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�شمعة املعرفة
ظلت مجلة األموال منذ صدورها وحتي العدد رقم ()44
الذي يصدر بني أيديكم شمعة من املعرفة والتنوير والتثقيف
االقتصادي واملصرفي والتوثيق النشطة البنك  ،،و حتفيز روح
الفريق واملنافسة بني إدارات وفروع البنك املختلفة لتحقيق
أهداف البنك الرامية لتقدمي خدمات مصرفية شاملة بإدوات
عصرية وتقنية الكترونية وسرعة ودقة وكفاءة عالية حتقق رضا
العميل وتعظم روح االنتماء لهذه املؤسسة املصرفية العمالقة
وحتقق شعار البنك ( ملتزمون بإستدامة التفوق ) ..
مجـلة ربع سنوية تصدر عن إدارة التخطيط

ولتحقيق تلك االهداف حرصت هيئة حترير مجلة االموال

واجلودة ببنك أم درمان الوطني

على التجويد في كل عدد والتنويع في نشر املوضوعات

اإلشراف العام

وتكثيف جرعة التوعية واملعرفة والتوثيق إلنشطة البنك سوا ًء
على مستوى االدارة العليا أو االدارات والفروع إلى جانب تقدمي

ادارة التخطيط واجلودة
رئيس التحرير

د .محمد حسني عبد الرحمن
مدير التحرير

د .العوض حميدة املبارك
مستشار التحرير

سنهوري عيسى ابراهيم
سكرتير التحرير

د  .فخر الدين بابكر إبراهيم
هيئة التحرير

هيثم سيد أحمد اخلليفة
شمس املعارف محمد عبد الله

جرعات تثقيفية للقراء واملوظفني املستهدفني مبا تطرحه
في كل عدد من موضوعات مصرفية وإقتصادية متنوعة
والتوثيق جليل الرواد واملؤسسني للبنك والذين ساهموا في
متيزه وصدارته للبنوك السودانية وتقدميه خلدمات مصرفية
تلبي إحتياجات العمالء وتنال رضاءهم وحتقق سياسات بنك
السودان والدولة الرامية النفاذ مشاريع التنمية ونشر ثقافة
التمويل االصغر والصغير بجانب متيز البنك بتخصيص فروع

ونوافذ للمرأة ( نوافذ بنت خويلد ) بفروع البنك لتصبح مالذاً

للمرأة ومصدر ثقة ورضا وسلم صعود في عالم االقتصاد
واملال وحتسني قدرات املرأة بالتدريب والتمويل وتقدمي
خدمات مصرفية عصرية تلبي إحتياجاتها .
وياتي صدور هذا العدد رقم ( )44من مجلة األموال إمتداداً
لطرحها املهني في مسيرتها القاصدة ومتنوعاً في موضوعاته
وايقاداً لشمعة جديدة من املعرفة والتنوير والتثقيف والتوثيق
إلنشطة البنك وإداراته وفروعه وحتقيقاً لشعاره ( ملتزمون

بإستدامة التفوق ) .

يف هــــــذا العـدد

مجـلة ربع سنوية تصدر عن إدارة التخطيط
واجلودة ببنك أم درمان الوطني

البنك األول واالفضل فى العام  2020بالسودان
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غالف العـــدد

لقاء مع السيد  /محمد االمني احلاج  -مساعد املدير
العام لالدارة والسياسات

احملتويـــــات
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دور بعض اجلهات في تطوير التقنية املصرفية بالسودان
أهمية التفكير اإلبداعي واالبتكار
ادراة مخاطر السيولة املصرفية
استراحة

44
51
62
64

البنك يحصل علي ترخيص خدمات الدفع
بالبطاقة العاملية من شركة فيزا كارد

االقتصاد السوداني  ..التحديات و احللول

التضخ ـ ــم االقتص ــادي وأثره على املصارف

اإلقتصاد السوداني
بني غياب التخطيط وضعف السياسات

اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم األمني العام للصندوق اخلاص للتأمني
االجتماعي للعاملني بالقوات املسلحة يحدثنا عن سيرته العامرة ومسيرته
مع القوات املسلحة ودور الصندوق في خدمة القوات املسلحة واملجتمع
املدني الي جانب املسئولية االجتماعية للصندوق ..

5

البنك الأول واالف�ضل فى العام  2020بال�سودان

وفق ًا لت�صنيف  The Bankerالربيطانية و  Global Financeالأمريكية

على الرغم من الصعوبات والتحديات التي يعيشها العالم
في هذا العام 2020م بسبب جائحة كورونا وتداعياتها
السالبة على االقتصاد متكن بنك بنك امدرمان الوطني من
الفوز بجائزة البنك االول في السودان للعام 2020م للمرة
الثانية عشر في تاريخه والسادسة على التوالي حسب
تصنيف مجلة ( )TheBankerالتي تصدرمن مجموعة
فاينانشيال تاميز البريطانية حيث مت تكرمي البنك يوم االربعاء
املوافق 2020/12/02م في حفل توزيع اجلوائز الذي اقيم
اسفيريا.
كما نال بنك امدرمان الوطني جائزة البنك االفضل
حسب تصنيف مجلة
في السودان للعام 2020م
( )GlobalFinanceاالمريكية التي تصدرمن مؤسسة
 Global Finance Media, Incومقرها مدينة نيويورك
االمريكية.
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ياتي تتويج بنك امدرمان الوطني بهذه اجلوائز نتيج ًة لتفوقه
في االداء املالي واملبادرات االستراتيجية واستجابته لتداعيات
الكورونا اضافة الى تطبيق الصيرفة االلكترونية احلديثة
وتطبيق احلوكمة والعالقات االستراتيجية والكفاءة املهنية
وتلبية البنك املستمرة الحتياجات العمالء.

وتعليقا على هذه اجلوائز أفاد الدكتور/عبداحلميد محمد
جميل ـ ـ املدير العام لبنك امدرمان الوطني بان هذه اجلوائز
جاءت تكرميا الداء البنك وتتويجا للجهود املبذولة من مجلس
االدارة واالدارة التنفيذية والعاملني وثقة العمالء بجودة
اخلدمات التي نقدمها اضافة الى التزامنا الدائم بتطوير
املنتجات واخلدمات.
وشهد العام  2020تغيرات متسارعة في بيئة العمل
بسبب كوفيد  19اال أن البنك جنح في االستجابة لتداعيات
اجلائحة وذلك بتقدمي حلول مصرفية رقمية امنة عبر اجلوال
واالنترنت.
ايضا متكن البنك في هذا العام من احلفاظ على مؤشرات
االداء املالي املتميز بالرغم من التحـ ــديات والتداعيات علي
االقتص ـ ـ ــاد الوطني والعاملي حيث احتفظ البنـ ـ ـ ــك بتصنيفه
(  )AA ( SD) / A1 -من قبل الوكالة االسالمية الدولية
للتصنيف االئتماني ويشير هذا التصنيف الى استقرار البنك
مستقبلياً كما أنه يعكس تطبيق جودة االصول واحلوكمة املالية
واالدارية والشرعية.

بح�ضور رئي�س هيئة االركان بالقوات امل�سلحة
اجلمعية العمومية للبنك جتيز تقرير احل�سابات اخلتامية للعام  2019م

( )30,4مليار جنيه حجم متويل م�شاريع االقت�صاد الوطني  ،وزيادة مقدرة يف جميع امل�ؤ�شرات املالية
أجازت اجلمعية العمومية للمساهمني في البنك في دورة
اإلنعقاد الرابعة والعشرون والتي أقيمت بقاعة املؤمترات
بفرع القيادة بحضور الفريق أول ركن /محمد عثمان احلسني
احلسن رئيس هيئة األركان بالقوات املسلحة /والفريق أول
ركن   /فاروق حسن محمد نور  /األمني العام لصندوق
التأمينات االجتماعية للعاملني بالقوات املسلحة /
أجازت تقرير مجلس إدارة البنك الذي قدمه اللواء الركن
(م) محمد سمير مصطفى خليل  /رئيس مجلس اإلدارة .
كما أجازت احلسابات اخلتامية للبنك للسنة املنتهية في 31
ديسمبر للعـ ــام  2019م  ،وتقرير ديوان املراجعة القـ ــومي
 ،وتقرير هيئة الرقابة الشرعية  ،وتقرير املستشار القانوني
للبنك للعام  2019م
وأوضح السيد /رئيس مجلس اإلدارة في تقريره أن البنك
قد حافظ على موقعه املتقدم في صدارة اجلهاز املصرفي في
السودان مشيرا إلى القفزات املتوالية في معظم املؤشرات
املالية للبـ ــنك من الزيادة في حج ـ ــم املوجودات  ،وحقوق
امللكية  ،واألرباح  ،وحجم التمويل الكبير الذي قدمه البنك

دعما لالقتصاد الوطني والذي جتاوز مبلغ ال  30مليار جنيه
بنهاية العام  2019م  ،بنسبة منو وصلت  ٪٣٤من العام
2018م .
د /عبد احلميد محمد جميل املدير العام لبنك ام درمان
الوطني اوضح أن البنك قد حقق إجنازات كبيرة حيث ظل
البنك يقوم بدوره الطليعي في متويل مشاريع البنية التحتية
والتنمية واألعمار ومتويل املشا يع الكبرى في الزراعة
والصناعة والتعدين والطاقة والنفط وجتارة الصادر والوارد
وذلك حلجم البنك ومحفظته التمويلية الكبيرة  ٠وحيا سيادته
في كلمته بهذه املناسبة احتفاالت البالد بالعيد القومي للقوات
املسلحة حامية األرض والعرض والثروة .
من جانبه فقد أشاد السيد /رئيس هيئة األركان في كلمته
بهذه املناسبة باالداء املتطور الذي ظل ديدنا لعمل البنك في
خدمة االقتصاد الوطني  ،و ما حققه البنك من إجنازات
كبيرة في كافة ضروب العمل املصرفي  ،مشيدا بدور اجلمعية
العمومية للمساهمني  ،ومجلس اإلدارة  ،واإلدارة التنفيذية
وجميع العاملني بالبنك ٠
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ا�ست�صحبت املتغريات االقت�صادية وال�سيا�سية
مالمح من �أهداف وموجهات خطة وموازنة البنك للعام 2021م
استصحبت

خطة

وموجهات

موازنة البنك للعام 2021م
املتغيرات االقتصادية والسياسية
التى تشهدها البالد باملضي قدما
فى حتقيق رؤية البنك بأن يكون
الشريك االستراتيجي

االمثل

للعمالء داخليا وخارجيا وذلك
عبر رسالة البنك الرامية الرضاء
جميع األطراف بتقدمي منتجات
مصرفية متميزة بتقنية متقدمة
وكادر مؤهل مع االلتزام باستدامة
التفوق .
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استندت خطة وموازنة البنك للعام
2021م علي مرجعيات النظام األساسي
للبنك،و اخلطة اخلمسية الثانية للبنك
(2017م 2021 -م) و السياسات
العامة لبنك السودان املركزي،و تطور
نتائج أداء البنك خالل العام  2020و
األعوام السابقة ،واخلطة االستراتيجية
االولي لصندوق التامني االجتماعي
للعاملني بالقوات املسلحة 2021
– 2023م بجانب توصيات املؤمتر
االقتصادي القومي الذي انعقد في
سبتمبر 2020م.
ونصت أهداف خطة وموازنة البنك
للعام 2021م علي التزام وتوافق البنك
مع الضوابط الشرعية واملصرفية،
واالستمرار في تعزيز املركز التنافسي
للبنك وزيادة احلصة السوقية  ،وحتقيق
واستدامة التميز اإلداري واملهني علي

كافة املستويات  ،والتحسني والتطوير
املستمر لتحقيق الكفاءة والقدرة املالية ،
واالستمرار في التطوير والتحول الرقمي
النشطة البنك  ،وتعظيم دور البنك في
التنمية االقتصادية واالجتماعية .
وركزت موجهات خطة وموازنة العام
2021م علي توفير كافة الشروط
الالزمة لتقدمي خدمة مصرفية متميزة،
ومن أجل تعظيم املوارد الداخلية
واخلارجية ،والستخدام هذه املوارد
بصورة رشيدة من شأنها تعظيم العائد
وترشيد املصروفات ،عبر تهيئة بيئة
العمل  ،واالستمرار في تشييد مبني
رئاسة البنك ومواصلة التأهيل املستمر
ملباني البنك والتوسع اجلغرافي  ،ورفع
القدرات واملهارات الالزمة للعاملني عبر
البرامج التدريبية والتأهيلية ،وتطبيق
مبادئ وأسس إدارة اجلودة في جميع

أنشطة البنك  ،واالستمرار في تقوية
نُظم إدارة املخاطر والرقابة الداخلية،
والتركيز علي استقطاب وزيادة جميع
الودائع خاصة الودائع حتت الطلب
(اجلارية واالدخارية) محلية وأجنبية
 ،واستحداث منتجات جديدة ،والتركيز
علي استقطاب عمالء الصادر والوارد
وحتفيزهم عبر تقدمي خدمات متميزة
ومنافسة ،والسعي الستقطاب أكبر
قدر من الكتلة النقدية خارج اجلهاز
املصرفي ،واستهداف املوارد اخلارجية
املوجهة لالستثمار في السودان من
املؤسسات االقليمية والدولية واألفراد،
واالستفادة من النقلة املتوقعة في مجال
اخلدمات املصرفية االلكترونية في
التسويق وجذب العمالء واستهداف
الشرائح املختلفة باستحداث منتجات
وخدمات جديدة ،وتقدمي خدمات

مصرفية متميزة جاذبة للودائع
بأنواعها ،والتوسع في شبكة املراسلني
 ،وزيادة رأس املال املدفوع مبا يتوافق
مع رأس املال املصرح به  ،واالستمرار
في بناء االحتياطيات الداعمة حلقوق
امللكية ،وتعظيم العائد علي األسهم
بتوزيع أرباح مجزية للمساهمني،
والتوسع في تقدمي خدمات مصرفية
جديدة تتميز باالبتكار والتكلفة
املناسبة ،وتبسيط وتسهيل إجراءات
تقدمي اخلدمات املصرفية للعمالء،
والعمل علي تعظيم عائد التمويل،
وتعظيم العائد من االستثمارات الذاتية،
والتوسع في أنشطة اخلدمات املصرفية
وبصفة خاصة نشاط االعتمادات
وخطابات الضمان والتحاويل األجنبية
،واالستمرار في االستفادة من مزايا
نُظم الدفع املقدم ،وترشيد وضبط

املصروفات في حدود املخطط له مبا
ال يخل بأداء البنك ،واالستمرار في
نهج البنك في خفض تكلفة التشغيل
لتحقيق معدالت أرباح عالية متكن
من بناء االحتياطيات واملخصصات

املخطط لها لتحقيق عوائد مناسبة
ألصحاب حسابات االستثمار ،بجانب
توزيع أرباح مجزية للمساهمني ومتكني
البنك من النمو واالستمرار .
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تد�شني املوقع اجلديد لبنك امدرمان الوطني فرع حلة كوكو

دشن االستاذ /محمد االمني احلاج
احلسني /مساعد املدير العام لإلدارة
والسياسات بالبنك املوقع اجلديد لفرع
البنك بحلة كوكو  /حيث قام سيادته
بقص الشريط التقليدي إيذاناً بإنتقال
الفرع ملقره اجلديد بحضور السيد /
عصام الدين أبو العزيب مدير إدارة
التسويق وتطوير االعمال بالبنك ،
وعدد من مديري اإلدارات والفروع
بالبنك  ،وجمهور من الزبائن والعمالء
قاموا بالطواف على أقسام الفرع مببناه
اجلديد الذي مت تشييده على الطراز
املعمـ ــاري احلديث مواكبة للتطور
والطف ـ ـ ــرة العمرانية التي تنتظم
املنطقة .
واوضح السيد /مساعد املدير العام
للبنك أن افتتاح املوقع اجلديد للفرع
يجئ مواصلة لبرنامج البنك في االنتشار
 10اإلداري واجلغرافي الذي انتظم البنك
خالل الفترة االخيرة وصوال للجمهور
الكرمي في كل موقع.

