربة
واملشاركة والصكوك) ،حيث تم الرتكيز عىل أمناط املنتجات
التي ترتكز يف بنائه��ا وتكوينها عىل قاعدة الصيغ مع عقد
مقارنات بني أنظمة مرصفية إسالمية مختلفة.
.4
مح��ارضة بعن��وان (مخاط��ر صي��غ التموي��ل املرصيف يف
عالقتها باس��تخدام الصيغ يف مجال إدارة الس��يولة) قدمها

د.عبدالباس��ط محم��د املصطفى الباحث ب��إدارة البحوث
والتنمية يف بنك السودان املركزي ،حيث تعرض إىل العالقة
املتداخلة ب�ين إدارة مخاط��ر التمويل ومخاطر الس��يولة
وكيفية توظيف إدارة مخاطر التمويل كآلية إلدارة مخاطر
السيولة عرب الصيغ اإلسالمية املختلفة مستندا يف ذلك عىل
مقررات مجلس الخدمات املالية اإلسالمية.
 .5محارضة بعنوان (تطبيقات صيغ التمويل اإلسالمية
يف مجال إدارة الس��يولة) قدمتها االس��تاذة مشاعر محمد
إبراهيم من بنك السودان املركزي ،وتحدثت فيها عن إدارة
السيولة يف املصارف اإلسالمية بالرتكيز عىل تجربة السودان
يف إدارة الس��يولة والوضع الراهن للمص��ارف والتحديات

التي تجابهها والحلول املناسبة.تم الرتكيز عىل إدارة السيولة
عىل مستوى االقتصاد الكيل وذلك عرب الصكوك والشهادات
الحكومية سواء الصادرة عن وزارة املالية واالقتصاد الوطني
أو عرب البنك املركزي.
 .6محارضة بعنوان (التأمني ودرء الخطر عن التمويل)،
قدمها السيد /د.سيد حامد حسن مدير عام الرشكة التعاونية
للتأم�ين حيث تحدث عن ماه َّية التَّأمني ومرشوع َّيته ،املال
ودرء الخطر عنه ،املنتجات التَّأمين َّية والتَّكافل َّية والتَّمويل،
مقارنة ب�ين َّ
الضامن��ات التَّقليد َّي��ة واملنتج��ات التَّأمين َّية
والتَّكافل َّية

 .7محارضتان بعنوان (صيغ التحوط اإلسالمية) ،قدمهام
الس��يد /د.بدرالدين قريش مدير عام اإلدارة العامة لتنظيم
وتنمي��ة الجهاز املرصيف ببنك الس��ودان املرك��زي ،وتناول
التعريف باملخاطر املرصفية ،الصريفة اإلسالمية وخصوصية
مخاطره��ا ،التحوط يف صي��غ التمويل اإلس�لامية ،أدوات
التح��وط املتبع��ة يف النظ��ام امل�صريف الس��وداين واختتم
بالتحديات واملقرتحات والحلول.
اختتم��ت ال��دورة أعاملها بكل�مات من ممثل الدارس�ين
وممث��ل البن��ك اإلس�لامي للتنمية ج��دة والس��يد /النور
عبدالسالم الحلو مساعد املحافظ لقطاع الصريفة والعملة.
ابتدر ممثل الدراسني (من جمهورية مرص العربية) كلامته
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بشكر وتقدير وثناء عىل الشعب السوداين وكرم حفاوته وضيافته وشكر خاص
للجهتني املنظمتني ،بنك الس��ودان املركزي ممثال يف اإلدارة العامة للسياس��ات
والبحوث واإلحصاء ،والبنك اإلس�لامي للتنمية جدة ممثال يف املعهد اإلسالمي
للبح��وث والتدريب ،وأكد عىل حجم االس��تفادة من الدورة خاصة وأن الدول
املش��اركة يف حاجة ماس��ة للتعرف عىل املنتج��ات املالية اإلس�لامية والنظام
االقتصادي واملرصيف واملايل اإلسالمي باعتبارها مقبلة عىل تبني النظام اإلسالمي
بصورة أكرث جدية وفاعلية.أما ممثل البنك اإلس�لامي للتنمية جدة فقد أش��اد
بالرتحاب وروح الكرم السوداين كام سجل شهادة إشادة خاصة بالتنظيم املمتاز
لل��دورة من قبل البنك املركزي الذي عكس الخربة التي تتمتع بها كوادر البنك
املركزي يف مجال التنظيم واإلعداد ملثل هذه املحافل مام كان له األثر االيجايب
بنج��اح الدورة ،ومتنى أن يس��تمر التع��اون املثمر بني البن��ك املركزي والبنك
اإلس�لامي للتنمية جدة.اما االستاذ النور عبدالسالم فقد عرب عن سعادته بقيام
هذه الدورة وبحضور االش��قاء العرب وأكد عىل اس��تعداد البنك املركزي عىل
اس��تضافة هذه الربامج ورغبة الس��ودان الجادة يف نقل خربته وتجربته الرثة
يف مجال الصريفة اإلس�لامية إىل جميع الدول ؛ وبصفة خاصة الدول اإلس�لامية
واالس��تفادة من الخربة املتوفرة لدى البنك اإلسالمي للتنمية جدة يف املجاالت
املختلفة بالرتكيز عىل بناء الكوادر ،ومتنى أن يكون املش��اركني قد استفادوا من
معني خربة املحارضين.
اختتمت الدورة بحفل تكريم وتوزيع للش��هادات حيث قام الدارسون بتكريم
بنك الس��ودان املركزي ممثال يف اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء،
والبنك اإلس�لامي للتنمية ممثال يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتنمية ،كام قام
الدارسون من الس��ودان بتكريم ممثل البنك اإلسالمي للتنمية جدة وزمالئهم
املش��اركني من الدول العربية الشقيقة ،كذلك قامت اإلدارة العامة للسياسات
والبحوث واإلحصاء مبنح ش��هادة تقديري��ة للمحارضين واختتم حفل التكريم
بتوزيع الشهادات عىل الدارسني.
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إعداد :برشى خري حاج خري
إدارة البحوث والتنمية

المسؤولية االجتماعية واألخالقية للشركات
)Corporate social Responsibility (CSR
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بع��د ظه��ور سياس��ة التحري��ر وخصحص��ة
رشكات القطاع العام انح�سر الدور االجتامعي
للحكومات ،وتزايدت الضغوط الشعبية الرافضة
للخصخصة بحجة أنها تؤدى إىل فقدان الخدمات
التي تقوم به��ا الدولة ،باإلضاف��ة للتخوف من
إه��دار ال�شركات للم��وارد واإلرضار بالبيئ��ة
وحقوق اإلنس��ان يف التوظيف والعمل مام دفع

كثرياً من ال�شركات االنتباه لتبني املس��ـؤولية
االجتامعي��ة واألخالقية يف رس��التها وفلس��فتها
كتعوي��ض للمجتمع ال��ذى تعم��ل به.لذلك مل
يعد تقييم رشكات القط��اع الخاص يعتمد عىل
ربحيتها أو س��معة مراكزها املالية فقط ،بل إىل
مدى اهتاممه��ا بقضايا املجتم��ع والبيئة ،وإىل
رضورة األخ��ذ يف االعتبار األض�لاع الثالثة التي

ع ّرفها مجلس األعامل العاملي للتنمية املس��تدامة وتشمل
النمو االقتص��ادي ،والتق��دم االجتامعي ،وحامي��ة البيئة.
باملقاب��ل قيام الرشكات بدوره��ا االجتامعى يضمن إىل حد
ما دعم جميع أفراد املجتمع ألهدافها ورس��التها واالعرتاف
بوجودها ،واملساهمة يف تحس�ين الصورة العامة ملنتجاتها
وس��معتها ،وزيادة اإلنتاجية واملبيعات ،وإخالص العمالء.،
وبناء عالقات قوية مع الحكومات واستقطاب أكفأ العنارص
البرشية.وميتد ذلك إلمكانية تسهيل الحصول عىل التمويل
املرصيف وحسن إدارة املخاطر االجتامعية.
ولكن الت��زام ال�شركات مبس��ؤولياتها االجتامعية تقل يف
حالة وجود ثغ��رات يف الترشيع��ات والقوانني التي تعمل
فيها هذه ال�شركات ،أي عندما ال تنظم هذه الترشيعات
وتضب��ط الحق��وق األساس��ية املنصوص عليه��ا يف اإلعالن
العامل��ي لحقوق اإلنس��ان وإعالن منظم��ة العمل الدولية
بش��ان املبادئ والحقوق األساسية لإلنس��ان يف العمل
وإع�لان ريو ( Rio (Declarationوحول البيئة والتنمية
املستدامة ،وغري ذلك من املبادئ الدولية التي تكفل حامية
الحريات األساسية لإلنسان وحامية البيئة.
 - 1مفهوم املسؤولية االجتامعية للرشكات:
هناك توافق واس��ع بني كافة املؤسسات التي تتبنى مفهوم
املس��ؤولية االجتامعية لتحقيق الت��وازن بني مصالح جميع
أصحاب املصلحة يف إطار التخطيط االسرتاتيجي والعمليات
للرشكات.وق��د ظه��رت يف الس��نوات املاضي��ة العديد من
املناقش��ات حول مس��ألة ما إذا كانت هذه املس��ؤوليات
يجب أن تكون طوعية أوالً ،وخاصة فيام يتعلق بالتحديات
البيئية مثل تغري املناخ ،وكذل��ك فيام يتعلق بإنفاذ معايري
العمل وحقوق اإلنس��ان األساس��ية..ومن أهم التعريفات
وأكرثها ش��يوعا تعري��ف البنك الدويل واالتح��اد األورويب
ومجلس األعامل ال��دويل للتنمية املس��تدامة.حيث عرف
البنك الدويل املسؤولية االجتامعية عىل أنها التزام أصحاب
النش��اطات التجارية باملس��اهمة يف التنمية املستدامة من
خ�لال العمل م��ع موظفيهم وعائالته��م واملجتمع املحيل
واملجتمع ككل لتحس�ين مستوى معيش��ة الناس بأسلوب
يخدم التجارة ويخدم التنمية.
ويعرف االتح��اد األورويب املس��ئولية االجتامعية عىل أنها
مفهوم تقوم الرشكات مبقتضاه بتضمني اعتبارات اجتامعية
وبيئي��ة يف أعامله��ا ويف تفاعلها مع أصح��اب املصالح عىل

