يتزامن صدور هذا العدد مع بداية إعداد املوجهات واإلطار الكلي والسياسات املصاحبة
ملوازنة العام 2011م ،وذلك بالتنسيق بني بنك السودان املركزي ووزارة املالية واالقتصاد
الوطني واجلهات األخرى ذات الصلة ،ونأمل أن يؤدي هذا التنسيق إلى مزيد من الفعالية في
حتقيق االستقرار والتنمية االقتصادية.
تأثر االقتصاد السوداني في املرحلة األولى من األزمة املالية العاملية ،حيث انخفضت
اإليرادات النفطية مقابل ارتفاع الواردات واملدفوعات غير املنظورة مما شكل ضغوطا ً على
سعر الصرف ،وارتفاع معدل التضخم .ولتخفيف اآلثار السالبة لهذه التطورات ،أصدر بنك
السودان املركزي مجموعة من اإلجراءات تهدف لترشيد الطلب على النقد األجنبي وخاصة
في جانب االستيراد واملدفوعات ،أما في جانب عرض النقد األجنبي ،فقد مت اتخاذ عدد من
اإلجراءات وإصدار السياسات التي تشجع الصادرات غير البترولية والتي كان أدائها بصورة
مرضية خالل الفترة يناير – أغسطس 2010م حيث ارتفعت مبعدل  %100وذلك بسبب تصدير
الذهب وزيادة حصيلة الصادرات األخرى.
تضمن هذا العدد دراسة حول دور التمويل والتجارة في التنمية االقتصادية ،والرقابة واإلشراف
في تطبيق املعايير املصرفية في السودان ،والتحديات واحملفزات في الرقابة االحترازية ،وقياس
عنصر اإلدارة ضمن منوذج اإلنذار املبكر ،واملضاعف النقدي وأثرة على السياسات النقدية.
اتضح أن التمويل والتجارة تلعب دورا ً رئيسيا ً في التنمية االقتصادية ،وبالتالي ميكن تشجيع
االنفتاح االقتصادي وتطوير آليات جذب االستثمار األجنبي املباشر وتهيئة اجلهاز املصرفي
لتمويل األنشطة االقتصادية اخملتلفة.
وفيما يتعلق بتحقيق السالمة املالية والتي تأثرت سلبا ً نتيجة لألزمة املالية العاملية ،حيث
انهار عدد من املؤسسات املالية وخاصة في الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول األوربية،
أما املصارف السودانية فلم تتأثر باألزمة بصورة مباشرة نتيجة لتطبيقها للنظام املصرفي
اإلسالمي والذي يقدم التمويل مقابل أصول حقيقية (سلع وخدمات) .ويواصل بنك السودان
املركزي مجهوداته للمحافظة على استقرار اجلهاز املصرفي واستدامة الثقة فيه ،وذلك
من خالل تفعيل تنفيذ السياسات الرقابية واإلشرافية وتطبيق املعايير املالية الدولية (بازل
 Iو  ،)IIواملعايير الصادرة من مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية ( ،)IFSBباإلضافة للضوابط
اخلاصة بالضبط املؤسسي وإدارة اخملاطر وغيرها من اآلليات الرقابية ،ونتيجة لذلك حتسن
أداء املؤشرات املصرفية ،حيث ارتفعت الودائع والتمويل وانخفضت نسبة تعثر التمويل خالل
الفترة يناير – أغسطس 2010م .
وفيما يتعلق باحملافظة على االستقرار النقدي ،فقد مت تطبيق عدد من السياسات واإلجراءات
منها زيادة نسبة االحتياطي النقدي القانوني وسحب ودائع البنك املركزي من بعض
املصارف ،وذلك بهدف تخفيض السيولة في االقتصاد .وقد أدت هذه اإلجراءات لتخفيض
معدل التضخم واستقرار سعر الصرف.
وفيما يختص باألبواب الثابتة ،تضمن العدد تقرير موجز عن املؤمتر املصرفي العربي والذي
انعقد في اخلرطوم خالل الفترة  29 - 28أبريل ،وأضواء على سياسات بنك السودان السارية،
باإلضافة لألبواب األخرى.
وتناشد الهيئة اإلشرافية وهيئة التحرير املصرفيني والباحثني والقراء بإبداء مالحظاتهم
وتعليقاتهم على موضوعات اجمللة ومحتوياتها ومقترحات التطوير ،إضافة لرفدها باملوضوعات
البحثية واملقاالت ،وذلك لضمان استدامة هذه اإلصدارة لتحقيق األهداف املنشودة.
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ملخص:
تهتم هذه الدراسة بتحليل جتربة السودان في مجال
متويل التنمية في ظل حزمة سياسات التحرير
االقتصادي املطبقة منذ العام 1992م ،وتهدف إلى
تسليط الضوء على منوذج السودان جلذب االستثمار
األجنبي لتمويل التنمية من الشرق (الصني ،ماليزيا
والهند) ،وهو حتليل لدور التمويل اخلارجي كمحرك
(ماكينة) للنمو االقتصادي ،وأيضا ً شرح وتوضيح
التحول إلى الروابط االقتصادية مع االقتصاديات
الصاعدة عن طريق التجارة واالستثمار .أيضا ً تهتم
الورقة بتحليل مجهودات النمو الداخلي املعتمد على
متويل التنمية من اجلهاز املصرفي ومجهودات سوق
األوراق املالية ونشاط عمليات السوق املفتوحة كأدوات
محلية لدعم متويل التنمية في إطار الشراكة بني
القطاع العام والقطاع اخلاص .نتيجة لالزمات املالية
التي عصفت باقتصاديات الدول الصناعية والنامية
على حد سواء وانخفاض الدعم الرسمي التنموي،
ولذلك يتوجب على االقتصاديات النامية البحث عن
أساليب فعالة في متويل التنمية على غرار الشراكة
بني القطاع اخلاص والقطاع العام (Private Public
.)Partnership: PPP
بالرغم من عدم اندماج أو تكامل السودان مع النظام
املالي العاملي ،لكنه تأثر بتداعيات األزمة املالية
االقتصادية العاملية خالل العامني املاضيني في املرحلة
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(املوجة) الثانية ومثلت حتديا ً كبيرا ً الستدامة النمو
االقتصادي ،فقد ارتفع الدين العام في االقتصاد
وازدادت الضغوط التضخمية ،وانخفضت الصادرات،
وانحسرت تدفقات االستثمار األجنبي وبالتالي
انخفض سعر العملة الوطنية وارتفعت معدالت
التضخم إلى رقمني بعد عقد من االستقرار االقتصادي
والنمو .لكن حتسن األداء االقتصادي اعتبارا ً من أواسط
العام احلالي عليه البد من حتليل الدروس املستفادة
من التجربة ودراسة التغييرات الهيكلية في مجاالت
التجارة والتمويل واالستثمار والتي ساعدت في
استدامة االستقرار االقتصادي في ظل العقوبات
واحلصار االقتصادي املفروض على البالد.
من الناحية املنهجية مت استخدام أساليب االنحدار
والتكامل املشترك إلبراز أدلة جتريبية للفرضية
األساسية املتمثلة في أن التمويل والتجارة قد لعبا
دورا ً محوريا ً لدفع النمو والتنمية االقتصادية بالبالد.
أيضا ً أظهرت التحليالت اإلحصائية بان التجارة
اخلارجية متثل احد أهم عوامل النمو االقتصادي مع
إنتاج وتصدير البترول ،أيضا ً أكدت النتائج أن التمويل
املصرفي احمللى ونشاط سوق األوراق املالية قد شجع
قيام العديد من مشروعات البنية التحتية وساهم
في تكوين رأس املال اخلاص ،ولذلك تعتبر جتربة
السودان متفردة في التنمية احمللية مقارنة بتجارب
الدول النامية.

بعد اختبار سكونية البيانات مت إجراء اختبار قراجنر
السببي والذي دلل على أن التوسع في مجال التجارة
قد أدى إلى تسريع النمو االقتصادي ،أيضا ً أثبتت
االختبارات وجود عالقة سببية قوية بني منو اإلنتاج
والتمويل املصرفي ،استخدمت أساليب متجه االنحدار
الذاتي ومناذج تصحيح اخلطأ لتحليل ديناميكية النمو،
أثبتت النتائج التجريبية فرضية أن عوامل التمويل
والتجارة قد مثلت سبب رئيسي لتحقيق االستقرار
االقتصادي والتنمية في البالد.
التمويل املصرفي:
انتهج اجلهاز املصرفي صيغ حديثة للتمويل املصرفي
قد مت تطويرها على أسس وتعاليم الشريعة مما يجعل
السودان من أوائل الدول التي طورت النظام املصرفي
اإلسالمي ،والذي قلل من تأثير الصدمات اخلارجية
وأصبح النظام املصرفي أكثر صالبة العتماده على متويل
النشاط االقتصادي احلقيقي واالبتعاد عن األساليب
الربوية ،في مجال سوق املال وسوق األوراق املالية فقد
مت تطوير مشتقات مالية وأوراق مرتبطة مبكونات
ملؤسسات وشركات حقيقية تعمل على توزيع أرباح
حلملة الشهادات وفقا ً للضوابط الشرعية ،مت تطوير
شهادة شهامة وصرح وشهاب كأدوات أساسية
لتمويل املوازنة العامة للدولة وهى أوراق متفردة ال
ميكن اعتبارها سندات أو أسهم وهى متثل احد أهم
األوعية االدخارية لقطاع كبير من األفراد والشركات
والبنوك ،ويستخدم البنك املركزي هذه األدوات في
عمليات السوق املفتوحة في إطار السياسة النقدية
وألغراض إدارة السيولة في البالد.دللت النتائج على
أهمية تطوير التمويل املصرفي والتمويل عبر األوراق
املالية وتطوير التجارة اخلارجية كأهم مصادر لتمول
التنمية االقتصادية وحتقيق االستقرار االقتصادي.
يعتقد بعض االقتصاديني أن التمويل يستجيب
للتنمية االقتصادية ،بينما يعتقد آخرون بان النظام
املالي يلعب دورا ً هاما ً في توجيه املدخرات إلى
االستثمار ،مما يساعد في دعم التنمية االقتصادية.
وفى ظل األزمة املالية العاملية يعتقد كثيرون بان موارد
الدول النامية مت تبديدها بسبب اندماج اقتصادياتها

في النظام العاملي ،إال أن التجربة السودانية أثبتت
غير ذلك ،فقياسات التعرض أوضحت عدم وجود
تكامل حقيقي بني اجلهاز املصرفي والنظام املالي
العاملي ،وهذا ساعد على تالفى تداعيات األزمة في
املوجة األولى التي ضربت األسواق املالية واملصارف
والشركات ،إال أن تداعيات األزمة في املوجة الثانية
والتي أضرت بالقطاع احلقيقي في اقتصاديات العالم
قد أثرت سلبا ً على القطاع اخلارجي وعبر آلية االنتقال
النقدي استجابت القطاعات االقتصادية األخرى
بدرجات متفاوتة ،فانخفاض عائدات البترول بسبب
انخفاض أسعار البترول عامليا ً أدى إلى ارتفاع عجز
املوازنة العامة وتراكم العجز في ميزان املدفوعات
مما سجل ضغوطا ً متزايدة على سعر صرف اجلنيه
السوداني ،وانتقلت اآلثار في شكل ضغوط تضخمية
أثرت على مجمل احلياة االقتصادية في البالد.
هناك اعتقاد جازم بان توفير التمويل في النظام املالي
(املصرفي وغير املصرفي) يساعد بالضرورة في رفع
معدالت النمو االقتصادي في املدى البعيد وكذلك
إعادة توزيع الدخل وجتدر اإلشارة هنا إلى مجهودات
البنك املركزي في توسيع وتطوير التمويل األصغر،
وبالرغم من مشكالت عدم وجود الضمانات لدى
الشرائح املستهدفة وارتفاع تكلفة إدارة التمويل
األصغر ،إال أن كثير من الشواهد تؤكد إمكانية
مساهمة التمويل األصغر في تقليل الفقر .ال يكفى
االهتمام بالتمويل كآلية لتحريك النشاط االقتصادي
واستدامة التنمية ،فالبد من تضافر اجلهود اعتمادا ً
على فلسفة التحرير االقتصادي خللق البيئة املواتية
لتشجيع اإلنتاج وتوظيف املوارد خلدمة األهداف
التنموية ،وبالتالي تقتضى املصلحة العليا للبالد
في اإلمعان إلى إمكانية إصالح النظام االقتصادي
عن طريق مراجعة برامج اخلصخصة والتأكد التام
من سالمة إجراءات التحول إلى اقتصاديات السوق.
تشير جتربة اخلصخصة إلى إشكاالت جوهرية يصعب
جتاهلها في احلالة السودانية ،وذلك بسبب نشاط
شركات االتصاالت ،حيث تعمد شركات االتصاالت
إلى حتويل أرباح مقدرة من عملياتها إلى اخلارج مما
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ومرونة عالية في حتديد هوامش املرابحة كبديل
ألسعار الفائدة في السودان ،وتقليل القيود على فتح
فروع البنوك أجنبية أو قيام بنوك جديدة مما ساعد
في تطوير النظام املالي ،لكن اعتماد النظام املصرفي
على رؤوس األموال العربية بشكل كبير ما يزال مصدر
مخاطر جمة ال ميكن التكهن او التبوء مبستقبلها
في ظل النظام العاملي اجلديد الذي تديره الدول
الغربية وباستطاعتها حتريك أنشطة االستثمار في
جميع دول العالم عبر آليات مختلفة من ضمنها
سياسة فرض العقوبات االقتصادية أو التأثير على
الروابط االقتصادية اخلارجية واملنظومات اإلقليمية
واملؤسسات املالية الدولية ،مما يجعل خيار االعتماد
على الذات قد يخلق حتديات كبيرة بالنسبة لصانعي
السياسة االقتصادية في كافة املستويات .بالرغم
من االستقرار املالي الذي شهدته البالد حتى في ظل
األزمة املالية ال ميكننا القول بان النظام املالي قادر
باستمرار على امتصاص الصدمات اخلارجية ،ولذلك
تلعب الرقابة املصرفية االحترازية دور بارز في التحليل
املالي والتنبؤ مبشكالت املصارف بشكل عام ،والبد من
االلتزام مبقررات بازل واالهتمام مبراقبة أنشطة البنوك،

تسبب في زيادة الضغوط على سوق النقد األجنبي،
ولذلك البد من مراجعة أسس وضوابط اخلصخصة،
معظم الوفورات التي حتققت وكثير من دخل األسر
يتم إنفاقه في مكاملات هاتفية وبذلك تتحول أموال
ضخمة إلى اخلارج ،ولذلك كان من األوفق املزاوجة بني
القطاع العام واخلاص في متويل قيام شركات االتصاالت
على أن تنحصر مساهمة الشركات األجنبية على
توفير التقانة ونظم االتصاالت وهناك عدة مناذج
ميكن إتباعها للوصول إلى ذلك ،وليس من بينها البيع
إلى األجانب ،عليه البد من مراجعة أسس سياسة
التحرير والتعرف على أحسن الطرق للخصخصة عن
طريق شركات املساهمة العامة لتكون وعاء ادخاري
لشريحة كبيرة من املغتربني ورأس املال الوطني.
وبالرغم من أن سياسة التحرير االقتصادي هي
التي حركت النشاط االقتصادي في البالد قبل إنتاج
وتصدير البترول كما تشهد بذلك األدلة التجريبية
إال أن التحرير االقتصادي ال يعنى خروج الدولة نهائيا ً
من السوق ،وهناك مناذج ناجحة للشراكة بني القطاع
العام واخلاص البد من وضعها في االعتبار.
شمل مجال التحرير املالي إلغاء السقوف االئتمانية

Domestic credit and claims on government in Sudan1992-2008
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إلى اتفاقية السالم وتبعات تقسيم عائدات البترول
ارتفع حجم التمويل احمللى وازداد اقتراض احلكومة
من اجلهاز املصرفي .وبالتالي ميكن القول بان التمويل
املصرفي قد ساهم في دفع عجلة التنمية في إطار
اجلهود احمللية وفى ظل ضمور املساعدات اخلارجية
والعقوبات املفروضة على البالد ،ومما الشك فيه أن
التنمية من منظور محلى تتطلب حتسني توزيع الدخل
وسيادة احلكم الرشيد مع حتقيق االستقرار املالي
وإصالح السياسات التمويلية وتطويرها ،وبالتالي
يصبح إصالح األطر الرقابية للنظام املصرفي وحتقيق
االستقرار املالي من شانه أن يوفر قاعدة قوية لتوفير
التمويل للقطاعات االقتصادية اخملتلفة في ظل عائد
مجزى للمدخرين في القطاع اخلاص وبذلك يتكامل
القطاع العام والقطاع اخلاص في توفير موارد متويل
التنمية.
تشير األسس النظرية لعالقة التمويل بالنمو
االقتصادي حسب نظرية ( )Schumpeterإلى أن
التحسن والتطور في النظام املالي واملؤسسات املالية
من شأنه أن يؤدى إلى زيادة معدالت النمو االقتصادي
على نسق عملية التراكم الرأسمالي في االقتصاد
الكالسيكي والتي مازالت قادرة على تفسير كثير
من ظواهر النمو االقتصادي في العصر الراهن .لكن

فالتحرير االقتصادي ال يعنى ترك احلبل على القارب
لتضارب املصارف في أنشطة غير مسموح بها أو
تستغل مواردها عن طريق التمويل املتعثر والديون
الهالكة.
أيضا ً البد من اإلشارة إلى جتارب الدول الالتينية
واآلسيوية التي أكدت على أن ملكية األجانب للمصارف
إذا أصبحت هي الغالبة فان االقتصاد مبجمله يكون
قابل للتعرض إلى أزمات اقتصادية ،فبالرغم من
أهمية توفير رؤوس أموال أجنبية لتسهيل احلصول
للتمويل ،إال أن التأكد التام من توجيه نشاط املصارف
اململوكة لألجانب في إطار السياسات االقتصادية
املعلنة والتزامها بضوابط التعامل في النقد األجنبي
ميكن أن يسهم في تقليل اخملاطر.
من الشكل ( )1إلى األعلى يتضح انه مع تطبيق
سياسة التحرير االقتصادي أصبح مصدر السيولة
األساسي هو االئتمان احمللى وكما هو واضح فقد
تطور االئتمان احمللى عن طريق منح التمويل للقطاع
العام واخلاص حتى نهاية عقد التسعينات من العام
املاضي ،ومع إنتاج وتصدير البترول أصبح مصدر
السيولة األساسي هو البترول وتأثيره على صافى
األصول األجنبية ،ولذلك انخفض االئتمان احمللى
بشكل كبير مع بداية األلفية اجلديدة ،ومع التحول

Monetization: M2/GDP, Degree of openness and government expenditure / GDP in Sudan 1970-2009
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ليس هناك اتفاق بني االقتصاديني حول دور التمويل
املصرفي في النمو االقتصادي ،وهناك اختالف حول
كيفية استجابة التمويل للتغير في القطاع احلقيقي
.)Ross Levine (2003
من الشكل ( )2إلى األعلى ميكن مالحظة وجود عالقة
وطيدة بني التعمق النقدي واالنفتاح االقتصادي
واإلنفاق العام للدولة ،التطور املالي (معبرا ً عنه
باحلجم ،التعمق النقدي ،والفعالية والقدرة على
الوصول للنظم املالية) يلعب دورا ً جوهريا ً في دفع
عجلة النمو االقتصادي ،وهناك عدة تساؤالت هل
التطور املالي يستجيب للنمو االقتصادي والتغيرات
في جانب الطلب في القطاع احلقيقي أم أن النظام
املالي يلعب دورا ً رئيسيا ً لتحجيم قصور آلية السوق
وبالتالي التأثير على املدخرات وقرارات االستثمار
والتطورات التكنولوجية مما يؤدى إلى حتقيق النمو
االقتصادي في املدى البعيد ،فالدول التي تتمتع بنظام
مصرفي وأسواق مالية متطورة قد حققت معدالت
منو اقتصادي عالية .)Ash demirguc –Kunt (2006
تشير األدبيات التي كتبت حول املوضوع إلى نتائج
متضاربة أحيانا ً يؤدى التعمق النقدي إلى عدم
االستقرار النقدي مما يقلل من فعالية النمو االقتصادي،
بينما تشير بعض التحليالت إلى إمكانية دفع عجلة
النمو االقتصادي عن طريق النقدنة (التعمق النقدي)
وتقليل كلفة املعامالت في االقتصاد بتطوير وسائط
التمويل
استخدم Michael Graff and Alexander Karmann
 )(2003مناذج اقتصادية قياسية للتأكد من التغيرات
املؤسسية والتي جتعل املقاربة اخلطية غير كافية
حيث مت تطوير منوذج منو اقتصادي يحوى نشاط
التمويل ،أثبتت النتائج أن النمو االقتصادي يعتمد
على إطار سليم للمؤسسية في نشاط التمويل.
وميكن القول بان التطور املالي يجعل النظام
االقتصادي أكثر عرضة للصدمات واألزمات املالية
كما دللت بذلك جتربة دول جنوب شرق آسيا والتي
طورت نظم مالية أكثر انفتاحا ً في اجملال املصرفي
والبورصات وأسواق املال اخملتلفة إال أنها تعرضت الزمة
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مالية حادة بسبب التوسع املالي واالنفتاح إلى اخلارج،
ولذلك البد من التريث في اتباع النظم املالية التي
تضمن سالمة االستقرار املالي والنقدي وتكون أكثر
قدرة على امتصاص الصدمات.
يعتبر التحرير املالي احد أهم قواعد سياسة التحرير
االقتصادي ،حيث حتول النظام املصرفي من أساليب
حتديد السقوف االئتمانية والرقابة واإلشراف املباشرة
إلى السماح مبنح التمويل بدون قيود إدارية ولكن في
إطار السياسة التمويلية ،وبالتالي أصبحت املصارف
أكثر قدرة على منح التمويل وفقا ً لألسس والضوابط
الشرعية التي حتكم صيغ التمويل.
تعتبر نسبة متويل القطاع اخلاص إلى الناجت احمللى
اإلجمالي ونسبة قيمة األصول املدرجة في البورصة
(الرسملة) إلى الناجت احمللى اإلجمالي لقياس عمق
كل من النظام املصرفي وسوق األوراق املالية من أهم
املؤشرات التي ميكن استخدامها لقياس التعمق
املالي ،وبشكل عام ميكن القول بان املنافسة احلرة
في العمل املصرفي هي احد أهم العوامل املؤثرة
على كفاءة توظيف املوارد وتطور النظام املالي ،بينما
يلعب البنك املركزي دورا ً رئيسيا ً في حتقيق االستقرار
املالي وخلق بيئة التمويل املواتية للتنمية االقتصادية،
وتلعب احلكومات دورا ً هاما ً في دعم وظيفة النظام
املالي من خالل السياسات واإلجراءات التي تصدرها
والتنسيق بني السلطات النقدية واملالية لتحقيق
األهداف التنموية.
تأتى جهود توفيق أوضاع البنوك من خالل إجراءات
رفع رأس املال و الدمج وتكوين اجملموعات للمحافظة
على مؤسسات مالية أكثر قدرة على تقدمي اخلدمات
املصرفية بفعالية اقتصادية وباالستفادة من وفورات
احلجم الكبير وتغطية مواقع جغرافية متعددة
وبالتالي تسهم في تطور النظام املالي .أيضا ً تعتبر
إجراءات الضبط املؤسسي لدى إدارة البنك التنفيذية
وإدارة امللكية من أهم مقومات احلفاظ على
االستقرار املالي ،وكفاءة املصارف في تقليل الديون
الهالكة وتطوير النظم التقنية واملصرفية لتواكب
املستجدات والضرورات التي تفرضها عملية اندماج

النظام املصرفي في منظومات النظام املالي اإلقليمي
والدولي حسب مقررات بازل 2-ألفضل املمارسات.
ال يكفى قياس التطور املالي بالتوسع في االئتمان
احمللى وتدوير السيولة في اطر محدودة لضمان
العائد والقدرة على السداد ،بل البد من توجيه املوارد
املصرفية خلدمة صغار املنتجني والفقراء النشطني
اقتصادياً ،فقد أصبح التمويل األصغر احد أهم اذرع
النظام االقتصادي حملاربة الفقر وإعادة توزيع الدخل.
حتليل سكونية البيانات (:)stationarity
املتغير

ADF

-3.604687
FDI
1.865976
الصادرات
-2.439663
الواردات
االنفتاح االقتصادي -3.220851
-3.513133
االئتمان احمللى
-1.720718
دخل الفرد

* القيم احلرجة
10%
5%
1%
-2.6220 -2.9665 -3.6752
-2.6220 -2.9665 -3.6752
-2.6220 -2.9665 -3.6752
-2.6220 -2.9665 -3.6752
-2.6220 -2.9665 -3.6752
-2.6220 -2.9665 -3.6752

يشير حتليل اختبار  ADFإلى أن بيانات املتغيرات
األساسية غير ساكنة في املستوى وساكنة في الفرق
األول والثاني ،وهى صفة مالزمة ملعظم املتغيرات
االقتصادية ،مما تصعب من إجراء حتليل االنحدار
وبالتالي ميكن اختبار عالقة التكامل املشترك وتطبيق
منوذج تصحيح اخلطأ وفقا ً للتالي:
Series: DCREDIT FDIGDP GGDP M2
Lags interval (in first differences): 1 to 2
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace
Hypothesized
Trace
0.05
**No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.
0.0000
0.0000
0.1431
0.7499

47.85613
29.79707
15.49471
3.841466

122.9686
57.35229
12.29927
0.101604

0.871331
0.755345
0.316943
0.003170

* None
* At most 1
At most 2
At most 3

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
** MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Vector Error Correction Estimates
Date: 10/02/10 Time: 22:58
Sample (adjusted): 1975 2006
Included observations: 32 after adjustments
] [ Standard errors in ( ) & t-statistics in
CointEq1

Cointegrating Eq:

1.000000

)DCREDIT(-1

-1.04E+10
) (2.4E+09
][-4.34551

)FDIGDP(-1

14350027
) (1.2E+08
][ 0.11727

)GGDP(-1

33677082
) (3835862
][ 8.77953

)M2(-1

-4.57E+10

C

)D(M2

)D(GGDP

)D(FDIGDP

)D(DCREDIT

Error Correction:

-1.95E-08
) (5.4E-09
][-3.63706

3.00E-11
) (9.7E-11
][ 0.30777

1.61E-10
) (1.9E-11
][ 8.53523

-0.300966
) (0.21279
][-1.41440

CointEq1

3.40E-08
) (6.1E-09
][ 5.55538

2.34E-11
) (1.1E-10
][ 0.21051

-9.75E-11
) (2.2E-11
][-4.52785

-0.127924
) (0.24277
][-0.52693

))D(DCREDIT(-1

5.03E-09
) (3.7E-09
][ 1.35580

-5.26E-12
) (6.7E-11
][-0.07831

-1.87E-11
) (1.3E-11
][-1.43196

0.299484
) (0.14695
][ 2.03800

))D(DCREDIT(-2

-243.2838
) (34.0539
][-7.14408

-0.689574
) (0.61755
][-1.11662

0.163856
) (0.11970
][ 1.36894

-6.55E+09
) (1.4E+09
][-4.85504

))D(FDIGDP(-1

324.9812
) (44.4729
][ 7.30740

1.018983
) (0.80650
][ 1.26346

-0.669636
) (0.15632
][-4.28383

-4.00E+09
) (1.8E+09
][-2.27044

))D(FDIGDP(-2

6.147973
) (10.4887
][ 0.58615

0.202927
) (0.19021
][ 1.06686

-0.088862
) (0.03687
][-2.41038

-2.56E+08
) (4.2E+08
][-0.61467

))D(GGDP(-1

5.816471
) (10.9328
][ 0.53202

-0.376054
) (0.19826
][-1.89675

0.004467
) (0.03843
][ 0.11623

2.39E+08
) (4.3E+08
][ 0.55173

))D(GGDP(-2

1.072057
) (0.32289
][ 3.32023

-0.003662
) (0.00586
][-0.62543

-0.009271
) (0.00113
][-8.16877

14798647
) (1.3E+07
][ 1.15606

))D(M2(-1

3.236209
) (0.40646
][ 7.96196

0.002356
) (0.00737
][ 0.31957

-0.009581
) (0.00143
][-6.70595

31345444
) (1.6E+07
][ 1.94520

))D(M2(-2

-908.1182
) (244.353
][-3.71642

0.863556
) (4.43124
][ 0.19488

7.408512
) (0.85887
][ 8.62587

-1.29E+10
) (9.7E+09
][-1.33110

C
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مت اختبار اجتاه عالقة قراجنر السببية بني التوسع في
 مت قياس التعمق املالي،االئتمان و النمو االقتصادي
 والودائع طرف،مبؤشرات تشمل النقود املتداولة
 االئتمان احمللى بينما مت التعبير عن،البنوك التجارية
النمو االقتصادي مبعدالت منو الناجت القومي اإلجمالي
.وتغييرات نسبة الصادرات إلى الناجت احمللى اإلجمالي
هناك عالقة قوية بني التعمق املالي والنمو االقتصادي
كما هو موضح في الشكل البياني رقم حيث تشير
 ال ميكن رفض،البيانات إلى رفض وجود عالقة قوية
فرضية تأثير االنفتاح االقتصادي على االئتمان احمللى
كما هو مدرج في جدول قراجنر للعالقة السببية إلى
.األسفل