مشيراً إلى التطور امللحوظ في أداء
البنك وجتويد خدماته املصرفية واملالية
جلمهور العمالء واملتعاملني على نطاق
القطر.
السيد  /عمار محمد عبد الله مدير فرع
حلة كوكو  ،حيا بهذه املناسبة جماهير
محلية شرق النيل بوالية اخلرطوم ،
والعاملني بالتجارة َواخلدمات مبختلف
ضروبها  ،ورجال املال و األعمال
باملنطقة وقطاعات الدولة واملؤسسات
اخلدمية واإلنتاجية والشركات العامة

واخلاصة  ،مبينا استعداد الفرع لتقدمي
كافة اخلدمات املصرفية واملالية املتطورة
جلمهور املنطقة واملناطق احمليطة.
مشيرا إلى أن للفرع نافذة خدمية
مهمة تعمل مبنطقة ( سوق ستة باحلاج
يوسف) لتقدمي جميع خدمات البنك
لفئات العاملني واحلرفيني وأصحاب
الصناعات الصغيرة بهذه املنطقة ذات
الكثافة السكانية العالية .

مب�شاركة �أكرث من  800الف مت�سابق

ت�سليم جوائز م�سابقة البنك االلكرتونية

مساعد املدير العام يهنئ
الفائزين ويعلن عن نهج
البنك يف التواصل مع كافة
قطاعات املجتمع

يف االحتفال البهيج الذي أقامته إدارة التسويق وتطوير
االعمال بالبنك بفندق السالم روتانا باخلرطوم مت فرز
املسابقة اإللكترونية التي نظمتها اإلدارة مبناسبة
الذكرى  27لتأسيس البنك.

السيد  /محمد االمني احلاج  /مساعد املدير العام لالدارة
والسياسات بالبنك قام بتوزيع اجلوائز للفائزين مشيدا
مبستوى املشاركة العالي في املسابقة ومعلنا عن نهج البنك
في التواصل مع كافة فئات وقطاعات املجتمع السوداني،
مشيرا إلى أن البنك قد حقق العديد من اإلجنازات في
برامج املسؤولية االجتماعية ومتويل البنية التحتية من الطرق
والكباري  ،وشبكات املياه والكهرباء  ،والطاقة والتعدين والنفط
والزراعة والصناعة جنبا إلى جنب مع متويله لألسر املنتجة
ومحدودة الدخل والفقيرة ،مهنئا الفائزين في املسابقة.
السيد /أمين محمد االمني مدير ادارة التسويق وتطوير
االعمال باالنابة شكر احلاضرين والقائمني على صفحات
البنك بالفيسبوك ووسائل التواصل االجتماعي واكد اننا نتعامل
معها بصورة جادة ورسمية واوضح ان املسابقة نالت تفاعل
غير مسبوق حيث بلغت عدد املشاهدات  ٨٢٥،٠٠٠مشاهدة
و وعدد املشاركات حوالي  ١٣،٠٠٠مشاركة والتعليقات اكثر
من  ١٨،٠٠٠تعليق واكد أن مسابقات البنك ستظل مطروحة
للجميع وبصورة مستمرة.

وحتدث السيد  /ياسر مكي الرشيد رئيس قسم االتصال
والترويج بادارة التسويق وتطوير االعمال مرحبا باحلضور
وقدم الشكر جلمهور الصفحة املشاركني في املسابقة عامة
والتهنئة للفائزين في املسابقة بصفة خاصة واوضح ان صفحة
البنك هي صفحة رسمية ومتاحة على مدار  ٢٤ساعة وهي
بوابة كبيرة وميدان فسيح لتسويق اخلدمات واكد ان املسابقات
ستستمر .
وفي خامتة االحتفال الذي شهده كل من السادة /عاصم هجو
/مستشار استراتيجية التسويق  ،وشبيكة ربيع نائب مدير
إدارة التقنية  ،ومحمد احلسن محمدعلي نائب مدير ادارة
التجزئة ،قام السيد مساعد املدير العام لالدارة والسياسات
بتوزيع اجلوائز للفائزين والتي شملت أجهزة الهاتف السيار
احلديثة  ،ومبالغ مالية نقدية ،و الفائزين هم :
الفائز االول  :بخاري محمد علي احمد ( أربجي )
الفائز الثاني  :علي الهادي عمر يوسف ( عطبرة)
و الفائز الثالث  :رؤى عثمان االمني بلة (اخلرطوم)
والفائز الرابع  :الطيب عبدالرحمن يوسف ( بورتسودان ) وقد
مت تسليمه اجلائزة مبدينة بورتسودان بواسطة السيد /الزبير
إدريس /مدير فرع البنك ببورتسودان ونائبه حسن عطا.
الفائز اخلامس  :سعدية يحيى ابراهيم بابكر ( اخلرطوم )
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دكتور وجدي وقيع اهلل مدير م�شروع الفيزا كارد بالبنك :
الفيزا كارد تقدم خدمة الدفع العاملية لل�سودانيني واالجانب الوافدين للبالد

البطاقة متكن عمالء البنك
من االستمتاع باخلدمات
االلكترونية بطرق آمنة
وتخفيضات وتسهيل
للمعامالت

اجلمهور السوداني سيتمكن من إجراء معامالته الدولية عن طريق بطاقات فيزا املصدرة
بواسطة البنك

حقق البنك جناحاً جديداً ومتيزاً يضاف
لسلسلة اجنازاته وصدارته للبنوك السودانية
بحصوله علي التصديق إلصدار الفيزا
كارد والتي جاء احلصول عليها نتيجة لعمل
متواصل يكشف لنا عنه وعن مزايا الفيزا كارد
وفوائدها لإلقتصاد والبـ ـ ـ ــالد وعمالء البنك
د  /وجدي وقيع الله مدير مشروع الفيزا كارد
12

بالبنك عبر هذا احلوار فماذا قال  ..؟

للفيزا كارد فوائد عديدة لالقت�صاد الوطني ولعمالء البنك
كاداة للدفع االلكرتوين املقبولة عاملي ًا
حدثنا عن الفيزا كارد يف البنوك ؟

يدعم الشمول املالى والنموء اإلقتصادي للسودان

بطاقات الفيزا هي إحدى أدوات الدفع اإللكتروني التي
تصدرها املؤسسات املالية حول العالم بتصريح من Visa
العاملية رائدة املدفوعات الرقمية فى العالم وتستعمل في
عمليات الدفع والشراء مقبولة في جميع دول العالم .

وماذا عن فوائد الفيزا كارد بالنسبة للعمالء ؟

وكيف مت التصـــديق لبنك أمدرمان الوطني مراحل
التصديق ؟

وقد جاء حصول البنك علي هذه الرخصة نتيجة عمل
متواصل إبتدأ منذ العام  2018بني فريق البنك وفريق فيزا
بعد أن قام البنك باالستيفاء بكل املطلوبات التى تؤهله أن
يكون عضوا فى فيزا العاملية واعتماد املعايير العاملية الالزمة
لتقدمي حلول الدفع العاملية للسودانيني ولألجانب الوافدين
من اخلارج .
أذكر لنا الفوائد من خالل خدمة الفيزا كارد بالنسبة
للبالد ؟

الشك أن إدخال البنك لهذه اخلدمه فى البالد هو خطوة
رئيسية لتعزيز االبتكار في املدفوعات واملساعدة في االندماج
املالي العاملي وهذا التحول نحو املدفوعات الرقمية العاملية

متكن العمالء من اإلستمتاع باخلدمات اإللكترونية احلديثة
وجنى الفوائد والتخفيضات من عمليات الدفع اإللكترونى .
إضافة لتسهيل اإليفاء باإللتزامات اخلارجية للعمالء بطرق
آمنة وتفادى احلرج من عدم قبول النقود خارجيا فى كثير
من األحيان  .والقبول العاملي للمستهلكني السودانيني والتجار
احملليني .
كلمة أخيرة ؟

متثل رخصة اإلصدار خطوة لزاما على البنك القيام بها باعتبار
البنك هو رائد التقنية املصرفية فى البالد منذ تأسيسه وقريباً
سيتمكن اجلمهور السوداني من إجراء معامالتهم الدولية عن
طريق بطاقات فيزا املصدرة بواسطة البنك.

ح�صلنا علي رخ�صة
الفيزا كارد وا�ستيفاء كل
املطلوبات العاملية
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االقت�صاد ال�سوداين  ..التحديات و احللول

حزمة من الإجراءات املطلوبة ملعاجلة الت�شوهات يف االقت�صاد
احلكومة االنتقالية ت�سعي للخروج من امل�أزق االقت�صادي
مراقبون للوضع االقتصادي في
السودان يؤكدون أن هناك جهوداً
كبيرة تبذلها احلكومة االنتقالية
بقيادة رئيس الوزراء د /عبدالله
حمدوك ،للخروج من املأزق
نهضة
االقتصادي وإحداث
اقتصادية كأولوية لبرنامجها
اإلسعافي ،لكن ثمة حتديات
ماثلة تواجهها إلجناز ما سمي
بـ «املهمة الشاقة» وهي مواجهة
تصنيف السودان كدولة راعية
لإلرهاب ،وعبء الديون البالغة 60
مليار دوالر ،فض ً
ال عن انخفاض
االحتياطات األجنبية وهو ما أشار
إليه حمدوك في أول تصريح له
عقب تسلمه منصبه بقوله إنه في
حاجة لدعم خزينة الدولة مببلغ 8
مليارات دوالر من خالل املساعدات
اإلقليمية والدولية لوضع أرضية
صلبة الستقرار سعر الصرف
وتغطية العجز في ميزان املدفوعات،
األمر الذي من شأنه إحداث حتول
نوعي في النهوض باقتصاد البالد
إلى بر األمان وحتقيق طفرة إنتاجية
غير مسبوقة.

تقرير :د .فخرالدين بابكر
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وقال وزير املالية السابق د /إبراهيم البدوي ،في بيان صحفي  ،إن وزارته ستطبق
حزمة من اإلجراءات ملعاجلة التشوهات في االقتصاد ،ضمن البرنامج اإلصالحي،
ومن بينها تشريع قانون جديد ملكافحة الفساد يتم إقراره قريباً ،وإنشاء جلنة دائمة
فعالة ملكافحة الفساد ،وإصالح بيئة االستثمار واألعمال التجارية ،احمللية والدولية.
ويعاني االقتصاد السوداني من أزمات هيكلية أدت إلى ارتفاع معــدالت التض ــخم
 ، % 166وزيادة نسبة الفقر التي وصلت إلى  % 65من جملة السكان ،بحسب تقارير
رسمية ،وعجز في امليزان التجاري بلغ  7مليارات دوالر..
وقال البدوي إن وزارته ستعد قوائم حلصر جميع الشركات اململوكة للدولة ،مبا في
ذلك تلك التي تشرف عليها وزارة املالية والتخطيط االقتصادي ..
وميكن القول إن ارتفاع األسعار هو أبرز املالمِ ح االقتصادية للبالد حالياً ،فعند
احلديث عن االقتصاد السوداني سيكون التضخّ م الكبير الذي تشهده البالد أول ما
سيتبادر إلى الذِ ْهن ،وبحسب (اجلهاز املركزي لإلحصاء السوداني) فإن سبب هذا
التضخّ م هو ارتفاع أسعار مجموعة األغذية واملشروبات ،والتي تشمل اللحوم واخلبز
واللنب ،وال خيار أمام احلكومة سوى السيطرة على ُمع َّدالت التضخّ م احلقيقية حتى
ِ
التحسن.
املواطن السوداني بشيءٍ من
يشعر
ّ
لكن التضخّ م في السودان ال يرتبط بحركة أسعار ِ
السلَع واخلدمات فقط ،وهو ما
ينقلنا إلى احلديث حول قيمة العملة السودانية وسياسة َطبْع النقود ،وهي قضية
جوهرية ساهمت في تدهور األوضاع االقتصادية ،وألن السوق الرسمي ال يُع ِ ّبر عن
السعر احلقيقي للجنيه السوداني ،فقد واصل سعر صرف اجلنيه السوداني هبوطه

أمام الدوالر في السوق املوازية (السوداء) ،وبات هناك سعران
للنقد والشيكات.
توصل السودان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على
برنامج مشترك سيستغرق مدة  12شهرا ،يفتح الباب أمام
التمويل واالستثمار الدوليني في القطاعات اإلنتاجية ،والبنى
التحتية ،وخلق فرص العمل للمواطنني خاصة للشباب ،وتعزيز
جهود مكافحة الفساد واحلكم الرشيد.
وينص البرنامج على زيادة اإلنفاق على اخلدمات العامة،
واستعادة مهنية اخلدمة املدنية ،ورفع جودة املؤسسات
احلكومية ،واالستثمار في مشروعات بناء السالم.
وسيدعم جهود احلكومة إلعادة اإلنفاق احلكومي للقطاعات
املهمة ذات الطابع االجتماعي كالصحة والتعليم والتنمية
االجتماعية بدالً عن طريقة إنفاق النظام السابق ،التي وصفت
بغير املستدامة والتي أدت إلى زيادة معدالت التضخم وتهريب
السلع االستراتيجية.
كما سيدعم البرنامج جهود احلكومة االنتقالية لتثبيت األسعار
األساسية مبا فيها سعر الصرف بطريقة تدريجية خللق حوافز
للتحويالت من اخلارج لتتدفق عبر القنوات الرسمية ،بدالً من
السوق املوازي ،مما يأمل أن يؤدي إلي تغذية بنك السودان
املركزي بالعمالت الصعبة واستقرار اجلنيه السوداني في
نهاية املطاف.
وستصدر حكومة السودان االنتقالية في غضون  6شهور
مراسيم تضمن امللكية والرقابة الكاملة والشفافية على جميع
املؤسسات اململوكة للدولة ،مما يضمن أن اإلنفاق احلكومي
سيتجنب التدخل السياسي وتضارب املصالح في إدارة
ومراقبة الشركات اململوكة للدولة.