نحو تطوعي.ويركز االتحاد األورويب عىل فكرة أن املسئولية
االجتامعي��ة مفه��وم تطوعي ال يس��تلزم س��ن القوانني أو
وضع قواعد محددة تلتزم بها الرشكات للقيام مبس��ئوليتها
تجاه املجتمع.كام عرفها مجل��س األعامل العاملي للتنمية
املستدامة بأنها االلتزام املستمر من قبل مؤسسات األعامل
بالترصف أخالقيا واملساهمة يف تحقيق التنمية االقتصادية
والعمل عىل تحسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة
وعائالتهم ،إضافة إىل اﻤﻟﺠمتع املحيل واﻤﻟﺠمتع ككل.
 - 2مبادئ االتفاق العاملي للمسئولية االجتامعية
للمؤسسات والرشكات
 - 1دع��م حامية حقوق اإلنس��ان املعلن��ة دوليا واحرتامها
والتأكد من عدم االش�تراك يف انتهاكاتها.وذلك بالقضاء عىل
جميع أش��كال والعمل اإلجباري.و ع�لى عاملة االطفال.و
التمييز يف مجال التوظيف واملهن عىل أساس العمر والجنس
والعرق والدين ،والوزن والجاذبية والطول باإلضافة الحرتام
حري��ة تكوين النقابات الخاصة بتمثيل املوظفني وإش��اعة
الدميقراطية يف م��كان العمل واالعرتاف الفعيل بها.لضامن
السالمة والصحة املهنية.
 - 2تش��جيع وتوس��يع نطاق املس��ؤولية عن البيئة وذلك
بتطوي��ر التكنولوجيا غري الضارة بالبيئة يتطلب هذا اعادة
النظر يف عمليات التنمية لرتاعي س�لامة العمليات البيئية،
وتجن��ب حدوث مش��كالت بيئي��ة واملحافظ ع�لى املوارد
وتأمني االس��تخدام املتواصل للكائنات الحية ،وتتيح للجيل
الح��ارض احتياجاته املرشوعة دون االخ�لال بقدرة املوارد
عىل الوفاء باحتياجات األجيال القادمة ،أي توجيه التنمية
صوب االس��تدامة.وحق الن��اس يف الحي��اة يف بيئة نظيفة
وآمنة ومنتجة.
 - 3مكافحة الفساد بكل أشكاله ،مبا فيه االبتزاز والرشاوي
للمستهلكني أو السياسيني بغرض الحصول عىل ميزات غري
مس��تحقة وبش��مل ذلك تجنب الغش عن طريق ااملبالغة
يف اع�لان املنتجات بتضليل املس��تهلكني أو دفعهم المناط
استهالكية غري مرغوب فيها.
 - 3كيفية نرش ثقافة ال��دور األخالقى واالجتامعى
للرشكات
يج��ب عىل الحكومات تش��جيع ال�شركات ع�لى التزامها
مبسئوليتها االجتامعية اتجاه مختلف أصحاب املصالح من
خ�لال الحوافز الرضيبية واالمتي��ازات الخاصة باملناقصات
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الحكومية ،لفرتة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتامعية
بعينها.ومن��ح بع��ض الجوائ��ز املالية واملعنوية لتش��جيع
ال�شركات ع�لى املس��اهمة الفعال��ة يف برامج املس��ئولية
االجتامعية لرأس املال.
يتطلب ذلك تحديدها ملفهوم املس��ئولية االجتامعية ،عىل
نح��و يعكس الواق��ع االقتص��ادي واالجتامع��ي للمجتمع
الس��وداين وترتيب أولويات التنمية االجتامعية التي يتعني
ع�لى ال�شركات اس��تهدافها وتحديد املب��ادئ العامة التي
يجب أن تلت��زم بها الرشكات عند تنفيذ برامج املس��ئولية
االجتامعية.باإلضاف��ة لتحديد إطار زمني لتنفيذها واختيار
بع��ض امل��ؤرشات الت��ي تقيس م��دى النج��اح يف تحقيق
األه��داف املرجوة منها.وتش��جيع ال�شركات عىل االفصاح
والشفافية وعىل تبني معايري محددة بخصوص اإلفصاح عن
البيانات غري املالية الخاصة بربامج املس��ئولية االجتامعية.
ورضورة الزام دمج املس��ئولية االجتامعية يف رسالة ورؤية
وفلسفة املنشاة وثقافتها.واعتبار املسئولية االجتامعية من
مس��ئوليات اإلدارة التنفيذية ،ضمن التخطيط االسرتاتيجي
للرشكة ،ويجب أن تتضمن املس��ئولية االجتامعية االعرتاف
بقيمة املوظف ومنحه الحوافز الكافية ،وأن تضع الرشكات
التقاري��ر الدوري��ة والقيام بالتدقيق حول م��دى مراعاتها
ملس��ئوليتها االجتامعية.وقد يتطلب القيام بتنظيم حمالت
إعالنية واسعة النطاق للرتويج ملفهوم املسئولية االجتامعية
وزي��ادة الوعي بأهمي��ة هذه الربامج وأثره��ا عىل أرباح
الرشكات يف املدى املتوسط والطويل.
 - 4بعض ظواهر وانعكاسات التجارب األخالقية للرشكات
بالرغم من صعوبة تحديد درجة أخالقية املنتج أو الخدمة،
إذ يتوقف ذلك عىل املفاهيم والقيم االجتامعية الس��ائدة.
ولك��ن هناك ش��به إجامع ع�لى عدم أخالقية املامرس��ات

املذكورة أدناه:
 - 1إنتاج املنتجات والخدم��ات القابلة لإلدمان والخطرة
بطبيعتها (مث��ل التبغ والكحول واألس��لحة وتصنيع املواد
الكيميائية ،واإلكثار من العمليات الضارة بالبيئة  :كالتلوث
وانبعاثات الكربون.
 - 2املش��اكل األخالقي��ة الناجم��ة ع��ن التكنولوجي��ات
الجدي��دة  :األغذي��ة املعدلة وراثياً ،اإلش��عاع املنبعث من
املحمول والصحة.وأخالقيات اختبار املنتج :حقوق الحيوان
والتجارب عىل الحيوانات.
 - 3عدم نرش املعلومات الالزمة عن أداء الرشكات املدرجة
يف االسواق املالية.
 - 4ع��دم عدالة عقد العمل بني صاحب العمل واملوظف
بصورة تبدو أقرب للعبودية واالسرتقاق وذلك بعد مواءمة
حجم العم��ل بالراتب وعدم االهتامم بالس�لامة والصحة
املهنية وتأمني بيئة العمل.
 - 5املامرس��ات املانع��ة للمنافس��ة :وتش��مل ه��ذه
اسرتاتيجيات التسويق الهادفة لالحتكار كتكتيكات التسعري
واس��تخدام اإلغراق وبيع املنتجات بأسعار أقل من قيمتها
العادية.وهذا ميكن أن يوثر سلباً عىل التنافسية.
 - 6املبالغة يف مضمون ومحتوى االعالنات بصورة تؤدى
لغش املستهلك:واس��تخدام اإلعالن��ات الهجومية للرشكات
املنافسة ،واستخدام الجنس يف اإلعالنات ،أو املنتجات التي
تعترب غري أخالقية أو ضارة
 - 7إساءة استخدام أنظمة امللكية الفكرية والتعدي عىل
ب��راءة االخرتاع ،وعىل حق املؤل��ف ،التعدي عىل العالمات
التجارية.

 - 5املسؤولية األخالقية واالجتامعية للرشكات السودانية
يف السودان بعد انتشار ظاهرة الخصخصة تزايد القلق عن
الجهة إىل ستؤول إليها مسؤولية تقديم كثري من الخدمات
التي كان��ت تقوم بها الدولة كالصحة والتعليم والتوظيف،
وااللتزام��ات املرتتبة ع��ن األرضار التي تلحقه��ا الرشكات
بالرتب��ة واملاء واله��واء ،،ومن خالل التجرب��ة ميكن القول
أن هناك بعض املامرس��ات األخالقي��ة واالجتامعية لبعض
ال�شركات كام أن هناك بعض الس��لبيات وجوانب القصور
التي ميكن التوصية بها.
ومن املامرسات االجتامعية واألخالقية للرشكات السودانية
والتي عربت عنها يف رس��التها وفلس��فتها تج��اه العاملني
واملجتمع والبيئة التي تعمل فيها ،كرشكات كاالتصاالت التي
عملت يف مجال الدعم الصحي والعالجي يف املستش��فيات
واملس��اهمة يف تعبيد بعض الطرق وعىل املستوى الفردي
القيام مبسابقات وتحفيز ورعاية وعالج املبدعني واملتفوقني
لكافة فعاليات املجتمع.و بالرغم من املامرس��ات األخالقية
املذك��ورة اال أن هناك كثري من االعامل التي تتطلب مزيداً
من التوجية والتذكري باملسؤولية األخالقية خاصة الخدمات
الت��ي كانت حتى وقت قريب تقدمها الدولة مثل خدمات
الصحة والتعليم والتوظيف.،لذا توىص الدراسة باآليت:
 - 1وضع القوانني والترشيع��ات الخاصة بقواعد األخالق
لبع��ض امله��ن والوظائ��ف لضبطه��ا أخالقي��ا بالقانون،15
ورضورة وج��ود دليل ارش��ادى مهنى خاص��ة للعاملني يف
امله��ن الصحيةوالتعليمي��ة  16والقي��ادات العليا للرشكات
 15عدم المغاالة في تكاليف التعليم الخاص ،وتقديم نتائج مضللة عن مستويات
الطالب ،والمبالغة في اعطاء الدرجات العلمية في االمتحانات ،عدم ادخال المشاكل
والعالقات الشخصية بين الطالب والمعلم كمحدد لنتيجة االمتحانات ،التقصير في
مراقبة االمتحانات.
 16كتعمد زيادة تكاليف العالج ،وذلك بفرض مزيد من الرسوم العالجية وطلب
إجراء مزيد من الفحوصات غير الضرورية والزام المريض بشراء نوع معين من
األدوية وإجراء الفحص عند شخص محدد السباب غير طبية.عدم ترك االخصائيين