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

0.636950
0.488430
3.24E+20
3.84E+09
4.288639
-745.6089
47.22555
47.68360
4.74E+08
5.37E+09

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

Res pons e of DCREDIT to Choles ky
One S.D. Innovations
4

1.0E+10

3

5.0E+09

2

0.0E+00

1

-5.0E+09

0

1

2

3

4

5

6

DCREDIT
GGDP

7

8

9

0.461479
0.241174
67.86856
1.756398
2.094733
-57.43543
4.214714
4.672757
0.092810
2.016285

0.994296
0.991962
206372.3
96.85328
426.0807
-185.7533
12.23458
12.69262
558.4848
1080.296

3.22E+22
7.20E+21
-986.8767
64.42979
66.44518

Response of FDIGDP to Choles ky
One S.D. Innovations

1.5E+10

-1.0E+10

0.864487
0.809050
2.549608
0.340428
15.59407
-4.929294
0.933081
1.391123
0.304316
0.779051
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-1

1

2

3

FDIGDP
M2

4

5

6

DCREDIT
GGDP

Res pons e of GGDP to Choles ky
One S.D. Innovations

7

8

9

10

9

10

FDIGDP
M2

Res ponse of M2 to Choles ky
One S.D. Innovations

4

5,000
4,000

3

3,000

2

2,000
1

1,000

0
-1

0

1

2

3

4

5

DCREDIT
GGDP

6

7

8

FDIGDP
M2

9

10

-1,000

1

2

3

4

5

DCREDIT
GGDP

6

7

8

FDIGDP
M2
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Pairwise Granger Causality Tests
Obs F-Statistic Prob.
34 3.63156
0.0391

Null Hypothesis:
OPEN does not Granger Cause TB

0.0008
0.0490

9.48562
3.66401

32

FDIF does not Granger Cause TB
TB does not Granger Cause IMPORTG

0.0096

6.18852

22

IMPORTG does not Granger Cause GDPG

0.0314

3.89201

20

10

0

GDPG does not Granger Cause GGDP

0.0297

3.93267

37

DCREDIT does not Granger Cause OPEN

0.6359
0.0211

0.45964
4.39741

35

GGDP does not Granger Cause OPEN
OPEN does not Granger Cause GGDP

0.9480
0.0160

0.05345
4.71745

37

DCREDIT does not Granger Cause LABOUR
LABOUR does not Granger Cause DCREDIT

0.0700

2.90024

0.0210
0.0488

4.89169
3.49820

0.0017

8.77097

DCREDIT does not Granger Cause EXPORTG

0.0047

6.54153

FDIF does not Granger Cause GGDP

0.0808
0.0993

2.92777
2.65373

EXPORTG does not Granger Cause IMPORTG 22
IMPORTG does not Granger Cause EXPORTG

LABOUR does not Granger Cause FDIF
22

IMPORTG does not Granger Cause LABOUR
LABOUR does not Granger Cause EXPORTG

Dependent Variable: DCREDIT
Method: Least Squares
Date: 10/02/10 Time: 22:52
Sample (adjusted): 1977 2006
Included observations: 30 after adjustments
Prob.

t-Statistic

Coefficient Std. Error

Variable

0.0528
0.0780
0.1299
0.0000
0.0000
0.6984

2.037455
1.841006
-1.568300
352.0989
53.02116
0.392145

64809896
2.127546
6593605.
0.002832
20656.96
52364.54

1.32E+08
3.916826
-10340750
0.997083
1095256.
20534.49

C
GDP
GGDP
COG
COP
CA

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

0.999894
0.999872
77574542
1.44E+17
-584.2235
45368.52
0.000000

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

4.26E+09
6.86E+09
39.34823
39.62847
39.43788
1.182847

GDP Percapita growth and M2/GDP in Sudan 1970-2009
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متويل املالية العامة – نشاط التوريق والتصكيك
ومتويل العجز في املوازنة العامة للدولة:
انخفضت املساعدات اخلارجية للسودان بشكل ملحوظ
بسبب العقوبات واحلصار االقتصادي الذي تفرضه
الواليات املتحدة وكذلك قلت مصادر الديون اخلارجية،
لكن استطاعت البالد من متويل التنمية من املدخرات
احمللية عن طريق آليات املالية العامة وإصدار السندات
وكذلك عن طريق توظيف موارد القطاع املصرفي،
وبالتالي ميكن القول بان البالد قد اعتمدت متويل التنمية
من املصادر احمللية بسبب العقوبات االقتصادية.
مازالت بيئة األسواق املالية في االقتصاد السوداني
حتتاج إلى مزيد من التطوير ،حيث تواجه شركات
املساهمة العامة مصاعب متعددة عند طرح أسهمها
للجمهور باإلضافة إلى غياب آليات التصكيك والتوريق
وصعوبة احلصول على التمويل من اجلهاز املصرفي،
ومع ذلك ميكن القول بان اجلهود املبذولة لتطوير سوق
األوراق املالية وعمليات شركة السودان للخدمات
املالية قد جنحت في خلق سوق مالي ميثل احد أهم
األوعية االدخارية التي حتقق عائدات مقدرة حلملة
الشهادات في كثير من البنوك والشركات واألفراد ،مما
فتح اجملال لتمويل املالية العامة بطرح أوراق تغطى
نسبة مقدرة من احتياجات اإلنفاق العام واإلنفاق
التنموي ،مما ساعد في توفير كثير من اخلدمات وسهل
إنشاء العديد من املشروعات.
تطور األسواق املالية يبرز عدد من التحديات ميكن
إجمالها في اآلتي :ما هي درجة استمرارية األوراق
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املالية املطروحة حاليا ً في األسواق sustainability؟
هل ميكن تطوير أوراق مالية وفقا ً لألسس الشرعية
ملواكبة مستجدات التداول في األسواق املالية
بعيدا ً عن آلية سعر الفائدة وما هي اآلليات التي
حتكم ذلك في ظل طرح أوراق تستبعد حتديد العائد
مسبقاً؟ ما هي نسبة األموال التي تطرح في
السوق إلى الناجت احمللى اإلجمالي لتطوير البنيات
التحتية؟ وكيف ميكن رصد أموال إضافية عن طريق
التصكيك أو التوريق لتطوير البنيات التحتية في
االقتصاد السوداني؟ لسنا بصدد اإلجابة على جميع
هذه األسئلة في هذه الورقة وميكن أن تفرد لها
دراسة منفصلة لكن من املؤكد حتتاج هذه األسئلة
إلى صياغة استراتيجيه تنموية تقابل الفرص
والتحديات املاثلة وتبنى على فلسفة الشراكة بني
القطاع اخلاص والعام (.)PPP
متثل األوراق املالية (شهامة -صرح -شهاب) مصدر
متويل أساسي للموازنة العامة في الدولة حيث وصلت
قيمتها في العام 2010م إلى  8مليار جنيه متثل أكثر
من  % 25من املالية العامة ،وحتقق عائد يتراوح بني
 % 17-14على أساس سنوي ،بينما حتقق عمليات
السوق الثانوية عائدا ً يفوق  % 20أحياناً ،وبالتالي ميكن
القول بان هناك تطور لشراكة محلية بني القطاع
اخلاص والقطاع العام في متويل التنمية .لكن البد
من اإلشارة إلى أن استدامة األوراق املالية متثل ضرورة
اقتصادية وبالتالي يجب احلرص على توزيع األرباح من
الشركات املكونة لشهامة وفقا ً لألرباح الفعلية التي
حتققها املكونات سواء بالربح أو اخلسارة ،ألن ذلك
من جانب يقلل كلفة إصدار الشهادات لوزارة املالية
من ناحية ومن ناحية أخرى يخض السوق للتقلبات
احلقيقية في أداء املكونات ويكون قاعدة قوية يتقبل
بها املتعاملني مكاسبهم وخسائرهم وفقا ً لرؤية
واضحة وحسب آلية السوق .لقد ساهمت األوراق
املالية في توفير مواعني لتمويل اإلنفاق العام للدولة
وكذلك االستثمار في القطاعات االقتصادية اخملتلفة
ومن أهم واجبات املرحلة تقييم أداء األوراق املالية
وتطويرها لتكون جاذبة لعدد كبير من املدخرين.
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التجارة اخلارجية واالستثمار األجنبي املباشر
واالنفتاح االقتصادي:
تطور قطاع التجارة اخلارجية في االقتصاد السوداني
وأصبحت حصيلة الصادرات أهم مصادر متويل التنمية
بعد إنتاج وتصدير البترول ،وبالتالي ميكن القول بان
نشاط االستثمار األجنبي املباشر والذي أدى إلى حتقيق
وفورات اقتصادية قد ساعد على تطوير الصادرات
البترولية ومثل أهم مصادر النمو االقتصادي في هذا
العقد من األلفية اجلديدة.
تشمل محددات االستثمار عوامل اقتصادية تؤدى إلى
اختالف في تكلفة اإلنتاج كانخفاض األجور بسبب
توفر العمالة ومستوى تدريبها ومهارتها أو انخفاض
أسعار الطاقة ومدخالت اإلنتاج األخرى أو انخفاض
الضرائب وتوفر البنيات التحتية املساعدة على رفع
اإلنتاجية واستدامة االستثمار وتشمل درجة االنفتاح
االقتصادي ومستوى االستقرار االقتصادي والذي يعبر
عنه مبعدالت التضخم والتغير في سعر الصرف التي
تشكل بيئة االستثمار والتي تسمح كذلك بدخول
االستثمارات األجنبية وحتويل األرباح وهى بالتالي
نتاج لتداخل عوامل متعددة ومتشابكة منها عوامل
مؤسسية حتدد اإلطار القانوني لنشاط االستثمار
وعوامل سياسية كدرجة االستقرار السياسي.
حتسنت شروط التجارة اخلارجية نتيجة الرتفاع أسعار
البترول ،إال أن األزمة املالية العاملية قد أثرت سلبا
على شروط التجارة ،حترير التجارة يزيد من الفعالية
والتنافسية مما يحسن األداء االقتصادي للقطاعات
اخملتلفة،والعالقة بني النمو االقتصادي والعجز
التجاري واحلساب اجلاري توضح أن فترة الثمانينات
والتسعينات من القرن املاضي لم تشهد تدفقات
استثمارية بشكل كبير ،ولكن مع نهاية التسعينات
واأللفية اجلديدة أصبح السودان وجهة االستثمار
للعديد من الشركات وعلى وجه اخلصوص في مجال
البترول والذي مثل مصدر النمو االقتصادي األساسي
في البالد.
من الناحية التجريبية هناك عالقة عكسية بني
مستوى دخل الفرد والتدفقات االستثمارية إلى تلك

البالد ،وهناك عالقة عكسية أيضا ً بني نسبة اإلنفاق
العام إلى الناجت احمللى اإلجمالي وحجم التدفقات
االستثمارية.ميكن قياس درجة االنفتاح االقتصادي
بحاصل قسمة الصادرات والواردات على الناجت احمللى
اإلجمالي ،كذلك ميكن قياس شروط التجارة اخلارجية
بقسمة أسعار الصادرات والواردات ،وبسبب عدم توفر
بيانات دقيقة عن شروط التجارة اخلارجية وتغطيتها
لفترة طويلة ببيانات كافية تساعد في حتليل محددات
االستثمار فقد مت استبعاد متغير شروط التجارة ومتت
دراسة التوسع في التجارة اخلارجية بالتركيز على
عجز القطاع اخلارجي ودرجة االنفتاح االقتصادي.
يزيد االنفتاح االقتصادي ( )opennessمقاسا ً بنسبة
(الصادرات +الواردات) إلى الناجت القومي اإلجمالي من
عجلة النمو االقتصادي إذا كانت الهياكل االقتصادية
احمللية تشجع اإلنتاج من اجل التصدير ،أما إذا كان
اجملتمع استهالكي فان االنفتاح االقتصادي يزيد من
االعتمادية على اخلارج ويقلل من فرص التنمية.
لكن هناك عالقة طردية بني درجة االنفتاح االقتصادي
واالستثماري األجنبي املباشر ،وتوجد عالقة طردية
بني مستوى الناجت احمللى احلقيقي واالستثمار األجنبي
ويعكس ذلك حجم السوق ،وهناك عالقة طردية بني
االستثمار احمللى وتدفقات االستثمارات األجنبية ،من

املؤكد هناك عالقة طردية بني استقرار سعر الصرف
وتدفق االستثمارات األجنبية لكن انخفاض أو ارتفاع
سعر الصرف ابرز نتائج متضاربة ال ميكن احلكم باجتاه
العالقة وتعميمه.
لتحليل محددات االستثمار ميكن توصيف دالة اإلنتاج
كاآلتي ):(Jonathan 1999
)Y = AΦ ( K , L, F , Ω) 				(1
دالة كوب دوغالس وهى تعبر عن عالقة اإلنتاج بعوامل
رأس املال ،العمل ،االستثمار األجنبي ،االستثمار احمللى،
وعوامل أخرى.
بعد إدراج اللوغريثم واملشتقة األولى:
+ ζg + ψg + γg
k
f
)ω 		(2

A

=g

حيث متثل معلمات النموذج املرونة والرمز إلى األسفل
يحدد عامل الفرد ()per capita
)			(3

g A = g y − ζg k − ψg f − γg ω

متثل معلمة إنتاجية العوامل ،بقية املعلمات تعكس
املرونة لرأس املال األجنبي واحمللى والعمل.
)y = α + βl + γ ( I / Y ) + ψ ( FDI / Y ) + φx 	(3
)y = α + βl + γk + ψf + φx 			(2

Current account, trade balance, financial account and FDI flows 1980-2008
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Response of GDPG to Cholesky
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Response of FDIGDP to Cholesky
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Dependent Variable: FDIGDP
Method: Least Squares
Time: 22:48 10/02/Date: 10
Sample (adjusted): 1970 2006
Included observations: 36 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic .Prob

C
GDP
POP
GGDP
OPEN

-10.72584
2.18E-08
0.294672
0.140036
0.107840

0.903596
1.26E-08
0.024377
0.044649
0.017874

-11.87017
1.729050
12.08830
3.136351
6.033521

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

0.925724
0.916140
0.797330
19.70781
-40.23671
96.59052
0.000000

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

0.0000
0.0937
0.0000
0.0037
0.0000
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والعوامل تشمل نسبة االستثمار إلى الناجت احمللي
 ونسبة، نسبة اإلنفاق العام إلى الناجت احمللي،اإلجمالي
، معدل منو السكان،االستثمار األجنبي إلى الناجت احمللي
 والتي مت إدراجها في منوذج خطي،الدخل االبتدائي
بسيط ومنوذج تصحيح اخلطأ ومت التحقق من استجابة
:النمو واالستثمار األجنبي كما هو مبني أعاله

1.504640
2.753346
2.513151
2.733084
2.589913
1.259295
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Variance Decomposition of FDIF:
Period
S.E.
FDIF

0.000000
0.092175
1.845424
1.580653
1.763466
2.850934
2.014224
1.988913
3.011908
1.713798

0.000000
1.071988
0.765362
0.562981
0.577804
0.910841
0.796799
1.181973
1.500341
0.911134

0.000000
9.837895
9.586045
5.011443
9.146054
9.783683
7.458077
12.88343
13.16350
9.221689

0.000000
0.357135
0.285685
1.187002
0.970860
0.926069
1.701707
1.564162
1.536372
2.220173

0.000000
2.996632
3.399606
1.817971
3.968396
4.719181
3.812224
5.437104
5.665478
4.595614
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ميكن أن تكون التجارة دينمو النمو االقتصادي إذا
اعتمد تطور القطاع اخلارجي على مبادئ امليزات
النسبية وتطوير تنافسية الصادرات .يعتقد كثير من
االقتصاديني أن الوفورات التي تتحقق من خالل نشاط
التجارة اخلارجية ميكن أن متثل دينو النمو االقتصادي
إذا مت توظيفها بشكل امثل ،كذلك يعتبر االستثمار
األجنبي املباشر أهم مصادر النمو االقتصادي في جتربة
النمور اآلسيوية واالقتصاديات الصاعدة حديثاً ،وبالتالي
تسهم سياسات التحرير االقتصادي في خلق بيئة
مواتية لالستثمار مما يسهل متويل املشروعات ومن ثم
تنشأ عملية تكوين رأس املال اخلاص وتؤدى إلى التوسع
في اإلنتاج والتصدير وبالتالي تسريع النمو االقتصادي.

100.0000
85.64417
84.11788
89.83995
83.57342
80.80929
84.21697
76.94442
75.12240
81.33759

281.6061
463.0612
557.9370
801.8433
944.5817
987.7947
1253.486
1415.746
1459.134
1982.065

من املتعارف عليه كلما كان النظام املصرفي متطورا ً
كلما أمكن متويل التنمية وبالتالي رفع املستوى العام
للمعيشة ،وتلعب احلكومات دورا ًبارزا ًفي تنظيم نشاط
املصارف ،ويقوم البنك املركزي بتوجيه السياسات
التمويلية لتحقيق مجتمع الوفرة وتشجيع التصدير
إلى اخلارج لزيادة متحصالت النقد األجنبي مما ميكن
البالد من متويل األنشطة االقتصادية اخملتلفة ويساعد
في خلق فرص التوظيف.
يحدد متويل التجارة اخلارجية اجتاهات التغير نحو
أسواق جديدة ،فكلما مت فتح خطوط متويل قصير
األجل كلما توسعت التجارة بني دول إفريقيا جنوب
الصحراء والدول املتقدمة .حيث تشير النتائج

FDI, Imports and Exports in Sudan 1970-2009
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التجريبية لدراسة العالقة بني متويل التجارة اخلارجية
حيث تشير البيانات إلى عالقة طردية بني الصادرات
والواردات وتدفقات االستثمار األجنبي والنمو
االقتصادي في السودان.
النتائج والتوصيات:
•يعتبر االستثمار األجنبي والتجارة اخلارجية أهم
مصادر النمو االقتصادي في االقتصاد السوداني
ولذلك البد من تشجيع االستثمار األجنبي وحتسني
بيئة االستثمار وبناء قاعدة الزراعة والتصنيع من
اجل التصدير لالستفادة من امليزات النسبية إلنتاج
وتصدير املعادن واملنتجات الزراعية.
•منوذج متابعة االستثمار األجنبي املباشر في
السودان يحتاج إلى مراجعة وتدقيق ،إذ البد لكل
مستثمر أجنبي أن يسجل رأس املال لدى البنك
املركزي حتى يتحصل على امتيازات االستثمار على
أن يتم تطوير أساليب متقدمة ملتابعة االستثمار
عبر اجلهات اخملتصة والتأكد من استمرارية نشاط
املستثمر بعد انقضاء فترة االمتيازات لتمكن
الدولة من االستفادة من الرسوم اجلمركية
والضريبية بعد فترة السماح.
•ساهم االئتمان احمللى في بناء وتطور رأس املال
اخلاص خالل العقدين املاضيني وميكن توجيه
التمويل خلدمة األهداف التنموية عن طريق خلق
شراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص لدعم
االستثمار .في املرحلة احلالية أصبح تركيز التمويل
في قطاعات التجارة احمللية والتجارة اخلارجية ،البد
من البحث عن آليات لتوجيه التمويل للقطاعات
اإلنتاجية في الزراعة والصناعة.
•تشكل األوراق املالية مصدر أساسي لتمويل
املوازنة العامة للدولة وهى أيضا ً احد أهم
األوعية االدخارية ،البد من تطوير عمليات
السوق املفتوحة وتنشيط سوق األوراق املالية
لتمويل التنمية مع مراعاة األسس والضوابط
املطلوبة لضمان استقرار واستدامة األوراق
املالية.

•ساهم االنفتاح االقتصادي وحتسن شروط التجارة
في رفع معدالت النمو االقتصادي ،إال أن األزمة
املالية قد أثرت على النمو وقللت املكاسب من
نشاط القطاع اخلارجي وهذا يتطلب إعادة هيكلة
االقتصاد في إطار خطة اقتصادية شاملة تعزز بناء
قدرات اإلنتاج والتصنيع من اجل التصدير لتقليل
العجز اخلارجي وحتقيق وفورات اقتصادية.
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) منوذج تصحيح اخلطأ حملددات االستثمار األجنبي املباشر في السودان1( ملحق رقم
Vector Error Correction Estimates
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating Eq:

CointEq1

FDIF(-1)

1.000000

GDPG(-1)

13.30769
 (2.07472)
[ 6.41421]

EXPORTS(-1)

-0.047118
 (0.03338)
[-1.41167]

IMPORTS(-1)

-0.029677
 (0.02553)
[-1.16227]

DCREDIT(-1)

-8.62E-09
 (1.4E-09)
[-5.98424]

OPEN(-1)

-2.704648
 (0.97910)
[-2.76239]

C

-289.2340

Error Correction:

D(FDIF)

D(GDPG)

D(EXPORTS)

D(IMPORTS)

D(DCREDIT)

D(OPEN)

CointEq1

-0.048756
 (0.71277)
[-0.06840]

0.010060
 (0.01340)
[ 0.75057]

2.227148
 (0.43660)
[ 5.10111]

-0.272402
 (1.26351)
[-0.21559]

9281593.
 (1.4E+07)
[ 0.68727]

-0.010273
 (0.01065)
[-0.96494]

D(FDIF(-1))

-0.182478
 (0.77890)
[-0.23428]

-0.017838
 (0.01465)
[-1.21792]

-1.500365
 (0.47710)
[-3.14473]

1.033724
 (1.38073)
[ 0.74868]

-14745571
 (1.5E+07)
[-0.99917]

0.012752
 (0.01163)
[ 1.09613]

D(FDIF(-2))

-0.822143
 (0.83132)
[-0.98896]

0.012654
 (0.01563)
[ 0.80951]

0.202054
 (0.50922)
[ 0.39679]

1.527395
 (1.47366)
[ 1.03646]

-25097068
 (1.6E+07)
[-1.59335]

0.024471
 (0.01242)
[ 1.97089]

D(GDPG(-1))

-8.882093
 (12.9090)
[-0.68805]

0.304926
 (0.24274)
[ 1.25620]

-8.565837
 (7.90727)
[-1.08329]

10.75127
 (22.8834)
[ 0.46983]

2.58E+08
 (2.4E+08)
[ 1.05424]

0.318690
 (0.19281)
[ 1.65291]

D(GDPG(-2))

-2.734636
 (11.0565)
[-0.24733]

-0.647106
 (0.20790)
[-3.11252]

-13.49582
 (6.77257)
[-1.99272]

-8.841421
 (19.5996)
[-0.45110]

-3.86E+08
 (2.1E+08)
[-1.84139]

-0.391295
 (0.16514)
[-2.36951]

D(EXPORTS(-1))

0.421656
 (0.40013)
[ 1.05381]

-0.014863
 (0.00752)
[-1.97546]

-0.493844
 (0.24509)
[-2.01492]

0.490304
 (0.70929)
[ 0.69126]

374720.8
 (7581225)
[ 0.04943]

0.002525
 (0.00598)
[ 0.42259]
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D(EXPORTS(-2))

-0.273935
 (0.37962)
[-0.72161]

-0.002196
 (0.00714)
[-0.30770]

-0.351012
 (0.23253)
[-1.50953]

0.003155
 (0.67294)
[ 0.00469]

2156174.
 (7192660)
[ 0.29977]

0.002271
 (0.00567)
[ 0.40062]

D(IMPORTS(-1))

0.568050
 (0.22094)
[ 2.57108]

0.005394
 (0.00415)
[ 1.29833]

-0.408601
 (0.13533)
[-3.01922]

0.334063
 (0.39165)
[ 0.85296]

-932160.4
 (4186130)
[-0.22268]

9.15E-05
 (0.00330)
[ 0.02772]

D(IMPORTS(-2))

-0.207818
 (0.25147)
[-0.82641]

-0.003989
 (0.00473)
[-0.84363]

-0.294441
 (0.15404)
[-1.91152]

-0.747321
 (0.44577)
[-1.67646]

2485643.
 (4764618)
[ 0.52169]

-0.003105
 (0.00376)
[-0.82675]

D(DCREDIT(-1))

-1.57E-08
 (1.2E-08)
[-1.26850]

7.48E-11
 (2.3E-10)
[ 0.32097]

1.42E-08
 (7.6E-09)
[ 1.87244]

-7.62E-09
 (2.2E-08)
[-0.34644]

-0.028388
 (0.23497)
[-0.12082]

-7.08E-11
 (1.9E-10)
[-0.38221]

D(DCREDIT(-2))

1.62E-08
 (1.4E-08)
[ 1.15214]

-2.74E-11
 (2.6E-10)
[-0.10376]

2.52E-08
 (8.6E-09)
[ 2.93280]

1.20E-08
 (2.5E-08)
[ 0.48251]

0.151087
 (0.26578)
[ 0.56847]

1.83E-10
 (2.1E-10)
[ 0.87125]

D(OPEN(-1))

4.012363
 (15.5499)
[ 0.25803]

0.513840
 (0.29240)
[ 1.75734]

22.89806
 (9.52491)
[ 2.40402]

12.57144
 (27.5648)
[ 0.45607]

-98615001
 (2.9E+08)
[-0.33471]

0.087086
 (0.23225)
[ 0.37497]

D(OPEN(-2))

6.171815
 (15.2253)
[ 0.40537]

-0.113251
 (0.28629)
[-0.39558]

9.921205
 (9.32611)
[ 1.06381]

12.46002
 (26.9895)
[ 0.46166]

3.97E+08
 (2.9E+08)
[ 1.37742]

0.100538
 (0.22740)
[ 0.44211]

C

34.64221
 (291.019)
[ 0.11904]

4.126349
 (5.47224)
[ 0.75405]

880.9815
 (178.261)
[ 4.94210]

-12.07468
 (515.881)
[-0.02341]

3.92E+09
 (5.5E+09)
[ 0.71004]

-4.037213
 (4.34659)
[-0.92882]

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean dependent
S.D. dependent

0.663305
0.389740
1268832.
281.6061
2.424673
-202.3543
14.42362
15.07751
86.80300
360.4829

0.560785
0.203923
448.6337
5.295244
1.571433
-83.14330
6.476220
7.130112
-0.333701
5.934832

0.979451
0.962755
476071.6
172.4949
58.66299
-187.6500
13.44334
14.09723
409.6450
893.7985

0.619900
0.311069
3987139.
499.1955
2.007245
-219.5290
15.56860
16.22249
293.2480
601.4267

0.493218
0.081457
4.56E+20
5.34E+09
1.197827
-705.0691
47.93794
48.59183
6.17E+08
5.57E+09

0.560206
0.202874
283.0473
4.206003
1.567746
-76.23441
6.015627
6.669519
0.172924
4.710924

Determinant resid covariance (dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion

1.92E+35
4.42E+33
-1417.476
100.4984
104.7020
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مقدمة:
إن من األهداف الرئيسية للرقابة املصرفية العمل
على وجود نظام مصرفي سليم ،أو مبعنى آخر حتقيق
السالمة املصرفية؛ من أجل ذلك جلأت الدول واملنظمات
العاملية ذات االهتمام باملصارف إلى ابتكار وتطبيق
العديد من األنظمة لقياس مدى سالمة أداء املصارف،
ومن ضمنها املعايير الرقابية لإلنذار املبكر ،حيث
تعتمد هذه املعايير على مؤشرات لقياس السالمة
املصرفية أبرزها الكفاءة اإلدارية التي متكن املصارف
من إدارة مطلوباتها وموجوداتها والقيام بدورها في
الوساطة املالية ،إضافة إلى املالءة املالية ممثلة في
نسبة كفاية رأس املال ،والسيولة مع القدرة على
حتقيق أرباح.
تعتبر الواليات املتحدة األمريكية من أوائل الدول
التي استخدمت معايير اإلنذار املبكر ويعزى ذلك إلى
األزمة املصرفية التي تعرضت لها في العام 1933م
والتي أدت إلى إفالس أكثر من أربعة آالف مصرف
محلي ،وبدأ تطبيق نظام اإلنذار املبكر في العام 1980م
بواسطة السلطات الرقابية الثالثة بالواليات املتحدة
األمريكية (بنك االحتياطي الفدرالي ،مؤسسة ضمان
الودائع الفيدرالية ،مكتب مراقبة العملة األمريكي)،
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حيث مت استخدام نظام  CAMELوذلك ألغراض الرقابة
امليدانية  .On-site examination ratingوفي العام
 1985بدأت مؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية في
تطبيق نظام  CAELألغراض الرقابة املكتبية Off-site
( supervisory bank rating systemمت سحبه في
العام  ،)1999إال أن تقييم عنصر اإلدارة لم يتم اقتراح
تطبيقه مكتبيا وإمنا ميدانيا عبر التفتيش.
وبالنظر إلى مكونات نظام  CAMELجندها على
النحو التالي:
* كفاية رأس املال .Capital Adequacy
* كفاءة اإليرادات .Asset Quality
* كفاءة اإلدارة .Management
* اإليرادات .Earning
* السيولة .Liquidity
يهدف هذا املقال إلى اقتراح طريقة لقياس عنصر
اإلدارة مكتبيا وذلك من خالل تعديل نظام اإلنذار
املبكر  CAELالذي طبق بواسطة البنك املركزي في
العام 2003م وإضافة  Mمن وجهة نظر متطلبات إدارة
الرقابة الوقائية (الرقابة املكتبية) وذلك على اعتبار أن
مؤشرات  CAELتتأثر سلبا وإيجابا باجلوانب اإلدارية،
كذلك فان التقييم امليداني لإلدارة يتطلب زمنا طويال

وعلى فترات متباعدة مما يتطلب وجود آلية تقييم في
املدى القصير تتبع األحداث اإلدارية ومدى االهتمام
اإلداري باملتطلبات الرئيسية املفروضة من قبل البنك
املركزي خاصة الواردة في املنشورات.
أوالً :األطر النظرية الستخدام عنصر اإلدارة  Mفي
مجال التقييم (ميدانيا):
( )1املؤشرات األساسية
تعتمد جودة األداء للمصرف أو املؤسسات
املالية عموما على كفاءة اإلدارة على اعتبار أن
ضعفها يؤثر على املؤشرات املالية األخرى اخلاصة
بالسالمة املصرفية كنسبة كفاية رأس املال
وجودة األصول واألرباح واملوقف السيولي .اثبت
التطبيق العملي أن قياس اإلدارة يتم في إطار
الرقابة امليدانية (التفتيش) وذلك ألن التأكد من
فعالية اإلدارة والنظام اإلداري ال يتم إثباته إال
وضعت مؤشرات
على ارض الواقع ،وفي املقابل ِ
لقياس درجة فعالية النظام اإلداري (ميدانيا) من
عدمها أبرزها:
 كفاية رأس املال ومدى االلتزام باحلدود املوضوعة منقبل البنك املركزي.
 حجم األرباح (يعتمد على قدرة املصرف علىاستقطاب إيرادات والقدرة على التحكم في اإلنفاق).
 جودة األصول (يشير إلى محفظة الديون ومخاطرالتمويل ويدالن على مدى قوة أو ضعف اإلدارة).
 كفاية السيولة ومدى االلتزام بالضوابط املوضوعةمن قبل البنك املركزي ومدى التعرض خملاطر
السيولة.
 فعالية الضبط املؤسسي ممثلة في مدى كفاءةمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ،سياسة األجور (دفع
أجور ورواتب مناسبة) ،مدى استخدام أموال املصرف
في نفقات شخصية غير مبررة للمسئولني واملدراء.
 كفاءة الرقابة الداخلية. مقدرة اإلدارة على حل مشاكل املصرف ومواجهةاالضطرابات الداخلية واخلارجية.
 -أسلوب اإلدارة في معاجلة اخملاطر.