وسيشمل برنامج احلكومة االنتقالية املتفق عليه مع صندوق
النقد الدولي في الفترة املقبلة تعديل قانون بنك السودان
املركزي لتكريس استقالليته ،مع تعزيز قدرة البنك املركزي
على التركيز على استقرار األسعار و التأسيس لوضع نظام
مصرفي فعال يتماشى مع أولويات الدولة ومصلحة املواطنني
برأس مال متكامل ...
ووفقا لبيان صادر عن وزارة املالية والتخطيط االقتصادي فإن
البرنامج ميهد الطريق لتسوية متأخرات السودان لصندوق
النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية األفريقي ،وأيضاَ
إعفاء الديون في نهاية املطاف من خالل مبادرة البلدان
الفقيرة املثقلة بالديون املعروفة بـ(الهبيك) ..
وارتفع معدل التضخم في السنوات األخيرة مدفوعا بارتفاع
أسعار املواد الغذائية ،وضاعف من ذلك وجود سوق سوداء
للدوالر.
وذكر وزير املالية السابق إبراهيم البدوي  ،أن مجلسي
السيادة والوزراء االنتقاليني بالسودان أقرا ميزانية  2020م
 ،التي تتضمن نفقات بقيمة  584.4مليار جنيه ( 12.2مليار
دوالر) وإيرادات متوقعة بنحو  568.3مليار جنيه ،وبعجز
متوقع  16.1مليار جنيه سوداني ،وتتضمن أيضا زيادة في
اإلنفاق على الرعاية الصحية والتعليم .
وأكد البدوي ،في تصريحات صحافية ،أن املصروفات
املتعلقة بالتنمية رصدت لها  58مليار جنيه و للصحة 51.4
مليارا و 60.6مليارا للتعليم  ،واحلماية االجتماعية  74مليار
جنيه ،فيما بلغت مخصصات الدفاع  50.57مليار جنيه .
,أجاز اجتماع مشترك بني مجلسي السيادة االنتقالي
السوداني والوزراء ،املوازنة العامة للدولة لعام  ،2020املُعدلة
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باتخاذ إجراءات طوارئ لتفادي عجز املوازنة منها ترشيد
اإلنفاق  ،ومت اإلبقاء في املوازنة على دعم الوقود «البنزين
 ،واجلازولني» والتعديل التدريجي ألسعـ ـ ـ ــار صرف الدوالر
والدوالر اجلمركي لفترة زمنية تستمر حتى عامني للوصول
إلى السعر احلقيقي   ...
وأعلن وزير اإلعالم املتحدث الرسمي باسم احلكومة االنتقالية
في السودان فيصل محمد صالح  ،عن إجازة املوازنة العامة
لعام  2020املعدلة  ،وأكد على أن احلاجة للتعديل متت نتيجة
لعجز في املوازنة على خلفية تداعيات جائحة كورونا «كوفيد
  »19وتأثيرها على األوضاع االقتصادية  .وأشار فيصل إلى اإلبقاء على دعم الدقيق واألدوية وغاز
الطهي والكهرباء  ،موضحاً «سيكون هناك تعديل في األسعار
لكن للفئات العليا»  .
وأضاف صالح أن حكومته فتحت الباب أمام القطاع اخلاص
الستيراد البنزين بالكميات التي يرغب فيها
وشهدت املوازنة املقترحة خالفات حادة بني وزارة املالية
السودانية وقوى احلرية والتغيير بشأن سياسة رفع الدعم
عن الوقود  ،وهي إجراءات طالب بها صندوق النقد الدولي
السودان.
وتضرر اقتصاد السودان بشدة عندما انفصل اجلنوب في
 2011مكلفا إياه ثالثة أرباع إنتاجه من النفط الذي ميثل أحد
املصادر املهمة للعملة األجنبية.
وانكمش االقتصاد السوداني بنسبة  % 2.5في عام ،2019
ومن املتوقع أن ينكمش بنسبة  % 8بنهاية عام  2020بسبب
جائحة كورونا ..وقد أدى ذلك إلى ارتفاع التضخم ليتجاوز
 ،% 166باإلضافة إلى بلوغ مستوى الدين اخلارجي للسودان
مقارنة بالناجت احمللي اإلجمالي حوالي  ،% 190وهو من بني
أعلى املعدالت في العالم مما مينع السودان من االنتفاع من
التمويل الدولي للمشروعات اإلنتاجية والتنموية ...
وأوضح البيان ان عالج مثل هذه املشكالت املستفحلة في
االقتصاد السوداني سوف يكون صعباً للغاية ،خاصة في
املرحلة األولى ولكنه ضروري جداً الستقرار االقتصاد وحتقيق
متطلبات ثورة ديسمبر ..
وناشد وزير املالية املجتمع السوداني بقطاعاته كافة على بذل
اجلهد والعمل الدؤوب لتحمل املسؤولية للنهوض باالقتصاد،
مبيناً أن املشروع االقتصادي يأتي بعد ملف السالم في
أولويات احلكومة االنتقالية.
في حني أوضح اخلبير االقتصادي السوداني د  .محمد
الناير  ،أن احلكومة االنتقالية أمام حتد كبير ،هو أن من

أهم شروط صندوق النقد الدولي استبعاد بنود الدعم في
ميزانيات الدول ،التي يقوم ببعض اإلصالحات االقتصادية
فيها ،وإصراره الدائم على رفع الدعم في تلك الدول من
دون النظر لألبعاد االجتماعية والسلبية على املواطنني ،مبيناً
أن مسألة رفع الدعم في الوقت الراهن غير ممكنة بالنسبة
لالقتصاد السوداني ألن أسعار السلع واخلدمات وصلت إلى
مراحل قياسية ،وال ميكن أن يتقبل املواطن أي زيادات جديدة
على الوضع الراهن ،باإلضافة إلى ضعف الهياكل اخلاصة
باألجور في القطاع العام إلى مستويات ال تكاد تغطي  20في
املئة من احلد األدنى ملستوى املعيشة.
وزاد« ،لكن يبدو أن هذا األمر مرتبط بحزمة من اإلجراءات
يفرضها الصندوق وال يتحملها االقتصاد السوداني ،عالوة
على ذلك فإن تأخر رفع اسم السودان من قائمة اإلرهاب
يضعف موقف املصارف السودانية في التعامل مع مصارف
العالم..
ومضى قائ ً
ال «يجب أن يعلم اجلميع أن الدعم تولد في
االقتصاد نتيجة تراجع العملة الوطنية ،وقد جرب النظام
السابق قضية رفع الدعم خمس مرات بعد انفصال جنوب
السودان ،ولم حتدث أي تقدم في االقتصاد .فكلما مت رفع
الدعم ولد دعم جديد ،ويجب حتقيق االستقرار أوالً وحتقيق
القيمة الفعلية للجنية السوداني أمام العمالت األجنبية بصورة
عادلة ،وتقليل الفجوة بني السوقني احلقيقي واملوازي ،وبعد
كل هذا يتم دراسة الدعم من حيث التخفيض أو الزيادة».
وقال محمد شيخون ملوقع «سكاي نيوز عربية» إن الرفع
التدريجي للدوالر اجلمركي سيكون أكثر تأثيرا على الشارع
السوداني نظرا العتماد األسواق على نحو  % 90من
احتياجاتها على الواردات ،كما سيؤدي كذلك إلى رفع تكلفة
اإلنتاج احمللي نظرا ألن معظم مدخالت الصناعة تأتي من
اخلارج
وأوضح محمد شيخون أن حترير أسعار الوقود بهذه الطريقة
وفي ظل ارتفاع عدد السيارات احلكومية سينعكس سلبا على
املستهلك العادي ألنه سيؤدي إلى زيادة تكلفة النقل التي
ترفع معها بشكل تلقائي كلفة اإلنتاج وبالتالي أسعار السلع
واخلدمات .
ويرى محمد شيخون أن هنالك الكثير من احللول التي كان
من املمكن أن تلجأ إليها احلكومة من بينها تفعيل قرارات
إعادة الشركات العامة إلى مظلة وزارة املالية ،ووقف سياسة
التجنيب املضرة باالقتصاد الوطني والتركيز على اإلنتاج
وترشيد اإلنفاق احلكومي ،ووضع سياسات قابلة للتنفيذ

جلذب مدخرات املغتربني .
وعلى الرغم من أن قوى احلرية والتغيير هي جزء أصيل من
تركيبة الفترة االنتقالية ،إال أن عادل خلف الله ،القيادي في
قوى احلرية وعضو اللجنة االقتصادية املنبثقة عنها ،أكد
لـ»سكاي نيوز عربية» أن قوى احلرية والتغيير سمعت كغيرها
عن هذه التعديالت في وسائل اإلعالم ولم تتم استشارتها
فيها.
وانتقد خلف الله التعديالت وقال إنها ستكرس للمزيد من
التدهور لألوضاع االقتصادية ،موضحا أن امليزانية كانت
تعاني أصال من عجز مركب تفاقم أكثر بعد الزيادة التاريخية
في األجور والتي فاقت . % 500
ووصف اخلبير االقتصادي محمد شيخون هذه اإلجراءات
بغير املناسبة  ،متوقعا أن تؤدي إلى آثار كارثية على املواطن
واالقتصاد السوداني في ظل هذه الظروف املعقدة التي
يعيشها السودان .
أوضح وكيل أكادميية املصارف للعلوم املصرفية واملالية
الدكتور علي خالد الفويل ،أن معاجلة تدهور االقتصاد تتطلب
معرفة أسبابه أوالً ومشكلته الرئيسية ،مبيناً أن االقتصاد
السوداني يواجه إشكاليات مزمنة تتمثل في هيكل االقتصاد
نفسه ،مشدداً على أن اخليار األمثل لبناء أي اقتصاد هو
اإلنتاج سواء كان ثروة حيوانية أو زراعية أو تعديناً أو بتروالً أو
صناعة وهكذا ،وأنه بالنسبة القتصاد السودان فإنه يعاني من
ضعف اإلنتاج على الرغم من توافر املوارد الطبيعية بخاصة
قطاع الزراعة والثروة احليوانية لكن هناك مشكلة في البنية
التحتية والتسويقية .وأشار إلى أن جتاوز الفترة االنتقالية
من الناحية االقتصادية يتطلب إيجاد برنامج إسعافي يعمل
على اتباع سياسات ترشيدية في االستيراد لتخفيف الفجوة
في امليزان التجاري البالغة  6مليارات دوالر ،كما أنه البد
من حترك خارجي لدعم الصادر ودعم مسألة االستيراد من
خالل رفع العقوبات االقتصادية وإعادة عالقاتنا مع املؤسسات
التمويلية الدولية واإلقليمية لضخ رأسمال تشغيلي تستفيد
منه قطاعات منتجة عدة لفترات طويلة ،بجانب أهمية العمل
على ثبات السياسات االئتمانية النقدية والضريبية واجلمركية
وقانون االستثمار .فض ً
ال عن العمل على استقطاب مدخرات
املغتربني من خالل وضع سياسات ..
وأشار إلى أن هناك فئات كثيرة من متوسطي ومحدودي
الدخل ال يستطيعون حتمل تلك الروشتة ،وبالتالي ال مجال
لتنفيذ ذلك في الوقت الراهن ،الفتاً إلى أنه كان يفترض بعد
الثورة والتغيير ،اللذين حدثا في البالد ،أن يكون هناك جتاوب

أكبر من جانب احلكومة االنتقالية ملعاجلة كثير من القضايا
االقتصادية وعلى رأسها بعض القضايا املتعلقة بصندوق النقد
والبنك الدوليني واحلصول على قروض بشروط ميسرة.
وفي ذات السياق ،عبرت عدد من األحزاب والكيانات
واالحتادات ،املنضوية حتت مظلة قوى اإلجماع الوطني ،عن
رفضها لتلك التعديالت ،ووصفتها بأنها امتداد لسياسات
النظام السابق ،مشيرة إلى إمعانها في عدم االكتراث للبدائل
الوطنية ،الواقعية ،العملية واملمكنة ،التي قدمتها اللجنة
االقتصادية لقوي احلرية والتغيير.
البرنامج يجب أن يشمل أيضاً إلغاء جميع اإلعفاءات الضريبية
باستثناء مدخالت اإلنتاج ،وتأسيس بورصة سلع ّية لتداول
ٍ
سيارات
الذهب والعمالت ،وتقليل املصاريف احلكومية من
ٍ
ٍ
للحد األدنى ،لكن يبقى االستقرار
وإعفاءات
وسفريات
ّ
توجه نحو اإلصالح ،ناهيك عن
السياسي هو الشرط األول ّ
ألي ّ
أن أهم ما حتتاج إليه البالد حالياً هو االستثمارات األجنبية،
واملناخ احلالي غير ُم ِ
ناسب على اإلطالق لعودة االستثمارات
التي تتنافس عليها واليات البالد.
ٍ
ٍ
عربية
دول
ومن املُتو َّقع أن يتل َقّى السودان ُم
ساعدات من ع َّد ِة ٍ
ٍ
وخليجية ،وهي املُساعدات التي قد
حترك املياه الراكِ دة
ِّ
لكنها في النهاية تظ ّل ُمس ّكنات فقط ،وليست حلوالً جذرية
للمشاكل االقتصادية الهيكلية التي يُعاني منها السودان ،كما
أن االستفادة من هذه املُساعدات تتو َّقف على ُحسن تعا ُمل
احلكومة واستغالل هذه األموال بالشكل األمثل .
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االمني العام لل�صندوق اخلا�ص للت�آمني االجتماعي للعاملني بالقوات امل�سلحة :

ال�صندوق يخدم كل افراد القوات امل�سلحة باخلدمة واملعا�ش واملجتمع املدين

يلعب الصندوق دور ًا كبير ًا يف دعم
االقتصاد الوطني عبر إستثماراته
الناجحة

في اطار سياسة البنك لإلنفتاح علي شركاء التنمية وعمالئه الكرام تخصص مجلة األموال في هذا العدد نافذة لهوالء
الشركاء من اجل التعرف علي انشطتهم االقتصادية وعالقاتهم بالبنك ورؤيتهم لتطوير هذه الشراكة  ..في هذه املساحة
نلتقي باللواء الركن نصر الدين عبد القيوم األمني العام للصندوق اخلاص للتأمني االجتماعي للعاملني بالقوات املسلحة
ليحدثنا عن سيرته العامرة ومسيرته مع القوات املسلحة ودور الصندوق في خدمة القوات املسلحة واملجتمع املدني الي
جانب املسئولية االجتماعية للصندوق .
السيرة الذاتية :

املواقع التي عملت بها واملناطق التي زرتها بالسودان ؟

اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم أحمد علي  ،امليالد
والنشأة بقرية الشقالوة  ،ساردية  ،شندي والية نهر النيل في
شهر مايو من العام 1964م .