واملؤسسات وذلك لخطورة دورها يف املجتمع.
 - 2عن��د االختي��ار للوظائف يج��ب ع��دم التمييز عىل
أس��اس العمر والجنس والعرق والدين ،والوزن والجاذبية
والطول.
 - 3االهت�مام بتش��كيل أعض��اء مجال��س إدارة يتصفون
بالحصافة والعدالة واإلحس��ان وضب��ط النفس واالعتدال
وغريه��ا م��ن الصف��ات التي من ش��انها أن ت��ؤدى لتطور
واستدامة املؤسسة.
 - 7املراجع
 - 1ميس��ون محمد عبد القادر التفكري األخالقي وعالقته
باملس��ئولية االجتامعية ماجستري الجامعة اإلسالمية – غزة
عامدة الدراس��ات العليا كلية الرتبية علم النفس – إرش��اد
نفيس.2009
 - 2رقية عريان املسؤولية االجتامعية للرشكات بني الواجب
الوطن��ي االجتامع��ي واملب��ادرات الطوعية ،القائ��م بأعامل
مسؤول العالقات العامة سوق فلسطني لألوراق املالية.
 - 3صالح الش��يخ تكوين الصورة الذهنية للرشكات ودور
العالق��ات العامة فيها بحث مق��دم لنيل درجة الدبلوم يف
العالقات العامة إعداد الطالب م٢٠٠٩.
 - 4حسني االرسج ،املسؤولية االجتامعية للرشكات املعهد
العريب للتخطيط جرس التنمية .2010
5 - Catalyst Consortium W HAT IS CORPORATE
?SOCIAL RESPONSIBILITY
http://www.rhcatalyst.org.2002.

مسؤولياتهم للنواب في حاالت تستدعى وجودهم ،تقليل الزمن المتاح للكشف لكل
مريض ،عدم خروج الطبيب قبل انتظار نتائج الفحص ،االلتزام بزمن المرور على
المرضى.
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تزايد االهتامم العاملي بدور القطاع املرصيف يف مواجهة األزمات املالية األخرية ،حيث ش��هد النشاط
االقتصادي العاملي العديد من املتغريات ،والتي كان لها انعكاسات مهمة عىل العالقات االقتصادية
والنقدية واملرصفية ،وقد تأثر القطاع املرصيف يف البلدان النامية وبصفة خاصة العربية واإلس�لامية
بعدد من االنعكاس��ات التي أوجدتها تلك املتغريات ،والتي من أهمها األزمات املالية ،باإلضافة إىل
االتجاه الدويل نحو تحرير أسواق السلع والخدمات ،وعوملة أسواق رأس املال الدولية ،وتزايد دور
االس��تثامر األجنبي املبارش ،هذا الوضع استلزم رضورة تطوير أداء القطاع املرصيف ،وإيجاد نوع من
التعاون بني القطاعات املرصفية عىل املستوي االقليمي العريب وخاصة بني البنوك املركزية.
يهدف الكتاب إىل تناول دور القطاع املرصيف يف تجنب األزمات واملتغريات االقتصادية بالرتكيز عىل
دور البنوك املركزية.يتضمن الكتاب مثانية فصول ،تناول األول رسداً تاريخياً لألزمات املالية ،واألشارة
إىل أن العامل ش��هد منذ القرن التاس��ع عرش عدة انهيارات مالية يف انجلرتا ،وأزمة الديون البولندية
ثم أزمات متعددة ومتتابعة يف كل من املكس��يك واالرجنتني وكندا ،ثم انهيار بورصة لندن وغريها.
وقد ذكر الكاتب أن يف كل هذه االنهيارات كان الس��بب يختلف ظاهرياً ولكنها كانت تش�ترك يف
ظاهرة أساس��ية تنته��ي إليها.ومثال ذلك ظهور دين بحجم كبري يفوق طاقة االقتصاد أو الس��وق،
ويتشابه أيضاً يف النتائج التي تتبع ذلك مثل الركود االقتصادي الذي ينتج عنه هبوط يف اإلنتاج ثم
عطالة كبرية.
اختتم الكاتب هذا الفصل بعدة نتائج تلخصت يف اآليت:
	•أن وقوع مش��اكل مالية تنتج عنها مش��اكل اقتصادية يف القط��اع الحقيقي مثل الركود
وانخفاض اإلنتاج والعطالة.
	•أن السبب يف كل هذه األزمات هو الدين املبالغ فيه.
	•أن التدخ��ل إلصالح األوضاع م��ن قبل حكومات العامل كان دامئاً م��ا يتم لتربير التدخل
السيايس.
اس��تعرض الكاتب يف الفصل الثاين الرقابة املرصفية عىل القطاع املرصيف ،حيث تناول وظائف البنك
املركزي ودوره يف الرقابة عىل املصارف ،وتعريف السياسة النقدية ودور البنك املركزي يف تنفيذها،
باإلضاف��ة إىل اس��تعراض أدوات البنك املركزي يف التحكم يف النش��اط النقدي واملرصيف.كام تحدث
الكاتب عن أهمية التعاون املرصيف بني البلدان العربية واإلس�لامية ،وتعرض ألسباب استمرار تبعية
البل��دان النامية للبلدان املتقدمة والتي تلخصت يف ضع��ف املقدرة عىل التحول ،والذي يرجع إىل
جمود تحركات عوامل اإلنتاج يف األنش��طة التقليدية ،واملنافسة القوية بني البلدان املتقدمة خاصة
يف مجال اإلنتاج الصناعي ،والسياسات الحامئية التي تضعها البلدان املتقدمة بغرض عرقلة استرياد
السلع الصناعية ،وغياب الشخصية املستقلة للبلدان النامية.
تن��اول الكاتب يف الفصل الثال��ث املتغريات االقتصادية املعارصة التي ترك��زت عىل املتغريات ذات
العالقة بدور القطاع املرصيف وأداء البنك املركزي يف البلدان النامية عىل حس��ب مايرى الكاتب يف
اآليت:
أحمد شعبان محمد علي ،األزمات والمتغيرات االقتصادية ودور القطاع المصرفي (مكتبة الوفاء القانونية ،واالسكندرية .2011
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	• الثورة العلمية والتكنلوجية يف مجال اإللكرتونيات واالتصاالت.
	• تحرير أسواق السلع والخدمات وعوملة أسواق رؤوس األموال واالتجاه نحو عوملة اإلنتاج.
	• اتساع نطاق التكتالت االقتصادية اإلقليمية.
	• صحوة الفكر االقتصادي واملرصيف اإلسالمي.
وتن��اول الفصل الرابع والخامس عىل التوايل انعكاس��ات تلك املتغريات عىل االقتصاد العامل��ي وعىل االقتصادات النامية،
والتي متثلت يف تنامي األهمية النس��بية للتجارة اإللكرتونية يف إطار تزايد حجم التجارة العاملية ،وتزايد دور املؤسس��ات
الدولية يف إدارة الش��ئون االقتصادي��ة الدولية ،وتنامي حركة رؤوس األموال املضاربة عرب الح��دود الدولية ،وتزايد درجة
تكام��ل اإلنتاج عاملي��اً وتزايد درجة االعتامد االقتصادي املتبادل ،وظهور عمالت دولية ناتجة عن اتس��اع نطاق التكتالت
االقتصادية وأخرياً تأسيس وانتشار البنوك اإلسالمية عىل املستوى العاملي.
ومتثلت انعكاس��ات تل��ك املتغريات عىل االقتص��ادات النامية يف انخفاض إس��هام بعض الدول النامي��ة يف حجم التجارة
اإللكرتونية ،وتدخل املؤسس��ات الدولية يف السياس��ات االقتصادية الداخلية للدول النامية ،االختالالت واألزمات النقدية
واملرصفي��ة يف تلك الدول وتباين اس��تجابتها لتكامل اإلنتاج ،وتباين تأثريات التكتل االقتص��ادي والنقدي عىل أقتصادات
بعض البلدان.
تن��اول الكتاب يف الفصل الس��ادس كيفية تطوير أداء البنك املركزي ودوره يف الدول النامية ،وقد أش��ار إىل ثالثة محاور
للتطوير.يركز األول عىل رضورة مس��ايرة االتجاهات الحديثة يف الصريفة املركزية من حيث األدوات النقدية غري املبارشة،
وتنمي��ة الصريفة اإللكرتونية والرقابة عليها ،والفصل بني الصريفة املركزي��ة وإدارة الدين العام ،وتطوير العمل اإلداري يف
مجال إدارة احتياطيات النقد األجنبي واإلرشاف املرصيف الحصيف.
أم��ا املحور الثاين فق��د تناول عملية التطوير يف تفعيل دور البنك املركزي يف دفع التنمية االقتصادية ،حيث أش��ار إىل أن
املش��كلة األساس��ية يف عدم إسهام البنوك املركزية يف التنمية االقتصادية بالبلدان النامية بكفاءة ،ويتمثل ذلك يف أن جزءاً
ضئي ًال نس��بياً من املدخرات يتم توظيفه يف االوراق املالية والجزء األكرب يتم توظيفه واس��تثامره يف التجارة بصفة عامة
والتجارة الخارجية بصفة خاصة ألغراض اس��تهالكية ،ويف متويل الس��لع االستهالكية املستوردة عىل حساب السلع املحلية.
وق��د أوضح  Patrik18يف مقاله عن العالقة بني أس��واق االئتامن والتنمية االقتصادي��ة أن هناك اتجاهني يحكامن هذه
العالقة ،األول هو أن التنمية االقتصادية تعمل عىل تطوير سوق االئتامن ويسمى هذا االتجاه بتنمية الطلب ،والثاين هو
ان تطوير سوق االئتامن يعمل عىل التعجيل بعملية التنمية االقتصادية ،وهذا االتجاه يعرف بقيادة العرض.
ويتمثل املحور الثالث يف مس��اندة العمل املرصيف اإلس�لامي ويرتكز ذلك عىل قاعدتني أساس��يتني ،األوىل هي انهاء وضع
التبعي��ة االقتصادية للعامل الخارجي وتصفية جميع اآلث��ار االقتصادية ،والثانية هي تحديد أهداف التجارة الخارجية لكل
بلد إس�لامي مبا يكفل التوجه إىل دفع عملية التنمية االقتصادية ،وهذا يتطلب من الس��لطات النقدية يف البلدان العربية
واإلس�لامية ،العمل عىل تهيئة البيئة التس��ويقية وإيجاد األدوات الرقابية وتطوير آلي��ات العمل املرصيف املالمئة لطبيعة
البنوك اإلسالمية.
يتعرض الفصل السابع إىل رضورة التوافق مع مقررات لجنة بازل  Iوبازل  IIللتقليل من املخاطر التي يتعرض لها النشاط
املايل واملرصيف.
ويف الفصل الثامن واألخري تطرق الكاتب لتفعيل التعاون بني البنوك املركزية يف البلدان العربية ،حيث أشار إىل أن تطوير
أداء البن��ك املركزي والذي يعترب رضورة تفرضها املتغريات االقتصادية املعارصة ال يكفي ،اذ البد من تهيئة البيئة املرصفية
والنقدي��ة يف هذه البلدان إليج��اد نوع من التعاون بني بنوكها املركزية ،فالتطوير عىل املس��توى القطري لن يؤيت مثاره
إال إذا تضافرت كل الجهود عىل املس��توى العريب واإلس�لامي لزيادة املقدرة عىل مواجهة انعكاسات املتغريات االقتصادية
املعارصة.
 18 Hught Patrik,” Financial development and Economic Growth in Underdeveloped Countries” (Economic Development and Cutural Change),1970.
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امللتقى االقتصادي السوداين الروماين األول
اس��تضافت الخرطوم خالل الف�ترة  23 - 21فرباير ،2012
فعاليات امللتقى االقتصادي الس��وداين الروماين األول الذي
نظمته رشكة برتوالينز لألنابيب واألعامل الهندسية القابضة
وبرعاية د.ع��وض أحمد الجاز وزير النفط ومبش��اركة 27
رشكة رومانية تعمل يف مجال النفط والغاز والبناء والتشييد
والكهرباء ،وبحضور أكرث م��ن  1600خبري اقتصادي وعدد
م��ن ال��وزارات ذات الصلة.وقد هدف امللتق��ى إىل جمع
مدي��ري الرشكات الرومانية املش��اركة يف امللتقى بنظرائهم
من الجانب الس��وداين يف قطاعات النفط والكهرباء وتقنية
املعلومات واإلنشاءات واالستثامر ،وذلك لتوقيع اتفاقيات
تفاه��م بني هذه الرشكات ،وتطوير العالقة بني الس��ودان
ورومانيا ،والسعي لنقل التكنولوجيا الرومانية املتقدمة يف
مج��ال البرتول باعتبار أن رومانيا ب��دأت إنتاج النفط قبل
 150عا ًما”.ك�ما يه��دف امللتقى إىل الدخ��ول نحو التقنية
الغربية ،وذلك من أجل النهوض بقطاع النفط خالل الفرتة
املقبلة.وقد أشار السيد وزير النفط عند مخاطبته للملتقى
إىل أن أبواب السودان مفتوحة أمام االستثامرات الرومانية
يف كافة املجاالت منوهاً إىل أن وزارته قد طرحت  6مربعات