 اخلطة اإلستراتيجية إلعادة إصالح أعمال وأنشطةاملصرف (برامج اإلصالح).
( )2عوامل التقييم:
هناك مجموعة من العوامل التي يجب أخذها في
االعتبار من قبل املراقب امليداني عند تقييم اإلدارة –
باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ،وتشمل اآلتي:
 حجم وطبيعة نشاط املصرف. مدى وجود تعقيدات في إعمال املصرف. التعريف باخملاطر وقدرة اإلدارة على تعريف وإدارةاخملاطر.
 الظروف اخلارجية التي حتيط باتخاذ القراراتالفجائية التي تعقب الكوارث واألزمات.
 القرارات التي تتخذ الحقا ملعاودة النشاط بعدالكوارث واألزمات.
 مستوى وجودة املراقبة والدعم لكل أنشطة املصرفمن قبل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
 مقدرة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على احترامالقوانني ،والتخطيط واالستجابة للمخاطر التي تنتج
عن التغير في ظروف األعمال أو نتيجة ظهور أنشطة
ومنتجات جديدة.
 املالئمة واالمتثال للسياسات الداخلية اخلاصة،والتحكم املوجه للعمليات واخملاطر املتعلقة
باألنشطة الهامة.
 الدقة وااللتزام باخلطوط الزمنية ،وفعالية املعلوماتاإلدارية ،ونظام التحكم باخملاطر املالئم وحجم املصرف.
 كفاية املراجعة والضبط الداخلي لترقية فعاليةالعمليات وإمكانية االعتماد على التقارير الدورية
وحماية األصول ،والتأكد من االلتزام بالقوانني
والتشريعات والسياسات الداخلية ،والسجالت
واألنظمة احملاسبية.
 درجة االستجابة لتوصيات ومالحظات املراجعاخلارجي والبنك املركزي.
 درجة التوسع اإلداري وفعاليته (عمق اإلدارة) وتعاقباإلدارات.
 مدى تأثر أو قابلية مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةللوقوع حتت الهيمنة والسيطرة أو تركيز السلطات.
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 توجهات نحو إجراء املعامالت للمصلحة الشخصية منح التمويل على أساس غير سليم ،شروطتفضيلية للمساهمني الكبار ،واملدراء ،واملسئولني ،أو
للجهات التي تتوافر لهم فيها مصلحة.
 معقولية سياسات التحفيز وجتنب املصالحالشخصية.
 إظهار الرغبة للمساعدة في االحتياجات املصرفيةاحلقيقية للمجموعة.
 االجنازات العامة للمصرف واخملاطر التي يتعرض لها. اجلدارة الفنية والقيادية...الخ لإلدارات الوسيطةوالعليا.
 مستوى اخلبرة وقدرة املسئولني الصغار علىاالضطالع مبسؤولية أكبر
 أخرى مبا يستجد من متطلبات يفرضها البنكاملركزي بهدف تعضيد اإلدارة.
( )3نسب تصنيف اإلدارة:
يتم تصنيف عنصر اإلدارة ( )Mوفقا ملا يلي:
* تصنيف  Strong -1ويتطلب احلصول على هذا
التصنيف توفر اآلتي:
 أداء قوي (متميز) لإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة. ممارسات قوية في مجال إدارة اخملاطر تتناسب معحجم املصرف واألزمات واخملاطر التي يتعرض لها.
 كل اخملاطر ذات األهمية واملؤثرة معرفة ويتم قياسها،ويتم التحكم فيها.
 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اظهروا مقدرتهموسرعتهم في معاجلة األمور الطارئة واملشاكل
الكامنة واخملاطر.
* تصنيف  Satisfactory 2ويتم احلصول على هذا
التصنيف عبر اآلتي:
مرض لإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة.
 أداءٍ
 ممارسات مرضية (أقل متيزاً) في مجال إدارة اخملاطر تتناسبمع حجم املصرف واألزمات واخملاطر التي يتعرض لها.
 قد تبرز أوجه ضعف قليلة لكنها ليست ذا أهميةبالنسبة لسالمة وأمن املصرف.
 بصورة عامة اخملاطر الرئيسية واملشاكل معروفةويتم قياسها والتحكم فيها.
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* تصنيف  Fair 3ويشير إلى:
 أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية يحتاج إلىمزيد من التحسن.
 مقدرات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية قد تكوندون املستوى أو غير مناسبة لنوعية وحجم موقف
املصرف
 ممارسات إدارة اخملاطر اقل من احلد املرضي الذييتناسب مع طبيعة أنشطة املصرف.
 املشاكل واخملاطر الهامة قد تكون غير معرفة بصورةواضحة وكافية ،غير قابلة للقياس والتحكم فيها.
* تصنيف  Marginal 4ويشير إلى:
 عجز وتراجع في أداء مجلس اإلدارة واإلدارةالتنفيذية.
 ممارسات إدارة اخملاطر غير كافية وال تأخذ في االعتبارطبيعة أنشطة املصرف
 حجم املشاكل والتعرض للمخاطر مفرط فيه. عدم حتديَد املشاكل واخملاطر الكبرى بشكل مناسبمما قد يستلزم عمالً فوريًا من جانب مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية مبا يدعم السالمة املالية للمصرف.
 قد يكون من املمكن تعزيز أو استبدال مجلس اإلدارةأو اإلدارة التنفيذية.
* تصنيف  Unsatisfactory 5و يشير إلى:
 ضعف في أداء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. ضعف شديد في ممارسات إدارة اخملاطر. عدم مقدرة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية علىتصحيح املشاكل وتطبيق نظام مناسب إلدارة
اخملاطر.
 عدم كفاية تعريف وحتديد وقياس اخملاطر. الشعور بان استبدال مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةأو تعزيزهما أصبح أمرا ً ضرورياً.
ثانياً :جتربة بنك السودان املركزي في مجال قياس
اإلدارة:
بذلت مجهودات مقدرة من قبل إدارة التفتيش لقياس
اإلدارة ميدانيا ،وذلك على النحو الوارد في اجلدول التالي
(على مستوى فروع املصرف):

رقم

البند

 1رأس املال ،جودة املوجودات ،الربحية ،السيولة
 2وجود خطة وبرامج مستقبلية للفرع
 3املقدرات الشخصية ملوظفي الفرع
 4كفاءة إدارة أنظمة املعلومات بالفرع
 5فعالية إدارة الفرع واللجان
 6استخدام الفرع خلدمة األغراض
الشخصية (متويل األطراف ذوي العالقة،
ملدير وعاملي الفرع)
 7مستوى االلتزام بالضوابط الشرعية
والقوانني واللوائح ومنشورات بنك السودان
 8مستوى تنفيذ توصيات فرق املراجعة
والتفتيش
 9تأكيد اجلدية في تسخير أموال الفرع في
متويل النشاطات املرتبطة بخدمة املنطقة
 10أي بنود أخرى
التصنيف النهائي

التفتيش التفتيش
احلالي السابق

ثالثاً :مقترح تنفيذ قياس اإلدارة وفقا لنظام
 CAMELعبر الرقابة املكتبية:
يتطلب تنفيذ قياس اإلدارة عبر الرقابة املكتبية أن
يتم التركيز على اجلوانب اإلدارية التي يتم متابعتها
بواسطة إدارة الرقابة الوقائية ويشمل ذلك اآلتي:
( )1اجلوانب اإلدارية ذات الصلة بالرقابة املكتبية:
 مؤشرات اإلنذار املبكر األربعة الواردة في نظام CAELمن حيث النمو أو التدهور.
 االلتزام بتكوين اللجان التابعة جمللس اإلدارة. اجلهود املبذولة في مجال تطبيق املعايير الرقابيةواحملاسبية الدولية
 سياسات املصرف في مجال إدارة اخملاطر. االلتزام بإرسال الرواجع في مواعيدها وبالصورةالسليمة.
 االلتزام مبنشورات بنك السودان املركزي ذات الصلةبأعمال األقسام والتي من أبرزها:
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* املنشور  2009/18تطوير وتفعيل الضبط املؤسسي
باملصارف واملؤسسات املالية.
* املنشورات اخلاصة بالتمويل والتعثر (الباب األول
بكتيب املنشورات).
* املنشورات اخلاصة مبعايير احملاسبة واملراجعة
والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية (الباب
اخلامس بكتيب املنشورات).
* املنشورات اخلاصة بامليزانية (الباب السابع بكتيب
املنشورات)
* املنشورات اخلاصة باحلسابات اجلارية واالحتياطي
النقدي القانوني (الباب الثامن بكتيب املنشورات)
(االلتزام باملوقف السيولي حسب موجهات وحدة
مراقبة السيولة).
* التعاميم ذات الصلة التي يتم متابعتها بواسطة
أقسام اإلدارة.
 اللجوء للبنك املركزي لالستالف منه. االلتزام بتنفيذ برامج اإلصالح املتفق عليها. االختالسات باملصرف. موقف الغرامات املفروضة على املصرف. استجابة املصرف ملالحظات اإلدارة واخلطوات املتخذةلتصحيح األخطاء.
 إجراءات املصرف في مجال خفض التعثر ،املصروفات...الخ.
 اإلجراءات املتخذة من قبل املصرف لتحصيلاملتعثرات.
 استجابة املصرف ومواكبته ملشاريع بنك السوداناملركزي اجلديدة املنفذة عبر إدارة الرقابة الوقائية.
 مالحظات العمالء والشكاوى ضد املصرفوموظفيه.
 أخرى حسب ما يستجد.( )2جداول القياس للجوانب اإلدارية مكتبيا:
لقياس املؤشرات واملعايير (املذكورة) نقترح اآلتي:
(أ) جدول القياس بالنسبة لإلدارة
•( Strong 1من )100 – 90
•.)89 -75( Satisfactory 2
•)74 -55( Fair 3
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•)54 -35( Marginal 4
•( Unsatisfactory 5اقل من )35
(ب) احتساب املؤشرات حسب بنود التقييم:
 -1موقف املصرف من حيث نسبة كفاية رأس املال
حسب  5( CAELدرجات):
• 5( Strongدرجات)
• 4( Satisfactoryدرجات).
•( Fairدرجتان)
•( Marginalدرجة)
•( Unsatisfactoryصفر)
 -2موقف جودة األصول حسب  5( CAELدرجات):
• 5( Strongدرجات)
•  4( Satisfactoryدرجات).
•( Fairدرجتان)
•( Marginalدرجة)
•( Unsatisfactoryصفر)
 -3موقف اإليرادات حسب  5( CAELدرجات):
• 5( Strongدرجات)
• 4( Satisfactoryدرجات).
•( Fairدرجتان)
•( Marginalدرجة)
•( Unsatisfactoryصفر)
 -4موقف السيولة حسب  5( CAELدرجات):
• 5( Strongدرجات)
• 4( Satisfactoryدرجات).
•( Fairدرجتان)
•( Marginalدرجة)
•( Unsatisfactoryصفر)
 -5التطبيق السليم للمعايير واحملاسبية والتبويب
السليم لبنود امليزانية ( 5درجات):
•ملتزم متاما (يطبق دون أي مالحظات) (  5درجات).
•ملتزم إلى حد ما (توجد بعض اإلخفاقات الطفيفة)
( 3درجات)
•غير ملتزم نوعا ما (توجد إخفاقات كثيرة ومخلة
حتتاج لعالج) (درجة)
•غير ملتزم (مخفق متاما) ( صفر).

 -6االلتزام بإرسال الرواجع الرقابية في مواعيدها
وبالصورة املمتازة ( 5درجات):
•املصرف ملتزم متاما ( 5درجات).
•املصرف ملتزم أحيانا ويخفق أحيانا ولكن الغالب
التزامه ( 3درجات).
•املصرف درجة التزامه ضعيفة (درجة )
•املصرف غير ملتزم (صفر).
 -7مؤشرات تركيز التمويل والتعثر ( 10درجات):
•املصرف ليس لديه تركيز متويل للعمالء أو القطاعات
أو متويل متعثر ولم يطلب استثناءات ألي من عمالئه
وال يتجاوز التمويل غير املباشر التمويل املباشر (10
درجات)
•املصرف ليس لديه تركيز متويل للعمالء والقطاعات
ولكن لديه متويل متعثر ال تتجاوز نسبته احلدود
املقبولة عامليا ً ولم يطلب استثناءات ألي من عمالئه
وال يتجاوز التمويل غير املباشر التمويل املباشر (8
درجات).
•املصرف ليس لديه تركيز متويل للعمالء والقطاعات
ولكن لديه متويل متعثر تتجاوز/أو ال تتجاوز نسبته
احلدود املقبولة عامليا ولم يطلب /أو طلب استثناءات
ألي من عمالئه و التمويل غير املباشر يتجاوز/أو ال
يتجاوز التمويل املباشر ( 6درجات)
•املصرف لديه تركيز متويل سواء للعمالء أو القطاعات
وليس لديه /أو لديه متويل متعثر تتجاوز نسبته احلدود
املقبولة عامليا لكن لم يصبح دينا رديئا ً(هالكاً) ولم
يطلب/أو طلب استثناءات ألي من عمالئه و التمويل
غير املباشر يتجاوز/أو ال يتجاوز التمويل املباشر (4
درجات).
•املصرف لديه تركيز متويل سواء للعمالء أو القطاعات
وليس لديه/أو لديه متويل متعثر تتجاوز نسبته احلدود
املقبولة عامليا وأصبح في حكم الدين الرديء(الهالك)
والتمويل غير املباشر يتجاوز التمويل املباشر ولم
يطلب استثناءات ألي من عمالئه ( 2درجات).
•املصرف لديه تركيز متويل سواء للعمالء أو القطاعات
ولديه متويل متعثر تتجاوز نسبته احلدود املقبولة
عامليا وأصبح في حكم الدين الرديء (الهالك)

والتمويل غير املباشر يتجاوز التمويل املباشر
ويطلب استثناءات لعمالئه وكل مؤشراته في مجال
التمويل والتمويل املتعثر سالبة (صفر).
 -8مؤشرات السيولة ( 10درجات):
•يلتزم املصرف بالنسب املطلوبة للسيولة وموقف
احلساب اجلاري واالحتياطي النقدي القانوني ولم
يتعرض ألي انكشاف في موقفه ولم يستدن من
بنك السودان املركزي ،أو أي جهة لتغطية السيولة
وميتلك خطط إلدارة السيولة والتقرير عنها وخطط
للطوارئ ومواجهة األزمات فعالة وجلنة إلدارة
السيولة ( 10درجات).
•يلتزم املصرف بالنسب املطلوبة للسيولة وموقف
احلساب اجلاري واالحتياطي النقدي القانوني
ويتعرض النكشافات عرضية في موقفه (ال تزد عن
أربعة مرات في العام) ولم يستدن من بنك السودان
املركزي أو أي جهة لتغطية السيولة وميتلك خطط
إلدارة السيولة والتقرير عنها وخطط للطوارئ
ومواجهة األزمات فعالة وجلنة إلدارة السيولة (8
درجات).
•يلتزم املصرف بالنسب املطلوبة للسيولة وموقف
احلساب اجلاري واالحتياطي النقدي القانوني ولكنه
يتعرض النكشافات كثيرة في موقفه يلجا أحيانا
لالستدانة من بنك السودان املركزي أو أي جهة
لتغطية السيولة وميتلك  /أو ال ميتلك خطط إلدارة
السيولة والتقرير عنها وخطط للطوارئ ومواجهة
األزمات فعالة وجلنة إلدارة السيولة ( 6درجات).
•يلتزم املصرف بالنسب املطلوبة للسيولة وموقف
احلساب اجلاري واالحتياطي النقدي القانوني ولكنه
يتعرض النكشافات كثيرة في موقفه يلجا دائما
لالستدانة من بنك السودان املركزي أو أي جهة
لتغطية السيولة وال ميتلك /أو ميتلك خطط إلدارة
السيولة والتقرير عنها وخطط للطوارئ ومواجهة
األزمات فعالة وجلنة إلدارة السيولة ( 4درجات)
•املصرف ال يلتزم بالنسب املطلوبة للسيولة وموقف
احلساب اجلاري واالحتياطي النقدي القانوني ويتعرض
النكشافات كثيرة في موقفه يلجا دائما لالستدانة
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من بنك السودان املركزي أو أي جهة لتغطية السيولة
رغم انه ميتلك /أو ال ميتلك خطط إلدارة السيولة
والتقرير عنها وخطط للطوارئ ومواجهة األزمات
فعالة/أو غير فعالة وجلنة إلدارة السيولة (درجتان)
•املصرف يواجه تدهور في املوقف السيولى يتمثل
في عدم االلتزام بالنسب املطلوبة للسيولة وموقف
احلساب اجلاري واالحتياطي النقدي القانوني ،وال
ميتلك أي خطط إلدارة السيولة والتقرير عنها أو
خطط للطوارئ ومواجهة األزمات ذات فعالية
(صفر)
 -9االلتزام باملنشور ( )2009/18تطوير وتفعيل
الضبط املؤسسي باملصارف ( 10درجات):
•قيام املصرف بوضع السياسات واالستراتيجيات
وأنظمة الضبط الداخلي واملراجعة وتكوين اللجان
حسب ما ورد باملنشور ،إضافة إلى االلتزام بإرسال
التقارير التي يجب أن تعد جمللس اإلدارة أو يعدها
اجمللس لبنك السودان املركزي ( 10درجات).
•قيام املصرف بإعداد جزء كبير من السياسات
واالستراتيجيات وأنظمة الضبط الداخلي واملراجعة
وتكوين اللجان حسب ما ورد باملنشور إضافة إلى
االلتزام بإرسال التقارير التي يجب أن تعد جمللس
اإلدارة أو يعدها اجمللس لبنك السودان املركزي (8
درجات).
•قيام املصرف بصياغة  %50أو أقل من السياسات
واالستراتيجيات وأنظمة الضبط الداخلي واملراجعة
وتكوين اللجان /أو جزء من اللجان حسب ما ورد
باملنشور إضافة إلى االلتزام الكلى/أو اجلزئي بإرسال
التقارير التي يجب أن تعد جمللس اإلدارة أو يعدها
اجمللس لبنك السودان املركزي ( 6درجات).
•قيام املصرف بوضع السياسات واالستراتيجيات
بصورة ضعيفة وعدم االهتمام بتفعيل أنظمة
الضبط الداخلي واملراجعة وتكوين جزء من اللجان،
لكن هنالك التزام بإرسال التقارير التي تعد جمللس
اإلدارة أو يعدها اجمللس لبنك السودان املركزي (4
درجات).
•عدم قيام املصرف بوضع السياسات واالستراتيجيات
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وعدم االهتمام بتفعيل أنظمة الضبط الداخلي
واملراجعة وعدم تكوين /أو تكوين جزء من اللجان،
وهنالك التزام/أو عدم التزام بإرسال التقارير التي
يجب أن تعد جمللس اإلدارة أو يعدها اجمللس لبنك
السودان املركزي ( 2درجات).
•عدم قيام املصرف بوضع السياسات واالستراتيجيات
وعدم االهتمام بتفعيل أنظمة الضبط الداخلي
واملراجعة ،وعدم تكوين اللجان أو تكوينها بصورة
ضعيفة ومحدودة ،وعدم االلتزام بإرسال التقارير
التي يجب أن تعد جمللس اإلدارة أو يعدها اجمللس لبنك
السودان املركزي أو إرسالها بصورة غير منتظمة أو
غير مكتملة (صفر).
 -10االلتزام بتنفيذ برامج اإلصالح ( 10درجات):
•قيام املصرف بتنفيذ برنامج اإلصالح وااللتزام
باجلداول الزمنية لإلصالح متاما مع السعي اجلاد
لتجاوز نقاط الضعف ( 10درجات)
•قيام املصرف بتنفيذ برنامج اإلصالح مع عدم االلتزام
باجلداول الزمنية لإلصالح لكن هنالك سعي جاد
لتجاوز نقاط الضعف ( 8درجات)
•قيام املصرف بتنفيذ برنامج اإلصالح مع عدم االلتزام
باجلداول الزمنية لإلصالح لكن ال يوجد سعي جاد
لتجاوز نقاط الضعف ( 6درجات)
•قيام املصرف بتنفيذ برنامج اإلصالح بصورة بطيئة
مصحوبا بتجاوب ضعيف حلل مشاكل املصرف (4
درجات)
•قيام املصرف بتنفيذ برنامج اإلصالح بصورة بطيئة
جدا لدرجة العدم أحيانا وعدم االهتمام مبجهودات
بنك السودان املركزي وهنالك ضعف تام في السعي
حلل مشاكل املصرف (درجتان)
•عدم قيام املصرف بتنفيذ برامج اإلصالح واختالق
األعذار بصورة دائمة (صفر).
 -11االختالسات باملصرف ( 10درجات):
•عدم تعرض املصرف ألي اختالسات وهنالك إجراءات
ضبط داخلي صارمة وفعالة ( 10درجات).
•عدم تعرض املصرف ألي اختالسات وهنالك إجراءات
ضبط داخلي دون املستوى املقبول عامليا ً ( 8درجات).

•عدم تعرض املصرف ألي اختالسات ..ولكن ليس
هنالك إجراءات ضبط داخلي صارمة وفعالة (6
درجات).
•تعرض املصرف الختالسات محدودة وغير مؤثرة
ولديه إجراءات ضبط داخلي جيدة ( 4درجات).
•تعرض املصرف الختالسات محدودة وغير مؤثرة وال
ميتلك إجراءات ضبط داخلي (درجتان).
•تعرض املصرف الختالسات بصورة مستمرة وهنالك
ضعف تام في أنظمة الضبط الداخلي (صفر).
 -12الغرامات على املصرف ( 5درجات):
•عدم تعرض املصرف ألي غرامات من قبل البنك
املركزي ( 5درجات).
•تعرض املصرف لغرامات محدودة ونتيجة لظروف
خارجة عن إرادة املصرف ولم حتدث من قبل (3
درجات)
•تعرض املصرف للغرامات بصورة دائمة وهنالك
إهمال وضعف في االلتزام (صفر).
 -13استجابة املصرف ومواكبته ملشاريع بنك
السودان املركزي اجلديدة املنفذة عبر إدارة الرقابة
الوقائية ( مثال مشروع الرواجع 5( )....درجات):
•يبدى املصرف جتاوبا ممتازا وقدرة على استيعاب
متطلبات البنك املركزي وتنفيذها ( 5درجات).
•يبدي املصرف جتاوبا ممتازا ولكن قدرته متوسطة
على استيعاب متطلبات البنك املركزي وتنفيذها
( 3درجات).
•يبدي املصرف جتاوبا ضعيفا وقدرة ضعيفة على
استيعاب متطلبات البنك املركزي وتنفيذها
(درجة).
•ال يتجاوب املصرف ويدخل نفسه في إشكاليات
متواصلة مع البنك املركزي حتى يتم إجباره على
التنفيذ (صفر).
 -14بنود أخرى لم ترد ضمن مؤشرات التقييم عاليه
( 5درجات)
تترك حلكم املراقب فان لم تكن هنالك بنود تعطى
الدرجة للمصرف حسب املؤشرات السابقة فان
كانت:

•كلها ممتازة مينح  10درجات.
•وان كان أكثر من  %70ممتازة مينح  8درجات.
•أكثر من  %50ممتازة مينح  6درجات.
•أكثر من  %40ممتازة مينح  4درجات.
•أكثر من  %30ممتازة مينح درجتان.
•غير ذلك ال مينح درجة (صفر).
التوصيات:
 -1تعديل نظام التقييم العام Composite Rating
في نظام  CAELليشمل اإلدارة وذلك بالقسمة
على العدد  5بدال عن أربعة (ليصبح .)CAMEL
 -2إشراك جميع األقسام بإدارة الرقابة الوقائية في
عملية التقييم اإلداري كل حسب اختصاصه.
 -3إجراء التقييم بصورة ربع سنوية وفق ما هو متبع
في نظام  CAELمع األخذ في االعتبار املؤشرات
التي ال ميكن قياسها ربع سنوي أن يتم اخذ التقييم
األخير لها في االعتبار.
 -4في حالة إضافة أي من مؤشرات القياس دون حذف
ما هو قائم ميكن تخفيض املؤشرات التي حتمل
درجة تقييم  10إلى .5

املراجع واملواقع االلكترونية:
 -1شهزاد طارق ،نظام التقييم املركب للمصرف،
ورشة امليتاك حول الرقابة املرتكزة على اخملاطر،
بنك السودان ،السودان – اخلرطوم ديسمبر .2006
 -2مالك الرشيد ،مقال مقارنة بني معياري CAMEL
و  CAELكأدوات للرقابة املصرفية املزايا وعيوب
التطبيق ،مجلة املصرفي ،بنك السودان املركزي،
العدد  ،35مارس 2005م.
3- http://www.fdic.gov
4- http://www.federalreserve.gov
5- http://www.occ.treas.gov/aboutocc.htm
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مقدمة :
تهدف الورقة إلى التعرف على فعالية استخدام
املضاعف النقدي إلدارة عرض النقود باعتباره هدفا ً
وسيطا ً للسياسات النقدية بغرض حتقيق األهداف
االقتصادية الكلية التي تتمثل في حتقيق معدل منو
محدد من الناجت احمللي اإلجمالي ومعدل التضخم ،مع
احملافظة على استقرار سعر الصرف .ومبعنى آخر تهدف
الدراسة إلى حتديد عالقة املضاعف النقدي بإجراءات
السياسة النقدية ،وعليه ميكن طرح التساؤوالت
التالية:
هل هنالك إستقاللية للمضاعف النقدي عن إجراءات
السياسة النقدية للبنك املركزي؟ أم أنه ميكن للبنك
املركزي التأثير على املضاعف النقدي من خالل
سياسته التي يتبعها إلدارة العمليات النقدية؟.
ولتحقيق هدف الدراسة سنقوم مبتابعة التطور
النظري لنموذج املضاعف النقدي من حيث النسب
املكونة له ،وحتديد مآالت تلك النسب التي تؤثر على
حتديد حجم املضاعف النقدي ،وإمكانية إستقالل
تلك النسب عن إجراءات السياسة النقدية ،وذلك
من خالل التحليل اإلحصائي الوصفي والقياسي
لبيانات تلك النسب وعالقاتها باملضاعف والودائع
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اجلارية وعرض النقود من واقع البيانات الشهرية لتلك
املتغيرات في السودان خالل الفترة (.)2009 - 2000
التطور النظري الستخدام املضاعف النقدي:
منوذج املضاعف النقدي اخلاص بعرض النقود في
األصل طور عن طريق برونر سنة  ،1961ومرة أخرى عن
طريق برونر وملتزر((( سنة  ،1964وأصبح من األمثلة
القياسية في مراجع االقتصاد الكلي والنقود والبنوك
لشرح كيفية تأثير إجراءات السياسة النقدية للبنوك
املركزية على حجم النقود ،كما أصبح يستخدم في
إجراء التحاليل الكمية لعمليات التحكم في عرض
النقود وأثر إجراءات السياسة النقدية على متغيرات
اقتصادية أخرى.
أهم معالم النموذج الرئيسية فصله للتغيرات
في عرض النقود إلى أجزاء ،بحيث أن هنالك جزئية
ميكن أن تعزى للتأثير املباشر إلجراءات وسياسات
البنك املركزي (القاعدة النقدية املعدلة Adjusted
 ،)Base Monetaryوجزئية أخرى ميكن أن تعزى إلى
أثر التطورات في التكنولوجيا املالية وذوق وتفضيالت
1- Karl Brunner ,Allan H.Meltzer «Some further Investigation
of Demand and Supply functions for Money», Journal of
Finance May1964.
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املودعني في املصارف واملؤسسات املالية وجمهور
العامة ،وفى ظل هذه التقسيمات يفترض أن يكون
املضاعف النقدي مستقالً عن إجراءات السياسة
النقدية اخلاصة بالبنك املركزي ،واإلستقاللية هنا
بنيت على افتراض أن الطلب على الودائع اجلارية
والعملة املتداولة  Circulation in Currencyيتحدد
بعوامل متشابهة ،وفي ذلك فإن األفراد ميكنهم
وبسرعة وتكلفة أقل التأثير على ما يحملونه
من عملة وودائع جارية لتحقيق النسب التي
يرغبون في اإلحتفاظ بها ،فمثالً شراء األوراق املالية
بواسطة البنوك املركزية عن طريق عمليات السوق
املفتوحة يزيد االحتياطيات اخلاصة بالبنوك التجارية
واملؤسسات املالية ،وتبعا ً لذلك تزداد الودائع اجلارية
ولكن اجلمهور يقوم بالتحول من االحتفاظ بالودائع
اجلارية إلى االحتفاظ بالعملة حتى تصبح نسبة
العملة إلى الودائع هي النسبة املرغوب االحتفاظ
بها ،وبسبب أن إجراءات السياسة ليس لها تأثير
مباشر على ما يحمله اجلمهور من عملة كنسبة من
الودائع اجلارية فإن املضاعف ال يعتمد مباشرة على
إجراءات السياسة النقدية للبنك املركزي.
نظريا ً ميكن أن يعتبر املضاعف النقدي مستقل متاما ً
عن التأثر بإجراءات السياسة النقدية التي تصدرها
البنوك املركزية حتت شرط أن الطلب على العملة
والودائع اجلارية يحدد بعوامل موحدة غير مختلفة وأن
يكون الطلب نفسه نسبي ،ومن املنظور العملي فإن