منطقة أعالي النيل العسكرية  ،املنطقة العسكرية اإلستوائية ،
الفرقـ ـ ــة الرابعة مشاه الدمازين  ،منطقة املجلد وغرب النوير
العسكريـ ـ ـ ــة قائد هجليج بعد التحرير ،قائد معهد املشاه
جبيت  ،قائد الكلية احلربية السودانية  ،قائد الفرقة الثانية
مشاه القضارف  ،والياً لوالية القضارف .

اإلبتدائي واملتوسطة بقرية الشقالوة ساردية .

الدورات التي حضرتها ؟

احلالة اإلجتماعية متزوج وأب خلمسة من البنني وبنتني .
املراحل التعليمية التي مررت بها ؟

الثانوي شندي الثانونية بنني .
الكلية العسكرية العراقية .
بكالريوس العلوم اإلدارية ( جامعة مؤتة األردن ) .
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ماجستير الدراسات اإلستراتيجية ( جامعة كرري ) .
متي إلتحقت بالقوات املسلحة ؟

إلتحقت بخدمة الق ـ ــوات املسلحة في سبتمبر من العام
1984م .

كل الدورات احلتمية لضباط القوات البرية  ،دورات في طرق
التعليم ( جامعة اخلرطوم ) ودورات في قانون فض
النزاعات املسلحة  ،دورة القادة واألركان  ،دورة احلرب
العليا  ،دورة الدفاع الوطني .
كيف إلتحقت برئاسة الصندوق ؟

بتكليف من السيد القائد العام للقوات املسلحة السوداني ـ ـ ــة
ـ رئيس مجلس اإلدارة املركزي للصندوق وبحكم إنتمائي

للمؤسسة العسكرية والدورة العادية لتنقالت القادة وتقلدهم
للمناصب املختلفة بناءاً على الكفاءة واملقدرات  ،علي هذا
األساس مت تكليفي بهذا املنصب خدم ًة للقوات املسلحة
ومنسوبيها باخلدمة واملعاش .
( )1أهداف الصندوق ؟

األهداف الكلية للصندوق تتمثل في اآلتي :

حتسني مستوى أفراد القوات املسلحة  ،إقتصادياً  ،إجتماعياً

وحتقيق اإلكتفاء الذاتي لكل متطليات  ،حتسني بيئة العمل
العسكري في كل مسمياتها وتطوير جامعات وكليات ومعاهد
ومدارس القوات املسلحة  ،بث روح التعاون والتكامل
والتعاضد وحتقي ـ ـ ـ ـ ـ ــق الضمان اإلجتماعي للعاملني بالقوات
املسلحة واإلهتمام بدعم السكن الوظيفي  ،تقدمي الدعم في
كافة املجاالت خلدمة معاشي القوات املسلحة وفقاً لسياسة
الصندوق .
الشرائح التي يخدمها الصندوق ؟

يقوم الصندوق بخدمة كل أفراد القوات املسلحة باخلدم ـ ـ ـ ــة
واملعاش  ،وكذلك فئات املجتمع املدني شيباً  ،شباباً  ،نساءاً
ورجاالً في إطار دوره ومسئوليته املجتمعية والتكافلية .
دور الصندوق يف خدمة اإلقتصاد الوطني ؟

يلعب الصندوق اخلاص للتأمني اإلجتماعي للعاملني بالقوات
املسـ ــلحة عبر الشركات وأسماء ووحدات األعمال التابعة له
دوراً كبيراً ومهماً في عملية دعم اإلقتصاد الوطني من خالل
اإلسهام املباشر في الناجت الكلي للدولة واإليفاء باإللتزامات
الضريبية والزكوية وكافة الرسوم القانونية املفروضة على
األنشطة املختلفة  ،كذلك مساهمة الشركات العاملة في

النشاط الزراعي بوجه خاص من توفير أنواع جيدة من شتول
الفواكه كاملاجنو واملوز ساهمت بصورة كبيرة في زيادة اإلنتاجية
وجودتها مما أهلها للمنافسة في صادرات الفواكه .
دور الصندوق يف مشاريع املسئولية املجتمعية ؟

للصندوق دور واضح وبارز وملموس من واقع مسئوليته جتاه
املجتمع  ،من خالل املساهمة في درء الكوارث ودعم املتضررين
من جراء السيول والفيضانات ببعض مناطق السودان  ،عالوة
على ذلك إستيعاب عدد من املدنيني في الوظائف املختلفة
برئاسة الصندوق والشركات وكذلك إستيعاب أعداد مقدرة
من أبناء املدنيني املجاورين ملعسكرات القوات املسلحة مبدارس
القوات املسلحة ( ثانوي وأساس ورياض األطفال ) .
كلمة أخيرة ؟

أوالً  :كل الشكر والتقدير ملجلة األموال التي أتاحت هذه
اإلطالل ـ ـ ـ ــة
وإمنياتنا لها بالتوفيق واإلزدهار .
ثانياً  :عهدنا لكل منسوبي القوات املسلحة وفئات املجتمع
املدني بأن نظل في الطليعة وأن نقوم بخدمة بلدنا بكل
شفافية وأمانة للوصول لألهداف الكلية التي تساعد وتساهم
في رفعة السودان .
أخير ًا  :التحية والتجلة لشهداء ثورة ديسمبر املجيدة واجلنة
واخللود لهم وعلى هديهم سائرون .

التحية ل�شهداء ثورة دي�سمرب املجيدة وعلي هديهم �سائرون
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د /ع�صام �أحمد عو�ض
مدير التخطيط لل�صندوق اخلا�ص للت�أمني االجتماعي للعاملني بالقوات امل�سلحة :

نعمل بروح الفريق لوضع اخلطط االستراتيجية
للصندوق وتطوير جميع اعماله

جناح الدول واملؤسسات العامة
واخلاصة اليتم اال بالتخطيط

ضمن سلسلة اللقاءات اخلاصة بتعزيز العالقات بني البنك وعمالءه وشركاء التنمية والتعرف علي انشطتهم نلتقي في
هذه املساحة د /عصام أحمد عوض مدير التخطيط للصندوق اخلاص للتأمني االجتماعي للعاملني بالقوات املسلحة
ليحدثنا عن سيرته الذاتية وعالقته بالقوات املسلحة ودور الصندوق في خدمة القوات املسلحة واملجتمع املدني
واخلطط االستراتيجية للصندوق فماذا قال  ..؟
السيرة الذاتية :

د  .عصام أحمد عوض عمر إستشاري وخبير التميز
واالستراتيجيات اجلريف شرق مربع ( ، )1متزوج وأب لـ ـ
 5أبناء .
املراحل التعليمية التي مررت ؟

االبتدائي اجلريف شرق  ،املتوسطة اجلريف شرق – اخلرطوم
القدمية – جامعة اخلرطوم
اجلامعة والشهادات املهنية ؟

جامعة اخلرطوم – ماجستير دراسات دبلوماسية – كلية
20
افردين لندن – جتارة أعمال – دبلوم خبير متيز من املؤسسة
االوروبية للجودة – معتمد إدارة إستراتيجيات من معهد كايزن
الياباني – معتمد نظم جودة  – 9001:2015معتمد نظم

سالمة – معتمد كايزن ( مشرف  ،مراقب ) – معتمد نظم
سالمة االغذية – معتمد إستراتيجيات خبراء اجلودة – معتمد
إدارة تسويق في  – CIMمعتمد سلسلة إمداد ومشتريات في
 cipsكما أملك الرخصة الدولية لريادة االعمال .
كيف التحقت بالصندوق وهو ذو طبيعة عسكرية ؟

مت االستعانة بي من قبل الفريق ركن  /فاروق حسن محمد نور ،
عندما تولى أمانة الصندوق  ،كخبير نظم ومتيز واستراتيجيات
ملعاونته في إدارة الصندوق ثم مدير إدارة التخطيط والتطوير
ومدير إدارة اجلودة الشاملة والتميز .
املواقع التي عملت بها من قبل ؟

شركة سودانت ( الشركة السودانية خلدمات االنترنت
– مؤسس )  ، 2003 – 1995مدير شركة خبراء اجلودة

نركز علي تنفيذ استراتيجية
الصندوق لألعوام 2023 - 2021

وتقنية املعلومات – إستشاري العديد من املؤسسات اخلاصة
واحلكومية ( املؤسسة السودانية للنفط  ،جهاز الضمان
االجتماعي  ،دانفوديو  ،الطيران املدني  ،كوفتي للتجارة ) .
حدثنا عن إدارة التخطيط بالصندوق واهميته ؟

هي إدارة أنشئت حديثاً  2019والهدف منها ترتيب أمر
الصندوق وشركاته ووضع اخلطط االستراتيجية للرئاسة
وشركات الصندوق ومتابعة أداء التنفيذ وتطوير جميع االعمال
داخل الصندوق وشركاته .
عالقة إدارة التخطيط برئاسة الصنــــــدوق واالدارات
االخرى ؟

هي عالقة أساسية إذ أن الصندوق يعمل كفريق واحد بني
االدارات ويتم التنسيق والتطوير املستمرين وأقل للرئاسة
والشركات التابعة له بخطط ثابتة وعلمية ومواكبة للتطور
العاملي في مجال االدارة والتطوير واالستراتيجيات ..
دور إدارة التخطيط يف إعداد اخلطة االستراتيجية ؟

سعت إدارة التخطيط في وضع وإعداد خطة إستراتيجية
للصندوق في نوفمبر 2019م مبشاركة جميع منسوبي
الشركات  ،و القيادة االستراتيجية بالصندوق تتكون من فريق
القيادة االستراتيجية وفريق خبراء االستراتيجية ومكتب
 SMOوقد مت واحلمدلله إكمال إستراتيجية 2023-2021

بنجاح وهي في طور التنفيذ والتطبيق إن شاء الله .
كلمة أخيرة ؟

متاماً نعلم بإن جناح الدول واملؤسسات العامة واخلاصة ال يتم
إال بالتخطيط والتطوير مبوجهات عاملية ومبشاركة اجلميع
ونعلم بإن التحسني والتطوير ال يتم إال بالتزام القيادات
العليا ونحن ننتهج هذا املنهج الـ ــحديث في تطوير الصندوق
وشركاته  ،وقد عملنا نحن كفريق في تقييم جميع املؤسسات
للصندوق والرئاسة واطلعنا على جميع نقاط القوة والضعف
– ونسعى دوماًإلى تطوير وحتسني االعمال لعمل نقلة في
الصندوق واحلفاظ على موارده وتوجيه هذه املوارد إلى خدمة
منسوبي القوات املسلحة ..
وفي اخلتام نشكر جميع قيادات الصندوق وخاصة مدراء
االدارات وفريق االستراتيجية واملستشاريني الذين تابعوا
معنا ونشكر االمني العام السابق الفريق /فاروق حسن محمد
نور  ،واالمني العام احلالي للصندوق اللواء ركن  /نصرالدين
عبدالقيوم أحمد كما نشكر املكتب التنفيذي للدعم الطويل
لوضع اخلطط االستراتيجية للصندوق كما نعمل اآلن على
تطوير جميع االدارات والشركات على نظم إدارة التميز
واجلودة الشاملة والتحسني املستمر ..
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حممد االمني احلاج احل�سني م�ساعد املدير العام للإدارة وال�سيا�سات:

بد�أت ببنك في�صل وانتقلت مل�صرف الراجحي بال�سعودية
والتحقت ببنك امدرمان الوطني فى 2007م
ضمن سلسلة احلوارات التى جتريها مجلة (االموال)
للتعريف بانشطة االدارات والفروع والتوثيق
الجنازاتها والترويج خلدمات البنك املصرفية
اجلديدة واملتطورة  ..وللتعريف بالبنك ونشر
رسالته نلتقي فى هذا املساحة باالستاذ محمد
االمني احلاج احلسني مساعد املدير العام للبنك
لنوثق لتجربته املصرفية بداخل وخارج السودان ،
وليحدثنا عن امللفات املسؤول عنها كمساعد للمدير
العام ورؤيته لتطوير البنك واالرتقاء بخدماته
 ..فجاءت اجاباته صريحة وواضحة وكشفت عن
جتربة ثرة ورؤية ودراية للنهوض بخدمات البنك
وتطوير اداء االدارات والفروع  ..فماذا قال ....؟
حوار :سنهوري عيسى