نفطية لالس��تثامر وان هذا امللتقى جاء يف الوقت املناسب
داعي��اً ال�شركات الروماني��ة لتقديم مالديها م��ن تقنيات
وخربات.ومن جانبه ،أكد الس��فري الروماين يف الخرطوم أن
حجم التعاون التجاري بني السودان ورومانيا خالل الثالث
س��نوات املاضية شهد من ًوا كب ًريا ،مبينًا أن هذا امللتقى يعترب
فرصة للتعرف عىل املجاالت االستثامرية املتاحة يف السودان
خاصة يف جانب إنتاج النفظ والخدمات املرتبطة به.
دول منطقة اليورو تحتاج إىل ضخ مزيد من األموال
أعل��ن وزراء مالية دول مجموع��ة العرشين يف إجتامعهم
ال��ذي عُ قد يف املكس��يك يف فرباي��ر  2012أن دول منطقة
الي��ورو تحتاج إىل ضخ مزيد من األموال يف صناديق اإلنقاذ
قب��ل أن تتمك��ن دول املجموعة من التدخل للمس��اعدة،
مشريين إىل رضورة هذا اإلجراء ،وذلك لتمكينهم من اتخاذ
القرار الذي يقيض بتوفري املزي��د من املوارد التي يحتاجها
صندوق النقد الدويل للمساعدة.ومن ناحية أخرى رصحت
الص�ين بعد اجت�ماع وزراء مجموع��ة العرشين أن ضامن
االنتعاش االقتصادي العاملي واس��تقرار أس��واق املال البد
وان ميثل أولوية للمجموعة ،وناشدت الصني برضورة اتخاذ
إج��راءات عاجلة من ش��أنها معالجة أزم��ة ديون منطقة

اليورو والحد من ارتفاع أسعار النفط وتحييد اآلثار السالبة
لتقلب تدفق رؤوس األموال.
صن��دوق النقد ال��دويل يوافق عىل من��ح اليونان مبلغ
 36.7مليار دوالر أمرييك
وافق املجلس التنفيذي لصندوق النقد الدويل يف منتصف
مارس  2012عىل اتفاقٍ يق�ضي بحصول اليونان عىل مبلغ
وق��دره  36.7ملي��ار دوالر أمرييك ،وذل��ك لدعم الربنامج
الذي وضعته السلطات للتصحيح االقتصادي املنشود.وعىل
صعي��د آخر وافق املجلس التنفيذي لصندوق النقد الدويل
ع�لى رصف مبلغ ُيقدر بح��وايل  93.8مليون دوالر أمرييك
للجمهوري��ة اليمني��ة ،وذل��ك يف إطار التس��هيل اإلئتامين

الرسيع الذي يهدف إىل تلبي��ة احتياجاتها امللحة املتعلقة
مبيزان املدفوعات.
الصني تس��جل فائضاً قدره  5.35مليار دوالر أمرييك يف
الربع األول من العام2012
س��جل االقتصاد الصيني فائضاً تجاري��اً يف الربع األول من
الع��ام  2012بلغ  5.35ملي��ار دوالر أمرييك مع تراجع منو
ال��واردات يف حني منت الصادرات بوترية أرسع من املتوقع،
وزادت الواردات بنس��بة  % 5.3مقارنة مع مستوياتها قبل
ع��ام ومقارنة مع توقع��ات خ�براء اقتصاديني لزيادة
قدره��ا  .%9وارتفع��ت الصادرات بنس��بة  % 8.9يف
ذات الف�ترة.
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مؤشــــــــــــــــــــــــــــرات

إعداد يرسا محمد خري
إدارة اإلحصاء

جدول رقم()1
األرقام القياسية لتكاليف املعيشة ومعدالت التضخم للفرتة :2007 - 2005
سنة األساس((100 =1990
الدخول الدنيا
الدخول املتوسطة
الدخول العليا
الفرتة
2005
34,730.7
34,909.4
34,078.3
ديسمرب
()6.1
()6.5
()5.1
2006
39,968.1
40,392.1
39,629.8
ديسمرب
()15.7
()15.4
()16.3
2007
43,258.6
43,948.4
42,854.7
ديسمرب
()8.2
()8.8
()8.1
األرقام القياسية لتكاليف املعيشة ومعدالت التضخم للفرتة :2011 - 2008
سنة األساس ((100 = 2007
الفرتة
2008
ديسمرب
2009
ديسمرب
2010
مارس

يونيو
سبتمرب
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ديسمرب

كل السودان

املناطق الريفية

116.9
()14.9

120.5
()18.8

132.7
()13.4

135.9
()12.8

135.7
14.8
147.0
15.6
149.2
9.2
153.0
15.4

139.3
17.1
151.8
16.8
154.3
9.5
157.0
15.5

اقتصــــــــــــــــــادية
الفرتة
2011
يناير

فرباير
مارس
إبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمرب
أكتوبر
نوفمرب
ديسمرب
2012
يناير

كل السودان

املناطق الريفية

157.8
16.7
158.2
16.9
158.9
17.1
159.5
16.5
162.2
16.8
169.2
15.0
174.4
17.6
180.9
21.1
180.1
20.7
175.6
19.8
176.5
18.1
181.9
18.9

162.3
17.7
163.5
17.6
165
18.5
164.9
17.2
168.1
14.7
175.1
15.4
180.6
17.7
189.1
22.6
187.6
21.6
181.7
20.5
182.6
20.0
190.4
21.3