5,000.00
4,500.00
4,000.00
3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
)(500.00
)(1,000.00
)(1,500.00
)(2,000.00
)(2,500.00
)(3,000.00
)(3,500.00

هذا الشرط ضروري لالستقاللية لكنه غير كافي ألن
درجة تأثر املضاعف النقدي بإجراءات السياسة النقدية
تعتمد أيضا ً على عمق العالقة بني إجراءات السياسة
النقدية والودائع اجلارية ،فالتحاليل القياسية أظهرت
أن أغلب التغيرات املشاهدة في نسبة العملة إلى
الودائع اجلارية تعزى إلى التغيرات في الودائع اجلارية،
وهكذا فإن نسبة العملة إلى الودائع ال تتناسب متاما ً
مع الطلب على الودائع اجلارية.
فى السودان وخالل فترة الدراسة جند أن التغير في
نسبة العملة إلى الودائع يرجع إلى التغيرات في
حجم الودائع اجلارية وذلك على الرغم من عدم جتانس
التباين بني الودائع اجلارية والعملة لدى اجلمهور(((،
وكما توضح األشكال البيانية الواردة فإن انحراف قيم
الودائع اجلارية عن وسطها احلسابي (شكل رقم )1
أكبر من انحراف قيم العملة عن وسطها احلسابي
(شكل رقم.)2
وتؤكد ذلك نتائج اإلحصاءات الوصفية ،إذ جند أن قيمة
االنحراف املعياري للودائع اجلارية بلغ  2156.7فيما بلغ
االنحراف املعياري للعملة لدي اجلمهور  1707.3وبتوزيع
طبيعي للمتغيرين كما تبني إحصائية -Jarque
.Bera
1- F-test for equality of Variances between DD and Currency
indicate to significat differences (F-value = 1.59, Probability
= 0.01,Bartlett weighted Standard Deviation = 1945.017).
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في ظل إدارة سياسة نقدية غير مقيدة بقوانني البنوك
املركزية فإن العالقة بني القاعدة النقدية وحجم
الودائع اجلارية تكون غير واضحة متاماً ،ولذلك فإن فكرة
أن املضاعف النقدي مستقل عن إجراءات السياسة
النقدية تكون عمليا ً موجودة ،وتضعف هذه الفكرة
مع تقييد إجراءات السياسة النقدية بقوانني داعمة
لتنفيذها .ففي الواليات املتحدة األمريكية مثالً وجد
أن العالقة بني الودائع اجلارية والقاعدة النقدية كانت
غير ثابتة متاما ً قبل إصدار قانون التحكم النقدي
لسنة  ،1980وثبت عمليا ً بعد إجازة الـ Monetary
 ،MCA-1980 Act Controlأن العالقة بني سياسات
البنك املركزي الفدرالي وحجم الودائع اجلارية وبالتالي
املضاعف النقدي قد اتضحت متاماً ،وقد أثار عدم
استقاللية املضاعف النقدي عن إجراءات السياسة
النقدية قبل قانون التحكم النقدي لسنة 1980
في الواليات املتحدة عدد من األسئلة حول مالئمة
استخدام القاعدة النقدية كمؤشر لقراءة أثر إجراءات
السياسة النقدية على عرض النقود.
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بالنسبة لعالقة الودائع اجلارية بإجراءات السياسة
النقدية في السودان جند أن هنالك عالقة قوية جدا ً
بينهما ،إذ تفسر التغيرات في القاعدة النقدية ()MB
حوالي  % 97من التغيرات الكلية في الودائع اجلارية
 DDوذلك مبعنوية عالية جدا ً لالختبار الفردي والكلي
دون اإلشارة إلى وجود مشكلة إرتباط ذاتي متعدد
كما تشير إحصائية ديربن واتسون ،وذلك وفقا ً لنتائج
حتليل االنحدار اخلطي البسيط التالية.
DD = -573.95 + 0.77 MB
).t (-8.84) (65.20
Prob. (0.00) (0.00) ,D.W =1.6
R-2 97% ,
واملعلوم أن إجراءات السياسة النقدية في السودان
مقيدة بقوانني داعمة لتنفيذها أهمها قانون بنك
السودان لسنة  1959والتعديالت التي أدخلت علية
منذ ذلك التاريخ وحتى آخر تعديل مت في عام  2006حتى
يستوعب النظام املصرفي التقليدي الذي أنشئ في
جنوب السودان نتيجة لتوقيع اتفاق السالم الشامل
في عام  ،2005وقانون تنظيم العمل املصرفي وقانون
بيع األموال املرهونة باإلضافة إلى الضوابط واللوائح
التي تصدر من حني إلى آخر.
النموذج املبسط للمضاعف النقدي:
كبداية لفهم حتليل مكونات عرض النقود في القاعدة
النقدية واملضاعف النقدي نذكر أن عرض النقود
بتعريفه الضيق  M1يكتب وفقا للمعادلة التالية:

)M1 = Dt + Ct ……....………… (1
حيث Dt :الودائع اجلارية ،و  Ctالعملة لدي اجلمهور.
تشمل القاعدة النقدية غير املعدلة بالتغيرات
في االحتياطي النقدي القانوني مجموع العملة
واالحتياطيات النقدية للبنوك العاملة في االقتصاد
املعني (مبا في ذلك النقود في خزن البنوك التجارية)،
وميكن كتاية ذلك كما يلي:
)MB = Ct + Rt ………..………… (2
فالعملة املعروضة بواسطة البنك املركزي عند
الطلب تعكس قرارت محافظ استثمار اجلمهور وليس
إجراءات السياسة النقدية ،خالفا ً الحتياطيات البنوك
( )Rtوالتي ميكن أن تتأثر بإجراءات بيع وشراء األوراق
املالية بواسطة البنوك املركزية .و بغرض التسهل
نفترض أن هنالك نظام مبسط لالحتياطي النقدي
القانوني كما يلي:
)RR = r D 0 , < r < 1 …………. (3
حيث  rهي نسبة االحتياطيات التي يجب أن حتتفظ
بها البنوك التجارية.
التغير في نسبة االحتياطي النقدي القانوني تعكس
إجراءات السياسة النقدية التي يتخذها البنك املركزي،
وإذا افترضنا كذلك للتبسيط أن االحتياطيات الفعلية
دائما ً تساوي االحتياطيات القانونية واالحتياطي
اإلضافي  Excessيساوي صفر فإن املعادلة ( )3ميكن
إعادة كتابتها كاآلتي:
)R = r D ……………..………….. (4
النموذج يكتمل بافتراض أن العملة لدى اجلمهور متثل
نسبة  kمن الودائع اجلارية حيث :
)Ct = k D …………......………… (5
وبتوحيد املعادالت 4 ،2 ،1و  5ميكن استنتاج املضاعف
النقدي لعرض النقود باملعادلة التالية :
)M1 = m MB …........…………. (6
حيث  mهو املضاعف النقدي ويعطي باملعادلة:
)m = (1+ k) /( r + k) …………. (7
وفقا ً لذلك فإن أي إجراء للسياسات النقدية بزيادة
 Rبوحدة واحدة من خالل الشراء عن طريق عمليات
السوق املفتوحة سيزيد القاعدة النقدية بوحدة

واحدة وعرض النقود بـ  mوحدة .وفي هذه احلالة فإن
إجراءات السياسة النقدية ال تؤثر فقط على القاعدة
النقدية من خالل التغير في االحتياطيات ولكن أيضا ً
تؤثر على املضاعف النقدي من خالل التغير في نسبة
االحتياطي النقدي القانوني.
وبإجراء تعديل بسيط على القاعدة النقدية فإن أثر
السياسات النقدية على حجم عرض النقود ميكن
عزله مبقياس وحيد ،وهذا املقياس البديل للقاعدة
النقدية يسمى بالقاعدة النقدية املعدلة Adjusted
 ،Monetary Baseوالتي تعكس التغيرات في احتياطي
البنوك واالحتياطي النقدي القانوني ،ونحسب
املستوى االفتراضي لالحتياطيات حتت متطلبات
االحتياطي القانوني املوجود خالل فترة األساس
لالحتياطيات الفعلية بناء على الودائع احملجوزة
وقتها ،وفي خالل فترة األساس احملددة فإن التغيرات
في االحتياطي القانوني التي تعزى للتغير في نسبة
االحتياطي تضاف للقاعدة النقدية أي:
)AMB = MB + RAM(1) ………….. (8
حيث أن حجم االحتياطيات املعدلة يعرف كما يلي:
)RAM = (r* -r) D ……..........…….. (9
وهذا التعديل يقيس حجم االحتياطي النقدي املضاف
(ضخ سيولة في حالة خفض النسبة)  /أو اخملصوم
(امتصاص سيولة في حالة رفع النسبة) نتيجة
للتغير في نسبة االحتياطي.
وفي فترة األساس فإن االحتياطيات املعدلة تساوي
صفر ولذلك فإن القاعدة النقدية املعدلة تساوي
القاعدة النقدية ،واالنخفاض في نسبة االحتياطي
النقدي القانوني مقارنة بفترة األساس يضيف
احتياطيات (موارد) في اجلهاز املصرفي ،ولذلك يزيد
من حجم القاعدة النقدية وعلى العكس فإن زيادة
نسبة االحتياطي النقدي القانوني يخلف انخفاضاُ
في املوارد بتخفيض حجم القاعدة النقدية املعدل.
بتوحيد املعادالت  1 ،4 ،5 ،8و  9ميكن استنتاج :
)M1 = m* AMB ……….....……. (10
حيث AMB:القاعدة النقدية املعدلة.
1- (RAM) Stand for : Resreve Adjustment Magnitude.
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)m* = (1 + k)/(r* +k) ……….. (11
بهذا التصور لعمليات عرض النقود فكل التغيرات في
السياسة النقدية عبر التغير في نسبة االحتياطي
النقدي القانوني واالحتياطيات تنعكس في القاعدة
النقدية املعدلة ،والتغير في املضاعف النقدي يعكس
فقط التغير في رغبة اجلمهور في االحتفاظ بالعملة
كنسبة من الودائع اجلارية ،وألن نسبة العملة إلى
الودائع في هذا النموذج ال تتأثر بإجراءات السياسة
النقدية التي تتخذها البنوك املركزية فإن املضاعف
النقدي يكون مستقالً.
الطلب على العملة ،الودائع اجلارية وشبه النقود:
الرغبة في فهم نسبة العملة إلى الودائع ترجع إلى
 Fisherسنة  1911الذي أكد أن لكل شكل من أشكال
النقود سرعة دخل مختلفة ،وأيقن أن لشكلي النقود
بدائل غير تامة ،فالعملة تصلح لعمل املبادالت اآلنية
 Face to Faceبينما توفر الودائع اجلارية وسائل
مناسبة لعمل املبادالت الكبيرة والبعيدة of Out
 townوعلل  Fisherذلك بأن األفراد يحققون التوازن بني
النوعني من النقود .ففكرة االحتفاظ بالنسبة املثلى
بنيت على افتراض أن األفراد يقررون كم من النقود
التي ميتلكونها يتم توزيعها بني العملة والودائع
اجلارية بناء على امليزة النسبية لكل منهما (عملة
– ودائع) مقارنة بخطة الفرد إلجراء معامالته املالية
وتكلفة االحتفاظ بذلك .وهذه النسبة دالة في عدد
من املتغيرات االقتصادية واالجتماعية(((.
بناء على تلك املتغيرات فإن الطلب على العملة
والودائع اجلارية اعتبر بوجه قاطع نسبياُ ،باإلضافة
إلى ذلك وألن األفراد أحرار لتعديل تركيبة ما يحملونه
من مال وبسرعة وبتكلفة أقل ،فتم افتراض أن نسبة
العملة إلى الودائع الفعلية تنحرف عن النسبة
املرغوب فيها فقط في األجل القصير ،وبناء على هذا
التبرير فكل التغيرات التي حتدث في نسبة العملة
إلى الودائع ميكن عرضها على أساس أنها تغيرات في
النسبة املرغوب االحتفاظ بها تتأثر بأحد العوامل
 -1إفترض فشر أن احلجم األمثل لنسبة العملة الي الودائع يعتمد
علي الدخل احلقيقي أو الثروة ،درجة التطور اإلقتصادي ،الكثافة
السكانية ،تكلفة اإلحتفاظ والعادات والتقاليد.
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التي حتدد االحتفاظ بنسبة العملة إلى الودائع وال
تتأثر بإجراءات السياسة النقدية التي يتخذها البنك
املركزي.
إحالل الودائع واملضاعف النقدي:
إذا أخذ في االعتبار أن الطلب على العملة والودائع
اجلارية يحدد بواسطة عوامل مستقلة عن بعضها
البعض فإن السياسة النقدية ميكن أن يكون لها
تأثيرا ً مباشرا ً على االحتفاظ النسبي لكليهما،
والقنوات التي ميكن ان ينتقل من خاللها التأثير ميكن
توضيحها بسهولة في احلالة التي يكون فيها الطلب
على العملة مستقل متاما ً عن الودائع اجلارية ،وذلك
باستبدال املعادلة ( )5السابقة باملعادلة التالية:
)\Ct = C ………………… (5
وفي هذه احلالة تكون العملة ثابتة ال تتغير بتغير
الودائع اجلارية ،وبإعادة كتابة املعادلة ( )1تصبح
كاآلتي:
\

) M1 = (1+k) Dt ……………… (1
حيثk =Ct/Dt:
\
\
بإستخدام املعادلة 1و  5في مكان املعادلة  1و 5
السابقتني فإن العالقة بني عرض النقود والقاعدة
النقدية واملضاعف النقدي ميكن كتابتها كاآلتي:
)M1 = m* AMB …………..(12
حيثm* = [(1+k)/(r*+k)] :
وعليه فإن الفرق بني عرض النقود في املعادلة 12
واملعادلة  10هو أن السياسة النقدية تؤثر على
القاعدة النقدية املعدلة واملضاعف النقدي في
آن واحد معا ً فإذ أخذ في االعتبار تدخل السياسة
النقدية لشراء أوراق مالية عن طريق عمليات السوق
املفتوحة فإن هذه السياسة ستزيد من احتياطيات
البنوك وبافتراض أن االحتياطي اإلضافي يساوي صفر
في الصياغة السابقة لهذا النموذج ( )10مت افتراض
أن نسبة العملة ال تتغير ،فالزيادة في الودائع اجلارية
ستكون مصحوبة بزيادة نسبية في العملة ولذلك
فإن نسبة العملة إلى الودائع لن تتغير وهكذا فإن
أثر السياسة النقدية على عرض النقود سيعزل في
القاعدة النقدية دون تأثير على املضاعف النقدي.

(3) Ϣϗέ ϞϜη
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وفى النموذج املعدل مع زيادة الودائع اجلارية وثبات العملة
فإن نسبة العملة إلى الودائع ستنخفض ويرتفع املضاعف
النقدي * mوفي هذه احلالة فإن التغير في السياسة
النقدية سينعكس في القاعدة النقدية املعدلة بسبب
تأثير السياسة على اإلحتياطيات ،وفي املضاعف النقدي
بسبب تأثير السياسة على نسبة العملة إلى الودائع.
يالحظ أن العالقة بني نسبة العملة إلى الودائع
واملضاعف النقدي في السودان عكسية كما يتضح
من الشكل رقم ( )3أعاله ،إذ جند أن املضاعف يرتفع
مع انخفاض نسبة العملة إلى الودائع (Currency
 ،)Ratioويتفق ذلك مع النظرية ،وكميا ً ميكن حتديد
تلك العالقة بإجراء حتليل االنحدار ملتغير نسبة
العملة إلى الودائع ( )Crعلى املضاعف النقدي ()m
والتي بتطبيقها على بيانات السودان خالل الفترة
 2009 - 2000الشهرية تتضح نتائج ذلك كما يلي:
)m.= 1.58 – 0.01Cr + 0.61 (AR
)t (30.99) (-6.75) (8.03
R-2 78.2% ,D.W =2.3
)F-s =203.71 ,F-prob = (0.00
يالحظ أن التغيرات في نسبة العملة تؤثر عكسيا ً
على املضاعف النقدي ( القيمة السالبة ملعامل نسبة
العملة( ،وذلك مبعنوية عالية جدا ً لالختبار الفردي t
والكلي  Fدون وجود مشكلة ارتباط ذاتي متعدد كما
تبني قيمة إحصائية ديربن واتسون .D.W

عالقة العملة لدى اجلمهور بالودائع اجلارية عالقة
قوية جداً ،إذ تبني النتائج التالية أن حوالي  97%من
التغيرات الكلية في العملة ترجع إلى التغيرات في
الودائع اجلارية وكذلك هي عالقة نسبية وفقا ً ملا تشير
الية قيمة معامل الودائع اجلارية .0.78
Currency = 580.4 + 0.78 DD
)t (10.9) (58.9
)R-2 96.8% ,D.W =1.64 ,F-prob =(0.00
املهم في عالقة الودائع اجلارية بالعملة أنها عالقة ذات
إجتاهني مبعنى أن الودائع تؤثر على العملة وتتأثر بها،
والدليل على ذلك ما توضحه نتائج اختبار السببية
في العالقة املعروف بـ Granger Causality Test
Granger Causality Test
Demand Deposits & Currency

F-statitics Prob
9.13
0.00
0.00

10.33

Obs
113

Null Hypothesis:
DD does not
Granger Cause
Currency
Currency does not
cause DD

وفق النتيجة أعاله ميكن رفض فرضي العدم وبالتالي
نقبل الفروض البديلة وذلك ألن مستوى املعنوية أعلى
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من  % 0.05في احلالتني ،وهكذا فإن الودائع اجلارية تؤثر
على العملة والعملة تؤثر على الودائع ،وإذا حسبنا
االرتباط بني النمو في حجم الودائع اجلارية والتغير في
حجم العملة جنده ارتباط عكسي ( )-0.58مبعنى أن
النمو في الودائع يؤثر سلبا ً على حجم العملة ويتأثر
سلبا ً بزيادة حجم العملة.
اخلالصة والتوصيات:
يتضح من النتائج السابقة أن املضاعف النقدي في
حالة السودان غير مستقل عن إجراءات السياسة
النقدية ،والذي يؤكد ذلك وجود ارتباط قوي ما بني
الودائع واملضاعف النقدي ( ،)0.64وكذلك ما بني
املضاعف ونسبة العملة ،إذا ً تؤثر إجراءات السياسة
النقدية على الودائع والتي بدورها تؤثر على العملة،
وبالتالي يتأثر املضاعف نتيجة لتأثير إجراءات السياسة
النقدية على الودائع وعلى العملة معاً .ولذلك جند
أن  99.0%من التغيرات الكلية في عرض النقود ()M1
تفسر بالتغيرات التي تتم في حجم القاعدة النقدية
(متغير إجراءات السياسة النقدية) ومبعنوية عالية
جدا ً لالختبار الفردي  tدون وجود مشاكل قياسية
بالنموذج وذلك وفقا ً لنتائج التحليل التالية.
)M1 = -305.2 + 1.34 Mb + 0.55 AR(2
)t (-2.19) (55.09) (6.35
)R-2 99.0% ,D.W = 1.52,F-prob = (0.00
والشكل رقم ( )4أدناه يوضح القوة التفسيرية
للنموذج.
شكل رقم ()4
Money Supply M1
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إن عدم إستقاللية املضاعف النقدي عن إجراءات
السياسة النقدية في السودان يدعم جدوى استخدام
القاعدة النقدية كهدف تشغيلي إلدارة السياسة
النقدية لتحقيق الهدف الوسيط (عرض النقود)
في سبيل خدمة األهداف االقتصادية الكلية ،ومبا
أن إجراءات السياسة النقدية بإمكانها التأثير على
املتغيرات النقدية التي حتدد احلجم النهائي للسيولة
في االقتصاد ،وألن حتقيق احلجم املستهدف من عرض
النقود يتم عن طريق التنبوء بحجم املضاعف النقدي
وحجم القاعدة النقدية املصحح في أغلب األحيان،
فالبد لواضعي السياسات النقدية أن يتنبؤا بأثر
إجراتهم النقدية على املضاعف النقدي أوال ً وتضمني
ذلك في عملية التنبؤ ،ألن عدم تضمني أثر إجراءات
السياسة النقدية في عملية التنبؤ باملضاعف من
شأنه أن يضعف من فاعلية هذه الطريقة في تقدير
حجم السيولة .وإن تضمني أثر اإلجراءات النقدية في
عملية التنبؤ يتطلب تدفقا ً منتظما ً للبيانات النقدية
وبدورية حسب متطليات عملية إدارة السيولة ،من
كل اجلهات ذات العالقة خاصة البنوك التجارية
واملؤسسات املالية غير املصرفية بجانب بيانات البنك
املركزي.
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مقدمة:
تهتم الدولة عادة باإلشراف والرقابة علي اجلهاز
املصرفي وتوكل جزءا ً كبيرا ً جدا ً من هذه املهمة
للمصرف املركزي .فتهدف عملية اإلشراف والرقابة
التي يقوم بها املصرف املركزي إلي حماية كل من
املساهمني واملودعني وكل األطراف املتعاملة مع اجلهاز
املصرفي ،وذلك للتأكد من أن أعمال املصارف بأنواعها
اخملتلفة تسير وفقا ً لألهداف واخلطط والسياسات
التي حتقق أهداف األطراف جميعها وأهداف االقتصاد
القومي ككل .وتزداد أهمية الرقابة املصرفية في
النظام املصرفي اإلسالمي ألن عالقة املصرف باملودعني
والعمالء ليست عالقة دائن مبدين ولكنها عالقة
مشاركة في نتائج النشاط في أغلب األحيان.
يقول احلسني((( ( )2007أن هنالك نوعان رئيسان من
اإلشراف والرقابة املصرفية حتكم أداء املصارف وهما
الرقابة الداخلية والرقابة اخلارجية .فالرقابة الداخلية
تقوم بها أجهزة خاصة باملصرف نفسه مثل رقابة
الهيكل التنظيمي (إشراف املديرين علي بعضهم
البعض) ورقابة املراجعة الداخلية ،فأجهزة الرقابة
الداخلية تكون حتت سيطرة وإشراف اإلدارة العليا
للمصرف وترفع تقاريرها جمللس اإلدارة أو للمدير العام
للمصرف ملتابعتها واتخاذ قرارات بشأنها .أما الرقابة
اخلارجية فتقوم بها أجهزة ال تتبع إداريا ً للمصرف
تشمل رقابة املراجع اخلارجي ورقابة أجهزة الرقابة
الشرعية ورقابة البنك املركزي.
تتمثل مهام املراجع اخلارجي للمصرف في اإلطالع
على كل أعمال املصرف احملاسبية وسجالته وذلك
للتأكد من أنها منتظمة وأنها تعكس املوقف املالي
احلقيقي للمصرف .وتهدف الرقابة الشرعية التي
تقوم بها أجهزة الرقابة الشرعية إلى التأكد من أن
أعمال املصرف مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالمية،
وذلك مبراجعة جميع أعمال ونشاطات املصرف
االستثمارية واالدخارية واخلدمية للتأكد بأنها متت
وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية وكذلك إيجاد
البدائل والصيغ املشروعة ألي أعمال مصرفية تخالف
 -1احلسني ،محمد عوض الكرمي – أعمال املصارف وشركات التأمني
في النظام املالي اإلسالمي – معهد إسالم املعرفة –ودمدني–
السودان – 2007 -ص96
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أحكام الشريعة اإلسالمية ،وعليها أن تقدم تقريرا ً
بذلك للجمعية العمومية للمساهمني توضح فيه
مدى التزام املصرف بأحكام الشريعة اإلسالمية في
جميع معامالته.
هنالك اختالف بني املصارف السودانية في بعض
املعاجلات احملاسبية مثل :املوارد التي لها أولوية في
االستثمار (موارد املساهمني ،موارد أصحاب ودائع
االستثمار أو االثنني معاً) ،البنود التي يجب عمل
مخصصات لها واجلهة التي يؤول لها هذا اخملصص
بعد نهاية كل فترة ،التمييز بني املصروفات اإلرادية
والرأسمالية ،حجم االحتياطي النقدي الداخلي
واخملاطر املقابلة له ،اختالف اإلجراءات احملاسبية
لتطبيق صيغ التمويل اإلسالمي ،أسس حتديد املكافآت
اخلاصة بأجهزة الرقابة اخلارجية (املراجع اخلارجية،
أجهزة الرقابة الشرعية) ،أسس حتديد نسبة أرباح
البنك في صيغة املشاركة ،أسس توزيع األرباح بني
املساهمني وأصحاب ودائع االستثمار ،مصدر تكوين
مخصص خملاطر االستثمار ،وكذلك أسس حتديد
مكافآت مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .وال شك
فأن توحيد مثل هذه املعاجلات يعطى القوائم املالية
جودة عالية حيث يسهل عملية املقارنة ويفيد في
اتخاذ القرارات عند املفاضلة بني املصارف ،كما يفيد
في عملية اإلشراف والرقابة من قبل البنك املركزي،
كذلك على اجلانب األخر هنالك اختالفا ً في مدارس
الفقهاء الذين يعملون في أجهزة الرقابة الشرعية
بني متساهل ومتشدد في فتاوى العمل املصرفي مما
يؤدى إلى اختالفات فقهية تقود بدورها إلى اختالفات
في املعاجلات احملاسبية.
مشكلة البحث:
أن املصارف السودانية تتشابه في أوجه كثيرة
أهمها:
 -1أنها تعمل في ظل نظام مصرفي إسالمي يشرف
عليه البنك املركزي والهيئة العليا للرقابة الشرعية
علي اجلهاز املصرفي واملؤسسات املالية ،إذ يتم تنفيذ
األعمال وفق مناذج تخدم أغراض جميع األطراف مبا
في ذلك قضية توحيد بعض املمارسات احملاسبية
والفقهية.
-2إلزام البنك املركزي للمصارف السودانية بتطبيق
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معايير هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ومعايير احملاسبة اإلسالمية ،إذ شكل ذلك
أرضية صاحلة لتوحيد املمارسة احملاسبية والفقهية.
إال أن املهتم بواقع التقارير املالية للمصارف السودانية
يالحظ اختالفا واضحا ً في املعاجلات احملاسبية
والفقهية من مصرف ألخر مما يؤثر علي عمل البنك
املركزي في اإلشراف والرقابة وكذلك علي مستخدمي
القوائم املالية اآلخرين.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلي معرفة مدى االختالف في
املعاجلات احملاسبية والفقهية وأسباب هذا االختالف
في النظام املصرفي في السودان ودور ذلك علي
اإلشراف والرقابة ،إذ مت اختيار بعض املصارف عينة
للدراسة بطريقة عشوائية.
أهمية البحث:
تنبع أهمية البحث من أن توحيد املعاجلات احملاسبية
والفقهية متكن البنك املركزي من القيام مبهامه الرقابية
واإلشرافية بصورة مثلى ويساعد ذلك في االستقرار
املصرفي ،وكذلك يساعد األطراف املتعاملة مع اجلهاز
املصرفي من اتخاذ قراراتها بطريقة مثلى أيضا ً مما
ينعكس إيجابا ً على تنمية االقتصاد السوداني.
منهجية البحث:
املنهجية املتبعة في هذا البحث وصفيه حتليلية
قائمة علي أسلوب املقارنة بني املعاجلات احملاسبية
والفقهية التي متت في القوائم املالية لعدد من
املصارف ملعرفة حجم االختالف وأسبابه.
حدود البحث:
تغطي هذه الدراسة املصارف السودانية املوجودة
في شمال السودان ( 16والية) وذلك ألن املصارف في
الشمال تطبق النظام املصرفي اإلسالمي.
كما أن الدراسة استبعدت املصارف التنموية ألن
نظامها احملاسبي يختلف أصالً عن املصارف التجارية
لطبيعة النشاط فيها.
أيضا ً تغطي هذه الدراسة الفترة الزمنية من
 2003حتى  2008لتوفر قوائم مالية لكل املصارف
التجارية.
 مت تقسيم البحث إلي ثالثة محاور (ال تشمل املقدمةواخلالصة) ،إذ يتناول احملور األول الدراسات السابقة