ح�صلنا علي رخ�صة من الفيزا العامليــة لتقــــدمي اخلــــدمة لعمالئنا
السيرة الذاتية

محمد االمني احلاج احلسني من مواليد القولد فى العام
1958م درست بها املرحلتني االبتدائية واملتوسطة ،ثم مدرسة
محمد حسني الثانوية بامدرمان ،ثم جامعة اخلرطوم كلية
االقتصاد والعلوم االدارية وتخرجت منها فى العام 1983م
بكالريوس ادارة اعمال ،ثم درست اقتصاد اسالمي وبنوك
 22اسالمية بجامعة امدرمان االسالمية فى العام  ،1986ونلت
دبلوم العلوم املصرفية من معهد الدراسات املصرفية فى
العام 1988م ،وبدأت العمل املصرفي ببنك فيصل االسالمي
السوداني فى العام 1982م ،حتي العام 1990م ،ثم انتقلت

الى العمل مبصرف الراجحي بالسعودية فى العام 1990م
وحتي العام 2007م ،ثم عدت الى السودان والتحقت ببنك
امدرمان الوطني فى العام 2007م وحتى اآلن.
حدثنا عن جتربة العمل ببنك فيصل االسالمي ...؟

عملت بفرع احلرفيني ببنك فيصل االسالمي فرع امدرمان،
بادارة االستثمار ،وكان الفرع متخصص فى متويل احلرفيني
وصغار املنتجني ،وكان الفرع متخصص فى التمويل االصغر
للحرفيني وصيانة السيارات واملخابز والصناعات الصغيرة ،
وكانت جتربة ثرة ،واستفدت منها فى حياتي العملية واملصرفية
مبصرف الراجحي  ،كما استفدت من خبرة الزمالء بفرع

عملت مب�صـرف الراجحي على تطبيق ال�صيـغ اال�سالمية
فى متويل الزراعة وال�صادر وال�صناعـات ال�صغرية

ا�ستفدت من جتربة العمل مب�صـــرف الراجحي فى تنويع املعــرفة واخلربات العملية
احلرفيني وخاصة االخ عبد الرحمن حسن عبدالرحمن مدير
ادارة االستثمار بالفرع ،ومدير بنك امدرمان الوطني ومحافظ
بنك السودان االسبق ،وكانت جتربة ممتازة استفدت منها
عندما انتقلت للعمل بالسعودية مبصرف الراجحي بتطبيق
الصيغ االسالمية فى متويل الزراعة والصادر والصناعات
الصغيرة .

وحتصيل للديون وادارة املخاطر واهالك الديون ومتابعة
التحصيل ،واستفدت من جتربة العمل مبصرف الراجحي
استفادة كبيرة خاصة وان حجم العمل بالسعودية كبير
والعمالء متنوعني من جنسيات مختلفة وفى نفس الوقت
املدارس مختلفة ولذلك استفدت تنوع فى املعرفة وخبرات
عملية

حدثنا عن جتربتك فى مصرف الراجحي...؟

وماذا عن جتربتك ببنك امدرمان الوطني...؟

عملت مبصرف الراجحي بادارة التجارة والتمويل كمراقب
استثمار وتنقلت فى العمل بكل املجاالت من استثمار ومتويل

التحقت ببنك امدرمان الوطني فى العام  2007م مديراً الدارة

استفدت من جتربتي ببنك فيصل عندما
انتقلت للعمل بالسعودية
التنقل يكسب الشخص خبرات عملية
ومعرفية وعالقات مع العمالء واملوظفني
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امدرمان الوطني بنك كبير وحجم العمل به كبير ومتنوع
االستثمار ،ثم مدير ادارة املخاطر ،ثم مدير ادارة التخطيط
واجلودة واالشراف على االدارتني معاً ثم مساعدا للمدير
العام للبنك ،وحقيقة بنك امدرمان الوطني بنك كبير وحجم
العمل به كبير ومتنوع خاصة فى مجال التمويل ،واستفدت
من جتربة تطبيق صيغ ما كنا نتعامل بها فى السعودية خاصة
صيغتي املقاولة والسلم كما استفدت بناء عالقات مميزة مع
عمالء البنك  ،وجنحنا فى استقطاب عمالء جدد للبنك ،
كما نقلت خبراتي فى مجال العمل بادارة املخاطر بالسعودية
الى بنك امدرمان الوطني عندما اسسنا ادارة املخاطر بالبنك
واستطعنا تطوير العمل  ،ثم اصحبت مساعدا للمدير العام
للبنك االن.
 24حدثنا عن امللفات املســــــــؤول عنها كمساعد للمـــــدير العام
للبنك ...؟

مساعد للمدير العام لالدارة والسياسات ومشرف على عدد

من االدارات بالبنك من بينها ادارة التخطيط واجلودة ،ادارة
التقنية ،وادارة التسويق وتطوير االعمال ،وادارة التنمية
البشرية ،ادارة النظم واالسناد املصرفي ،وادارة اخلدمات
االدارية باالضافة الى االشراف على فروع البنك.
ما الذى استفدته من التنقل بني االدارات بالبنك ...؟

التنقل يكسب الشخص خبرات عملية ومعرفية وعالقات
مع العمالء واملوظفني واحلمد لله بوجود كادر مؤهل بالبنك
واالشراف املمتاز من االدارة العليا للبنك استطعنا ان نطور
العمل بالبنك .
حدثنا عن نشاط االدارات التى تشرف عليها كمساعد
للمدير العام وما تركز عليه االن...؟

نركز اآلن على حتقيق اهداف البنك وخططه االستراتيجية
والسنوية ونعمل حسب اخلطة السنوية لكل ادارة ونتابع تنفيذ

خطة كل ادارة حتي ال حتدث انحرافات فمثال ادارة التقنية
عملها مركز على البني التحتية وتوفيرها وصيانتها وتطوير
العمل علي مستوي اخلدمات املصرفية التقنية ،وادارة املوارد
البشرية يتركز عملها على تدريب الكوادر ،وادارة التسويق
همها االكبر زيادة احلصة السوقية للبنك وخلق عالقات
وجذب عمالء جدد وتقدمي خدمات تقنية ومتويلية ممتازة
للعمالء وادارة النظم واخلدمات تسعي الى تقدمي خدمات
متميزة وادخال خدمات مصرفية متطورة  ،وادارة التخطيط
واجلودة تقوم باجراء بحوث تسهم فى اتخاذ القرار الصحيح
وتوسيع مظلة انتشار البنك فى العاصمة والواليات ،اما ادارة
اخلدمات االدارية فتقوم بتوفير املعينات وتهيئة بيئة العمل
للموظفني فكل اخلدمات االدارية مهمة لتطوير االداء.
ما النجاحات التى حتققت فى امللفات املسؤول عنها خالل
العام 2020م ....؟

حقق العديد من النجاحات رغم الظروف الصعبة التى شهدها
العام 2020م وطالت النجاحات اداء االعمال وحتقيق اهداف
البنك وخطته للعمل 2020م بفضل جهود العاملني بالبنك
واملتابعة اللصيقة من قبل االدارة العليا.
ما اهداف البنك للعام 2020م التى مت حتقيقها ...؟

تقدمي خدمات مصرفية متطورة ومتميزة ياتي فى مقدمة
اهداف البنك للعام 2020م  ،وترشيد املصروفات ،وتعظيم

االرباح  ،وتقدمي خدمات التمويل بالسعي للتوسع فى انشاء
فروع ونوافذ جديدة حسب اخلطة االستراتيجية للبنك لتحقيق
الشمول املالي تنفيذا لسياسات بنك السودان املركزي ،والسعي
الى تطوير اخلدمات املصرفية بادخال مزيد من اخلدمات
املتطورة كخدمة (الفيزا كارد) والتى استطاع البنك ادخالها
فى العام 2020م حيث استطاع البنك احلصول على الرخصة
من الفيزا العاملية وتعاقدنا مع شركات لتقدمي اخلدمة (الفيزا
كارد) وسنبدأ فى تقدمي اخلدمة لعمالء البنك للتمتع مبزايا
الفيزا كارد العاملية.
كلمة اخيرة ...؟

الشكر السرة مجلة االموال بصورة عامة ولالستاذ سنهوري
عيسى مستشار حترير املجلة الذى تعاملت معه وانا مدير
الدارتي املخاطر والتخطيط واجلودة لتوظيف املجلة فى
حتقيق اهداف البنك وزيادة ايراداته وحصته السوقية
بالقطاع املصرفي ووجدنا منه تعامل وجهد كبير لتحقيق تلك
االهداف والتوثيق النشطة البنك والترويج خلدماته املصرفية
ونشر رسالته .

حققنا العديد من النجاحات
رغم الظروف الصعبة التى
شهدها العام 2020م
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ﻋﺮﻑ ﻓﺮﻋﻚ

د.عمر ح�سن احمد احلريف

مدير ادارة املراجعة:

التحقت بالبنك فى فبراير  2003بعد
( )18سنة خبرة فى العمل املصريف

ضمن سلسلة احلوارات التى جتريها مجلة (االموال) للتعريف بانشطة االدارات والفروع والتوثيق الجنازاتها والترويج
خلدمات البنك املصرفية اجلديدة واملتطورة  ..وللتعريف بالبنك ونشر رسالته نلتقي فى هذا املساحة بالدكتور عمر حسن
احمد احلريف مدير ادارة املراجعة لنوثق لتجربته املصرفية ،وليحدثنا عن مهام ادارة املراجعة الداخلية ودورها فى تطوير
عمل البنك وجودة االداء املصرفي  ..فجاءت اجاباته صريحة وواضحة وكشفت عن جتربة ثرة ورؤية لتطوير اداء االدارة..
حوار  :سنهوري عيسي
فماذا قال ....؟
أمدرمان ،ثم إدارة الفتوي والبحوث ،وفي العام  1992انتقلت
السيرة الذاتية:
عمر حسن أحمد حسن ،احلمد لله متزوج لدي ثالثة أوالد إلى بنك الشمال اإلسالمي ،وعملت بعدة مواقع أولها نائب
ﻟﻠﺒﻴﺌــﺔ مؤسساً
التخطيط والبحوث
القضارف ،ثم
اﳌﻘﺒﻠــﺔ ملدير
إلدارةاﻟﻌﺎﻣﺔ أﺛﺮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
ﻟﺘﻌﻈﻴﻢفرع اﻟﻌــﺎم
ﻟﻠﻔــﱰة
وتخرجتأﻫﻢفيﳾء
بنات ،ﻛــ� أن
وثالثاﻟﺠﺰﻳﺮة،
ﻣﻊ وﻻﻳــﺔ
االقتصاد
ﺧﻄﺘﻜــﻢكلية
جامعةﻣﺎاخلرطوم
ً
ً
اﻟﺘﻲاحمللي لبنك
السوق
ومدير فرع
اﻻﺳــﺘﺜ�ر،معا ،
ﻋﲆ التنفيذي
أداءللمكتب
ومديرا
اﻻﺷــﻴﺎء
أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ
ﺗﺤﻘﻘــﺖ ﰲ
اﻟﻨﺠﺎﺣــﺎت اﻟﺘــﻲ
اﻟﺘﻌــ� ﻓﻬﻮ
سنةﻫﻢ
أكتوبرﻫــﻮ
ﻋﻨﺪﻧــﺎ اﻵن
اإلسالمي في
اﻟﻬﻢ ببنك التضامن
والتحقت
، 1984
باستقالتي في
وتقدمت
، 1999
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ
ﻛﻔــﺮع
العام ﻳﺪﻧﺎ
فيﺮار ﰲ
اإلسالمياﻟﻘــ
اﻟﻔﺮع���التضامن اإلسالمي الشمال ﻓﻴﻬــﺎ
اﻟﺘﻌ�
ﺗﻘﻠﻴــﺺ
وﻧﺠﺤﻨﺎ ﰲ
مواقع ببنك
ﺣﺠﻢبعدة
وعملت
، 1985
اﻷﻛــﱪ فبراير
ﺟﺪاًوقتها أعمل
وكنت
1999
واﻟﺤﻤﺪديسمبر
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،نهاية
الدراسة،ﻛﺒ�ة
الستكمالﺑﻨﺴــﺐ
ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺠﺎﺣﺎت
ﺣﻘﻘﻨﺎ
) (%12إﱃ
بورتسودان،ﻋﲆثم فرع
ﺑﺎﺳــﱰداد بفرع
)(%2.3بالرئاسة و
اإلستثمار
ﻣــﻦ بادارة
ﻧﺤﻦ دا�ﺎً ﻧﺮﻛﺰ
(132التنموي ،ثم
التخطيط
اخلرطوم في
ﻛﺎﻟﻮداﺋﻊجامعة
املاجستير في
اﻟﺘﻤﻮﻳــﻼت اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ،أﻣــﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت ﻟﻠــﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺧﻄﻄﻨﺎ ﻟﻪ أﻧﺠﺰﻧﺎﻩ في
ﺑﻨﺴﺒﺔ )%
واﻟﺘﻲ ﻗﻔﺰت
ﺑﻨﺴــﺒﺔ
ً
واملخاطر و املعايير
أخيرا في
اﻻﺳــﺘﺜ�ر،الدكتوراه
اﻟﺠﺪﻳــﺪة ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﻌ� ،ﻛ� أن ﺗﻔــﻮق اﻟــ) ،(%100ﻣﺎ ﻋﺪا عملت
التمويل)(%220
مجالﺑﻨﺴــﺒﺔ
اﺳــﱰدادﻩ
وﺗﻌ� ﺗﻢ
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ﻣﺘﻌ�ﺗ� السودانية.
ﻋﻤﻠﻴﺘ�اإلسالمية
ﺳــﻮىالبنوك
وتطبيقها على
الدوليةﺗﺘﺒﻘــﻰ ﻟﻨﺎ
الرقابية ومل
ﻋﺪﻳﺪة
ﻓﻮاﺋﺪ
ﻟﻪ
اﳌﺘﻌ�ة
اﻷﻣﻮال
اﺳﱰداد
فى
والفرع
االدارات
بني
التنقل
من
استفدت
وﻫــﺬﻩ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﻷن اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰي
فبراير ، 2003
الوطني في
ووﺿﻌﻨﺎببنك أمدرمان
وأضاف :التحقت
االفكار
ﻋــﲆوتبادل
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞوتالقح
ﻣﺤﻔﻈﺔاخلبرات
صقلﰲوتنويع
وﻫﻲ اﻵن
ﺳــﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻟﻠﺤﻞ
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻻﺳــﺘﺜ�رﻳﺔ ،ﻛ� أن
اﳌﴩوﻋﺎت
االستثمار ،ثم مديراً
ً
ﻟﻠﺒﻨﻚإدارة
اﻟﻌﻠﻴﺎملدير
اﻹدارة نائبا
أﻣــﺎم أشهر
ﻛﻨﺎ ملدة ستة
وعملت
ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ،ﰲ
ﺑﺘﻮﻓ� أﻣﻮال �ﻜﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ �ﻮﻳﻼت اﻟﻮﺿــﻊ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺒــﻼد،