188.3
19.3
املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء
(معدالت التضخم بني األقواس)

198.5
22.3
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جدول رقم()2
أسعار رصف الدوالر ببنك السودان املركزي
(بالجنيه السوداين)
الرشاء
الفرتة
2005
2.3010
ديسمرب
2006
2.0083
ديسمرب
2007
2.0290
ديسمرب
2008
2.1897
ديسمرب
2009
2.2021
مارس
2.3670
يونيو
2.3519
سبتمرب
2.2359
ديسمرب
2010
2.2282
مارس
2.3507
يونيو
2.3668
سبتمرب
2.4824
ديسمرب
2.7747
مارس*
2.6810
إبريل
2.6702
مايو
2.6702
يونيو
2.6702
يوليو
2.6702
أغسطس
2.6702
سبتمرب
2.6702
أكتوبر
2.6702
نوفمرب
2.6702
ديسمرب
2012
2.6702
يناير
املصدر :بنك السودان املركزي
بيانات معدلة*

البيع

2.3125
2.0183
2.0390
2.2004
2.2128
2.3785
2.3633
2.2468
2.2387
2.3625
2.3787
2.4948
2.7885
2.6944
2.6836
2.6836
2.6836
2.6836
2.6836
2.6836
2.6836
2.6836
2.6836

جدول رقم()3

أسعار رصف الدوالر برصافات البنوك
(بالجنيه السوداين)

الرشاء

البيع

الفرتة
2005

ديسمرب

2.2995

2.3180

ديسمرب

2.0060

2.0250

ديسمرب
2008
ديسمرب

2.0300

2.0600

2.1500

2.2450

مارس
يونيو
سبتمرب
ديسمرب

2.2600
2.3467
2.3043
2.1917

2.3412
2.5025
2.5700
2.4500

يناير
فرباير
مارس
إبريل
مايو
يونيو
يوليو
اغسطس
سبتمرب
اكتوبر
نوفمرب
ديسمرب

2.2319
2.2296
2.2378
2.2445
2.2360
2.3465
2.3650
2.3650
2.4788
2.4823
2.5204
2.5952

2.3710
2.3700
2.3652
2.4153
2.4556
2.4961
2.5044
2.5030
2.4912
2.4921
2.5305
2.6056

يناير
فرباير
مارس
إبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمرب
أكتوبر
نوفمرب
ديسمرب

2.6361
2.7286
2.8714
2.7226
2.7397
2.7438
2.7515
2.7456
2.7473
2.7453
2.7412
2.7450

2.6466
2.7395
2.8829
2.7335
2.7505
2.7542
2.7522
2.7561
2.7562
2.7557
2.7518
2.7559

يناير
املصدر :بنك السودان املركزي

2.7447

2.7555

2006
2007

2009

2010

2011

2012
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جدول رقم()4

أسعار رصف الدوالر برشكات الرصافة
(بالجنيه السوداين)

الرشاء

البيع

الفرتة
2005

ديسمرب

2.3050

2.3140

ديسمرب

2.0100

2.0200

ديسمرب

2.0300

2.0400

ديسمرب

2.1600

2.2200

مارس
يونيو
سبتمرب
ديسمرب

2.2500
2.3500
2.3100
2.2452

2.3300
2.4840
2.5000
2.3726

يناير
فرباير
مارس
إبريل
مايو
يونيو
يوليو
اغسطس
سبتمرب
اكتوبر
نوفمرب
ديسمرب

2.2426
2.2405
2.2378
2.2444
2.2762
2.3625
2.3780
2.3789
2.4596
2.4748
2.4598
2.5148

2.3700
2.3674
2.3645
2.3716
2.4046
2.4961
2.5044
2.5019
2.4692
2.4844
2.4696
2.5249

يناير
فرباير
مارس
إبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمرب
أكتوبر
نوفمرب
ديسمرب

2.5518
2.7328
2.8909
2.7225
2.7455
2.7494
2.7441
2.7494
2.7494
2.7487
2.7409
2.7494

2.5620
2.7437
2.9025
2.7334
2.7564
2.7656
2.7550
2.7560
2.7603
2.7602
2.7518
2.7604

يناير
املصدر :بنك السودان املركزي

2.7494

2.7604

2006
2007
2008
2009

2010

2011
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2012

جدول رقم()5
مؤرشات نقدية
البيان

عرض النقود
العملة لدى الجمهور
الودائع تحت الطلب
شبه النقود
إجاميل أصول (خصوم) البنوك
إجاميل التمويل املرصيف
إجاميل الودائع املرصفية
الودائع تحت الطلب  /عرض النقود ()%
العملة لدى الجمهور  /عرض النقود ()%
شبه النقود  /عرض النقود ()%
إجاميل التمويل املرصيف  /الودائع ()%
املصدر :بنك السودان املركزي
* بيانات معدلة

2005
ديسمرب
14,031.4
3,740.4
4,447.6
5,843.4
16,979.7
7,689.1
10,621.3
31.7
26.7
41.6
72.4
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جدول رقم()6
رصيد التمويل املرصيف حسب القطاعات ااالقتصادية بالعملة املحلية واألجنبية
الصناعة
الزراعة
القطاع /السنة
637.1
394.1
ديسمرب 2005
938.5
995.0
ديسمرب 2006
1,392.5
1,052.0
ديسمرب 2007
1,683.2
1,367.5
ديسمرب 2008
2009
1,710.2
1,678.3
مارس
1,762.8
1,501.3
يونيو
1,718.3
1,444.2
سبتمرب
1,710.8
1,956.9
ديسمرب
2010
1,892.4
1,870.9
مارس
2,080.9
1,904.4
يونيو
1,998.6
2,341.2
سبتمرب
2,183.6
2,638.2
ديسمرب
2011
2,228.5
2,529.3
يناير
2,297.8
2,675.4
فرباير
2,321.9
2,600.9
مارس
2,304.4
2,565.2
إبريل
2,303.8
2,581.5
مايو
2,359.0
2,550.9
يونيو
2,378.5
2,483.9
يوليو
2,392.2
2,504.4
أغسطس
2,289.2
2,538.2
سبتمرب
2,251.2
2,507.2
أكتوبر
2,245.1
2,501.7
نوفمرب
2,481.0
2,673.9
ديسمرب
2012
2,582.3
2,649.3
يناير
املصدر :بنك السودان املركزي
ملحوظة :متويل الحكومة املركزية غري مضمن
بيانات معدلة*
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جدول رقم()7

ok s

تدفق التمويل املرصيف حسب الصيغ التمويلية  -بالعملة املحلية
الصيغةالفرتة 2005

يناير-
ديسمرب

3,010.3
املرابحة
43.3
%
2,143.0
املشاركة
30.8
%
292.3
املضاربة
4.2
%
145.2
السلم
2.1
%
1,362.9
أخرى
19.6
%
6,953.7
املجموع
100.0
%
املصدر :بنك السودان املركزي

2006

يناير-
ديسمرب

5,559.1
53.5
2,116.5
20.4
532.0
5.1
133.0
1.3
2,054.3
19.8
10,394.9
100.0

2007

يناير-
ديسمرب

7,315.1
58.1
1,631.4
13.0
497.6
4.0
81.7
0.6
3,061.5
24.3
12,587.3
100.0

2008

يناير-
ديسمرب

6,899.7
47.0
1,769.3
12.1
876.4
6.0
290.7
2.0
4,845.2
33.0
14,681.3
100.0

2009

يناير-
ديسمرب

8,186.3
52.3
1641.4
10.5
956.0
6.1
349.6
2.2
4,526.3
28.9
15,659.7
100.0

2010

يناير-
ديسمرب

11,474.1
51.9
1,981.9
9.0
1,480.0
6.7
257.5
1.2
6,913.8
31.3
22,107.4
100.0

2011

يناير -
مارس

3,476.6
64.7
602.4
11.2
328.8
6.1
23.1
0.4
946.5
17.6
5,377.4
100.0

إبريل-
يونيو

3,689.3
52.5
787.4
11.2
411.6
5.9
15.2
0.2
2,129.2
30.3
7,032.7
100.0

يوليو -
سبتمرب

3,371.7
55.8
245.3
4.1
273.3
4.5
91.0
1.5
2,059.2
34.1
6,040.5
100.0

جدول رقم ()8

تدفق التمويل املرصيف حسب القطاعات االقتصادية  -بالعملة املحلية

ا لقط��ا ع 2005 /
الفرتة

يناير -
ديسمرب

571.1
الزراعة
8.2
%
830.5
الصناعة
11.9
%
339.5
الصادر
4.9
%
التجارة املحلية 1,493.6
21.5
%
3,719.0
أخرى
53.5
%
6,953.7
املجموع
100.0
%
املصدر :بنك السودان املركزي

2006

يناير -
ديسمرب

786.1
7.6
848.5
8.2
351.3
3.4
1,821.1
17.5
6,587.9
63.4
10,394.9
100.0

2007

يناير -
ديسمرب

837.1
6.7
1,314.3
10.4
264.9
2.1
2,093.4
16.6
8,077.6
64.2
12,587.3
100.0

2008

يناير -
ديسمرب

1,485.7
10.1
1,904.0
13.0
481.1
3.3
2,370.6
16.1
8,439.9
57.5
14,681.3
100.0

2009

يناير -
ديسمرب

1,686.1
10.8
1,556.5
9.9
370.0
2.4
2,320.9
14.8
9,726.2
62.1
15,659.8
100.0

أكتوبر-
ديسمرب
3,761.9
65.3
378.4
6.6
441.1
7.7
45.5
0.8
1,137.7
19.7
5,764.7
100.0

2012

يناير
1,209.2
49.8
376.5
15.5
49.4
2.0
2.2
0.1
789.3
32.5
2,426.6
100.0

ok s
2010

يناير -
ديسمرب

1,599.8
7.2
3,826.9
17.3
479.2
2.2
2,872.8
13.0
13,328.7
60.3
22,107.4
100.0

2011

يناير
-مارس

208.7
3.9
1,332.9
24.8
240.6
4.5
818.5
15.2
2,776.7
51.6
5,377.4
100.0

إبريل
-يونيو

241.1
3.8
1,307.4
20.5
141.4
2.2
718.1
11.2
3,984.8
62.3
6,392.8
100.0

يوليو -
سبتمرب

603.0
10.0
1,307.6
21.6
226.4
3.7
1,220.7
20.2
2,682.7
44.4
6,040.5
100.0

مليون جنيه
2012

أكتوبر  -يناير
ديسمرب

418.9
7.3
1,583.1
27.5
256.4
4.4
1,004.4
17.4
2,501.9
43.4
5,764.7
100.0

356.2
14.6
490.5
20.2
47.6
2.0
472.5
19.4
1,064.8
43.8
2,431.6
100.0
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Variable

Mean Equation

Coefficient

GARCH
C
DUM
Variance Equation
C
RESID(-1)^2
GARCH(-1)
R -squared
Adjusted R -squared
S.E.of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin -Watson stat

Std.Error

z -Statistic

Prob.