اإلطار النظري للدراسة ،أما احملور الثاني فيستعرض
لألسباب اجلوهرية التي جتعل هنالك اختالفا ً في
املعاجلات احملاسبية والفقهية بني املصارف السودانية
(التجارية) .وكذلك تناول أمثلة ومناذج من واقع القوائم
املالية لالختالفات في املعاجلات احملاسبية ،وتضمن احملور
الثالث دور البنك املركزي في معاجلة هذه االختالفات
وانعكاسات ذلك علي اإلشراف والرقابة.
احملور األول :الدراسات السابقة:
بعد مراجعة الكتابات املتاحة في هذا الشأن لم يجد
الباحث غير دراسة واحدة تناقش بعض محاور هذا
البحث .وهي الدراسة التي قام بها عبد املنعم حسن
علي ( ،)2002عن دور البنك املركزي في توحيد املعاجلات
احملاسبية في املصارف السودانية وتوصلت الدراسة
لآلتي:
 /1أن السبب الرئيسي في اختالف املعاجلات احملاسبية
يرجع الختالف املدارس احملاسبية.
 /2أن النقص في كوادر البنك املركزي يجعل األدوات
الرقابية مثل التفتيش امليداني وغيرها غير كافية
ألنها تتم في فترات متباعدة وعادة تكون سطحية
لضيق الوقت ونقص الكوادر املدربة لذلك ال تتم فيها
مناقشة مثل هذه االختالفات.
أن هذا البحث سيكمل الدراسة السابقة من عدة
زوايا ،إذ يعتقد الباحث أن هنالك إختالفا ً في املعاجلات
احملاسبية سببه اختالف مدارس الفقهاء في أجهزة
الرقابة الشرعية مما يؤثر علي اإلجراءات واملعاجلات
احملاسبية حتى في ضوء وجود هيئة عليا للرقابة
الشرعية ،كما أن هذا البحث يركز علي آثر االختالفات
احملاسبية والفقهية علي وظيفة الرقابة واإلشراف
التي يقوم بها البنك املركزي ودوره في معاجلة كل أو
بعض هذه املعاجلات.
اإلطار النظري للدراسة:
أشار القاضي((( ( )2001إلي أنه هنالك العديد من
املؤلفني لديهم رغبة ملحة في توحيد املبادئ احملاسبية
علي نطاق الدولة الواحدة أو علي نطاق الدول لتمكني
املستثمرين وغيرهم من اتخاذ القرارات املبنية علي
قوائم مالية قابلة للمقارنة ولتسهيل عملية اتخاذ

القرارات خاصة للمؤسسات اإلشرافية وبالرغم من
أن هذا االجتاه غير عملي علي مستوى الدول ،إال أنه
أمر قد يكون عمليا ً علي مستوى النشاط الواحد
في الدولة الواحدة ،كما في جمهورية أملانيا االحتادية
واجلمهورية الفرنسية واململكة العربية السعودية،
حيث يطبق النظام احملاسبي املوحد في كل دولة على
حدا ،فهنالك مبادئ محاسبية موحدة ودليل موحد
للحسابات وتعاريف ومصطلحات موحدة ،بحيث
يسهل جتميع البيانات إلعداد التقارير على مستوى
الوحدات وعلى مستوى الدولة.
هنالك جملة من األسباب التي تدفع إلى توحيد
صيغ املعامالت اإلسالمية ،فكثير من االقتصاديني
واملصرفيني ظلوا ينتقدون االجتهادات اخملتلفة
املتعلقة بتطبيق الصيغ اإلسالمية مما أدى ملمارسة
تختلف من مصرف ألخر في الصيغة االستثمارية
الواحدة ،مما يخلق لبسا ً كبيرا ً في التقارير املالية.
لذلك يرى البعض أن يكون أولوية عمل الهيئة العليا
للرقابة الشرعية العليا السعي لتقليل اآلثار السالبة
لالختالفات الفقهية الكبيرة ،أو إزالتها للتمكني
من الوصول ملمارسة موحدة ومرنة وعملية للصيغ
اإلسالمية .كما أن توحيد املعايير التي تستخدم في
ضبط املعامالت املصرفية هو املبرر األساسي إلصدار
معايير احملاسبة اإلسالمية لتسهيل عملية اإلشراف
والرقابة وذلك لن يتم ما لم تتوحد األحكام التي تبنى
عليها هذه املعايير.
(((
فقد ذكر الطاهر ( )2001مبا أن املصارف التجارية في
السودان تتشابه في طبيعة أعمالها فال بأس أن يقوم
املصرف املركزي من توحيد املعاجلات احملاسبية لهذه
املصارف،ألن االختالفات سيؤدي إلى تباين في نتائج
البيانات املالية وبالتالي ال متثل هذه البيانات الواقع.
أقرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ( )1997بأن تبنى وتطبيق صيغ التمويل
اإلسالمية ما زال في بدايته وأن هنالك اختالفا ً في
املعاجلات احملاسبية مما يجعل من الصعب جدا ً مقارنة
القوائم املالية للمصارف ولكن تبني وتطبيق هذه
الصيغ يساعد مستقبالً في تقليل املصارف وتضييف

 -1القاضي ،حسني – نظرية احملاسبة ،الدار العلمية للطباعة
والنشر «عمان»2001 ،

 -2الطاهر ،محمود ذكريا ،وسائل املصرف املركزي للتنبؤ بالتعثر
املصرفي -جامعة اجلزيرة ص (2000 )9م
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نطاق االختالفات في املمارسة احملاسبية علما ً بأن
ممثلي املصارف األعضاء خاصة السودانية قد شاركوا
في مناقشة ومداولة معايير احملاسبة اإلسالمية
قبل تطبيقها في عام 1998م(((،لذلك فأن تطبيق
هذه املعايير يتوقع أن يعكس املراكز املالية بصورة
أفضل وتعني املصارف علي دعم اإليجابيات والبعد عن
السلبيات.
الدراسات أن دور أجهزة الرقابة
اتضح أيضا في بعض
ً
الشرعية في مراجعة العمليات املالية يختلف من
مصرف آلخر ،وفي ذلك يقول عطية (1989م)((( أن عددا ً
قليالً من املصارف اإلسالمية يتيح ألجهزة الرقابة
الشرعية مراجعة عملياتها بالتفصيل وتقدمي تقرير
عنها جمللس اإلدارة ومن بني هذا العدد القليل بنك
التضامن اإلسالمي السوداني ،فلذلك فأن معظم
املصارف تقوم أجهزة الرقابة الشرعية فيها مبراجعة
العمليات التي حتول لها من اإلدارة التنفيذية مما يدل على
اختالف دور أجهزة الرقابة الشرعية من مصرف آلخر.
فاملصارف اإلسالمية مختلفة حول أشكال أجهزة
الرقابة الشرعية (هيئة أم إدارة أم مستشار) وحول
عضوية أجهزة الرقابة الشرعية والتخصصات
األساسية والضرورية التي ميكن متثيلها وحول اجلهة
التى تقوم بتعيني أعضاء أجهزة الرقابة الشرعية
وحتديد أتعابها وأسس حتديد هذه األتعاب ،وحول
طبيعة عمل هذه األجهزة (بعض املصارف تسمح لها
باإلشراف على أعمال الزكاة وأخرى ال تسمح بذلك)،
وحول اجلهة املسئولة عن متابعة تنفيذ مالحظات
أجهزة الرقابة الشرعية ومدى وجود ممثل دائم ألجهزة
الرقابة الشرعية بالبنك ملتابعة العمل اليومي.
أن توحيد واتفاق املصارف اإلسالمية علي املفاهيم
والقواعد احملاسبية والفقهية يساعد في حتقيق اآلتي:
 /1توحيد قواعد تسجيل وقياس النتائج وعرض القوائم
والتقارير املالية مما يسهل املقارنة وعملية اإلشراف
والرقابة ألجهزة الرقابة الداخلية أو اخلارجية.
 /2تسهيل عمل احملاسب واملراجع عند إعداد ومراجعة
القوائم املالية.
 -1معايير هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية-
البحرين 1998م.
 -2عطية ،محمد كمال ،النظم احملاسبية في اإلسالم ،مكتبة
القبة – القاهرة ص (1989 – )42م.
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 /3تقليل التنوع في استخدام القواعد واألساليب
واإلجراءات احملاسبية.
 /4متكني مستخدمي القوائم املالية من التمييز بني
التغيرات احلقيقية والتغيرات احملاسبية في املركز
املالي للمصرف ونتائج أعماله من ناحية ،ومتكنهم
من التمييز بني االختالفات اجلوهرية واالختالفات غير
اجلوهرية في أداء املصرف مقارنة باملصارف األخرى من
ناحية أخرى.
احملور الثاني :دواعي اختالف املعاجلات احملاسبية بني
املصارف السودانية:
هنالك العديد من األسباب التي جتعل املصارف
اإلسالمية في داخل القطر الواحد تتبع معاجلات
محاسبية مختلفة ،فعدم وجود تنسيق بني اجلامعات
السودانية في املنهج الذي يجب أن يدرسه طالب
احملاسبة يعتبر من تلك األسباب،فاملناهج تختلف من
جامعة ألخرى من حيث الشكل (مسميات املقررات
ومسميات التخصص) وكذلك تختلف من حيث
املضمون (عدد املقررات في كل منهج وحجمها)
وكذلك تختلف حسب نظام الدراسة (النظام
السنوي والنظام الفصلي) ويؤدي كل ذلك إلى اختالف
جوهري في مضمون خريجي احملاسبة ،فالتنسيق بني
اجلامعات في املناهج أمرا ً ممكنا ً لتخريج محاسبني
ميتلكون احلد األدنى من التوافق املعرفي ليستطيعون
الحقا ً عمل بيانات وقوئهم محاسبية شبه متوافقة
في املؤسسات التي يعملون بها.
كذلك من دواعي وجود االختالفات احملاسبية عدم وجود
مناذج محاسبية ملزمة للمعاجلات اخملتلف حولها صادرة
من اجلهات الرقابية واإلشرافية أو من احتاد املصارف،
فمثل هذه النماذج والبرامج االلكترونية تسهل عمل
اجلهات اإلشرافية والرقابية وكذلك تسهل عملية
اتخاذ القرار ملستخدمي القوائم املالية.
تعتبر االختالفات الفقهية أيضا ً من أهم األسباب التي
تقود إلي اختالفات املعاجلات احملاسبية ،فمن الطبيعي
أن تختلف وجهات نظر القائمني على أمر هيئات الرقابة
الشرعية حيال بعض املواضيع الختالف مدارس أعضاء
هذه الهيئات ولتعدد وتنوع عمل ونشاط املصارف
من جهة أخرى،هذا يقتضي بالضرورة التنسيق بني
عمل هذه الهيئات تطورا ً للفقه اإلسالمي وحفاظا ً

علي ثقة األطراف التي تتعامل مع النظام املصرفي
ككل من مساهمني ومودعني وأجهزة الدولة اخملتلفة
واجملتمع ككل في العملية املصرفية ،وعلى الهيئة
العليا للرقابة الشرعية على املصارف واملؤسسات
املالية دراسة فتاوى هيئات الرقابة الشرعية اخملتلفة
لتضييق نطاق اخلالف ما أمكن ذلك.
الحظ الباحث عند إطالعه على التقارير والقوائم
املالية لألعوام ( )2008-2003واملقابالت التي متت
مع املسؤولني في بنك أم درمان الوطني ،بنك املزارع
التجاري،بنك التضامن اإلسالمي ،البنك اإلسالمي
السوداني ،البنك السوداني الفرنسي ،بنك فيصل
اإلسالمي ،بنك الشمال اإلسالمي ،بنك الثروة
احليوانية ،بنك التعاون اإلسالمي ،مجموعة بنك
اخلرطوم ،أن هنالك اختالفات عديدة في املعاجلات
احملاسبية والفقهية أهمها:
 /1معاجلة استحقاقات املراجع اخلارجي (مكافأته)
وكذلك أجهزة الرقابة الشرعية ،حيث تخصم في
بعض املصارف من أرباح املساهمني ،وفي البعض اآلخر
من األرباح قبل توزيعها علي املساهمني واملودعني.
 /2أسس حتديد مكافآت أجهزة الرقابة الشرعية
واملراجع اخلارجي  -وجد الباحث أن بعض املصارف
حددتها حسب عدد زيارات أعضاء هذه األجهزة
للمصرف والبعض اآلخر أعتبرها مكافأة مقطوعة
حتدد في نهاية العام وقلة من املصارف تركت اآلمر
جمللس اإلدارة ليعاجلها في نهاية الفترة املالية وبنك
واحد عاجلها عن طريق جعلها راتب شهري ثابت.
فطريقة حتديد هذه األتعاب ومعاجلتها له تأثير على
استقاللية هذه املؤسسات ودورها في الرقابة.
 /3مدى قيام املراجع اخلارجي مبراجعة األرباح الفصلية.
تقوم بعض املصارف بتوزيع أرباح فصلية (كل ثالثة
شهور أو ستة شهور) علي أصحاب ودائع االستثمار،
فبعض املصارف تسمح للمراجع اخلارجي مبراجعة
هذه التوزيعات والبعض اآلخر ال يعطي املراجع اخلارجي
فرصة لذلك بحجة أن التوزيع الفصلي غير نهائي
ألصحاب ودائع االستثمار الذين سحبوا ودائعهم
كلها قبل نهاية العام.
 /4إهالك مصروفات التأسيس :تشير القوائم املالية
للمصارف املعنية أن هنالك مجموعة من املصارف

تقوم بإهالك مصروفات التأسيس والبعض اآلخر
أعتبرها مصروفات جارية.
 /5مصدر تكوين مخصص الديون املشكوك في
حتصيلها ومخصص مخاطر االستثمار،معاجلة الديون
املشكوك في حتصيلها إذا مت حتصيلها ،فاملمارسة
املصرفية أوضحت أن بعض املصارف كونتها من األرباح
قبل التوزيع (بني املساهمني واملودعني) والبعض اآلخر
كونها من أرباح أصحاب ودائع االستثمار فقط ،في
حني مصرف واحد كونها من أرباح املساهمني فقط.
 /6التوقيت الذي يتم فيه تسليم أصحاب ودائع
االستثمار أرباحهم ،فبعض املصارف تسلم هذه
األرباح بعد شهر واحد من نهاية العام والبعض اآلخر
بعد شهرين في حني تقوم بعض البنوك بتسليمها
بعد  6أشهر وأكثر من نهاية العام املالي .فاملصلحة
العامة تقتضي توزيعها بأعجل ما تيسر.
 /7كيفية معاجلة العمليات االستثمارية اخلاسرة،
فأحيانا ً حتمل حسب أسباب اخلسارة وأحيانا ً أخرى
حتمل على أرباح املساهمني وأصحاب ودائع االستثمار
معاً .واألصل أن حتمل حسب أسباب اخلسارة.
 /8أنواع الدفاتر احملاسبية التي حتتفظ بها هذه
املصارف .تختلف اجملموعة الدفترية التي حتتفظ بها
املصارف السودانية تبعا ً الختالف الطريقة احملاسبية
املتبعة في تسجيل وجتميع العمليات ومن أكثر الطرق
استخداما ً في السودان الطريقة الفرنسية والطريقة
االجنليزية.
 /9تسمح بعض أجهزة الرقابة الشرعية في بعض
املصارف ألصحاب ودائع االستثمار بإضافة وسحب
املبالغ املالية للحساب في أثناء فترة الوديعة
االستثمارية في حني ترفض بعض أجهزة الرقابة
الشرعية ذلك.
 /10تسمح بعض املصارف بدور ألجهزة الرقابة
الشرعية في إعداد وصياغة ومراجعة العقود
االستثمارية ،وكذلك مراجعة مناذج عقود اخلدمات
املصرفية وإبداء الرأي في الضمانات وباملقابل هنالك
مصارف ال تسمح لها بذلك.
 /11أسند أمر سلطة تعيني وتبعية أجهزة الرقابة
الشرعية في بعض املصارف جمللس اإلدارة وفي البعض
األخر للجمعية العمومية للمساهمني وال شك أن
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ذلك يؤثر على دور واستقاللية هذه األجهزة.
هنالك اختالفات محاسبية عديدة لم يتمكن الباحث
من معرفة تفاصيلها لعدم وجود هذه التفاصيل في
التقارير املالية مثل أسس حتديد حوافز العاملني وأسس
حتديد نسبة الديون املشكوك في حتصيلها ،وأسس
معاجلة إعادة تقييم األصول ،وأسس حتديد االحتياطي
النقدي الداخلي ،واإليرادات التي تخص املودعني وتلك
التي تخص املساهمني وتلك التي تخص االثنني معاً.
احملور الثالث :دور البنك املركزي في توحيد املعاجلات
احملاسبية والفقهية:
تهدف عملية اإلشراف والرقابة التي يقوم بها البنك
املركزي على املصارف التجارية للتأكد من السالمة
املالية وحتقيق الكفاءة اإلدارية والنظم احملاسبية ،وفي
هذا اإلطار جاءت جهود البنك املركزي خللق أجهزة
مصرفية قوية وقادرة على القيام بدورها متمثلة في
مشروع توفيق األوضاع ( )1994والذي يشمل علي
توحيد النظم احملاسبية .إذ يرى شاير((( (1981م) بالرغم
من أن منع االحتيال والغش من أهم أهداف املراجعة
والتفتيش في املصارف ،إال أنه لم يكن األهم حيث
ينصب التركيز األساسي في النظر إلى ما أن كانت
املصارف ملتزمة بالقوانني والنظم واللوائح التي
تختص بأصولها املمتلكة وأنها حتتفظ بهذه األصول
في دفاترها بشكل منتظم.
ألزمت قوانني الرقابة واألشراف املصرفية ولوائح البنك
املركزي املصارف التجارية تزويد البنك املركزي بتقارير
وكشوفات دورية وتقارير أخرى يطلبها البنك املركزي
حسب احلاجة وتتضمن هذه البيانات والكشوفات
بيانات محاسبية وأرقام إحصائية تتناول مختلف أوجه
النشاط املصرفي وتعكس صورة عن أوضاعه املالية،
ويقوم موظفون مختصون في املصرف املركزي بتحليل
ودراسة هذه البيانات الستنباط العديد من النسب
واملؤشرات التي تعكس صورة واضحة ألوضاع كل
مصرف .وال شك أن هذه التقارير والكشوفات ستكون
أقل فائدة مالم تستند علي نظام محاسبي موحد أو
قليل االختالفات .كما أن حتقيق العدالة واملساواة علي
نحو موضوعي من القيم التي تقتضى توحيد املعاير
 -1شاير ،محمد عمر – املعهد العاملي للفكر اإلسالمي – سلسلة
إسالمية املعرفة 1981م.
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واملعامالت في النظام املصرفي ككل من جهة وبني
املصارف من جهة أخرى ،فعلي اجلهات الرقابية مثل
البنك املركزي وأجهزة الرقابة الشرعية توحيد املعايير
التي تستخدمها في ضبط معامالت املصارف خاصة
معايير احملاسبة واملراجعة وغيرها .علما ً بأن فلسفة
وممارسات املؤسسات املالية اإلسالمية تختلف عن
نظريتها الربوية.
ألجل توحيد املعايير واملعاجلات احملاسبية والفقهية
قام بنك السودان املركزي بجهود عديدة أهمها:
 /1قيام الهيئة العليا للرقابة الشرعية في اجلهاز
املصرفي واملؤسسات املالية بغرض التنسيق بني
عمل أجهزة الرقابة الشرعية في املصارف حفاظا ً
علي ثقة األطراف التي تتعامل مع النظام املصرفي
ككل وذلك بتضييق نطاق االختالفات ما أمكن
ذلك وصوال ً لتوحيد املمارسة املصرفية .علما ً بأن
تكوين الهيئة قد شمل إضافة للمختصني في علم
الشريعة اإلسالمية بعض اخملتصني في االقتصاد
واملصرفيني لتكامل األدوار .وقد أصدرت هذه الهيئة
بعض اإلصدارات التي من شأنها حتقيق أهدافها التي
من بينها التوافق في عمل أجهزة الرقابة الشرعية،
حيث مت إصدار دليل املرابحة لتسهيل عمل املوظفني
في املصارف وغيره.
 /2قام البنك املركزي بإلزام املصارف السودانية عام
1998م بتطبيق معايير هيئة احملاسبة واملراجعة
للمؤسسات املالية اإلسالمية وأكد على ذلك في
سياساته املالية الصادرة بعد ذلك .ويهدف البنك
املركزي من وراء ذلك إلي حتقيق هدف السالمة املالية
واملصرفية وتعميق أسلمة اجلهاز املصرفي وحتقيق
الرقابة املصرفية الكاملة علي هذا القطاع.
 /3وكذلك قام بالتنسيق مع مجلس احملاسبني القانونني
لتوحيد املتطلبات األساسية للنظام احملاسبي مع
األخذ في االعتبار االختالفات بني املصارف وذلك في
إطار السياسة املصرفية الشاملة للجهاز املصرفي
(1998م2002-م) الصادرة في  31ديسمبر 1998م.
وفي هذا اإلطار نسقت أجهزة الرقابة الشرعية
باملصارف اخملتلفة الجتماعات بينها بغرض توحيد
وجهات النظر في بعض القضايا املصرفية ،فقد سبق
لهذه األجهزة أن اجتمعت وشاركت في صياغة عقود

الصيغ اإلسالمية وإعادة النظر في عقود سابقة وإبداء
الراي في بعض العمليات املصرفية وذلك بغرض تقليل
اخلالفات بني املصارف وتوحيد املمارسات املصرفية .وال
متانع هذه األجهزة من توحيد املمارسات املصرفية عن
طريق مناذج يصدرها البنك املركزي ألغراض السياسة
النقدية أو إصدار منشودات لتطبيق إجراءات محددة
أو عن طريق إدخال النظام اإللكتروني الشامل كما هو
احلال في اململكة العربية السعودية.
ورغم هذه اجملهودات الضخمة التي يقوم بها البنك
املركزي فإن هنالك جهودا ً إضافية يجب بذلها
لتحقيق هدف توحيد املمارسات املصرفية ويجب
أن تبذل هذه اجملهودات في إمكانية توحيد املعاجلات
احملاسبية والفقهية.
اخلالصة:
أن بنك السودان املركزي قد قام بجهود كبيرة لتوحيد
املمارسة احملاسبية شملت تطبيق معايير هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات اإلسالمية علي كل
املصارف وساعدت هذه اخلطوة في عملية توحيد
شكل ومضمون القوائم والتقارير املالية مما سهل
مقارنتها بني املصارف واتخاذ القرارات السلمية خاصة
في أغراض الرقابة واإلشراف ،ورغم ذلك فإن هنالك
اختالفا ً في بعض املعاجلات احملاسبية في املصارف
السودانية وذلك ناجت من سببني أساسني هما اختالف
املدارس احملاسبية واختالف املدارس الفقهية .وميكن
توحيد كل إجراءات تطبيق صيغ التمويل اإلسالمية
وكل املمارسات املصرفية (محاسبية وفقهية) عن
طريق وضع مناذج ومنشورات يصدرها البنك املركزي أو
عن طريق إدخال النظام اإللكتروني الشامل.
توصي الدراسة باالستمرار في تطبيق معايير هيئة
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
وكذلك االستمرار في تفعيل دور الهيئة العليا للرقابة
الشرعية ألن ذلك يساعد كثيرا ً في زيادة التوافق في
املمارسة احملاسبية واملصرفية ،كذلك توصى الدراسة
البنك املركزي بضرورة اهتمام فرق التفتيش امليداني
واإلدارات املسؤولية عن الرقابة املصرفية مبناقشة
االختالفات في املعاجلات احملاسبية عند زيارتهم
للمصارف ،إذ ال يعقل أن تختلف املعاجلات احملاسبية
في قضايا جوهرية مثل أسس حتديد أتعاب املراجع

اخلارجي وكذلك أسس حتديد أتعاب أجهزة الرقابة
الشرعية واجلهة التي تتحمل هذه األتعاب (أرباح
املساهمني أم أرباح املودعني أم أرباح االثنني معاً).
كذلك توصى الدراسة بأن تقوم اجلامعات السودانية
التي بها برامج احملاسبة باالتفاق على حد أدنى من
املنهج الدراسي حتى يكون هنالك وفاق في مجال
املمارسة احملاسبية في السودان.
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أجازت الهيئة العليا من حيث املبدأ نظام التمويل النقدي عن طريق املشاركة في عمليات
استثمارية قائمة .وأعربت الهيئة عن تخوفها من وجود بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا
املقترح .وعلمت الهيئة أن السيد /احملافظ قد كون جلنة للنظر في إمكانية تطبيق هذا املشروع من
الناحية العملية بنا ًء .على ذلك تقدم البنك مبقترح ضوابط نظام السيولة التشغيلية للمصارف،
في أثناء مناقشة هذه الضوابط توقفت الهيئة عن الفقرة األخيرة من املادة ( )3في الفتوى حتت
األسباب واحلكم صفحة  ،2وتقرأ هذه الفقرة:
(ويجوز أيضا ً أن تدخل في احملافظ االستثمارية املعامالت التي آلت إلى أعيان ومنافع ونقد وديون،
بشرط أن تكون األعيان واملنافع هي الغالبة).
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رأى بعض األعضاء في الهيئة أنه ال يجوز تصكيك الديون القائمة جملرد خلطها مع األعيان واملنافع،
مع غلبة األعيان واملنافع .ومبا أن الهيئة تعكف اآلن على دراسة هذا األمر ،فقد رأت جواز العمل مبا
ورد في صدر املادة ( )3الذي يقرأ:
(جواز تصكيك كل املعامالت التي تستند على أصول حقيقية كاملشاركات واملضاربات واإلجارة،
يجوز الدخول فيها مشاركة ،سواء أكانت على أساس كل عملية على حده أم على أساس
مجموعة عمليات «محفظة»).
وعليه يجوز للمصارف تصكيك كل املعامالت التي تستند على أصول حقيقية كاملشاركات
واملضاربات واإلجارة ،وتؤجل العمليات التي تؤول إلى ديون كما في املرابحة والسلم حتى تصدر
الهيئة حكمها على خلط الديون القائمة مع األعيان واملنافع.
واهلل ولي التوفيق والسداد،،،
البروفيسور /عبد اهلل الزبير عبد الرحمن
رئيس الهيئة

د .أحمد علي عبد اهلل
األمني العام

43

في إطار حتقيق املزيد من املرونة والشفافية لتنفيذ
سياسات بنك السودان املركزي للعام ،2010
مت إصدار منشورات خاصة مبراجعة الضوابط
واإلجراءات اخملتصة بعمليات تنظيم اجلهاز
املصرفي ومبيعات وحتويالت النقد األجنبي خالل
الربع الثالث من العام  2010وفيما يلي إيجاز ملا
تضمنتة هذه املنشورات.
( )1منشور إدارة السياسات بتاريخ 2010/6/16
معنون إلى كافة املصارف املعتمدة .بغرض تعديل
منشور سياسات بنك السودان املركزي للعام
 2010الصادر بتاريخ  ،2009/12/28ومت مبوجبة تعديل
الفقرة  - 1أ ( 1 -االحتياطي النقدي القانوني) من
البند أوالً :محور السياسة النقدية والتمويلية
لتقرأ كاالتي:
على املصارف اإلسالمية االحتفاظ بأرصدة نقدية
لدى بنك السودان املركزي في شكل احتياطي
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نقدي قانوني بالعملة احمللية بنسبة  %11من
جملة الودائع بالعملة احمللية و  %11من جملة
الودائع بالعمالت األجنبية ،على أن تتم تسوية
الزيادة في االحتياطي النقدي القانوني على الودائع
بالعمالت األجنبية بالعملة احمللية ،وتشمل الودائع
(الودائع اجلارية ،الودائع االدخارية ،الودائع األخرى
كما يعكسها تقرير املوقف األسبوعي للودائع
والتمويل باملصرف ،عدا الودائع االستثمارية وما
في حكمها).
ومت التوجيهة بان يتم العمل بهذا التعديل ابتدا ًء
من األول من يوليو .2010
( )2منشور رقم (( )2010/2ملحق) الصادرمن إدارة
السياسات بتاريخ  2010/7/18معنون إلى شركات
الصرافة املعتمدة بغرض املبالغ املباعة نقدا ً
بالنقد األجنبي للعمليات غير املنظورة واملتمثلة

في (السفر ،العالج ،الدراسة ،مصروفات األسر..
الخ) داخل صالة املغادرة مبطار اخلرطوم الدولي وقد
تضمن املنشور االتي:
 /1ان تقوم شركة الصرافة مبقرها باستالم املقابل
احمللي من الشخص املسافر وتسليمه إيصال
باملبلغ املعادل بالنقد األجنبي موضحا ً في االيصال
االسم رباعي كما هو بجواز السفر ،رقم اجلواز
وتاريخ السفر.
 /2أن تقوم شركات الصرافة بإرسال مبالغ
املسافرين املباعة بالنقد األجنبي إلى املكتب
اخملصص للتسليم في املطار مصحوبا ً بقائمة
تشمل أسم العميل رباعي ،املبلغ املباع ،رقم اجلواز
و تاريخ السفر.
 /3أن يقوم العميل بإستالم املقابل بالنقد األجنبي في
مطار اخلرطوم مبوجب اإليصال الصادر من الصرافة
والوارد في الفقرة ( )1أعاله وذلك بعد إكمال إجراءات
السفر واستالم بطاقة الصعود للطائرة.
تظل بقية الضوابط املنظمة للمبيعات غير
املنظورة و الواردة بكتيب ضوابط وتوجيهات إدارة
السياسات لشركات الصرافة للعام  2010سارية
دون تعديل.
يسري العمل بهذا امللحق إعتبارا ً من الثامن
والعشرين من شهر يوليو  2010مع ضرورة تعميمه
على جميع فروعكم العاملة بالسودان.
( )3منشور رقم (( )2010/3ملحق) الصادرمن إدارة
السياسات بتاريخ /8أغسطس 2010/معنون إلى
شركات الصرافة املعتمدة بغرض مبيعات النقد
األجنبي بغرض السفر فقد تقرر اآلتي:
 -1أن تقوم شركات الصرافة بالبيع لغرض السفر
لكل من اململكة االردنية الهاشمية واجلمهورية
العربية السورية وجمهورية مصر العربية في حدود
مبلغ اليتجاوز  1000دوالر أمريكي فقط( ،ألف دوالر
أمريكي) أو مايعادلها بالعمالت األجنبية األخرى.