ﺟﺪﻳــﺪة واﺳــﺘﺜ�رﻫﺎ وﺗﻮﻓــ� ﺳــﻴﻮﻟﺔ ﻧﺨﻄــﻂ ﻹﻧﻔــﺎذ ﻣﴩوﻋــﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳــﺔ �ﻮﻳﻞ اﻷﺻﻐــﺮ ﻣﻮﻟﻨﺎ ﻣﴩوﻋﺎت ﻋﺪﻳﺪة
واﺳــﺘﺜ�رﻳﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳــﺎت وﻟﻜــﻦ اﻷﺛــﺮ ﺧﺎﻟﻴــﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌــ� ،وﺣﻘﻘﻨــﺎ إﻧﺠﺎزات
ﻟﻠﺒﻨﻚ.
ﻧﺤــﻦ راﺿﻮن ﻋﻨﻬــﺎ واﻟﺤﻤــﺪ ﻟﻠﻪ ،ﻛ�

املراجعة الداخلية ادارة رقابية ومهمتها
اضافة قيمة لعمليات البنك

إلدارة التخطيط والبحوث ،ثم مؤسساً ومديراً إلدارة املخاطر
في العام  ، 2005ثم مديراً إلدارة االستثمار ،مديراً لفرع
السوق احمللي واآلن مديراً إلدارة املراجعة الداخلية بالبنك .
هذا التنقل يف العمل باإلدارات والبنوك املختلفة..
يفترض أن ينعكس على تنمية مهارات وقدرات الشخص..
حدثنا على إثر هذا عن بناء قدراتك املعرفية يف العمل
املصريف...؟

التطور يأتي دائماً في املعرفة واخلبرة التراكمية ،واحلمد
لله من الناحية األكادميية درست االقتصاد ،ثم التخطيط
التنموي ،ثم املعايير الرقابية الدولية إلى جانب دبلومات
في الترجمة واملصارف ،وهذا تنوع في الناحية األكادميية،
دعمه تنوع في املجال العملي باالضافة للشهادات املهنية في
االستشارات املالية واإلدارة االحترافية للمشروعات واملخاطر
املصرفية وتدريب املدربني وغيرها  ،حيث عملت في ثالثة
بنوك إسالمية ،كما عملت في األقاليم والرئاسة ،وهذا
منحني خبرة ،كما عملت في بداية جتربتي املصرفية مع خيرة
رجال املصارف أمثال األستاذ صالح أبو النجا ،د .أحمد علي
عبدالله ،عبدالله نقدالله ،علي عمر إبراهيم  ،سليمان هاشم
محمد توم  ،وفي بنك الشمال األستاذ حسن ساتي ود .عبد
الوهاب عثمان رحمهما الله و محمد شيخ محمد ومؤخراً
األخوة بإدارة بنك امدرمان الوطني ،واحلمد لله استطعت أن
أنهل من جتربتهم املصرفية الثرة ،واحلمد لله أصبحت امتتع
بخبرة متنوعة وطويلة امتدت إلى اكثر من ( )30عاماً في
املجال املصرفي باإلضافة إلى التأهيل األكادميي.
حدثنا عن جتربتك بالعمل املصريف ...؟

بدأت العمل املصرفي ببنك التضامن االسالمي فى فبراير
من العام 1985م بادارة االستثمار ،ثم انتقلت الى العمل بفرع
بنك التضامن ببورت سودان كرئيس لقسم االستثمار للفرع
فى العام 1985م ،وعملت بالفرع ملدة اربع سنوات ،ثم انتقلت
الى فرع امدرمان رئيسا لقسم االستثمار ،ثم اصبحت أول
مدير ومؤسس للمكتب التنفيذي لبنك التضامن االسالمي فى
العام 1989م كادارة تنسيقية ملدة سنة  ،ثم اصبحت رئيسا

لقسم البحوث بادارة الفتوي البحوث حتي العام 1992م ،
ثم مديراً الدارة التخطيط والبحوث ومديراً في نفس الوقت
للمكتب التنفيذي ثم انتقلت الى العمل ببنك الشمال االسالمي
نائبا ملدير فرع القضارف  ،ثم مديرا للمكتب التنفيذي ببنك
الشمال  ،ثم مدير لفرع بنك الشمال بالسوق احمللي اخلرطوم،
ثم تقدمت باستقالتي من بنك الشمال االسالمي فى العام
1999م للتفرغ للدراسات العليا ،ثم عملت بالقطاع اخلاص
بعدد من الشركات العاملة فى مجال االستثمار والتجارة ،
ثم انضممت الى بنك امدرمان الوطني فى فبرير من العام
2003م بعد ( )18سنة خبرة فى مجال العمل املصرفي،
وبعد نيل الدرسات العليا ،والتحقت بالبنك نائبا ملدير ادارة
االستثمار ملدة ستة اشهر ،ثم مديرا الدارة التخطيط والبحوث
فى العام 2003م ،حتي العام 2005م  ،ثم تاسيس ادارة
املخاطر فى العام 2008م واالشراف على ادارتي املخاطر
والبحوث معاً حتى العام 2008م ،ثم مديرا الدارة االستثمار
منذ العام  2008حتي العام 2011م ،ثم مديرا لفرع البنك
بالسوق احمللي منذ بداية العام 2011م وحتي مارس 2019م،
ثم مديرا الدارة املراجعة منذ ابريل 2019م وحتي تاريخه.
ما الذى استفدته من التنقل بني االدارات والفرع

بالبنك...؟

استفدت من التنقل بني االدارات والفرع بالبنك فى صقل
وتنويع اخلبرات وتالقح وتبادل االفكار مع االخرين لالستفادة
منهم وافادتهم في آن واحد .

حدثنا عن مهام ادارة املراجعة الداخلية ...؟

االدارة هي ادارة رقابية ومهمتها اضافة قيمة لعمليات املؤسسة
بالتأكيد والتجويد وتعزيز الثقة لهذه العمليات من قبل العمالء
واملتعاملني والنظراء واجلهات الرقابية  ،وبتعزيز الثقة فى
عمليات املؤسسة نزيد في االرباح ورأس املال واملوجودات
واملساهمات التنموية واالجتماعية واالقتصادية .
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دور املراجعة وقائي وتصحيحي للخطأ
ووضع حتوطات ملنع تكراره
وحدثنا عن عالقة ادارة املراجعة الداخلية باالدارات
االخري بالبنك ....؟

عالقة تعاونية وتكاملية لتؤكد بان كل عمليات البنك سليمة
ولتجويد االداء وتعزيز الثقة وتقليل وتخفيف أثر املخاطر مما
يزيد الثقة ويعززها.
حدثنا عن دور ادارة املراجعة الداخلية فى تطوير عمل

البنك ...؟

دور ادارة املــراجعة الداخلية يتجسـ ـ ـ ــد فى ث ــالث مستويات
 ،فدورها االول (وقائي) ويتمثل فى اصدار املنشورات
والتوجيهات لالدارات والفروع  ،والدور الثاني (دورحمائي)
عبر الضوابط وحتديد الصالحيات  ،والدور الثالث (دور
تصحيحي للخطأ) حيث تعمل ادارة املراجعة الداخلية على
تصحيح اخلطأ ووضع حتوطات ملنع تكراره  ،فى االيام املاضية
نظمنا ورشة حول التزييف وتزوير الشيكات بالتعاون مع ادارة
البنك واملباحث واالدلة اجلنائية  ،وخرجت الورشة بنحو ()23
توصية وتوجيهات لتغطية ظاهرة تزوير وتزييف الشيكات،
وتوعية املوظفني لتقليل املخاطر وحماية البنك ،وكان للورشة
دور كبير فى التوعية مبخاطر التزييف والتزوير.
وماذا عن اهم إجنازات ادارة املراجعة الداخلية ...؟

عملنا حتديثاً بتطبيق مفهوم املراجعة الداخلية املبنية على
املخاطر ،وأضفنا املراجعة التقنية فى مراجعة كل العمليات
والرواجع  ،واآلن كونت جلنة لتطوير اعمال وتقارير املراجعة
من مجلس اإلدارة  ،واآلن عملنا ثالثة انواع من التقارير
(فجائي وجزئي وشامل) لتغطية كل العمل املصرفي بالفروع
واالدارات  ،وعملنا وثيقة وميثاق للمراجعة توضحان دور
االدارات والفروع ودور املراجعة  ،ونتوقع رفد ادارة املراجعة
الداخلية بالكوادر البشرية املدربة خاصة وان البنك به حوالي
( )29فرعاً ونحو ( )16ادارة بعد الهيكلة  ،والعدد املوجود من
املوظفني باالدارة غير كاف ولذلك نعمل مع االدارة التنفيذية
علي رفد االدارة مبزيد من الكوادر املؤهلة ،كما عملنا نشرات
 28لالدارات والفروع ،ونعمل على حتسني الصورة والسمعة
لدي اجلهات املتعاملة معنا  ،واجلهات الرقابية والنظراء ،
وعرض منتجات البنك املصرفية التقنية مستوفية للشروط

الرقابية املصرفية  ،وتقليل املخاطر  ،كما نحرص عند
مراجعتنا لالدارات والفروع على التاكد من تطبيق املنشورات
والتوجيهات ومعاجلة الثغرات وتذليل العقبات ،وشعرنا بان
هنالك اثراً واضحاً ومروداً ايجابياً مما أدي لتقليل املالحظات
السالبة وبالتالي تقليل وتخفيف املخاطر بالبنك.
ما اهم شئ يشغل ادارة املراجعة اآلن ....؟

يشغلنا الوضع االقتصادي بالبلد والبنك معاً ولذلك نعمل على
وضع ضوابط واصدار منشورات ملنع اجلرمية االقتصادية
و املالية  ،واحملافظة على صدارة البنك للبنوك السودانية
(البنك االول) علي مستوي البالد ،وتفعيل القرارات والضوابط
الرقابية وتطوير عمل املراجعة بأستمرار الغراض املواكبة
والتطوير .
حدثنا عن دو املراجع ....؟

انتهي دور املراجع واملراجعون واصبح هنالك مفهوم تعاون
وتكافل ،وأصبح املراجع زبون او شريك ألنه مكمل للعمل
ويضيف قيمة لعملك ونظرة تكاملية وتوجيهية الن املراجعة
ليست للتجريح او التجرمي وامنا التوجيه وتعزيز الثقة وإضافة
أثر ايجابي علي عمليات البنك ،كما ان التدريب هو استثمار
فى العنصر البشري  ،ولذلك املراجع الزم يكون فاهم ويؤدي
دوره وملم بكل التخصصات  ،ونعمل من خالل فريق عمل
مؤهل ومدرب وقابل للتطوير الذاتي والتجديد.
كلمة أخيرة ....؟

اشكر االخوة فى ادارة التخطيط واجلودة ومجلة (األموال)
وادارتها على دورهم املهم فى التوعية ونشر املعرفة والتوثيق
النشطة البنك والتعريف مبا يقدمه من خدمات ودوره الريادي
فى مجال العمل املصرفي االسالمي.
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د .حممد ح�سني عبد الرحمن ها�شم
مدير ادارة التخطيط واجلودة:

حوار :سنهوري عيسى
ضمن سلسلة احلوارات التى جتريها مجلة (االموال) للتعريف بانشطة االدارات والفروع والتوثيق الجنازاتها والترويج
خلدمات البنك املصرفية اجلديدة واملتطورة  ..وللتعريف بالبنك ونشر رسالته نلتقي فى هذا املساحة بالدكتور محمد
حسني عبد الرحمن هاشم مدير ادارة التخطيط واجلودة بالبنك ورئيس حترير مجلة األموال  ،ليحدثنا عن مهام
ادارته ودورها فى تطوير عمل البنك وجودة االداء املصريف  ..وحتقيق اهداف البنك فى مجال الشمول املالي وتوسيع
رقعة االنتشار اجلغرايف واجراء الدراسات والبحوث لنشر خدمات البنك  ..فماذا قال....؟
السيرة الذاتية

محمد حسني عبد الرحمن هاشم من مواليد مدينة بربر والية
نهر النيل فى العـ ــام 1972م  ،متزوج وأب لثالثة اطفال ،
درست كافة املراحل الدراسية مبدينة بربر ،والتحقت بجامعة
اخلرطوم كلية االقتصاد والدراسات االجتماعية قسم
االقتصاد القياسي واالحصاء وتخرجت مبرتبة الشرف الثانية
القسم األول وأحرزت املركز والترتيب االول فى اجلامعة بقسم
االقتصاد القياسي واالحصاء ومت تكرميي من قبل مدير جامعة
اخلرطوم آنذاك البروفيسور  /الزبير بشير طه مبنحي شهادة
تفوق ومبلغ مالي  ،التحقت ببنك امدرمان الوطني فى العام
1999م ،وكان زمالئي في دفعة 1999م االخ عزالدين على
احلاج مدير فرع االبيض ،ود.أنس عثمان حسن مدير فرع
املقرن  ،وعلى محمد االمني نائب مدير العالقات اخلارجية ،
 30عمار عبدالله مدير فرع حلة كوكو ،وهيب محمد حاج حمد،
وغيرهم  ،ومت تعييني ببكالريوس الشرف بادارة الفت ـ ــوي
والبحوث انذاك وحصلت علي الدكتوراة في اآلحصاء وبحوث

العمليات في العام 2007م وحصلت علي شهادة EFQM
في اجلودة في العام  2014م وشهادة KPIفي التخطيط
االستراتيجي ومؤشرات األداء في الع ـ ــام  2020م .
من كان بادارة الفتوي والبحوث آنذاك...؟