-3.214696
0.000871
-0.000739

0.628486
0.000149
0.001266

-5.114986
5.837534
-0.583164

0.0000
0.0000
0.5598

2.27E -05
0.797537
0.426478

4.08E -07
0.040904
0.009911

55.74639
19.49770
43.03251

0.0000
0.0000
0.0000

-0.052083
-0.053430
0.012967
0.262657
5410.825
1.855648

Mean dependent var
S.D.dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan -Quinn criter.

-0.000158
0.012634
-6.907125
-6.886592
-6.899492

Dependent Variable: RETURNS
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Sample: 1/02/2006 12/30/2011
Included observations: 1565
Convergence not achieved after 500 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
LOG(GARCH) = C(4) + C(5)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(6)
*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(7)*LOG(GARCH(-1))

Variable

Coefficient

Std.Error

z-Statistic

Prob.

GARCH
C
DUM
VarianceEquation
C(4)
C(5)
C(6)
C(7)
R-squared
AdjustedR-squared
S.E.ofregression
Sumsquaredresid
Loglikelihood
Durbin-Watsonstat

-18.80765
0.002023
-0.001181

1.933461
0.000154
0.000464

-9.727453
13.09614
-2.54526

0.0000
0.0000
0.0109

-5.096273
0.495100
-0.032084
0.690781
-3.077296
-3.082517
0.025528
1.017915
5293.534
1.432686

0.109135
0.007853
0.008885
0.011285
Meandependentvar
S.D.dependentvar
Akaikeinfocriterion
Schwarzcriterion
Hannan-Quinncriter.

-46.69680
63.04719
-3.610899
61.21232

0.0000
0.0000
0.0003
0.0000
-0.000158
0.012634
-6.755954
-6.731999
-6.747048

MeanEquation
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Dependent Variable: RETURNS
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution
Sample: 1/02/2006 12/30/2011
Included observations: 1565
Convergence achieved after 261 iterations
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)
GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*GARCH(-1)

a positive risk premium on stock indices which states that higher returns are expected for assets
with higher level of risk.
Finally, it would be interesting to further investigate the risk -return tradeoff using different econometric models, for example use of multivariate GARCH -M models might give more accurate
results.Investigating the causes of the structural break in the KSE time series and how it can be
taken into account explicitly would also represent a rich area for further theoretical and empirical
research.
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γ

α +β

Log -Likelihood
ARCH -LM Test for heteroscedasticity
Statistic
Prob.

-

-0.032084**

1.224015

1.185881

5410.825

5293.534

3.426015
1.0000

46.35723
0.0287

Note: * and ** denote significance at the 5% and 1% level respectively.

From the results of the variance equations reported in Tables 5, the first three coefficients ω
(constant), ARCH term ( α ) and GARCH term ( β ) are statistically significant and exhibit
the expected sign for both models.The significance of α and β indicates that, lagged conditional variance and lagged squared disturbance have an impact on the conditional variance, in
other words this means that news about volatility from the previous periods have an explanatory
power on current volatility.Moreover, the results show that the sum of the two estimated ARCH
and GARCH coefficients α + β (persistence coefficient) is larger than one, suggesting that the
conditional variance (volatility) process is explosive.Furthermore, the results of the asymmetric
EGARCH(1,1) -M model in Table 5 indicate that the asymmetric (leverage) effect captured by the
parameter estimate γ is statistically significant with negative sign, indicating that negative shocks
imply a higher next period conditional variance than positive shocks of the same magnitude,
which indicates the existence of leverage effect in the returns of the Khartoum stock market index
during the study period.
From estimation results in Table 5, the estimated coefficient (risk premium) ( λ ) of σ in the
mean equation is statistically significant and negative for the two specifications, which indicates
that the mean of the return sequence negatively depends on conditional variance.This result is
similar to those reached by Bekaert and Wu (2000), Breen et al.(1989), Campbell (1987), Fama
and Schwert (1977), Glosten et al.(1993), and Nelson (1991) who report a negative relationship
between expected return and conditional volatility, a result which is inconsistent with the theory
of a positive risk premium on stock indices which states that higher returns are expected for assets
with higher level of risk.The Lagrange Multiplier ARCH statistic indicates that the GARCH(1,1)
-M model is effective at removing most of the ARCH effects from the regressions residuals, a characteristic which is not provided in the EGARCH(1,1) -M model.
2

6.Conclusions and Future Directions for Research
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This paper has empirically investigated the relationship between stock market returns and volatility
(risk) for the Sudanese stock market over the period of January 1, 2006 to December 30, 2011.The
paper applied both the GARCH -M and the EGARCH -M models as originally developed by Engle (1982) and generalized by Bollerslev (1986) to check for symmetric and asymmetric (bad and
good news) impact of stock price volatility on the expected returns.Based on daily closing prices of
the general market index from Khartoum Stock Exchange (KSE) , the empirical results of the paper provides strong evidence that daily returns can be well characterized by the GARCH approach;
the KSE data showed a significant departure from normality and the existence of heteroscedasticity in the residuals series.Based on the two estimated models, the results indicate that the conditional volatility is an explosive process.Furthermore, EGARCH(1,1) -M model shows a significant
evidence for the existence of the leverage effects.The paper reports a negative relationship between
expected return and conditional volatility (risk), a result which is inconsistent with the theory of

a negative shock causes volatility to rise more than if a positive shock with the same magnitude had
occurred.To capture this asymmetry, Nelson (1991) developed the exponential GARCH (EGARCH)
model.This model captures asymmetric responses of the time -varying variance to shocks and, at the
same time, ensures that the variance is always positive.
The conditional variance equation of the EGARCH(1,1) -M model – which will be employed in this
paper – has the following specification18:
 ε
ε t −1 (7)
2 
Ln (σ t2 ) = ω + β1 L
n (σ t2−1 ) + α1  t −1 −
−γ
σ
π
σ
 t −1

t −1
where ω , β1 , α1 and γ are constant
parameters,
Ln (σ t2 ) is the one -period ahead volatility forecast.This implies that the leverage effect is exponential rather than quadratic and forecast of conditional variance are guaranteed to be nonnegative, ω is the mean level, is the persistence parameter,
Ln (σ t2−1 ) is the past period variance.Unlike the GARCH model, the EGARCH model allows for
leverage effect.If γ is negative, leverage effect exists.That is an unexpected drop in price (bad news)
increases predictable volatility more than an unexpected increase in price (good news) of similar
magnitude (Black, 1976; Christie, 1982).If α is positive, then the conditional volatility tends to rise
(fall) when the absolute value of the standardized residuals is larger (smaller).

5.Results

As reported in the data description part, when the residuals were examined for heteroscedasticity, the ARCH -LM test provided strong evidence of ARCH effects in the residual series.To model
this conditional heteroscedasticity, we proceed by applying the GARCH models.The results of
estimating the two GARCH specifications for the KSE index returns are presented in this section.
To account for the sharp decline of the KSE index in the second half of October 2009, a dummy
variable (DUM) will be introduced into the mean equation, which is set equal to 0 for the period
before that sharp decline and 1 thereafter.
Thus, for the KSE, the mean equation is specified as
rt = µ + δDUM + ε t (13)
Beside the estimation output of the two GARCH models, diagnostic test results for these models
are also provided, in particular for testing whether there are still ARCH effects left in the residuals
of the estimated models19.Table 5 shows the parameter estimates of the two GARCH models for
the period under study.