 -2تظل الضوابط املنظمة ملبيعات النقد األجنبي
بغرض السفر األخرى سارية دون تعديل.
يسري العمل بهذا امللحق اعتباراً من تاريخه
مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة
بالسودان.
( )4منشور رقم (( )2010/4ملحق) الصادرمن إدارة
السياسات بتاريخ /15أغسطس 2010/معنون
إلى كافة املصارف املعتمدة بغرض مبيعات النقد
األجنبي بغرض السفر فقد تقرر اآلتي:
 -1أن تقوم املصارف بالبيع لغرض السفر لكل من
اململكة االردنية الهاشمية واجلمهورية العربية
السورية وجمهورية مصر العربية في حدود مبلغ
اليتجاوز  1000دوالر أمريكي فقط (ألف دوالر
أمريكي) أو مايعادلها بالعمالت األجنبية األخرى.
 -2تظل الضوابط املنظمة ملبيعات النقد األجنبي
بغرض السفر األخرى سارية دون تعديل.
يسرى العمل بهذا امللحق إعتباراً من تاريخه مع
ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة
بالسودان.
( )5منشور رقم ( )2010/5الصادر من اإلدارة العامة
لللسياسات والبحوث واالحصاء بتاريخ /23
سبتمبر 2010/معنون إلى كافة املصارف وشركات
الصرافة املعتمدة .بغرض تعديالت في ضوابط
وإجراءات النقد األجنبي ،فقد مت تعديل اآلتي:
أوالً :في مجال احلسابات اجلارية احلرة بالنقد
األجنبي (مقيمني):
 /1إجراءات فتح احلسابات:
يسمح للمصارف بفتح احلسابات اجلارية احلرة
وفقا ً لآلتي:
يتم فتح احلسابات اجلارية احلرة بتحويالت من
اخلارج فقط.
يتم فتح احلسابات اجلارية احلرة لألفراد الذين لديهم
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تدفقات نقدية مستمرة بالنقد األجنبي (بعد إبراز
املستندات املؤيدة لذلك) لتغذية حساباتهم مثالً
(الذين يتقاضون مرتباتهم بالعملة األجنبية أو
الذين لديهم حتويالت منتظمة وراتبة).
يسمح للعاملني بالدولة بفتح حسابات إدخار أو
استثمار فقط (دون منحهم دفاتر شيكات) وال
يشترط أن يتم فتح احلسابات بتحويل من اخلارج.
يكون احلد األدنى لفتح احلساب اجلاري 5.000
يورو (فقط خمسة ألف يورو) أو ما يعادلها من
عملة الدوالر األمريكي ،الريال السعودي ،الدرهم
اإلماراتي ،اجلنيه االسترليني.
تظل ضوابط فتح احلسابات للجهات احلكومية
واملؤسسات العامة سارية دون تعديل.
على املصارف توفيق أوضاع احلسابات القائمة وفق
اإلجراءات اجلديدة قبل بداية العام 2011م.
 /2استخدام احلسابات:
تكون استخدامات احلسابات اجلارية احلرة وفقا ً
لآلتي:
 حتويالت للخارج ألغراض السفر ،العالج ،الدراسةواستيراد أشياء ضرورية فقط ،وذلك بعد تقدمي
املستندات املؤيدة وفي حدود مبلغ اليتجاوز 10.000
يورو (فقط عشرة الف يورو) أو ما يعادلها من
العمالت احلرة األخرى.
 السحب مبوجب شيكات. السحب النقدي وفق السياسة الداخلية لكلمصرف.
 البيع لصالح املصارف التجارية وبسعرهااملعلن.
 /3تغذية احلسابات:
تظل ضوابط تغذية احلسابات اجلارية احلرة كما
هي دون تعديل.
ثانياً :في مجال الصادر:
 /1يتم استخدام حصيلة الصادر وفق اآلتي:
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 حصائل الصادر الناجتة عن متويل العملية بواسطةاملصرف يتم بيعها فقط للمصرف املمول.
 حصائل الصادر املنفذة من مصادر متويل أخرىتباع للمصارف أو ألغراض االستيراد فقط عن
طريق املصارف.
 /2غير مسموح لشركات الصرافة شراء حصائل
الصادر.
ثالثاً :في مجال االستيراد:
 /1يسمح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع
لتنفيذ عمليات االستيراد للسلع األساسية ذات
االولوية (القمح ،األدوية ،األجهزة واملعدات الطبيه،
مدخالت اإلنتاج الزراعي والصناعي ،اآلالت واملعدات
الرأسمالية) واالستيراد ألغراض االستثمار .أما
بالنسبة للسلع األخرى فيتم استيرادها عن طريق
خطابات االعتمادات املستندية إطالع (Sight/
 )Lcsوالدفع ضد املستندات (Cash Against
.)Document
 /2غير مسموح للمصارف إصدار خطابات الضمان
بغرض االستيراد.
رابعاً في مجال سوق النقد األجنبي:
 -1غير مسموح للمقيمني (شركات ،أفراد...،الخ )
من القيام بأي استثمارات خارجية.
 -2يجب أن تتم تسوية كافة املعامالت الداخلية
بالعملة احمللية.
 -3يحظر على املصارف إصدار خطابات الضمان
بالنقد األجنبي للمقيمني لصالح مستفيدين
بالداخل.
خامساً:
تظل بقية الضوابط واإلجراءات األخرى املنظمة
لعمل النقد األجنبي والواردة بكتيب ضوابط
وتوجيهات النقد األجنبي لعام 2010م وكتيب

ضوابط وتوجيهات إدارة السياسات لشركات
الصرافة لعام  2010واملالحق الصادرة حتى تاريخه
سارية دون تعديل.
يسري العمل بهذا امللحق اعتبارا ً من تاريخه
مع ضرورة تعميمه على جميع فروعكم العاملة
بالسودان.
( )6منشور رقم (( )2010/6ملحق) الصادرمن اإلدارة
العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز املصرفي بتاريخ
/15يونيو 2010/معنون إلى كافة املصارف العاملة
واخلاص بضوابط تفعيل الضبط املؤسسي وبغرض
ضبط عملية االختيار لعضوية مجالس اإلدارات،
ومنحها االهتمام الالزم باإلضافة إلى مراعاة
املطلوبات والدور املفترض لسكرتير مجلس اإلدارة،
وكذلك ما يتعلق مبكافآت وحوافز رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة .فقد تقرر اآلتي:
أوالً :مجالس اإلدارات
 -1ال يسمح باجلمع بني رئاسة مجلس إدارة مصرف
وعضوية مجلس إدارة مصرف آخر.
 -2يجب أن يكون رئيس مجلس اإلدارة حاصالً على
مؤهل جامعي مناسب كحد أدنى.
 -3أن ال يتم ترشيح أي شخص مت عزله أو حظره
بواسطة بنك السودان املركزي لعضوية مجلس
إدارة أي مصرف ،أو شركة تابعة يساهم فيها
املصرف إال بعد موافقة بنك السودان املركزي وبعد
مرور فترة ال تقل عن ثالثة سنوات من تاريخ العزل.
 /4أعضاء مجالس اإلدارة املمثلني جلهات
مساهمة:
أ) ال يسمح أن يكون ممثل اجلهة املساهمة في
مصرف ممثالً لها في أكثر من مصرف.
ب) ال يتم تغيير ممثل اجلهة املساهمة في مجلس
إدارة املصرف أكثر من مرة خالل دورة اجمللس ،إال
بعد احلصول على موافقة بنك السودان املركزي
املسبقة.

 /5سكرتير مجلس اإلدارة:
أ /يجب أن يتم عرض الطلب للعضو املرشح
كسكرتير جمللس اإلدارة على بنك السودان املركزي
للتقرير بشأنه ُمرفقا ً معه استمارة الترشيح
اخلاصة بالبيانات املطلوبة لذلك الغرض.
ب /أن يكون الشخص املرشح حاصالً على مؤهل
جامعي له صلة بالعمل املصرفي.
ج /أن يكون متفرغا ً متاما ً للعمل باملصرف.
د /أن ال يشغل منصبا ً تنفيذيا ً باملصرف.
هـ /تنتهي دورة سكرتير مجلس اإلدارة بانتهاء
دورة اجمللس وميكن التجديد له بعد احلصول على
موافقة بنك السودان املركزي.
و /ميكن عزل سكرتير مجلس اإلدارة بواسطة
بنك السودان املركزي أو مجلس اإلدارة أو اجلمعية
العمومية.
 /6اجتماعات مجلس اإلدارة واجلمعيات
العمومية للمصارف:
أ) يحظر على املصارف عقد اجتماعات اجلمعيات
العمومية خارج البالد.
ب) يجب ان تعقد على األقل نصف اجتماعات
مجلس اإلدارة بالسودان ومبقر املصرف.
ج) على املصارف إرسال املعلومات التي سيتم
عرضها في اجتماع اجلمعية العمومية إلى
اإلدارة العامة للرقابة املصرفية قبل أسبوعني من
تاريخ االنعقاد ،وذلك حتى يتسنى لإلدارة اخملتصة
دراستها ،وفي حالة عدم استيعاب املعلومات ألي
جزئيات مطلوبة والزمة فسوف يتم تنبيه املصرف
إلدراجها ،وإذا لم يقم بذلك سيقوم بنك السودان
املركزي بتقدمي بيان للجمعية العمومية في ذلك
اخلصوص.
ثانياً :اتفاقيات اإلدارة
تهدف اتفاقيات اإلدارة إلى االستفادة من خبرات
وإمكانيات مصارف أخرى داخلية كانت أو خارجية

47

لديها خبرات طويلة في مجال عملها ومشهود
لها بالنجاح في مجال العمل املصرفي ،وتقدم
الدعم بكافة صوره (الدعم الفني والتقني واإلداري
 ،وصياغة العقود ،وإعداد دراسات اجلدوى ،ووضع
أسس الختيار وتعيني وتدريب املوظفني ،إعداد
امليزانيات التقديرية ...الخ) ،عليه فإن بنك السودان
املركزي ال ميانع من دخول املصارف في اتفاقيات من
هذا النوع حسب الشروط التالية:
 /1في حالة أن تكون باملصرف مساهمات من
مصارف أجنبية يجب ان تكون اجلهة مقدمة الدعم
طرف ثالث بخالف اجلهة األجنبية املساهمة في
البنك احمللي.
 /2يتوجب احلصول على موافقة بنك السودان
املركزي بخصوص جميع بنود االتفاقية.
 /3ضرورة التأكد من إملام الطرف الثاني (مقدم
الدعم) بكافة جوانب العمل املصرفي السوداني
وااللتزام بكافة الضوابط واملوجهات.
 /4يجب أن تكون اجلهة املوقع معها االتفاقية
مؤسسة مصرفية.
 /5تكون الفترة الزمنية لالتفاقيه سنتني كحد
أقصى على أن ال يتم جتديدها إال بعد الرجوع
للبنك املركزي لدراسة مبررات التجديد والوقوف
على تقييم مردود الفترة األولى لالتفاقية.
 /6يتعني على املصرف املتابعة اللصيقة ألداء
مقدمي الدعم مبوجب االتفاقية ،وتقدمي تقرير
نصف سنوي للبنك املركزي للوقوف على مدى
تنفيذ االتفاقية.
 /7يجب احلصول على موافقة بنك السودان املركزي
املسبقة عند تنفيذ أي التزام مالي للطرف الثاني
(مقدم الدعم).
 /8يجب أن ال تكون األتعاب املدفوعة نظير االتفاقية
نسبة من األرباح وامنا مبلغ يحدد مسبقا ً يقدر على
حسب اخلدمة املقدمة.
 /9يجب على اجلهة املتعاقد معها االلتزام
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بالصالحيات اخملولة لها في االتفاقية وعدم
التدخل في العمل التنفيذي وبخاصة في مجال
التمويل واالستثمار والتصديق على العمليات
بحيث يقتصر عملها على تقدمي الدعم الفني
واالستشارات والتعامالت اخلارجية واملراسلني
والتي ال تتعارض مع العمل التنفيذي.
 /10يجب على اجلهة مقدمة الدعم الفني االلتزام
باحملافظة على سرية املعلومات التي تقوم باإلطالع
عليها من خالل عملها.
 /11في حالة حدوث نزاع بني البنك واجلهة املتعاقد
معها لتقدمي الدعم يتم اللجوء للتحكيم ويكون
ذلك وفق القوانني السارية في السودان.
 /12ليس هنالك ما مينع املصارف األجنبية التي
ترغب في فتح فروع لها بالسودان أو أي جهات أخرى
ترغب في إنشاء مصرف أجنبي بالسودان ،من أن
تفصح عن رغبتها في االستعانة بجهة خارجية
لتقدمي الدعم اإلداري والفني والتقني لها ،وذلك
عند تقدمي طلب التصديق مبزاولة العمل املصرفي
بالسودان.
( )7منشور رقم (( )2010/7ملحق) الصادر من
اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز املصرفي
بتاريخ /21يونيو 2010/معنون إلى كافة املصارف
واملؤسسات املالية بخصوص أسس وضوابط توزيع
األرباح على املساهمني فقد تقرر مراعاة األسس
والضوابط األتية:
/1ان تكون األرباح احملققة ناجتة من أعمال املصرف
احلقيقية (خدمات مصرفية ومتويل واستثمار ...الخ
) وليست ناجتة من إعادة تقييم األصول.
 /2أن حتمل كل البنود التي متثل (مصروفات ،خسائر،
أقساط إطفاء )...لقائمة الدخل قبل توزيع األرباح.
 /3أن يتم استيفاء اخملصصات الالزمة.
 /4رسملة جزء من األرباح السنوية في حدود (%15
إلى .)%20

نظم احتاد املصارف العربية وبنك السودان املركزي واالحتاد
الدولي للمصرفيني العرب واحتاد املصارف السوداني
املؤمتر العربي الثالث باخلرطوم خالل الفترة  29 - 28إبريل
لعام 2010م ببرج الفاحت حتت عنوان (مناخات االستثمار
وتكامل املوارد في الوطن العربي).
افتتح املؤمتر األستاذ /علي عثمان محمد طه نائب
الرئيس اجلمهورية ،مبشاركة أكثر من  400شخصية
مصرفية عربية ودولية بينهم وزراء مالية واقتصاد،
وزراعة واستثمار ومحافظو بنوك مركزية ،وممثلو هيئات
ومؤسسات مالية واستثمارية عربية وأجنبية.
وفى هذا الصدد قامت مجلة البيان االقتصادية في
عددها  463الصادر في يونيو  2010بتغطية أعمال
املؤمتر املصرفي العربي ،حيث أبرزت جانبا ً من خطاب
نائب الرئيس األستاذ /علي عثمان محمد طه ،ومحافظ
بنك السودان املركزي الدكتور صابر محمد حسن ،حيث
عكست تفاؤل القيادة السودانية بانعقاد املؤمتر في
اخلرطوم وإفادات السيد /احملافظ حول فتح أبواب السودان
مشرعة لألموال العربية لالستثمار .وفيما يلي تلخيص
ما جاء في مجلة البيان االقتصادية(((:
خاطب املؤمتر السيد /محافظ بنك السودان املركزي،
حيث أشار للتطورات التى شهدها القطاع املصرفي
السوداني مثل حتسني املراكز املالية للمصارف وتطوير
قدراتها بجانب تطبيق املعايير الدولية ،ومعايير مجلس
اخلدمات املالية واإلسالمية ،وتأسيس مبادئ احلوكمة
املؤسسية للمصارف وتطبيق التقنية املصرفية .وذكر
 -1العدد رقم ( )463يونيو 2010

أن هذه اإلصالحات ساهمت بشكل كبير في جعل
املصارف السودانية في مرتبة متقدمة ،اآلمر الذي أهلها
آلن تكون مراكز جذب لالستثمار اخلارجي في القطاع
املصرفي ،وبني أن الصيرفة اإلسالمية أثبتت قدرتها على
جتاوز تداعيات األزمة املالية العاملية ،الفتا ً إلى التطور
االقتصادي الذي يشهده السودان من حيث املناخ
االستثماري اجليد ،وناشد السيد /احملافظ الدول العربية
لتنشيط التكامل االقتصادي العربي من خالل الفرص
واالمتيازات املتاحة التي متتلكها معظم الدول العربية.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس إدارة إحتاد املصارف العربية
د .عدنان أحمد يوسف ضرورة بناء شبكة واسعة من
التحالفات اإلستراتيجية مع املؤسسات ومنظمات
اجملتمع الدولي ،مبينا ً أن املؤمتر جاء للتركيز على القضايا
العربية واإلجابة على األسئلة الدائرة حول كيفية تكامل
املوارد ومناخات االستثمار واالستفادة من دروس األزمة
العاملية ،وتوجيه التمويل نحو االقتصادات احلقيقية
واملشاريع اإلنتاجية بجانب املشروعات الصغيرة
واملتوسطة ،واإلسراع في بناء إستراتيجية اقتصادية
تقوم على حتسني مناخات االستثمار وضبط مجتمع املال
واألعمال العربي ،وإيجاد بنية مصرفية عربية استثمارية
ذات معايير عالية تعمل على جذب الرساميل العربية
في ظل إصالحات تشريعيه وتنظيميه مالئمة ،مشيرا ً
إلى اختيار السودان ملناقشة تكامل املوارد ومناخات
االستثمار ،يرجع إلى ذلك أهمية موقع السودان اجلغرافي
وامتالكه للثروات الطبيعية ،األمر الذي يؤهله الن
يكون مصدرا ً هاما ً من مصادر تغطية احتياجات الدول
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العربية من الغذاء والطاقة ،وأشار إلى أن بنك السودان
املركزي ساهم بشكل فعال في توسيع مظلة الرقابة
املصرفية ،وأن عدد املصارف العاملة بالسودان بلغ 35
مصرفا ً تنتشر في واليات السودان اخملتلفة ،مؤكدا ً تزايد
نسبة النمو في املصارف.
أما د .جوزف طربية رئيس مجلس إدارة االحتاد الدولي،
فقد أوضح أن القطاع املصرفي العربي يدير أكثر من
تريليوني دوالر من املوجودات باإلضافة إلى استناده إلى
قاعدة ودائع تفوق التريليون دوالر ،مشيرا ً إلى أن القاعدة
الرأسمالية تزيد على  200مليار دوالر ،األمر الذي يظهر
اإلمكانيات التي حتظى بها املصارف العربية في لعب دور
كبير في جذب وتنشيط االستثمارات احمللية واإلقليمية
واملساهمة في إخراج االقتصادات العربية من األزمة،
أشار طربية أن األزمة املالية العاملية أدت لزيادة حرص
الدول العربية على تنشيط التعاون وخصوصا ً في مجال
املصارف.
وذكر أن أهم أهداف املؤمتر تقوم على وضع آليات لتنشيط
املشاريع االستثمارية العربية العابرة للحدود كمدخل
للتكامل االقتصادي العربي وحتفز املصارف لالستثمار
في القطاعات اإلنتاجية ومتويل املؤسسات الصغيرة ،وان
هنالك فرص استثمارية كبيرة في السودان متكنه من
جذب االستثمار .ومن الضروري تشخيص العقبات التى
تواجه حركة اإلستثمار ،ودراسة األولويات االقتصادية
لكل دولة عربية بجانب وضع تعديالت على قوانني
االستثمار بهدف إعطاء املستثمرين ضمانات أكثر.
كما أكد رئيس إحتاد املصارف السودانية السيد /عبداهلل
نقد اهلل أن املصارف اإلسالمية استطاعت إثبات قدرتها
على جتاوز األزمة املالية في ظل تأثر املصارف العربية
التقليدية سلبا ً باألزمة املالية ،وأن ثورة االتصاالت وحركة
العوملة االقتصادية أدت ضرورة التعامل املصرفي مع
األزمات .وان الدول العربية محتاجة لتوظيف املوارد عبر
مشاريع تنموية إستراتيجيه ذات عائد ملموس يساهم
في تطويرها وتنميتها ،األمر الذي ينعكس إيجابا ً على
املواطن العربي ،وأشار لضرورة تهيئة املناخ استثماري
املالئم املشجع لتدفق االستثمارات البينية واالستفادة
من املوارد املتاحة التي تذخر بها الدول العربية.
تطرق املتحدثون خالل جلسات املؤمتر الى أهمية اإلسراع
في إعادة هيكلة الصناعة املصرفية العربية وفق املعايير

50

الدولية ،باعتبارها مصادر التمويل األساسية للمشاريع
االستثمارية مع التأكيد على ضرورة رقابة أدائها ملواجهة
اخملاطر واألزمات التى عصفت وال تزال تعصف بكبريات
املصارف واملؤسسات املالية الدولية.
وبصورة عامة مت التركيز على ضرورة تشخيص كل
العقبات واملصاعب التي مازالت حتول دون انسياب
حركة االستثمارات العربية البينية وصوال ً إلى حتديد
األولويات واجلدوى االقتصادية للمشروعات االستثمارية
العربية املشتركة،مبا في ذلك العمل على مراجعة
قوانني االستثمار وتعديلها عند الضرورة وبالصورة التى
توفر للمستثمرين العرب واألجانب الضمانات املطمئنة
واحلماية الكافية والبيئة اآلمنة والعوائد اجملزية ،وضرورة
توفير التسهيالت للمستثمرين وحتقيق األمن الغذائي
وإعادة هيكلة الصناعة املصرفية العربية وتطبيق معايير
بازل وخاصة في جانب احلوكمة والرقابة واإلشراف.
ونقلت معلومات صحافية عن األمني العام الحتاد املصارف
العربية الدكتور فؤاد شاكر قوله على هامش املؤمتر أن
إمكانات السودان الكبيرة تؤهله ليكون أحد أعمدة
سد الفجوة الغذائية العربية التى وصلت إلى حوالي
 30مليون دوالر ،مبينا ً أن هنالك تطورا ً في االستثمارات
العربية البينيه التى بلغت في اآلونة األخيرة  39مليار
دوالر ،واوصى بإعداد مجموعة من اخلطط واملشاريع
املشتركة بني الدول العربية وإلى ضرورة حتسني املناخ
االستثماري الزراعي في السودان.
مت خالل املؤمتر تكرمي كل من نائب رئيس اجلمهورية
معالي األستاذ على عثمان محمد طه ومحافظ بنك
السودان املركزي معالي الدكتور صابر محمد حسن
بتقدمي دروع تكرمييه لكل منهما من قبل إحتاد املصارف
العربية واالحتاد الدولي للمصرفيني العرب .كما أقام بنك
السودان املركزي حفل عشاء تكرميي للمشاركني في
املؤمتر املصرفي العربي.
ومن جانب آخر نشرت اجمللة حوارا ً أجرته مع الدكتور صابر
محمد حسن محافظ بنك السودان املركزي والذي نادى
من خالله االستفادة من أسس الصيرفة اإلسالمية في
إعادة هيكلة النظام املصرفي العاملي ملواجهة األزمات
املالية .وفيما يلي ملخص أهم ما جاء في نص احلوار:
البيان :ما الدور الذي يلعبه املصرف املركزي في
تشجيع املناخ املصرفي في السودان؟

يقوم النظام املصرفي في السودان على مبادئ الصيرفة
اإلسالمية ،وبالتالي فإن األنظمة الرقابية صممت
مبا يتناسب وخصوصيات هذه الصيرفة ،وطور البنك
املركزي آليات إدارة السيولة وفق املبادئ الشرعية واألدوات
الرقابية خلصوصيات ومعايير الرقابة واالحتراز في
املصارف اإلسالمية إضافة إلى تطبيق املعايير احملاسبية
الصادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات
اإلسالمية (.)A A O I F I
شكلت هذه املعطيات مناخا ً مالئما ً للمصارف
اإلسالمية مكنها من إدارة سيولتها من دون احلاجة
إلى اللجوء لألدوات التقليدية القائمة على سعر
الفائدة والتي متثل إحدى املشكالت الرئيسية التي
تواجه هذه املصارف في أسواق عديدة ،حيث ال توجد
منتجات إسالمية قصيرة األجل تساعد املصارف على
إدارة سيولتها.
وفي ذات السياق ،متكن البنك املركزي أيضا ً من تطوير
أدوات خاصة مكنته من القيام بدور املم ّول أو املقرض
األخير والذي يعتبر أهم أدواره ومسؤولياته جتاه القطاع
املصرفي.
كيف تقيمون القطاع املصرفي السوداني (هل هنالك
تراجع لعدد املصارف (احلكومية)؟
أي دولة حول العالم لديها مصارف ناجحة وأخرى
أقل جناحا ً أو خاسرة .أما املصارف احلكومية فعددها
لم يكون كبيرا ً في السودان فبعد أن كان القطاع
املصرفي السوداني مؤمما ً بالكامل في السبعينات،
بدأت احلكومة تدريجيا ً تخصخص املصارف
التجارية،ليتراجع العدد إلى مصرفيني حكوميني
هما بنك النيلني ،وبنك أمدرمان الوطني إلى جانب
املصارف احلكومية التنموية والتي ال ميكن خصصتها.
إلى ذلك فالبنك املركزي سعى جاهدا ً إلى معاجلة
أوضاع مختلف املصارف التجارية بغرض االلتزام
باملعايير املعمول بها ،واحلوكمة والضبط املؤسسي.
وعليه ملسنا حتسنا ً ملحوظا ً في األداء لدى العديد من
املصارف خالل السنتني املاضيتني.
كيف متيز إجراءاتكم بني املصارف السودانية واألجنبية
العاملة في السودان؟
املصارف األجنبية العاملة في السودان هي أيضا ً
شركات سودانية إسالمية ،من هنا ال متيز بني املصارف

في السودان والتعليمات الصادرة من املركزي لتشملها
كآفة.
في رأيكم ما هي الدروس التي يجب استخالصها من
األزمة املالية العاملية؟
أثبتت الصيرفة اإلسالمية بطبيعتها وطبيعة الضوابط
الشرعية التي تلتزم بها ،أنها تتميز مبناعة ذاتية
تعطيها قدرة على مواجهة األزمات املالية ،والتكييف
مع املستجدات بشكل أفضل من املصارف التقليدية،
وكل هذا بفضل ارتباط التمويل اإلسالمي باألصول
احلقيقية والنشاط املصرفي الواقعي ،مع اإلشارة إلى أن
حجم التمويل اإلسالمي ضخم جدا ً مقارنة مع حجم
األصول احلقيقية لدى املصارف التقليدية العاملية والتي
انتهت إلى الوقوع في مشكلة التعثر .من هذا املنطلق
فان الدرس األهم املستقى من األزمة هو االستفادة من
أسس الصيرفة اإلسالمية في إعادة هيكلة النظام
املصرفي العاملي.
هل من إجراءات معينة اتخذها املصرف املركزي
ملواجهة األزمة املالية؟
اتخذ املصرف املركزي إجراءات مرتبطة بطبيعة تأثر
االقتصاد السوداني والقطاع املصرفي حتديدا ً باألزمة،
علما ً أننا لم نلمس خسائر مباشرة أو انهيارات للمصارف،
وبالتالي فقد اقتصرت إجراءاتنا على التنسيق مع وزارة
املالية من اجل احتواء وحتصني آليات التحويالت املصرفية
الناجتة عن حركة الصادرات السودانية.
من جهة أخرى أوضح السيد عبد الرحمن حسن عبد
الرحمن املدير العام لبنك ام درمان الوطنى في حوار مع
البيان االقتصادية ان املصارف السودانية توفر الطمأنينة
للمستثمر األجنبي من خالل تقدمي التسهيالت الالزمة،
وتوسيع قاعدة االستثمارات احمللية ،مشيرا ً إلى انخراط
املصارف األجنبية في السوق السوداني ويدل ذلك على
استقرار االقتصاد احمللي والذي يوفر عوامل استثمارية
جاذبة ومطمئنة ،وكما يعتبر دليالً واضحا ً على
جناح جتارب قدامى املستثمرين ،األمر الذي شجعهم
على تكرارها أو بث احلماس باملستثمرين اجلدد على
خوضها .وبني أن املصارف السودانية استفادت كثيرا ً
من املنافسة األجنبية جلهة مواكبة التقنيات احلديثة،
ومنحت البنوك احمللية شهادة تؤكد أنها على املستوى
املطلوب.
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تعتبر موافقة احلكومة اليونانية السابقة حكومة
حزب «الدميقراطية اجلديدة» على شروط االحتاد األوروبي
بداية األزمة ،فهذه الشروط وهي في الواقع شروط
االحتكارات األوروبية الرأسمالية الكبرى التي جعلت
اليونان تخضع آللية توزيع مناطق اإلنتاج وفق معايير
االحتاد األوروبي ،وقد أدى ذلك إلى عدم مواصلة تركيزها
علي زراعة بعض احملاصيل اإلستراتيجية مثل الزيتون
واحلمضيات ،والتخصص باستبدال زراعة هاتني املادتني
بزراعة األزهار والورد ،ألن زراعة الزيتون واحلمضيات من
اختصاص إيطاليا وإسبانيا ،أما تربية املاشية فهي من
اختصاص هولندا ،ونتيجة لذلك فقدت اليونان قطاعا ً
حيويا ً من قطاعاتها االقتصادية املهمة جداً ،وتدفقت
على اليونان رؤوس األموال االستثمارية في مشروعات
تخدم في الواقع استثمارات دول رأس املال ،دون األخذ
بعني االعتبار قدرة اليونان على سداد املستحقات
املترتبة عليه حيال هذه املشروعات .أخذت األزمة تكبر
إلى ذروتها في املراكز الكبرى ،لتمتد إلى األطراف األقل
تطوراً ،لتشمل االقتصاد واجملتمع ،واحلياة السياسية
والنقابية ،وفئات الشباب والطالب.
وملعاجلة هذه االختالالت جلأت احلكومة اليونانية إلى
سياسة اخلصخصة جلمع ما ميكن من مبالغ لسداد
الديون ،ووصل األمر باالحتاد األوروبي أن طلب من
احلكومة اليونانية أن تبيع عددا ً من جزرها اجلميلة
جدا ً كي تسدد ديونها ،وجلوء احلكومة اليونانية لبيع
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العديد من املنشآت احلكومية لم يساعدها على
معاجلة األزمة ،وكما شبه الوضع أحد االقتصاديني
األوروبيني الكبار بقوله( :إنها تشبه عملية ضخ دم
ملريض ينزف دما ً داخلياً).
أسباب األزمة:
خرجت األزمة اليونانية إلى العلن في (أكتوبر) من
العام  ،2009حني اعترفت احلكومة اليونانية اجلديدة
بأن احلكومة السابقة قد زيفت احلسابات القومية.
وأن احلكومة احلالية تواجهه عجز في ميزانيتها
بنسبة  ،%12.7وديون تبلغ  %113من الناجت احمللي
اإلجمالي ،وال ميكنها أن تخرج من األزمة بسبب
افتقارها إلى القوة التصديرية ،وافتقادها لقدرة
استخدام سياسات البنك املركزي والسياسات املالية
مبا في ذلك تخفيض قيمة العملة بسبب عضويتها
في منطقة اليورو وخضوعها لهيمنة البنك املركزي
األوروبي ،إال أن السبب األكثر خطورة في ظهور األزمة
والذي اضطرها في النهاية إلى اخلضوع للشروط
املالية لالحتاد األوروبي وصندوق النقد الدولي وجعلها
تطبق سياسات تقشفية حادة أثارت غضبا شعبيا
واسعا يعود إلى أن معظم ديونها تأتى عبر السندات
الدولية التي متتلكها بنوك واستثمارات أجنبية،إذ
ميتلك املستثمرون والبنوك واملؤسسات الدولية %70
من إجمالي الدين العام لليونان الذي تبلغ نسبته من
الناجت احمللى اإلجمالي نحو  %130في عام .2010