كان مدير االدارة االخ الراحل ابراهيم بابكر ،ومعه االخ محمد
علي احلسني مديرعام مصرف التنمية الصناعية االن ،واالخ
امين محمد االمني قنديل نائب مدير ادارة التسويق ،واالخ
يوسف حمد مدير املكتبة واألخ سيف الدين عبد اجلبار .
حدثنا عن ادارة التخطيط والبحوث واملدراء الذين تعاقبوا
على هذه االدارة وعاصرتهم خالل فترة عملك الطويلة
بهذه االدارة املهمة وما وجدمتوه منهم ......؟

منذ تعييني بهذه املؤسسة املصرفية الفريدة وجدنا كل ترحيب
من قبل املدراء الذين تعاقبوا على هذه االدارة واالدارات
االخري وكان لهم الفضل فى تطوير قدرتنا وبناء خبراتنا
العملية والعلمية فقد كان هدفهم بناء الكادر البشري وتنمية

استفدت كثير ًا من املدارس االدارية
املتنوعة وخبرات املدراء الذين تعاقبوا
على هذه االدارة
قدراته ونقل وتبادل اخلبرات وتشجيع العاملني املوظفني على
نيل املعرفة ،ومنذ قدومي للبنك فى العام 1999م ،وجدنا
اداريني ومصرفيني اكفاء فى كافة مجاالت الصناعة املصرفية،
وكان مديرنا املرحوم ابراهيم بابكر خريج جامعة اخلرطوم
وخبير الصيرفة االسالمية وله بصمة واضحة فى اعداد
التقارير والدراسات وتعلمنا منه الكثير ،وبعده االستاذ محمد
علي احلسني وهو مديرعام مصرف التنمية الصناعية االن
وتعلمنا منه االنضباط والروح البحثية والتقدير والهمة العالية
 ،وايضا االستاذ امين قنديل الذى كان رئيسي املباشر وتعلمت
منه روح البحث واالبتكار والتجويد ،ومن الذين تعاقبوا على
ادارة التخطيط واجلودة د.عمر حسن احلريف ومازال عطاءه
مستمرا فقد كان مديرا وموجها وخبيرا فى مجال التخطيط
والبحوث وكانت له بصمة واضحة فى االدارة وكان عنده بعد
استراتيجي خاصة فى املخاطر املصرفية كما أن املامه بالعمل
املصرفي وخبراته املصرفية فى البنوك االسالمية ساعد فى
تطوير االدارة وبناء قدراتنا املهنية ،ومن املدراء االستاذ الرائع
محمد عثمان محمود والذى اعتبره من املدراء املميزين الذين
كانت لهم بصمة واضحة فى ادارة التخطيط والبحوث خاصة
فى مجال التوثيق وفى مجال التنظيم االداري ساعده على
ذلك خبرته املصرفية وحنكته االدارية وحبه للمعرفة فكان
منوذج لالداري احملنك والناجح اضافة لذلك فهو من اكثر
املدراء اهتماما باملوظفني وهو شخص ودود وكنت مرتاحا فى
التعامل معه عندما كنت نائب ملدير ادارة التخطيط والبحوث
 ،فهو سهل التعامل وفطن وال يضع بينه وبني املوظفني حواجز،
وأيضا من املدراء الذين تعاقبوا على هذه االدارة االخ محمد
االمني احلاج فهو صاحب جتربة مصرفية متميزة وثرة مزجت
بالعمل داخل السودان وخارجه وأثر فينا برعايته ودعمه لنا
لتطوير العمل املصرفي وكيف نعمل كفريق عمل وكيف نخطط
لتطوير املؤسسة وكيف نعظم روح الفريق ونحب املؤسسة
واالخرين وكثير من الصفات االيجابية ،وهذا ما استفدناه
من هؤالء االخوة املدراء الذين تعاقبوا على هذه االدارة ومن
بينهم ايضا االخ نور الدين أحمد محمد عبد املجيد وهو
مدرسة مصرفية شاملة إضافة الى تفرده االجتماعي وحب

اخلير للجميع كما الننسى االخ عبد االله حسن كوكو وأكثر ما
مييز االخ عبد االله العمل  team workإضافة الى صفاته
االجتماعية اجلميلة.
ماالذى استفدته من اخلبرات طيلة عملك بادارة التخطيط
والبحوث ومعاصرتك لهؤالء املدراء االفذاذ ....؟

استفدت الكثير من املدارس االدارية املتنوعة وخبرات املدراء
الذين تعاقبوا على هذه االدارة فكل له قدراته وجتربته وخبرته
فى مجال الصيرفة االسالمية والتخطيط والبحوث واجلودة
وكان لكل مدير بصمته واستفدنا منهم الكثير في املجاالت
املصرفية واملعرفية وكيفية التعامل مع العمالء واملوظفني،
وكيف تعطي ملصرفك ألن العطاء للمصرف معناه ارتباط كبير
بحبك لوظيفتك وحبك لبنكك.
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د .العوض حميدة املبارك النصيح

نائب مدير إدارة التخطيط واجلودة

قسم اجلودة QD

االدارة قامت بالعديد من البحوث والدراسات ذات االثر الواضح فى اداء البنك

حدثنا عن مهام ادارة التخطيط واجلودة باعتبارك من
املؤسسني لها ومديرها اآلن ....؟

تغير اسم االدارة كثيرا طيلة العشرين سنة املاضية فكانت ادارة
الفتوي والبحوث ،والشؤون القانونية واالعالم ،والتخطيط
والبحوث ،وادارة التخطيط واجلودة حاليا ،منذ انضمامي
لالدارة فى العام 1999م فقد تغيرت وتطورت فى املهام
والواجبات كان فى قسم للفتوي وقسم للبحوث ،وقسم للشؤون
القانونية ،وكان أهم املهام اعداد الدراسات والتقارير واخلطة
السنوية للبنك ،وبعدها تطورت بادخال االعالم واضيفت
العديد من املهام لالدارة ،وبعد التوسع الذى حدث فى نشاط
البنك اضيفت لها مهام جديدة ومن اهم مهام ادارة التخطيط
واجلودة (مد متخذي القرار باملعلومات والبيانات السليمة
والصحيحة التخاذ القرار الصحيح) عبر املعلومات والتقارير
والدراسات والتحليل  ،وكذلك من مهام االدارة التخطيط
لالعمال املصرفية والتمويلية والتخطيط االستراتيجي ،ومتت
اضافة قسم اجلودة لوضع معايير للجودة والتبشير والتعريف
باجلودة عبر كافة الوسائل والوسائط ونشر ثقافة اجلودة،
ومن مهام االدارة ايضاً اعداد التقارير واخلطط السنوية
واالستراتيجية للبنك واعداد الدراسات ومساعدة طالب
اجلامعات والباحثني فى مجال العمل املصرفي واملالي.
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ما أهم امللفات التى تشغل االدارة وتهتم بها باستمرار...؟

من أهم ملفات االدارة ملف التصنيف االئتماني واجلوائز
املقدمة من املؤسسات املالية العاملية واالقليمية واالستبيانات
واجراء الدراسات والبحوث  ،وتطبيق معايير االجودة وتقييم

مؤشرات األداء.
حدثنا عن أهم الدراسات والبحوث التى اجريتموها
باالدارة وكان لها تاثير واضح فى نشاط البنك وموقفه
املالي والريادي بالعمل املصريف ....؟

قامت االدارة بالعديد من البحوث والدراسات والتي كانت ذات
اثر واضح فى اداء البنك من ناحية تقييمية ومالية وادارية
ومصرفية  ،كمثال كنت رئيس قسم الدراسات باالدارة ومن
أهم انواع الدراسات التى اجريتها دراسات انشاء الفروع
بالعاصمة والواليات ،ودراسة الكفاءة املهنية للعاملني بالبنك
وبها اكثر من ( )22عنصر متغير توضح الكفاءة املهنية للعاملني
بالبنك جعلت ادارة التنمية البشرية تهتم بهذه العناصر،
والتوازن بني عدد القوي العاملة وحجم العمل ،ودراسات
فى الهيكلة االدارية ،ودراسات فى االبتكار واصدار املنتجات
املصرفية احلديثة ،ودراسات فى مجال اجلودة ،ودراسات فى
مجال التنبوء مبستقبل البنك  ،ودراسات فى أهم املؤشرات
املالية عن طريق العديد من النظم االحصائية  ،ودراسات في
مجال اجلودة وزيادة االيرادات  ،ودراسات البيانات ودراسات
تسويقية ودراسات انشاء الفروع اجلديدة فضال عن اعداد
اخلطة السنوية للبنك واخلطة االستراتيجية .
حدثنا أهم الدراسات التى اجريتها وظلت فى ذاكرتك وكانت
ذات اثر واضح فى تطور البنك ....؟

اذكر هنالك ( )4دراسات عالقة فى ذهني وذات اثر باق فى
الذاكرة وايضا اثر فى نشاط البنك ،الدراسة األولي عن

قسم األحصاء واملعلومات S & ID
مشاكل املقاصة والسيولة النقدية بالبنك  ..االزمة واحلل ،فقد
شخصت الدراسة أزمة السيولة النقدية سواء فى احلساب
املركزي او السيولة فى اخلزنة وعالقتها مع املتغيرات مثل
االستثمار والودائع ،حيث ادخلنا العمل االحصائي ووجدت
الدراسة االشادة من بنك السودان املركزي ،والدراسة الثانية
حول كيف يصبح البنك ضمن اكبر ( )100مصرف عربي،
وتوقعت نتائج الدراسة ان يصبح البنك رقم ( )86من حيث
حجم موجودات البنك وحتقق ذلك فع ً
ال فى العام 2006م
بان اصبح البنك رقم ( )88حسب املوجودات مقارنة بالبنوك
العربية االخرى  ،والدراسة الثالثة كانت عن التنبوء بحيث نعمل
حتليل احصائي وندخل االحصاءات املالية ،والدراسة الرابعة
عن زيادة رأس املال املدفوع بطريقة إحصائية كما مت في
هذه االدارة إبتكار العديد من النمـ ــاذج االحصائية والرياضية

أهمها  :منوذج تقييم فروع املصرف الواحد ومت نشره في مجلة
املصارف العربية إضافة الى منوذج التنبوء بالتعثر وهناك اآلن
العديد من النماذج التي نعمل على تطويرها ..
وماذا عن معايير ونظم اجلودة وتطبيقها بالبنك....؟

نطبق ثالثة نظـ ـ ـ ــم فى مجال اجلودة وهي منوذج التميز
االوربي  ،والرض ــا املباشر للعمالء (التحسني املستمر) ،
ونظام االيزو.
كلمة اخيرة ....؟

نطمح دائماً فى االدارة لتقدمي خدمات استشارية ادارية مالية
أقتصادية تتناسب مع التطور فى الصناعة املصرفية ويكون
البنك النموذج فى هذا املجال على نطاق السودان وأفريقيا
والعالم العربي بإذن الله.
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قسم التخطيط والدراسات P & RD

عادل حممد عبد اخلالق
مدير �إدارة العمليات املركزية :
جائحة كرونا كانت اكرب حتدى جتاوزنها وحققنا اهداف االدارة والبنك
حوار :سنهوري عيسى
فى اطار استراتيجية البنك الرامية للتطوير
والتحديث وتقدمي خدمات مصرفية متميزة لعمالئه
الكرام متت اعادة هيكلة لالدارات واستحداث ادارات
جديدة من بينها إدارة العمليات املركزية ،العمليات
املصرفية ،العالقات اخلارجية واخلزانة ،والنظم
واالسناد املصرفي  ،والتسويق والتطويراملصرفي،
وادارة مصرفية التجزئة  ..سنحاول فى هذا العدد
من مجلة االموال القاء الضوء على دور انشطة
بعض هذه االدارات اجلديدة وسنبدأ بادارة العمليات
املركزية والتى التقينا مديرها االستاذ عادل محمد
عبداخلالق محمد ليحدثنا عن فكرة االدارة ودورها
وانشطتها ورؤيتها لتقدمي خدمات مصرفية متميزة
...فماذا قال ....؟.
فى البداية حدثنا عن البطاقة الشخصية ....؟

عادل محمد عبداخلالق محمد من مواليد والية اخلرطوم
منطقة قري – قلعة ودمالك 1966-11-18م ،درست املراحل
الدراسية مبدرسة قلعة ودمالك االبتدائية  ،ومدرسة قلعة
ودمالك الوسطى ،ومدرسة اجليلى الثانوية ،ثم جامعة النيلني
بكالريوس محاسبة  ،ماجستير ادارة اعمال جامعة وادى النيل
 ،دبلوم علوم حاسوب جامعة اجلزيرة .
متى التحقت بالبنك وكيف كانت البداية ؟

بدات العمل املصرفى ببنك التضامن االسالمى -12-1
 1990ثم التحقت ببنك امدرمان الوطنى  ،1994/2/8وكانت
البداية بقسم الكمبيوتر وكان كل العمل اليومى بالفرع يتم
فيه (مركزى) ،واول فرع عملت به فرع امدرمان ،حيث تنقلت
بني فروع وادارات البنك املختلفة من بينها الشئون االدارية
 34رئيس قسم اخلدمات  ،ونائب مدير فرع جامعة السودان ،
فرع السوق احمللى  ،فرع اخلرطوم -نائب مدير فرع نياال ،
نائب مدير التقنية املصرفية – فرع اخلرطوم – نائب مدير
فرع امدرمان– مدير فرع االبيض– نائب مدير فرع السوق

استفدت من التنقل بالبنك فى زيادة اخلبرة
العملية والعلمية واملعرفية ومهارة القيادة وفن
التعامل مع العمالء مبختلف الفروع
احمللى – نائب مدير ادارة الشئون املصرفية – نائب مدير
االدارة املالية – ومدير العمليات املركزية
ما الذى استفدته من التنقل خالل فترة عملك بالبنك ؟

استفدت كثيرا من التنقل بالبنك ،حيث توجد مدارس مصرفية
متنوعة من البنوك االخرى (مدرسة بنك التضامن االسالمى
– مدرسة بنك فيصل االسالمى ومدرسة بنك اخلرطوم) ومن
كل هذا التنوع كان له االثر الطيب فى زيادة اخلبرة العملية
والعلمية واملعرفية ومهارة القيادة وفن التعامل مع العمالء
مبختلف الفروع والتوسع فى العالقات االجتماعية واألخوية.