Table 5: Estimation results of the GARCH(1,1) -M and EGARCH(1,1) -M
Coefficients
Conditional Mean Equation

GARCH (1,1) -M

EGARCH (1,1) -M

µ

0.000871**

0.002023**

δ

-0.000739

-0.001181*

-3.214696**

-18.80765**

2.27E -05**

-5.096273**

0.797537**

0.495100**

0.426478**

0.690781**

λ
Conditional Variance Equation

ω
α
β

18 The conditional mean equation remains as in the GARCH -M model (see equation 4).
19 If the variance equation of GARCH model is correctly specified, there should be no ARCH effect left in the residuals.
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may consider the GARCH -M model16 of Engle, Lilien, and Robins (1987), where “M” stands for
“in mean”.This model is an extension of the basic GARCH framework which allows the conditional
mean of a sequence to depend on its conditional variance or standard deviation.In this paper, the
following simple specification GARCH (1,1) -M is used:
σ t2 + ε t (4)
Mean equation rt = µ + λ
ε t2−1 + βσ t2−1 (5)
Variance equation σ t2 = ω + α
where ω > 0 and α1 ≥ 0 and β1 ≥ 0 , and.
rt = return of the asset at time t.
µ = average return.
ε t = residual returns, defined as:
ε t = σ t zt (6)
where zt is standardized residual returns (i.e.realization of iid random variable with zero mean and
variance 1), and σ t2 is conditional variance.
The constraints α1 ≥ 0 and β1 ≥ 0 are needed to ensure that σ t2 is strictly positive (Poon,
2005).
In this model, the conditional mean equation is written as a function of constant, the conditional
variance ( σ t2 ) as an explanatory variable, and error term.The parameter λ is called the risk premium parameter.A positive λ indicates that the return is positively related to its volatility.In other
words, a rise in mean return is caused by an increase in conditional
variance as a proxy of increased
rt 
risk.The conditionalmean at time t is denoted Et   or µt and the conditional variance at
r
time t is denoted Vt  t  or σ t2 (Engle 1982).  rt −1 
 rt −1 
The conditional variance
equation models the time varying nature of volatility of the residuals generated from the mean equation.Since σ t2 is the one – period ahead forecast variance based on past
information, it is called the conditional variance.The conditional variance equation specified as a
function of three terms: (i) A constant term: ω ; (ii) News about volatility from the previous period,
measured as the lag of the squared residuals from the mean equation: ε t2−1 (the ARCH term); and
(iii) Last period forecast variance: σ t2 (the GARCH term).Engle, Lilien, and Robins assume that
the risk premium is an increasing function of the conditional variance of ε t ; in other words, the
greater the conditional variance of returns, the greater the compensation necessary to induce the
agent to hold the long – term asset Enders (2004).

4.2 The Exponential GARCH (EGARCH) model

Even if the GARCH models (including GARCH -M) successfully capture the thick tail returns, and
the volatility clustering, they are poor models if one wishes to capture the leverage effect since the
conditional variance is a function only of the magnitudes of the past values and not their sign.In
financial time -series, it has been stated that volatility behaves differently depending on if a positive
or negative shock17 occurs.This asymmetric relationship is called leverage effect, and describes how
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16 Among others, Chou (1988) using a GARCH -M model found a positive relation between returns and conditional variance and
also found that the GARCH -M model was more reliable than traditional econometric models such as two -stage least squares used
by Pindyck (1984), and Poterba and Summers (1986).
17 In macroeconomic analysis, financial markets and corporate finance, a negative shock usually implies bad news, leading to a more
uncertain future.Consequently, for example, shareholders would require a higher expected return to compensate for bearing increased
risk in their investment (Wang, 2003).

The test statistic for the joint significance of the q -lagged squared residuals is given by the number
2
2
2
of observations times the R -squared ( TR ) of the regression (3). TR is evaluated against the χ ( q )
distribution.This represents an asymptotically locally most powerful test (Rachev et al., 2007).
In this paper, first, an autoregressive moving average ARMA (1,1) model is employed for the conditional mean in the returns series as an initial regression, then, the null hypothesis that there are no
ARCH effects in the residual series is tested up to lag 30 corresponding to one trading month.The
results of this examination are summarized in Table 4.

Table 4: ARCH -LM Test for residuals of returns on the KSE market
Lags

5
10
15
20
25
30

ARCH -LM test statistic
72.81465

Prob.
0.000000

227.6521

0.000000

235.7101

0.000000

235.7261

0.000000

236.4515

0.000000

236.3026

0.000000

Note: H 0 : There are no ARCH effects in the residual series.
For all lags included, the ARCH -LM test results in Table 4 provide strong evidence for rejecting the
null hypothesis of no ARCH effects (or the null hypothesis of homoscedastic normal process) in the
standardized residuals.

4.Econometric Methodology

The empirical investigation of this paper is conducted by means of the generalized autoregressive
conditional heteroscedastic approach including both symmetric (GARCH(1,1) -M and asymmetric
(EGARCH(1,1) -M models14 that captures most common stylized facts about index returns such as
volatility clustering and leverage effect.The main reason to use GARCH framework lies in the fact
that a conditional stochastic process generates the return data with a changing variance.Therefore,
it is naturally expected that GARCH is the right tool to approach to the problem since it takes the
changing variances into consideration.This GARCH specification is often interpreted in a financial
context, where an agent or trader predicts this period’s variance by forming a weighted average of a
long term average (the constant), the forecast variance from last period (the GARCH term), and information about volatility observed in the previous period (the ARCH term).If the asset return was
unexpectedly large in either the upward or the downward direction, then the trader will increase the
estimate of the variance for the next period.In presenting these models, there are two distinct specifications, the first for the conditional mean and the other for the conditional variance.The models
employed in this paper are estimated using maximum likelihood method as in Bollerslev and Wooldridge (1992)15 under the assumption of Gaussian normal distribution.The log likelihood function is
maximized using Marquardt numerical iterative algorithm to search for optimal parameters.

4.1 The Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic in mean
(GARCH -M) Model
In finance, the return of a security may depend on its volatility.To model such a phenomenon one
14

In the symmetric models, the conditional variance only depends on the magnitude, and not the sign, of the underlying asset, while in the asymmetric models the shocks of the same magnitude, positive or negative, have

different effect on future volatility.

15 Maximum likelihood estimator (MLE) is the most popular method where parameters are chosen such that the probability of occu rence of data under its assumed density function is the maximum.MLE is widely used because it produces an asymptotically normal
and efficient parameter estimates (Justin 2005).
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3.2.Summary Statistics

To specify the distributional properties of the daily KSE returns series rt , various descriptive statistics were calculated, the results are reported in Table 3.

Table 3: Descriptive Statistics of the KSE Return Series
Statistics

Mean
Maximum
Minimum
Standard Deviation
Skewness
Kurtosis
Jarque -Bera
No.of observation

KSE returns
-0.000158
0.211228
-0.116074
0.012634
1.907002
87.11080
462273.2*
1565

Note: * denotes statistical significance at 1% level.

According to the results in Table 3, three important points are observed: First, Khartoum stock exchange has negatively mean returns during the period of the study.Second, by examining the skewness for the returns series, the results also show that the sample distribution is positively skewed,
indicating that it is nonsymmetrical (whose source may be the volatility clustering).Furthermore,
it exhibit high levels of kurtosis (the distribution has thicker tail than normal distribution).Finally,
the return distribution is non -normal as Jarque -Bera statistic for normality test is significant at the
1% level.

3.2.Testing for Heteroscedasticity

One of the most important issues before applying the generalized autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH) methodology is to first examine the residuals for evidence of heteroscedasticity.To test for the presence of heteroscedasticity in the residuals of the returns series, the Lagrange
Multiplier (LM) test proposed by Engle (1982) is applied.
In summary, the test procedure is performed by first obtaining the residuals et from the ordinary
least squares regression of the conditional mean equation which might be an autoregressive (AR)
process, moving average (MA) process or a combination of AR and MA processes; i.e.ARMA process.For example, in the ARMA (1,1) process the conditional mean equation will be:
rt = φ1rt −1 + ε t + θ1ε t −1 . (2)
After obtaining the residuals et , the next step is to regress the squared residuals on a constant and
q lags as in the following equation:
et2 = α 0 + α1et2−1 + α 2et2− 2 + ... + α q et2− q + ν t (3)
The null hypothesis that there is no autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) up to
order q can be formulated as:
H 0 : α1 = α 2 . = α q = 0

75 |

against the alternative:
H1 : α i > 0

for at least one i = 1, 2, …, q.

3.The Data and Basic Statistics
3.1.Data for Analysis

The dataset used in this paper consists of daily closing prices13 of the general market index observed
for the Khartoum stock exchange over the period from 1st January 2006 to 30th December 2011.
These closing prices have been taken from the KSE website (http://www.kse.com.sd).Daily returns
rt were calculated as the continuously compounded returns corresponding to the first difference in
logarithms of closing prices of KSE -Index of successive days:
 P  (1)

r = log

P 
where Pt and Pt −1 denote the closing market index of KSE at the current (t) and previous day (t
-1), respectively.It is very important to note that since October 18, 2009, the general market index
has been declining.In only 16 trading days, the stock market index fell from 3077.12 October 18,
2009 to 2363.30 on November 10, 2009.Since that time, the KSE index was reporting to fluctuate
around an average value of 2363.23.Fig.1 provides an illustration of the prices (returns) for the KSE
general index.
t

t

t −1

Fig.1.KSE Index and its Returns (January 2006 – December 2011)
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13 Anderson and Bollerslev (1997) argue that the use of high frequency data – like daily observations - is desirable to uncover the
risk -return relationship.This is because it allows for a better measurement of risk and enables precise identification of the risk -return
trade -off.
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Table 1: Trading Activity in Some Arab Stock markets (2010)
Market

Abu Dhabi
Amman
Bahrain
Beirut
Casablanca
Khartoum
Doha
Dubai
Egypt
Kuwait
Muscat
Palestine
Saudi
Tunis

Value Traded Shares Traded Market
(Million)
Capitalization
(U.S.$)
(U.S.$)
9,115.70
17,111.97
71,268.62
9,349.25
6,912.23
30,995.34
283.26
610.12
19,902.66
1,693.10
150.70
18,210.20
14,249.58
354.66
69,058.36
972.69
166.55
3,166.89
17,726.54
2,012.25
123,316.64
18,473.25
37,578.17
54,722.23
36,967.80
27,336.99
85,725.96
42,772.42
73,682.50
124,919.97
3,365.40
2,990.60
21,712.05
586.63
217.20
3,460.80
192,445.39
31,555.34
353,419.01
1,913.30
245.04
11,750.70

No.of
Transactions

No.of Listed
Companies

352879
1859611
19375
18631
329129
8266
1017570
777326
9606668
1237908
536135
79727
16108992
574461

64
277
49
26
75
53
43
65
212
214
119
40
146
56

Source: Compiled by the author based on data from Arab Monetary Fund website and KSE annual report.