في املقابل يبرز مثال آخر توضح مؤشراته خطورة وضع
الديون فيه وهو ما يستدعى انفجار أزمة اقتصادية
اكبر وأكثر خطورة ..حيث تبلغ قيمة ديون اليابان
حوالي  9.5تريليون دوالر تتجاوز نسبته ضعف الناجت
احمللى اإلجمالي لعام  2010مسجلة رقما قياسيا في
الديون وفي نسبتها إلى الناجت احمللى اإلجمالي .تركت
األزمة آثارا كبيرة في اليونان مقابل عدم وجود هذه
األزمة في اليابان لسبب وحيد يعود إلى أن  %95من
ديون اليابان احمللية مولتها مدخرات اليابانيني أنفسهم
أصحاب أكبر معدالت ادخار في العالم .لقد جتنبت
اليابان أزمة حقيقية باعتمادها على املدخرات احمللية
رغم أن املؤسسات املالية العاملية كانت ستتلهف
على االكتتاب في السندات اليابانية.
تكمن خطورة السندات الدوالرية في أنها أداة للتأثير
علي استقاللية القرار االقتصادي احمللى وحتديد
السياسات املالية وهو ما يتضح في سياسات
التقشف التي اضطرت اليونان لتبنيها .ال يعد
االكتتاب في السندات الدوالرية دليال على صالحية
السياسات االقتصادية ألي دولة ألن املستثمرين
الدوليني عند اتخاذهم قرار شراء السندات يسعون
في املقام األول إلى الربح اآلمن الذي يجنبهم الوقوع
في اجملازفات واندفاعات املضاربة وانهياراتها املنتظمة
خاصة أن أسواق األسهم في العالم تواجه منذ عقدين
سلسلة من األزمات املتواصلة وال توفر سوى نسبة
أرباح محدودة .الضرر الرئيس في شراء املستثمرين
الدوليني للسندات الدوالرية يأتي من نقلهم رؤوس
األموال من بلد إلى آخر سعيا ً وراء أي فرق في الفائدة..
وهو ما يترجم بيعا لسندات الدين مما يسبب بالتالي
ارتفاعا في معدالت الفائدة وكلفة متويل السندات
وهو ما واجهه اليونانيون في أزمتهم احلالية .تنحاز
بنية األسواق املالية العاملية والقواعد احلاكمة لصالح
املستثمرين الدوليني والشركات املتعددة اجلنسيات
وجتبر الدول التي تعتمد على التمويل الدولي لسنداتها
إلى اخلضوع إلمالءات وشروط صاحب السندات.

أسباب تدخل دول االحتاد األوربي ملعاجلة األزمة:
ترجع خطورة األزمة اليونانية وسبب اندفاع الدول
األوربية إلى مد يد العون لها إلى عدة أسباب منها:
 أن هذه األزمة تضرب الفكرة األوربية واالندماجوالتوحد في الصميم ..وتهدد العملة األوربية التي
شهدت أسوأ انخفاض لها منذ سنوات بعد أن كان
اليورو البديل احملتمل للدوالر في األسواق العاملية.
 أدرك االحتاد األوروبي ملدى خطورة انهيار االقتصاداليوناني على اقتصاده وعلى استقرار اليورو ،ولكن
االحتاد املثقل هو اآلخر باألزمة كان شفافا ً جداً،
فأملانيا أعلنت دون مواربة أنها غير قادرة على تقدمي
فلس واحد لليونان ،فهي نفسها بالكاد جتد السبل
للخروج من أزمتها االقتصادية وفرنسا وإسبانيا
وغيرهما رغم اندفاعهما في البداية ملساعدة اليونان
ليس حبا ً باليونان ،بل خوفا ً من امتداد احلريق اليوناني
إلى مجتمعاتهما املنهكة ،وسرعان ما حثوا احلكومة
اليونانية لتدبر رأسها بنفسها وإنقاذ اقتصادها
بقواها اخلاصة من االنهيار التام ،ما دفع اليونان
مرغمة وفق آلية تفكيرها الليبرالية باللجوء إلى
أسهل السبل وهو حتميل الشعب مسؤولية األزمة
وحتميله نتائجها بتبني إجراءات تقشفية للحصول
علي حزمة من املساعدات استهدفت زيادة الضرائب
على القيمة املضافة وعلى الطاقة والسلع الكمالية
ومن ثم الغذائية مع تخفيض حاد في األجور ،وحرمان
العاملني من جميع االمتيازات واإلضافات السابقة
على أجورهم ،وأخيرا ً طالت رواتب املتقاعدين
فجمدتها.
آثار األزمة:
 إن األزمة اليونانية أو بصفة أدق أزمة الديون السياديةاألوروبية من احملتمل أن تصبح مصدر للعدوى ميكن أن
تطيح باألنظمة املالية لكثير من الدول في أنحاء أخرى
من أوروبا وذلك ألن تدهور األوضاع بشكل متسارع
ميكن أن يؤثر علي دول أخرى ،إذ أن وكالة التصنيف
املالي «موديز» اعتبرت أن األزمة املالية اليونانية متثل
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خطرا كبيرا على املصارف في دول عدة بينها البرتغال
واسبانيا وايطاليا وايرلندا وبريطانيا ،كما خفضت
احدي مؤسسات التصنيفات االئتمانية تصنيف
اليونان إلى دولة عالية اخملاط ر نظرا لتزايد احتمال عدم
قدرتها علي سداد ديونها.
 على الرغم من استمرار املفاوضات بني صندوق النقدالدولي واالحتاد األوروبي من جهة واحلكومة اليونانية
من جهة أخرى حول صفقة لإلنقاذ ،فإن عوائد
السندات اليونانية ارتفعت وقفزت تكاليف االقتراض
لدى البرتغال ،كما مت تخفيض تصنيف ديون إسبانيا،
إضافة إلى اقتراب ديون البرتغال ،واليونان ،وإيطاليا ،من
نقطة مقلقة قريبة من مزاد ديون غير ممكنة السداد.
 تراجعت أسواق األسهم األوروبية ،كما تراجعاليورو إلى أدنى مستوى له خالل عام مقابل الدوالر
األمريكي.
 تضاءلت الثقة باالستثمار في اليونان ،وارتفعتفائدة السندات احلكومية اليونانية إلى .%19
 ارتفعت النسبة العامة للبطالة إلى .%10 تعميق فترة الركود االقتصادي. كما أن عجز اليونان عن تسديد ديونها سيكونله عواقبه ال ميكن تقدير خطورتها على أسواق املال
والدول األخرى.
خطة املساعدات:
 تقوم خطة املساعدة ومدتها ثالث سنوات على أنحتصل اليونان على قروض بقيمة  45مليار يورو خالل
السنة األولى ( 30مليارا على شكل قروض ثنائية من دول
منطقة اليورو و  15مليارا من صندوق النقد الدولي).
 تشجيع وزير املالية األملاني ملسئولي املصارف األملانيةعلى االستثمار في الديون اليونانية بانتزاع التزام
«طوعي» بشراء سندات خزينة يونانية في «إجراء
يؤمن استقرار» السوق التي شهدت تقلبات كبيرة
بسبب الديون اليونانية.
جتدر اإلشارة إلى أن خيار طرد اليونان من منطقة اليورو
قد يؤدي إلى اضطراب اقتصادي ومالي خطير جدا،
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كما أن هذه اخلطوة تفتقر إلى أي أساس قانوني ،أيضا ً
إن إعادة جدولة ديون اليونان خيار غير مطروح إطالقا ً
ألن ذلك سيهدي املضاربني الذين يهاجمون اليونان
ومنطقة اليورو نصرا ً عظيما ً (وزير املالية الفرنسي).
الدروس املستفادة من األزمة:
يتمثل الدرس الذي تقدمه األزمة اليونانية في
ضرورة االعتماد على التمويل الداخلي ،إذ أن التمويل
احلكومي عبر السندات الدوالرية يعتبر أداة للتأثير علي
استقاللية القرار االقتصادي احمللي وحتديد السياسات
املالية من خالل رفعها ملعدالت الفائدة وكلفة
التمويل األمر الذي يجعل األسواق املالية العاملية
والقواعد احلاكمة تنحاز لصالح املستثمرين الدوليني
والشركات املتعددة اجلنسيات ،وتخضع الدول التي
تعتمد على التمويل الدولي لسنداتها إلى إمالءات
وشروط صاحب السندات.
االستفادة من جتربة االحتاد األوروبي التي تستوجب
التوقف واحلذر وأخذ العبرة والرجوع مرة أخرى لدراسة
أي مشروع جديد من الوحدة النقدية خاصة دول
اخلليج التي جعلت من الوحدة النقدية األوروبية مثال
يحتذى وتقف اآلن في املراحل النهائية ملشروع الوحدة
النقدية اخلليجية ،فإن أزمة منطقة اليورو تستوجب
من دول عدة إعادة مراجعة املشروع دون االعتماد علي
مظلة االحتادات الدولية وعدم االستعجال واتخاذ
اخلطوة األخيرة في تنفيذ مشروع الوحدة النقدية.
فإذا افترضنا أن مشروع الوحدة النقدية والعملة
اخلليجية املوحدة قد مت تنفيذه ،ثم فوجئ اجمللس بأزمة
من العيار الثقيل ،وهي أزمة دبي املالية ،وهذه األزمة لو
حدثت ومشروع الوحدة النقدية قائم ،فإنها ستكون
مبثابة الصدمة لنظام العملة املوحدة.
املراجع:
 احمد حسن السمان ،األزمة اليونانية تقترب منمصر  ،مايو  ،2010مجلة اليوم السابع االلكترونية.
 صحيفة االقتصادية االلكترونية ،العدد  ،6049مايو ،2010األزمة اليونانية تنتشر.

يهدف الكتاب إلى تقدمي فكرة واضحة عن النظام
االقتصادي اإلسالمي مبجموعة من املبادئ ،التي
تتناول جوانب نشاط هذا النظام في حياة الفرد
واجملتمع مع االهتمام بإبراز اخلصائص التي متيزه عن
النظم االقتصادية األخرى وفي سبيل حتقيق ذلك
يتناول الكتاب موقف اإلسالم من امللكية واحلرية
االقتصادية األخرى .والتكافل االجتماعي ،كما
تعالج موقف اإلسالم من قضايا اإلنتاج ورأس املال،
وتبني أهم األسس اإلسالمية التي حتكم تداول
السلع في األسواق ،وذلك من خالل عرض أهم
املبادئ التي حتكم فقه املعامالت في اإلسالم.
انتقد الكاتب في بداية الكتاب املذهبني
الرأسمالي واالشتراكي ،حيث ذكر أن املذهبني
الرأسمالي واالشتراكي كانا يتصارعان في
محاولة كل منهما للسيطرة على العالم مدعيا ً
* املؤلف بدر الدين طه أحمد ،االقتصاد اإلسالمي البديل املرتقب،
اخلرطوم ،شركة مطابع السودان للعملة احملدودة 2009م.

بأن لكل منهما القدرة وحده على حل املشكلة
االقتصادية .فاملذهب الرأسمالي ينحو منحا ً مادياً،
وهو ال ينكر اجلانب الروحي أو األخالقي  ،ولكنه ال
يهتم به وال يضعه في اعتباره ويؤكد في تعاليمه
على الفصل بني اجلانب املادي واجلانب الروحي
واألخالقي .واملذهب االشتراكي يتجه بدوره اجتاها ً
مادياً ،ولكنه ينكر الدين كليا ً وينظر إلى العامل
االقتصادي على أنه احملرك الوحيد ملوكب البشرية
في كل امليادين ،فالوضع االقتصادي لكل مجتمع
هو الذي يحدد األوضاع االجتماعية والسياسية بل
وعقيدته الدينية .ورغم انتشار هذين املذهبني ،إال
أن الكاتب يرى انه ال ينبغي النظر إلى أي منهما
على أنه يتضمن حقائق ثابتة ال تقبل النقض أو
قوانني عامة صاحلة للتطبيق في كل زمان ومكان.
ذلك أن هنالك حقيقة أساسية ينبغي أن تكون
ماثلة دائما ً وهى أن هذين املذهبني نتاج للفكر
اإلنساني في ظروف خاصة ،وبيئة معينة .وهذا

55

يعنى إنهما باعتبارهما نتاج للفكر اإلنساني
فالبد أن يشوبهما ما يشوب كل فكر إنساني من
نقص وعدم شمول .ويعنى أن كال املذهبني ليس
له سوى قيمة نسبية بالتالي ال ميكن تطبيقه في
كل زمان ومكان .فالذي يصلح ألوربا قد ال يصلح
لبالد غيرها ،بل قد ال يصلح ألوربا نفسها إذا ما
تقدم بها الزمان ويعنى ثالثا ً أن أيا ً من املذهبني ال
ميكن فهمه فهما ً تاما ً إال في ظل الظروف التي
تنشا فيها.
أما عن االقتصاد اإلسالمي فقد ذكر الكاتب أن
البعض يعرف بأنه املذهب االقتصادي اإلسالمي
الذي تتجسد فيه الطريقة اإلسالمية في
تنظيم احلياة االقتصادية ،مبا ميلك هذا املذهب
ويدل عليه من رصيد فكري يتألف من أفكار
اإلسالم األخالقية واألفكار العلمية االقتصادية
والتاريخية التي تتصل مبسائل االقتصاد
السياسي ،أو بتحليل تاريخ اجملتمعات البشرية.
كما يذهب البعض إلى أن االقتصاد اإلسالمي
هو مجموعة األصول العامة االقتصادية التي
تستخرجها من القرآن والسنة ،والبناء االقتصادي
الذي تقيمه على أساس تلك األصول بحسب كل
بيئة وكل عصر ،ويعرفه آخرون بأنه الذي يوجه
النشاط االقتصادي وينظمه وفقا ً ألصول اإلسالم
وسياسته االقتصادية.
وقد عدد الكاتب خصائص االقتصاد اإلسالمي
والتي تتمثل في أنها ذات طابع تعبدي ويجمع
بني الثبات والتطور ،كما أنه يجمع بني املصالح
املادية والروحية .وأخيرا ً فإنه يجمع بني مصلحة
الفرد ومصلحة اجلماعة .كما أن االقتصاد
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اإلسالمي يقوم على أركان أساسية وهى امللكية
املزدوجة واحلرية االقتصادية املقيدة والتكافل
االجتماعي .أورد الكاتب أن التوازن بني أنواع
امللكية من فردية وعامة واجتماعية هو أحد
املعالم املهمة للنظام االقتصادي اإلسالمي،
وقد حرص هذا النظام على عدم طغيان أي
نوع من األنواع على األخرى ،ألن في ذلك تغييرا ً
ملعالم النظام ذاته وابتعاده عن الوسطية التي
متثل السمة املميزة له .كذلك حدد الكاتب
مجاالت تدخل الدولة في النشاط االقتصادي
والتي تتمثل في:
* حماية النشاط االقتصادي من العدوان والسرقة
وغيرها،
* حتقيق سالمة ومشروعية هذا النشاط ،فمنع
الربا واملعامالت غير املشروعة أو احتكار السلع
* اخذ الواجبات واحلقوق التي تتعلق بهذا النشاط
كالزكاة على الزروع والتجارة وغيرها.
* نزع امللكية اخلاصة لبعض أدوات اإلنتاج للنفع
العام.
وشجع اإلسالم كذلك على النظر في األعمال
واملهن والنشاط االقتصادي ـ من زاوية عامة
متكاملة وليس من منظور فردى ضيق ،وأن
اإلصالح الفقهي للعمل «فرض كفاية» وهذا
يفيد معنى قيام كل فرد في اجملتمع في إطار
منظومة اقتصادية متكاملة وأن عدم قيام أحد
األفراد أو القطاعات بالواجب املنوط به في إطار
املنظومة يلحق به اإلثم على هذا التقصير ،حيث
يكون هذا الواجب قائما ً وملزما ً الرتباطه بحاجة
اجملتمع والصالح العام « وينتهي هذا الواجب على

رأى ابن تيمية بقيام من يكفى اجملتمع مئونة ذلك
العمل.
وفى الباب الثاني حتدث الكاتب عن العمل والتنمية
واألجور وقد أشار في البداية إلى توزيع الثروة
أو الناجت القومي كان ميثل املشكلة األساسية
في عالم االقتصاد في النظم االقتصادية على
اختالف أنواعها والتي فشلت جميعها في حتقيق
العدالة املستهدفة من نظرياتها .فالرأسمالية
تتمسك بالتوزيع الشخصي للناجت القومي
معتمدة على نظام الضرائب لتحقيق العدالة
لكنها فشلت في ذلك فشالً ذريعا ً لينادى اللورد
كينز نتيجة لهذا الفشل بضرورة البحث عن
عالج آخر لهذا الفشل .كما تبرهن التجارب
االشتراكية في دول مختلفة فشل النظام
االشتراكي رغم الشعارات اخلادعة التي رفعت
إلقناع الناس بتحقيق الكفاية والعدل .ولكن
اإلسالم لم ينب عدالته االقتصادية على أسس
مادية بحتة ،فهو بدءا ً يزاوج في تعاليمه بني
األسس التشريعية ورقابة الضمير اإلنساني.
حيث وضع قواعد وضوابط منفصلة لكيفية
القيام بالنشاط اإلنتاجي والتنمية االقتصادية
ومعاجلة األجور والتسعير في النظام االقتصادي
اإلسالمي.
في اجلزء األخير من الكتاب حتدث املؤلف عن
التكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية ،حيث
تعرض ملعوقات التكامل االقتصادي بني تلك
الدول والتي متثلت أوال ً في الصفة التنافسية
بني اقتصاديات البلدان اإلسالمية والناجتة عن
التشابه في هياكلها اإلنتاجية األمر الذي

يجعل التكامل بني تلك البالد أمر عدمي اجلدوى.
ثانيا ً استمرار التناقضات الهيكلية في محيط
العالقات االقتصادية الدولية ،في شكل اتساع
الفجوة والتخلف االقتصادي بني الدول النامية
عموما ً وبينها وبني الدول املتقدمة صناعيا ً مما
يضعف من اجتاهها للتكامل االقتصادي .وتفاوت
درجات النمو أو التقدم االقتصادي واختالف أسلوب
التخطيط بني البلدان اإلسالمية .رابعاً :اختالف
النظم االقتصادية ما بني نظم رأسمالية ونظم
مخططة.
أختتم الكتاب بعدة توصيات أهمها التأكيد على
الوحدة االقتصادية اإلسالمية عبر اإلسراع في
إنشاء السوق اإلسالمية املشتركة ،والتي تفضي
إلى الوحدة اإلسالمية الشاملة مستقبالً،
وتوجيه رؤوس األموال في الدول اإلسالمية
لالستثمار في دول العالم اإلسالمي وسحبها
من املصارف الغربية ،وأخيرا ً التأكيد على حتقيق
األمن الغذائي للعالم اإلسالمي عبر توسيع
االستثمار في اجملاالت الزراعية إنتاجا ً وتصنيعا ً
وتسويقاً.
هذا وميثل الكتاب ثورة حقيقية في تاريخ الفكر
االقتصادي لصالح االقتصاد اإلسالمي على
حساب النظرية االقتصادية الوضعية ،غير انه ال
وجه للمقارنة بني املذهب االقتصادي اإلسالمي
وتلك املذاهب ،حيث أن النظام اإلسالمي ميثل
منهج متكامل ينظم جميع جوانب احلياة الدينية
واالجتماعية واالقتصادية واألخالقية ويوجه
السلوك البشرى كله للسمو بالروح وااللتزام
بتعاليم اخلالق جل وعال.
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ضخ كمية أكرب من العملة الصعبة يف البنوك وشركات الصرافة
للحد من ارتفاع العمالت الصعبة مقابل اجلنيه السوداني
أعلن البنك املركزي السوداني عن ضخ مزيد من
النقد األجنبي بالسوق في إطار عمله لتحقيق
استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني أمام
العمالت األجنبية والسيما الدوالر األمريكي.
وذلك اعتبارا ً من يوم األحد  3أكتوبر 2010م ضخ
كمية أكبر من العملة احلرة في البنوك وشركات
الصرافة للحد من ارتفاع العمالت الصعبة مقابل
اجلنيه السوداني .هذا وقد شدد البنك املركزي
الرقابة على شركات الصرافة ومنافذ التعامل في
النقد األجنبي لضبط اخملالفات ،والتأكد من االلتزام

بالضوابط التي يصدرها في هذا اخلصوص بجانب
االستمرار في مالحقة جتار العمالت في «السوق
السوداء» بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة.
جتدر اإلشارة أن البنك املركزي قد اصدر منشورات
سمح للعاملني بالدولة بفتح حسابات ادخار أو
استثمار فقط دون منحهم دفاتر شيكات على
أن يكون احلد األدنى لفتح احلساب اجلاري خمسة
أالف يورو أو ما يعادلها من العمالت األخرى على
أن تظل ضوابط فتح احلسابات للجهات احلكومية
واملؤسسات العامة سارية دون تعديل.

الصني تسعى لدفع التعاون مع أوروبا
أكد رئيس الوزراء الصيني أمام أعضاء مجلس النواب اليوناني نهاية أغسطس املاضي إنه ملتزم بتحسني
عالقات بالده االقتصادية مع االحتاد األوروبي وتدعيم استقرار اليورو وأنها لن تقلص حيازاتها من السندات
األوروبية في محفظتها للنقد األجنبي .وأضاف أن الصني تريد تعزيز وتقوية العالقات اإلستراتيجية مع
االحتاد األوروبي .وأكد أن بالده تعمل على حتسني بيئتها االستثمارية ،وتكثيف حماية امللكية الفكرية
وتطوير التعاون في مجال التكنولوجيا والتوسع في التعاون الثنائي .وأكد أن الصني تخطط ملضاعفة
حجم جتارتها السنوية مع اليونان إلى  5.83مليارات يورو (ثمانية مليارات دوالر) بحلول العام  .2015كما
وقعت اتفاقات ثنائية في مجال االستثمار والسياحة .وقد وارتفعت الصادرات األوروبية إلى الصني بنسبة
 %42في النصف األول من العام  ،2010ويتوقع أن تصل إلى  500مليار دوالر بحلول نهاية العام.
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حمافظ بنك السودان املركزي يكشف عن مشاورات بشان
شراء الدين اخلارجي للسودان
كشف محافظ البنك املركزي ،الدكتور صابر
محمد حسن ،عن مشاورات جترى حاليا بني وزارة
املالية والبنك املركزي للنظر في العرض املقدم
من بعض اجلهات لشراء الدين اخلارجي للسودان
البالغ  35مليار دوالر بنهاية العام 2009م.
وقال احملافظ في تصريحات صحافية إن اخلطوة
حتتاج إلى دراسة ،وأضاف أن هناك كثيرا ً من
الدول الشبيهة بحالة للسودان باعت ديونها

لبعض اجلهات على أن يتم سدادها بالعملة
احمللية.
جتدر اإلشارة إلى أن ديون السودان اخلارجية
هي أحدى القضايا التي يناقشها الشريكان
في مفاوضات إجراءات ما بعد االستفتاء ،كما
أن البنك الدولي أكد أيضا أن ديون السودان
اخلارجية تقف عقبة أمام منح السودان قروضا
إضافية من البنك.

صندوق النقد الدولي حيذر من حرب عمالت
حث مدير صندوق النقد الدولي االقتصادات الكبرى على التعاون ملنع حرب عاملية للعمالت من شأنها أن
تشكل خطرا ً يعوق التعافي من األزمة االقتصادية .حيث أشار إلى النجاح في جتنب األزمة املالية بفضل
التنسيق االقتصادي ال سيما في السياسة النقدية واحلوافز املالية .ولكن هناك تهديد آخر ،وهو أن هذا
االستعداد للتوافق والتعاون انخفض ،ويرى إمكانية لبداية حرب للعمالت في جميع أنحاء العالم.
ووجهت انتقادات لبعض االقتصادات وخاصة الصني ،إلبقاء عمالتها منخفضة من أجل تعزيز صادراتها،
حيث تتهم الواليات املتحدة الصني بأنها تبقي عملتها مقومة دون قيمتها احلقيقية مبا بني  20و.%40
وتدخلت اليابان مرتني أغسطس املاضي لوقف ارتفاع سعر صرف عملتها ،وأشار رئيس وزرائها بالتدخل
مجددا بعد وصول الني مرة أخرى أعلى مستوى له مقابل الدوالر خالل  15عاما .وفي األسابيع األخيرة
اعترفت عدة دول بشراء العملة احمللية على أمل خفض أسعارها جلعل الصادرات أرخص وفقا للتقارير.
وأشار ستراوس إلى أن واضعي السياسات االقتصادية يحتاجون للعودة للحديث عن التعاون و «مناقشة
قيمة العمالت ،حملاولة تعديل ما يجب تعديله ،والوقوف ضد االختالالت العاملية» .وقال «إنه إذا لم يكن
األمر كذلك ،ستكون هناك أزمة جديدة بسبب البلدان التي تسعى إلى إيجاد حلول محلية ملشكلة
عاملية».