Table 2: Summary of Trading Activity in Khartoum Stock Exchange (Secondary
market)
Year

No.of Listed
Companies*

2006
2007
2008
2009
2010

52

No.of traded Volume of trad- Market Capital- No.of TransacShares (In Mil- ing ($ millions)
ization
tions
lion)
($ millions)
7,567.78
833.89
3,912.61
5842

Certificates
Traded

(In thousands)
1,472.4

53

9,411.56

749.58

4,048.64

7195

2,016.5

53

289.00

751.60

3,416.60

8177

2,421.1

53

164.71

891.27

2,784.76

8069

3,417.7

53

166.55

972.69

3,166.89

8266

3,452.4

Source: Compiled by the author based on data from KSE and Central Bank of Sudan annual reports.
Notes: * The number of listed companies does not include Funds & Certificates.
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arakah10 Certificates (GMCs), which represents an Islamic equivalent to conventional bonds (also
known as Shahama bonds)11.Shahama bonds offer a way for the government to borrow money in
the domestic market instead of printing more banknotes.After one year, holders of GMCs can either
liquidate them or extend their duration.These bonds are backed by the stocks of various companies
owned by the Ministry of Finance.Consequently, they might be considered as asset -backed securities.The profitability of GMCs depends on the financial results of the companies in the underlying
portfolio.It can reach up to 33 per cent per annum.Hence, the profit of GMCs is variable rather than
fixed.The government issues these bonds on a quarterly basis and their placement on the market is
done usually very fast - in just six days.
KSE is relatively small market as compared to the stock markets of the developed countries or even
to some countries in the Arab region (see Table 1); the number of listed companies of the market
is few and most stocks are infrequently traded, market capitalization and traded value are very low.
Banks, Communications and Certificates sectors dominate the trading activity of the market in
terms of volume of trading and number of shares.KSE currently lists 53 companies with a total market capitalization of $ 3,166.89 million (KSE Annual report, 2010)12 (See Table 2 for more details and
summary statistics representing the trading activity in Khartoum stock exchange over the period of
the study).The overall performance of the Khartoum stock market is measured by the KSE index,
which is a market capitalization -weighted index.In September 2003, the KSE index was established
and listed in the Arab Monetary Fund database.At the end of the first month the index closed at
961.74 points.At December 2005, the index closed at the highest level of 3259.17 points.In December 2011 it was fluctuating around average value of 2369.23.

10 “Musharakah” is a word of Arabic origin which literally means sharing.In the context of business and trade it means a joint ente prise in which all the partners share the profit or loss of the joint venture.It is an ideal alternative for the interest -based financing with
far reaching effects on both production and distribution (Usmani, 1998).
11 For a detailed discussion of the Islamic Shariaa principles and its practices on stock exchange see for example: El -Gamal (2006)
and Ayub (2007).
12 Out of this listed number there are 20 banks, 8 Insurance companies, 6 commercial companies, 2 in the industrial sector and 3
companies in the agricultural sector, 4 in the communication sector, 5 in services sector and 5 other companies with various activities.
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dence on the time series risk and return has drawn conflicting conclusions.For example Bansal and
Lundblad (2002), Campbell and Hentschel (1992), Chou (1988), and French et al.(1987), Ghysels et
al.(2005) and Ludvigson and Ng (2007) find the expected return positively related to its conditional
variance.On the other hand, Bekaert and Wu (2000), Breen et al.(1989), Campbell (1987), Fama and
Schwert (1977), Glosten et al.(1993), and Nelson (1991) all report a negative relationship between
expected return and conditional volatility.
The main purpose of this paper is to investigate the relationship between stock returns and their
own volatility to see whether there exists a time -varying risk premium in the Sudanese stock market.The paper applies both the GARCH -M and the EGARCH -M models to check for symmetric
and asymmetric (bad and good news) impact of stock price volatility on the expected returns.The
remainder of the paper is proceeds as follows: Section 2 gives an overview of the stock exchange in
Sudan.Section 3 presents the data and Section 4 gives a brief review of empirical methodology used.
In section 5, the empirical results will be provided and finally Section 6 concludes the paper.

2.An Overview of the Sudanese Stock Market

The Khartoum Stock Exchange (KSE) is the principal stock exchange of Sudan located in Khartoum.
KSE started its activities officially in January 1995 with the assistance of the Common Market for
Eastern and Southern Africa (COMESA)8, with the objective of regulating and controlling the issuance of securities, and mobilizing private savings for investment in securities.Securities traded
in the KSE are ordinary shares and investment units.Furthermore, a substantial number of mutual
funds and Government Investment Certificates (GISs) are also traded, (KSE Annual report, 2010).
Orders are handled through brokers during trading hours and share prices are quoted in Sudanese
Pound (SDG).Trading is processed from Sunday to Thursday for one hour from 10.00 am to 11.00
am.Thereby, buy and sells orders are passed on to floor -based representatives of registered brokers
for execution.Trading in securities is taking place in two markets: the so called primary and secondary markets9.
As a part of the financial system in Sudan, KSE operates on the basis of Islamic Shariaa and is supervised and regulated by the Central Bank of Sudan.The key feature of Islamic Shariaa practices
in Khartoum stock exchange is that it is aimed to offer investment portfolios from common stocks
of listed companies.These ideally satisfy three basic criteria: (i) legitimate field of economic activity;
(ii) interest -free dealings in both assets and liabilities; and (iii) the dominance of real assets.Thus,
e.g., a company must not be engaged in the production of illegitimate goods like alcoholic drinks; it
must not deal with interest rate financing as a means to leverage its capital structure through fixed
debt liabilities, or generate interest income from investment securities.Since a company’s shares
represent equity rights in its assets, the latter should be real assets, not liquid money or receivable
debt as they cannot be sold freely at a profit, like real goods, real estate and machinery (Hassan and
Lewis, 2007).
As a consequence of this rules, the composition of assets traded at the KSE differs substantially
from other stock markets.In particular, due to the regulations imposed by Islamic Shariaa practices
a separate class of investment vehicles on the KSE is provided by the so called Government Mush�
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8 Member states are: Burundi, Comoros, Democratic Republic of Congo, Djibouti, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Libya,
Madagascar, Malawi, Mauritius, Rwanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia and Zimbabwe.
9 The Primary Market deals with the trading of new securities.When a company issues securities for the first time (i.e.IPO) , they are
traded in the Primary Market through the help of issuing houses, Dealing /Brokerage Firms, Investment Bankers and or Underwriters.
The acronym IPO stands for Initial Public Offering, which means the first time a company is offering securities to the general public
for subscription.Once the securities (shares) of a company are in the hands the general public, they can be traded in the Secondary
Market to enhance liquidity amongst holders of such financial securities.Thus, the Secondary Market facilitates the buying and selling
of securities that are already in the hands of the general public (investors).
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The relationship between stock market returns and their own conditional volatility (as a proxy for
risk)1 has been extensively investigated in empirical finance literature during the last few years.A
clear understanding of this relationship can be considered as one of the most important variables
for investors as well as policy makers as it affects expected rates of return on every existing asset
investment, for example it can help individual investors to make some predictions about the future
and therefore, affect their investment decision making.It can also be regarded as an essential part
for many financial applications and key components for example to mean -variance portfolio theory
and for different asset pricing models.
In practice, it is a well known fact that financial market volatility is not directly observable and that
financial returns volatility exhibits certain characteristics that are specific to financial time series
such as volatility clustering2 and leverage effect3 (Bollerslev, 1986).To estimate and therefore, capture
these characteristics, financial econometricians have developed a variety of time -varying volatility
models, among them, the autoregressive conditional heteroscedastic4 (ARCH) model proposed by
Engle (1982) and its extension; generalized autoregressive conditional heteroscedastic (GARCH)
model developed independently by Bollerslev (1986), and Taylor (1986) are well -known and frequently applied models.This development of econometric techniques leads financial economists and
practitioners to rethink on traditional econometric methods (such as ordinary least squares, OLS)
and also leads to creation of new versions of ARCH/GARCH framework such as GARCH -M and
EGARCH -M models which can be use effectively to model and investigate the risk -return trade
-off in financial markets.
In Finance theory, it is generally accepted that the expected return of the market is positively and
proportionally related to the conditional volatility meaning that if there are expectations of higher
levels of risk associated with a particular investment then greater returns are required as compensation for that higher expected risk5.Alternatively, if an investment has relatively lower levels of
expected risk then investors are satisfied with relatively lower returns6.For example, the intertemporal capital asset pricing model (ICAPM) of Merton (1973) predicts a positive times series relation
between the conditional mean and variance of market returns7.However, the existing empirical evi1
2
3

Financial markets participants are generally use stock market volatility – that is, the size of fluctuations in stock market returns – to measure stock market risk.

s

This mean large changes tend to be followed by large changes and small changes tend to be followed by small changes (Mandelbrot, 1963).
This implies that volatility is higher after negative shocks than after positive shocks of the same enormity (Black, 1976).

4 A time series is said to be heteroscedastic if its variance changes over time, otherwise it is called homoscedastic.
5 The Capital Asset Pricing Model (CAPM), developed by Sharpe (1964) and Lintner (1965), is the most popular computational
equation for the estimation of investment risk.CAPM argues that beta, or the systematic risk is the only relevant risk measure for
investment and the relation between the returns of any asset is linearly related to its market beta.
6 Since investment returns reflect the degree of risk involved with the investment, investors need to be able to determine how much
of a return is appropriate for a given level of risk.This process is referred to as “pricing the risk”.In order to price the risk, we must
first be able to measure the risk (or quantify it) and then we must be able to decide an appropriate price for the risk we are being asked
to bear.
7 Merton (1973) provides the seminal work on the dynamic risk return tradeoff in equilibrium.He derives a linear relationship
between the conditional mean of the return on the wealth portfolio in relation to its conditional variance and the conditional covariance
with variation in the investment opportunity set,
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