59

(1) À²i ½ÊfU
Á2007 - 2005 Ð¯»º ÀbzNºA PÛf§¾Ê ÑrÍ§A °ÍºB·Nº ÑÍmBÍ³ºA ÁB²iÝA
(100 = 1990) pBmÝA ÑÃm
BÍÂfºA ½ËafºA

ÑðmËNA ½ËafºA

BÍ»§ºA ½ËafºA

Ð¯ºA
2005

35,041.4
(9.9)

34,909.4
(8.5)

34,078.3
(7,0)

¿nÌe

39,968.1
15.1

40,392.1
15.7

39,629.8
16.3

¿nÌe

43,258.6
(8.2)

43,948.4
(8.8)

42,854.7
(8.1)

¿nÌe

2006
2007

Á2010 - 2008 Ð¯»º ÀbzNºA PÛf§¾Ê ÑrÍ§A °ÍºB·Nº ÑÍmBÍ³ºA ÁB²iÝA
(100 = 2007) pBmÝA ÑÃm
ÑÌjzA ´BÃA

ÑÍ¯ÌjºA ´BÃA

ÅAeËnºA ¼¶

Ð¯ºA

106.8
(8.1)
112.4
(13.4)
115.9
(15.2)
113.8
(11.5)

106.6
(7.8)
119.4
(21.0)
126.0
(23.3)
120.5
(18.8)

106.6
(7.8)
115.8
(17.1)
120.9
(19.2)
116.9
(14.9)

piB¾

117.9
(10.4)
124.7
(11.0)
132.5
(14.6)
129.7
(14.0)

118.9
(11.5)
130.0
(8.8)
140.9
(11.5)
135.9
(12.8)

118.2
(10.9)
127.2
(9.9)
136.6
(12.9)
132.7
(13.4)

132.9
13.2
132.0
11.9
132.5
12.4
133.4
12.9
134.8
13.5
142.5
14.2
143.2
11.6
144.6
9.6

137.9
16.0
139.0
16.6
139.3
17.1
140.7
17.1
143.2
16.8
151.8
16.8
153.5
14.3
154.2
10.9

135.2
14.6
135.3
14.3
135.7
14.8
136.9
15.1
138.9
15.2
147.0
15.6
148.3
13.0
149.3
10.3

2008

ËÍÂËÌ
¿NJm
¿nÌe
2009

piB¾
ËÍÂËÌ
¿NJm
¿nÌe
2010

jÌBÃÌ

jÌA®
piB¾
¼ÌjIC
ËÌB¾
ËÍÂËÌ
ËÍºËÌ
oðnªC
ÔBvYâº Ïl¶jA kBÇA :ifvA
(pAË²ÝA I ÀbzNºA PÛf§¾)
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(2) À²i ½ÊfU
(ÎÂAeËnºA ÈÍÃBI) Ïl¶jA ÅAeËnºA ¸ÃJI iÛÊfºA ±ju iB§mC
¨ÍJºA

ÔAjrºA

Ð¯ºA
2005

2.3125

2.3010

¿nÌe
2006

2.0183

2.0083

¿nÌe
2007

2.0390

2.0290

¿nÌe
2008

2.0300

2.0200

piB¾

2.0630

2.0530

ËÍÂËÌ

2.1369

2.1262

¿NJm

2.2004

2.1897

¿nÌe
2009

2.2128

2.2021

piB¾

2.3785

2.3670

ËÍÂËÌ

2.3633

2.3519

¿NJm

2.2468

2.2359

¿nÌe
2010

2.2439

2.2330

jÌBÃÌ

2.2414

2.2306

jÌA®

2.2387

2.2282

piB¾

2.2361

2.2257

¼ÌjIA

2.2379

2.2274

ËÌB¾

2.3625

2.3507

ËÍÂËÌ

2.3780

2.3662

ËÍºËÌ

2.3789

2.3671

oðnªC
Ïl¶jA ÅAeËnºA ¸ÃI :ifvA
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(3) À²i ½ÊfU
(ÎÂAeËnºA ÈÍÃBI) ¹ËÃJºA PB®AjvI iÛÊfºA ±ju iB§mC
¨ÍJºA

ÔAjrºA

Ð¯ºA
2005

2.3180

2.2995

¿nÌe
2006

2.0250

2.0060

¿nÌe
2007

2.0600

2.0300

¿nÌe
2008

2.0555

2.0118

piB¾

2.0757

2.0300

ËÍÂËÌ

2.1737

2.0700

¿NJm

2.2450

2.1500

¿nÌe
2009

2.3412

2.2600

piB¾

2.5025

2.3467

ËÍÂËÌ

2.5700

2.3043

¿NJm

2.4500

2.1917

¿nÌe
2010

2.3710

2.2319

jÌBÃÌ

2.3700

2.2296

jÌA®

2.3652

2.2378

piB¾

2.4153

2.2445

¼ÌjIC

2.4556

2.2360

ËÌB¾

2.4961

2.3465

ËÍÂËÌ

2.5044

2.3650

ËÍºËÌ

2.5030

2.3650

oðnªC
Ïl¶jA ÅAeËnºA ¸ÃI :ifvA
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(4) À²i ½ÊfU
(ÎÂAeËnºA ÈÍÃBI) Ñ®AjvºA PB¶jrI iÛÊfºA ±ju iB§mC
¨ÍJºA

ÔAjrºA

Ð¯ºA
2005

2.3140

2.3050

¿nÌe
2006

2.0200

2.0100

¿nÌe
2007

2.0400

2.0300

¿nÌe
2008

2.0470

2.0200

piB¾

2.0723

2.0400

ËÍÂËÌ

2.1600

2.1200

¿NJm

2.2200

2.1600

¿nÌe
2009

2.3300

2.2500

piB¾

2.4840

2.3500

ËÍÂËÌ

2.5000

2.3100

¿NJm

2.3726

2.2452

¿nÌe
2010

2.3700

2.2426

jÌBÃÌ

2.3674

2.2405

jÌA®

2.3645

2.2378

piB¾

2.3716

2.2444

¼ÌjIC

2.4046

2.2762

ËÌB¾

2.4961

2.3625

ËÍÂËÌ

2.5044

2.3780

ËÍºËÌ

2.5019

2.3789

oðnªA
Ïl¶jA ÅAeËnºA ¸ÃI :ifvA
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(5) À²i ½ÊfU
ÑÌf³Â PAjqÚ¾
ÈÍÃU ÅËÍ»¾
2010

2009

28,314.5 26,337.3 25,004.1 23,716.1 22,933.2 22,492.5 21,039.3 20,286.9 19,714.6

17,871.8

14,031.4

8,122.4

7,939.8

8,024.9

8,066.2

7,234.5

6,569.2

6,534.3

6,774.6

6,317.6

5,443.1 5,364.9

5,639.8

5,355.3

3,740.4

10,036.9

9,977.7

8,583.4

8,040.2

7,514.7

7,612.0

7,144.4

6,862.9

6,300.2

6,418.7 6,089.5

5,734.9

5,168.8

4,447.6

14,582.6

14,166.4

13,547.6

12,208.1 11,588.1 10,822.9 10,037.4

9,295.7

9,874.7

9,177.5 8,832.4

8,340.0

7,347.7

5,843.4

41,987.6

40,651.8

38,712.0

36,666.9 34,824.1 32,996.7 30,985.5 30,649.9 29,984.0 28,402.0 26,180.4 26,197.4

23,144.3

16,979.7

20,661.0

19,798.0

19,272.0

18,163.5 16,829.0 16,113.3 15,457.7 14,961.1 14,011.6 13,397.2 13,777.5 12,998.5

11,139.6

7,689.1

24.8

44.5

80.8

24.7

44.2

79.6

26.6

44.9

82.8

ƍƒƈƍƒ

ũŧœƆ

ŧŕƆŪƒť

30,155.9

28.5

ŧŕƆřŕŪ

ŧŕƆŪƒť

32,083.9

31.1

ŧŕƆŪƒť

ŧŕƆŪƒť

32,741.8

30.7

ũŧœƆ

2005

ũŧœƆ

23,279.0

ƍƒƈƍƒ

2006

ƍƒƈƍƒ

24,870.4

ŧŕƆřŕŪ

2007

ũűŪŹŊ

25,554.8

ŧŕƆŪƒť

2008

21,340.5 20,126.7 19,349.6 18,026.4 16,760.9 16,178.3 16,050.9 15,279.0 14,533.6

28.4

28.5

43.1

85.1

27.5

28.5

44.0

83.6

26.3

30.4

43.3

83.3

30.1

27.6

42.3

85.8

29.9

29.5

40.5

89.3

28.0

28.1

43.9

86.6

30.5

25.9

43.6

83.5

30.0

26.4

43.5

90.2

29.1

28.6

42.3

89.4

12,784.8

28.9

30.0

41.1

87.1

10,621.3

31.7

26.7

41.6

72.4

ƇœƒŕƃŒ
~j¦
eË³ÃºA
Ófº Ñ»¿§ºA
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O ¨ÕAeËºA
K»ðºA
ÈJq
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¹ËÃJºA
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¨ÕAeËºA ÎºBG
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(6) À²i ½ÊfU
ÑÍJÃUÝAÊ ÑÍ»A Ñ»¿§ºBI ÑÌeBvN²ÛA PB¦Bð³ºA KnY jvA ¼ÌË¿NºA fÍui
ÈÍÃU ÅËÍ»¾
©Ë¿A

ÓjaC

ÑÍ»A ÐiBVNºA

PA eiAËºA

PAieBvºA

Ñ¦BÃvºA

Ñ¦AilºA

©Bð³ºA

ÑÃnºA

2005
7,000.2

1,796.1

1,739.2

2,012.5

421.1

637.1

394.1

¿nÌe
2006

11,139.6

4,498.3

2,023.3

2,328.3

356.2

938.5

995.0

¿nÌe
2007

11,479.4

4,886.5

2,084.4

2,134.9

329.5

1,033.8

1,010.4

piB¾

11,991.3

4,786.6

1,985.8

2,902.5

288.6

1,086.6

941.1

ËÍÂËÌ

12,013.7

4,743.3

2,005.8

2,842.5

222.4

1,222.9

976.8

¿NJm

12,998.5

5,216.2

2,311.8

2,743.7

282.4

1,392.5

1,052.0

¿nÌe
2008

13,777.5

5,221.4

2,505.4

3,097.9

384.3

1,378.9

1,189.5

piB¾

13,397.2

5,580.5

2,319.8

2,581.7

352.4

1,445.7

1,117.1

ËÍÂËÌ

14,011.6

5,762.6

2,267.0

2,575.2

305.4

1,673.4

1,428.0

¿NJm

14,961.1

6,294.0

2,429.9

2,908.4

278.0

1,683.2

1,367.5

¿nÌe
2009

15,457.7

6,060.9

2,722.4

2,973.7

312.2

1,710.2

1,678.3

piB¾

16,113.3

6,885.2

2,836.9

2,812.6

314.6

1,762.8

1,501.3

ËÍÂËÌ

16,829.0

7,265.4

2,803.9

3,240.1

357.1

1,718.3

1,444.2

¿NJm

18,163.5

8,051.5

2,885.6

3,120.2

438.4

1,710.8

1,956.9

¿nÌe
2010

18,917.3

8,351.6

2,989.8

3,130.7

530.3

1,843.0

2,071.9

jÌBÃÌ

18,894.6

9,216.9

2,671.0

2,847.5

411.5

1,891.0

1,856.7

jÌA®

16,055.6

8,190.3

2,636.8

1,617.1

339.3

1,408.6

1,863.5

piB¾

19,501.7

9,272.9

3,069.2

3,017.9

403.7

1,913.3

1,824.7

¼ÌjIC

19,522.9

9,441.1

2,936.2

2,935.0

400.9

1,970.9

1,838.9

ËÌB¾

19,798.0

9,660.7

2,933.1

2,809.4

409.4

2,080.9

1,904.4

ËÍÂËÌ

20,274.9

9,648.2

3,023.8

2,687.4

454.3

2,338.6

2,122.8

ËÍºËÌ

20,661.0

10,014.0

3,096.5

2,690.9

454.3

2,164.1

2,241.1

oðnªC
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(7) À²i ½ÊfU
ÑÍ»ÌË¿NºA ¬ÍvºA KnY jvA ¼ÌË¿NºA ´®fM
ÈÍÃU ÅËÍ»¾
2010

-ËÍºËÌ

2009

2008

2007

2006

- jÌBÃÌ

- jÌBÃÌ

ÁB§ºA

- ¼ÌjIC

-jÌBÃÌ

-jIËN¶C - ËÍºËÌ - ¼ÌjIC

-jÌBÃÌ -jIËN¶C - ËÍºËÌ

- ¼ÌjIC

-jÌBÃÌ

oðnªA

ËÍÂËÌ

piB¾

¿nÌe ¿NJm

ËÍÂËÌ

piB¾

¿nÌe ¿NJm

ËÍÂËÌ

piB¾

¿nÌe ¿nÌe

1,962.6

2,429.7

3,167.0

2,406.0

2,051.7

1,865.7

1,856.8

1,778.8

1,797.9

2,003.2

1,319.8

1,456.9

5,559.1

ÑAjA

45.9

55.0

53.2

53.2

63.6

53.8

42.1

41.1

46.7

52.6

49.0

65.0

53.4

%

548.5

267.6

733.3

486.1

327.5

288.1

501.8

693.2

281.9

462.2

332.0

314.4

2,122.3

Ñ¶iBrA

12.8

6.1

12.3

10.8

10.2

8.3

11.4

16.0

7.3

12.1

12.3

14.0

20.4

%

320.1

335.3

420.5

286.6

203.4

154.6

309.7

332.5

248.5

167.1

128.3

102.9

546.6

ÑIiBzA

7.5

7.6

7.1

6.3

6.3

4.5

7.0

7.7

6.5

4.4

4.8

4.6

5.2

%

84.3

40.6

79.3

54.4

36.9

84.2

174.0

92.1

139.1

37.1

22.4

5.2

133.0

À»nºA

2.0

0.9

1.3

1.2

1.1

2.4

3.9

2.1

3.6

1.0

0.8

0.2

1.3

%

1,360.5

1,340.9

1,555.2

1,288.2

604.6

1,077.2

1,568.0

1,436.2

1,380.9

1,140.0

888.2

360.4

2,054.3

ÓjaC

31.8

30.4

26.1

28.5

18.8

31.0

35.6

33.1

35.9

29.9

33.0

16.1

19.7

%

4,275.9

4,414.1

5,955.4

4,521.3

3,224.1

3,469.9

4,410.3

4,332.8

3,848.2

3,809.5

2,690.8

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

2,239.9 10,415.3
100.0

100.0

Ñ«ÍvºA

©Ë¿A
%
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(8) À²i ½ÊfU
ÑÌeBvN²ÛA PB¦Bð³ºA KnY jvA ¼ÌË¿NºA ´®fM
ÈÍÃU ÅËÍ»¾
2010

-ËÍºËÌ

2009

2008

- ¼ÌjIC

- jÌBÃÌ - jIËN¶C - ËÍºËÌ

- ¼ÌjIC

- jÌBÃÌ -jIËN¶C

oðnªC

ËÍÂËÌ

piB¾

¿nÌe

¿NJm

ËÍÂËÌ

piB¾

¿nÌe

409.7

260.2

381.7

548.3

217.5

426.3

496.1

9.6

5.9

6.4

12.1

6.7

12.3

556.0

1,033.8

843.0

565.8

416.1

13.0

23.4

14.2

12.5

39.7

52.3

83.4

0.9

1.2

383.8

2006

ÁB§ºA

- ¼ÌjIC

- jÌBÃÌ

- jÌBÃÌ

- jÌBÃÌ

¿NJm

ËÍÂËÌ

piB¾

¿nÌe

¿nÌe

409.0

594.2

268.3

214.2

140.0

786.1

Ñ¦AilºA

11.2

9.4

15.4

7.0

8.0

6.3

7.5

%

323.1

234.0

524.5

502.3

584.4

292.8

201.0

848.5

Ñ¦BÃvºA

12.9

9.3

5.3

12.1

13.1

15.3

10.9

9.0

8.1

%

114.4

105.7

43.2

106.6

192.4

75.2

136.6

76.9

69.0

351.3

ieBvºA

1.4

2.5

3.3

1.2

2.4

4.4

2.0

3.6

2.9

3.1

3.4

%

531.5

815.6

551.4

355.0

445.3

969.2

766.3

477.5

640.2

486.5

456.4

1,821.1

9.0

12.0

13.7

12.2

11.0

12.8

22.0

17.7

12.4

16.8

18.1

20.4

17.5

%

2,886.7

2,536

3,831.8

2,741.4

2,129.8

2,232.0

2,604.5

2,440.6

2,199.0

2,179.9

1,620.3

1,373.4

6,608.3

ÓjaC

67.5

57.5

64.3

60.6

66.1

64.3

59.1

56.3

57.1

57.2

60.2

61.3

63.4

%

3,224.1

3,469.9

4,410.3

4,332.8

3,848.2

3,809.5

2,690.8

2,239.9

10,415.3

©Ë¿A

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

%

4,275.9 4,414.10 5,955.36 4,521.3
100.0

100.0

100.0

100.0

- ËÍºËÌ

2007

©Bð³ºA

ÐiBVNºA
ÑÍ»A
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•

(IBs) will also benefit from using credit
mitigation techniques (e.g. before hand
(Urbon), Binding Murabaha Contract,
Investment Risk Reserve (IRR), and Profit
Equalization Reserve (PER)….etc.) to lower
risks and capital charge against expected risks
(all not applicable in Sudan).
• Unification
and
application
of
the
internationally accepted standards and at the
same time Shari’ah compliant standards in the
Sudanese Islamic Banks will facilitate entrance
and competition of Islamic Banks into the
global financial market.
• Application of (CAS) in Islamic Banks will
give incentive to (IBs) to extend investment
facilities to investment companies who have
high financial adequacy as well as high
creditworthiness. This process will minimize
risks on exposure and at the same time will
increase the (IBs) total revenue and net profit,
the raising level of clients’ confidence. (IBs’)
assets will be increased, soundness and stability
of the (IBs) will be positively enhanced and
improved.
• Treatment of Investment Account Holders
(IAHs) as partners in IIFS operations should
result in a more effective use of capital and
other available resources to Islamic Banking.
Recommendation:
The following recommendations can be adopted
to mitigate the above problems and challenges;
1- Capital Adequacy, Risk Management,
Disclosure to promote Transparency and
Corporate Governance are complementary
and thus they have to be applied urgently and
side by side so as improve the Islamic Banking
Practice.
2- (SIBS’s) mechanism for collecting debts and
solving the problem of Non-performing Loan/
Finance (NPL/F) must be reinforced. There is
also a need to strength the performance of the
Juridical and legislative system to help banks
to execute their contractual and financial
obligations and collect debts more efficiently.
3- Development of a Shari’ah compliant

governance framework will strength the
uniqueness of the Sudanese Banks, and at the
same time combines both internal and external
arrangements and relies significantly on
transparency and disclosure.
4- Transparency and supervision at national level
must be improved and accounting standards
must be developed. Furthermore, there is
a need to establish unified organizational,
Shari’ah compliant and accounting standards
and rules in line with international standards.
Moreover, there must be better exchange of
banking information in the (SIBS).
References:
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in the case of wages and some other contracts but
it has not allowed it in the case of monetary debts.
(See Iqbal and Molyneux p., 107)
(4) Financial engineering field:
Nowadays financial market are becoming more
and more sophisticated, so financial engineering
and innovation in the field of classical or traditional
instruments of banking finance is imperative, so as
to cope with the fast changing and moving market
environment, to face the severe competition in the
area of banking financial business, so as to meet
the needs of the societies of today.
(5) Risk management field:
Many kind of risk face banking business whether
being Islamic or conventional. These risks include
credit risks, market risk, liquidity and operational
risks. Islamic banks face risk in the same footing
as their conventional counterparts, although
Islamic banks have their unique characteristic as
mentioned earlier. Since then, it will be unjust
for Islamic Banks to be treated equally with the
conventional BANKS in many areas of business.
B) The practical challenges
There are some operational problems that face
Islamic banking business and they required to be
completed as soon as possible to cope with the
international banking business. In brief we can
mention the following:
1- Appropriate legal framework and supportive
policies are highly needed.
2- Recent and up to date regulation and
supervision.
3- Development of Islamic money market.
4- Shari’ah compliant corporate governance.
5- Human or intellectual capital formation is a
high priority.
Generally speaking there is a shortage of scholars;
most managers as well as employees are not very
well trained in the use of Islamic modes of finance
and other Shari’ah related issues (In Sudan this
problem is to some extent minor).
Future Prospects of Islamic Banking: Islamic
banks need to cover or reach the following areas:
1- Broaden their base.
2- Diversity their use of Islamic modes of finance
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instead of concentrating on a limited number of
instruments of finance.
3- Increase their size.
4- Establish equity institutions.
5- Increase in the use of Islamic sukuk and other
instruments of financial engineering.
6- Employ modern risk management techniques,
with regard to the forthcoming implementation of
Basel 1I, Basel 3 and the (IFSB’s) requirements,
and they have to inject more capital, employ
modern risk management techniques, develop
internal models to compute capital requirements,
improve internal audit systems and enhance
international standards of transparency, regulation
and supervision.
Incentives of Implementing
International Standard:
1- The new international regulations have so many
incentives and opportunities for banks, some of
them include, they are intended to encourage banks
to use their capital and other resources efficiently
and in particular, to improve their control process
which in the final place leads to banking safety,
soundness, growth and stability.
2- Well capitalized Banks will have good rating
according to the standards, hence playing their
economic and developmental roles effectively.
3- Good rating qualifies Sudanese Banks to have
wide and less risk business opportunities (i.e.
improve their competitiveness locally, regionally,
and internationally).
4- Banks with good and efficient risk management
systems will have financial incentives and capital
charges deduction in dealing with credit worthy
clients.
5- The (CAS) of the Islamic Financial Services
Board (IFSB) have so many benefits and incentives
for Islamic Banks (IBs), some of which can be
mentioned as follows:
• Improvement of risk management methods
and risk measure tools inside (IBs).
• Adoption of the standardize approach in
measuring credit risks by the (CAS), will give
low risk weights for the (IBs) claims on high
creditworthiness clients.

of conventional banks. Exposure of market risk
in most of the balance sheet items poses more
challenges to manage this risk for Islamic banks.
Due to lacking of historical information, the Islamic
Banks have not yet developed any mechanism of
identification and measuring of distinct market risk
to their asset backing financing products. They are
till now using Basel measures and standards. Thus,
the way the market risk is managed in Islamic
banks is similar to the conventional banks.
4. Collaterals: The financing transactions such as
Murabahah and Ijarah in Islamic Banks have some
resemblance to conventional banks. The collaterals
in these contracts from real estate and commodities
are not problematic. The participatory nature
of investment contracts put constraints to the
Islamic banks to ask collaterals from their partners
(except for negligence, misconduct and breach of
contract and according to regulatory requirement).
Therefore, Mudarabah and M usharakah
equity
financing cannot be properly collateralized in
Islamic banks.
5. Basel II capital adequacy requirements
emphasize using derivatives to manage the market
risk. However, use of derivatives especially the
use of financial derivatives are not approved
by Shariah scholars due to their non- Shariah
compliant nature.
6. External Credit Assessment Institutions (ECAI)
are needed to rate Islamic Banks and Institutions. In
this regard, IFSB (2008) guidelines suggested that
‘Supervisory authorities should conduct a separate
assessment of an ECAI’s methodology for Shariah
compliant financial assets’, and there is a need to
establish rating agencies having expertise of both
Shariah knowledge as well as technical and sound
banking practices.
7. The Islamic banking is in infancy stage and is
facing problems of lacking trained manpower;
non standardized products and non availability of
standardized software to the Islamic banks create
challenges in managing operational risk in Islamic
banks.
8. Liquidity management is a serious challenge for
Islamic banks due to limited options available for

short term placement of funds in Shariah compliant
products. The inter banks lending and the facility
of lender of last resort is not available to Islamic
banks. Liquidity risk is one of the most important
risks in Islamic banking due to non availability of
developed Interbank Islamic Money Market.
9. Unique Risks: the unique risks such as displaced
commercial risk (DCR) and Shariah non-compliance
risk put additional concerns for Islamic banks in
managing their risks. Displaced Commercial Risk
has implication for capital adequacy as it pertained
to the assets funded from (IAHs) or (PSIAs) but
ultimately bear by shareholders instead of IAH.
Therefore, they have to allocate capital for (DCR).
Shariah non-compliance risk is supervisory for
risk management and supervisory authority’s can
impose higher capital charge to cater for Shariah
non compliance risk. However, the Islamic
Banks regulators have not yet specified any
requirements for Displaced Commercial Risk or
Shariah non-Compliance Risk. (See Nisar Ahmad,
4th International Conference on Islamic Banking
and Finance Risk Management, Regulation and
Supervision Khartoum, Sudan, 4-6 April 2010).
Second: There are many theoretical as well as
practical challenges that face the Sudanese Islamic
Banking Industry.
A) Theoretical challenges:
From these challenges we can mention the
following:
As a practice in Islamic banking no production can
be executed until it is cleared by shariah scholars
or shariah supervisory board .This process has
been very slow, although during the past 30 years
of Islamic banking considerable progress has been
made, but still there are many important issues need
to be resolved from these theoretical unresolved
issues we can mention the following:
(1) Condition of participation in equity market.
(2) Delinquent borrowers and the issues of
penalties.
(3) Indexation : this problem has been raised
especially in the presence of a sustained high rate
of inflation .The organization of Islamic conference
Academy in Jeddah has so far allowed indexation
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In 1996 the deposit guarantee fund was formed
in Collaboration with both the (CBOS) and
the Sudanese Banks Association (SBA) with
the objectives of depositors protection, short
period liquidity assistance to banks who might
face temporal liquidity shortage and with
the macro objective of financial stability and
banks’ soundness.
• Optional implementation of Basel I Accords
started 1995, while compulsory implementation
began 1999 onward.
• (1999 - 2000) Sudanese Banks Comprehensive
Banking Policy and;
• The Sudanese Banks Restructuring Program
(Phase One 2000-2002) (See Bank of Sudan
(BoS) circular No., BS/MM/2/4, dated
2/5/2000. This circular determined inter–alia,
merger policy plus the gradual increase of
banks’ capital from one SDD Milliard in
(2001) to 3 SDD Milliard by the end of the
year (2002).
• Implementation of AAOIFI Capital Adequacy
Standard (1999 onward).
• In 1999 Bank of Sudan (BOS) revised risk
weighted assets scales or weights by category
of on -balance sheet assets and the version
applied in Sudan differs from that proposed
by the Basel 1 in some respect (See Sabir M.
Hassan “Issues in the regulation of Islamic
Banking (the Case of Sudan)” Bank of Sudan,
series, issue No., (5), October 2004, p., 17.
B) Phase Two: Period from (2003 - 2008) which
witnessed the following incidents:
• The Sudanese Banks Restructuring Program
(Phase Two) 2005 - 2007/2008.
• Establishment of the Islamic Financial Services
Board (IFSB) in 2003, located in Kuala Lumpur
Malaysia.
• Basel II Accords Final Approval, June 2004.
Start of implementation in G 10 countries,
2006, other parts of the world 2007 onward.
• Emergence of the (IFSB) Prudential Supervisory
Standards, December 2005 onward. Start of
implementation 2007.
• Outbreak of the international financial crisis
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2008 and onward.
These Challenges can be Illustrated as Below:
It is worth to mention that implementation of
the International Banking Regulation, namely
Basel 1-11 Accords constitutes challenges to both
Conventional as well as Islamic Banking Industry
all over the Globe.
First: Challenges of Implementing Basel Accords
and the Islamic Financial Services Board (IFSB)
Capital Adequacy Standard (CAS) on the Sudanese
Banks:
1. The investment accounts holders’ funds (IAHs)
or (PSIAs) cannot be classified as normal deposits
or considered as equity therefore these funds
are required different treatment which poses
a major challenge to Islamic banks for capital
adequacy requirements. In this regard, Karim
(1996) suggested four different possible options
of treatment for investment account holders, and
AAOIFI suggested 50% weights for these funds
in calculating the CAR. The IFSB excludes Riskweighted Assets funded by (IAHs) or (PSIAs),
and as per regulatory requirements, both restricted
and unrestricted IAHs are on balance sheet and no
separate requirements for the treatment of (IAHs)
or (PSIAs) is required.
2. Islamic banks have assets categories different
from the ones suggested in the Basel Accords and
the nature of these assets is significantly different.
The risk characteristics of these assets also differ
due to the reasons that:
• Most of the Islamic banks’ financial assets are
asset-backed by real estate, commodities, or
work-in-process inventories.
• They are based on profit and loss sharing as
in Musharkah mode or profit sharing and loss
bearing as in the case of Mudarabah mode of
finance.
• The real assets have more than one kind of risk.
Such as credit risk as well as market risk (as in
Murabahah mode) which pose more challenges
to Islamic banks in managing theses risks.
3. Islamic banks are exposed to market risk both in
their trading books and banking books as against
market risk on trading books activities in the case

Introduction:
The peculiar and special nature of the Sudanese
Islamic Banking System(SIBS), (e.g. assets-based,
profit and loss sharing system (PLS), no interest,
no derivatives plus implementation of all other
Sharī’ah compliant requirements) requires special
treatment when implementing the international
standards (the focus will be on Capital Adequacy
Standard (CAS), Disclosures to Promote
Transparency, Corporate Governance and Risk
Management Standards). It is worth to mention that
some of the contents and components of the above
standards (namely, CAS) when implemented in
Islamic Banks, need to be amended or sometimes
where mere amendment is not enough, radical
change will be inevitable.
Bank Supervision and Prudential
Regulations in Sudan (1990’s up to date):
The concept of Islamic banking was introduced
in Sudan for the first time in August 1978 by the
establishment of Faisal Islamic Bank (Sudan). Other
Islamic banks followed e.g. Tadamon Islamic Bank
and the Sudanese Islamic Bank both in the year
1983, then an emerging stream of Islamic banks
follow, till they reach now by the end 2008 over
32 banks in the country. All these banks including
the Central Bank of Sudan (CBOS) are fullfledged Islamic banks. Thus Sudan is considered
to be pioneer worldwide in having fully-fledge
Islamic Banking as well as in implementing the
international supervisory regulations, this is when
compared with other 3rd world countries and
namely, the African neighboring countries. In this
regard and in recent years, the Central Bank of

Sudan (CBOS) has undertaken a number of steps
to improve bank supervisory process by impose
implementation of international regulations since
early 1990’s to ensure safe and sound banking
system. This can be illustrated by the following
two phases:
A) Phase One: Period from (1990 - 2002) which
witnessed the following events:
• The start of implementation of modern banking
supervision regulations since early 1990’s.
• According to the financial Institutions and
Banks’ act (1991), which was to be in effect
at the beginning of the year 1992; heavy
administrative and financial penalties were
to be imposed on banks that violate Islamic
banking principles.
• In the year 1992 the Higher Shari’ah
Supervisory Board was established with a
separate presidential decree and it was located
at the Central Bank Premises to follow-up and
revise banking performance so as to be fully
Shari’ah compliant. By the end of the year
1994 the entire economic sectors’ operations
were freed from (Riba) and all interest bearing
transactions. This being the case, since then
Sudanese banks have their own features as
Islamic Banks.
• The end of Implementation of the Banking
Reform Program (1994 - 1997/98); this
program was meant to pave the way for Basel
1implementation.
• In 1995 for the first time a bourse for foreign
currencies was established and Khartoum
Stock Exchange Market (KSE) was set up.
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