التحقت بالبنك فى 1994وكانت البداية
بقسم الكمبيوتر

االدارة تشرف على اخلزينة املركزية
والصرافات االلية والدفعيات
والتسويات واملنازعات واملطابقات
واحلواالت الفورية
إدارة العمليات املركزية من االدارات احلديثة حسب قرار
الهيكلة كيف هي ؟

البنك فى اطار التحديث عمل هيكلة مؤخرا ملواكبة التطور ،
ومت انشاء ادارة العمليات املركزية يالحظ أن اخليار املركزي
احدث تغيرات جوهرية كبيرة حيث مت اسناد معظم املهام
املرتبطة بالتنفيذ لالدارة حيث اصبحت اكبر ادارة بالبنك
وحتتوي على ستة اقسام بعدد  36موظف.
ما هى اقسام االدارة وما هى مهامها ...؟

اقسام باالدارة هى اخلزينة املركزية – الصرافات االلية
– الدفعيات – التسويات واملنازعات واملطابقات – قسم
املعلومات – قسم احلواالت الفورية .
وما هى مهامها ...؟

ومن اهم مهام االدارة تتمثل فى املساهمة في وضع اخلطة
اإلستراتيجية للبنك ،وإعداد خطة اإلدارة السنوية ،إدارة
عمليات سحب وتوريد النقدية من بنك السودان وخزن الفروع
املختلفة  ،تنفيذ الدفعيات املصدقة لصالح اجلهات األخرى
 ،وإدارة وتشغيل وتغذية الصرافات اآللية ،وإدارة املطابقات
وتسويات قنوات الدفع االلكترونية و إدارة ملف املنازعات
مع بنك السودان املركزي والبنوك األخرى ،وتنفيذ التحاويل
الصادرة والواردة من البنوك األخرى للعمالء عبر نظام
سراج ،وإدارة أعمال املقاصة االلكترونية  ،واستالم وإرسال
كشوفات املرتبات الواردة عبر نظام سراج  ،وتعميم املنشورات
التحذيرية لفقدان الشيكات املصرفية  ،تعميم وحجز وفك
األرصدة الواردة من جهات االختصاص ،والرد علي املكاتبات
واالستفسارات التي ترد من بنك السودان واجلهات القضائية
و الرقابية األخرى ،واألشراف على إكمال إجراء الترميز

االئتماني جلميع عمالء البنك بالتنسيق مع الفروع ،تصحيح
وتعديل أسماء العمالء بالنظام وتصديق إعادة فتح احلسابات
املقفولة حسب ضوابط البنك املركزي ،بجانب متابعة وحتديث
القائمة السوداء بالنظام.
مركزية نشاطات البنك هل هي يف صالح حتسني عمل
البنك ؟

مركزية عمل البنك تساهم فى توحيد قناة البنك وسرعة
االستجابة وسرعة املناولة ومواكبة احلداثة وتقدمي افضل
اخلدمات باستخدام احدث نظم التقنية املصرفية.
ماهي معوقات عمل االدارة ؟

التوجد معوقات تذكر حيث نحن نقبل التحدى والعمل فى
الظروف الضاغطة وجائحة كرونا كانت اكبر حتدى لنا ولكن
جتاوزنها بعزمية واصرار وحققنا اهداف االدارة والبنك
كلمة أخيرة ؟

نسال الله التوفيق والسداد وان يكون البنك االول فى
الصناعة املصرفية والتنمية والتجارة اخلارجية وان نقدم
منتجات مصرفية مميزة بتقنية متقدمة وان نحقق شعار
البنك (ملتزمون باستدامة التفوق).

مركزية العمل تساهم فى تقدمي افضل
اخلدمات باحدث النظم املصرفية
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الزاكى احمد حممد خليفة مدير فرع عبيد ختم:

الفرع ولد عمالقا واحدث اثرا كبريا فى خدمة كافة فروع البنك

مولنا املقاعد الدراسية وخدمات
التمويل األصغر طالت األسر واألفراد

فرع عبيد ختم من الفروع اجلديدة بالبنك والتى قفزت بسرعة فى مصاف الريادة والتميز بني فروع البنك واصبحت
تزين عقده بلؤلؤة من العمل الفريد واملساند للفروع  ،لذلك حرصنا فى مجلة (االموال) على التعريف بانشطته
والتوثيق الجنازاته والترويج خلدماته املصرفية اجلديدة واملتطورة من خالل هذا للقاء مع االخ الزاكى احمد محمد
خليفة مدير فرع عبيد ختم والذى حدثنا عن نشاة الفرع وتطوره ودوره فى احداث التنمية االقتصادية واالجتماعية
 ،فجاءت اجاباته صريحة وواضحة واستهلها قائال»:
السيرة الذاتية

الزاكى احمد محمد خليفة من مواليد قرية املكيفى ربفى الدومي امليالد  1968/08/18م ،درست املرحلة االبتدائية
مبدرسة املكيفى االبتدائية ،املتوسط والثانوي مبدارس بخت الرضا بالدومي (مدرسة النيل األبيض الثانوية) املرحلة
اجلامعية جامعة امدرمان اإلسالمية بكالريوس االقتصاد والعلوم االجتماعية ثم درجة املاجستير من جامعة النيلني
2012م في رسالة عن دور االستثمار في األوراق املالية في معاجلة مشاكل السيولة بالبنوك التجارية واألن علي
أعتاب نيل درجة الدكتوراه إن شاء الله ،احلالة االجتماعية متزوج وأب خلمس أبناء واحلمدلله.
متى التحقت بالبنك وحدثنا عن البدايات ....؟

التحقت بالبنك عام 1995م وكانت البداية مبدينة جوبا ضمن
كوكبة نيرة وكنا من أوائل مؤسسي فرع جوبا وقد عملت
انذاك موظفاً ومعلماً باملدينة ،وأمتدت فترتي بفرع جوبا
من العام  1995م وحتي العام 1999م ،ثم فرع السجانة
ومكثت فيه حتى العام  2005م ،وكان نقلي إلي فرع السجانة
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مبثابة نقلة كبيرة بالنسبة لي ،حيث أن طبيعة العمل وحجم
العمل في العاصمة يختلف عن العمل بالواليات ولقد تنقلت
مبختلف األقسام في فرع السجانة حتي اصبحت رئيس قسم

اإلعتمادات والنقد األجنبي ،ثم انتقلت بعد ذلك إلي إدارة
االستثمار وأيضاً كانت نقلة نوعية في مسار حياتي العملية
،حيث اتيحت لي الفرصة للعمل بأهم وأكبر اإلدارات بالبنك
الشئ الذي انعكس ايجابا على مسيرتي املهنية والعملية وخبرتي
بسبب التنقل في العمل بني الفروع واإلدارات وقد كنت كذلك
من املؤسسني لوحدة املتابعة والتحصيل بالبنك ومكثت بها
حتي العام 2008م  ،حتي مت نقلي إلي فرع امدرمان وقضيت
به سنتني حتي العام 2010م ،ثم مت نقلي مرة أخري إلي
إدارة االستثمار رئيس لوحدة املتابعة والتحصيل ومن خالل

مل يتوقف العمل بالفرع خالل فرتة كورونا ونفذنا كافة العمليات التمويلية
مروري بني هذه الفروع واإلدارة إكتسبت الكثير من اخلبرة
في العمل املصرفي وذلك من خالل العمل مع عدد مقدر من
اإلخوة مدارء اإلدارات والفروع وعلي سبيل املثال ال احلصر
فقد عملت مباشرة مع السيد /احمد محمد موسي عبد الله
املدير العام السابق والسيد/عبد الرحمن حسن عبد الرحمن
املدير العام السابق
واالستاذ /جنم الدين محمد عجب املدير العام السابق
والشيخ /يحي محمد مختار نائب املدير العام والدكتور
حسن محمد احلسن والدكتور حمزة الشيخ والدكتور عمر
حسن احمد والدكتور محمد احلسن عبد الغني واالستاذ
عصام عبد الرحيم وكل هؤالء اإلخوة كان لهم القدح املعلي في
إكتسابي الكثير من اخلبرة العملية وفن احلوار وفن التواصل
مع العمالء وفن اإلدارة جزاهم الله عنا خير اجلزاء ملا قدموه
من تفاني ونكران للذات ،ثم بعد ذلك مت نقلي إلي فرع السوق
احمللي مراقبا للفرع في العام 2014م ،ثم نائباً ملدير فرع
االبيض في العام 2015م  ،ثم إلي إدارة املخاطر في العام
2016م ثم نائباً إلي فرع عبيد ختم في ابريل 2017م ضمن
مؤسسي الفرع وبقيت فيه حتى أالن مدير مكلف.
ما الذي استفدته من التنقل فى العمل بني االدارات
والفروع...؟

حقيقة اكبر فائدة للتنقل بني الفروع واإلدارات كانت بالنسبة
لي تتمثل في إكتساب اخلبرات وتعلم الصبر والكثير من
الفنون ،كما ذكرت سابقاً فن التواصل وفن احلواروالتعامل

مع العمالء والعمل في بيئات مختلفة متاماً وكذلك معرفة
عدد كبير من العمالء مبختلف مدارسهم والعالقات والتعامل
مع العمالء في بيئات مختلفة فطبيعة العمل تختلف من بيئة
إلي أخري وقد ساعدني ذلك كثيرا في جذب مدخرات وودائع
العمالء .

فرع عبيد ختم من الفروع حديثة اإلنشاء حدثنا عن
إضافته للمنطقة ....؟

مت افتتاح الفرع في مايو 2017م غير أن هذا الفرع ولد
عمالقا وقد كان لوجوده في املنطقة وفي هذا الوقت األثر
الكبير خلدمة كافة فروع البنك ،الن الفرع قد غطي رقعة
جغرافية مهمة لعمالء البنك إذ انه كان اليوجد أي فرع في
منطقة شرق اخلرطوم وال زال والي يومنا هذا يقوم بتقدمي
كافة املعامالت املصرفية لعمالء بنك امدرمان الوطني االمر
الذي ترك أثر جميل في نفوس املتعاملني ونلتمس هذا الرضا
من خالل تعليقات العمالء ورضاءهم التام عن نوعية وجودة
اخلدمات املقدمة لهم.
حدثنا عن دور البنك يف خدمة إنسان املنطقة ...؟

الشك في أن البنك قد لعب دورا كبيرا في خدمة إنسان املنطقة
وذلك من خالل توفير كافة اخلدمات املصرفية دون عناء أو
مشقة وتوفير كثير من الوقت واجلهد إلنسان املنطقة ،حيث
كان في السابق يستغرق الكثير من الوقت واجلهد للوصول
إلي فرعه الذي به احلساب إلجراء معاملته املصرفية وميكن
أن نقول بأن البنك بفتحه لفرع عبيد ختم في شرق اخلرطوم
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قد قرب البعيد إن صح التعبير..كما أن جناح الفرع ناجت من
جناح إدارة البنك العليا والتي تسعي دائماً لإلرتقاء بالبنك
ليكون في مصاف البنوك السودانية وذلك من خالل فتح فروع
للبنك مبختلف املناطق وكذلك تركيز البنك علي إختيار الكادر
البشري املؤهل واملتميز بأخالقه وإمكانياته ومن هنا الشكر
أجزله إلدارة البنك العليا واملتمثلة في مجلس إدارته وقائده
الهمام الدكتور عبد احلميد محمد جميل ونائبه شيخ يحي
محمد مختار ومساعديه .

ماهى أهم املؤسسات التي يخدمها الفرع يف منطقة شارع
عبيد ختم ...؟

الفرع وبحمد الله تعالي يحفه عدد مهول من الشركات
واملؤسسات واملستشفيات واملراكز العالجية واجلامعات
واملدارس نذكر منها علي سبيل املثال وليس احلصر شركة
قادرة لعمليات البترول وشركة داجن إلنتاج الدواجن وشركة
بشائر للبترول وشركة اسمنت بربر وشركة الصفا للدواجن
ومستشفي الساحة ومستشفي رويال كير ومستشفي الفيصل
ومستشفي فيوتشر ومستشفي دار العالج وجامعة افريقيا
العاملية واكادميية العلوم الطبية وجامعة الرازي وكلية الفارابي
وكلية طيبة وغيرهم من املؤسسات الكبيرة وبفضل الله تعالي
كلهم يتعاملون مع الفرع.
ماهو دور الفرع يف مشاريع البني التحتية للمدينة وكذلك
التمويل األصغر واملسؤولية املجتمعية....؟

إن فرع عبيد ختم قد قدم العديد من التمويالت لشركات
األمن الغذائي وخاصة شركات إنتاج الدواجن مما يساهم في
خلق امن غذائي بالبالد وهي شركات ضخمة وكذلك للفرع
متويالت ضخمة لشركات اإلنتاج الزراعي متمثلة في متويل
اآلليات الزراعية ومتويل مشاريع البني التحتية باملنطقة
ومتويالت الوقود للعديد من الشركات ألكبري الواقعة في
املنطقة غير أن التمويل يغطي العديد من مناطق البالد ،
واآلن يسعي الفرع ومع عدد من العمالء للدخول في مشاركات
بهدف تنشيط الصادر في احملاصيل الزراعية مما يعزز من
موقف النقد األجنبي ويساعد في تسهيل عمليات االستيراد
لشركات األدوية.
وماذا عن خدمات التمويل األصغرواملسؤولية املجتمعية...؟

فى مجال التمويل األصغرواملسؤولية املجتمعية قام الفرع
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فتح فرع عبيد ختم يف شرق اخلرطوم (قرب البعيد)

بتمويل عدد من موظفي املؤسسات والشركات وكذلك قمنا
بتمويل العديد من املقاعد الدراسية وكذلك التمويل األصغر
للعديد من األسر عبر األفراد.

كيف كان عمل الفرع خالل فترة احلظر بسبب جائحة
كورونا...؟

الفرع لم يتوقف خالل فترة كورونا وان كافة عمليات التمويل
التي مت تنفيذها خالل العام  ،مت تنفيذها خالل فترة الكورونا
ولم نتوقف خالل فترة احلظر غير ان العمل كان يتم بترتيب
تناوبي من خالل قبول اإليداعات من الشركات والعمالء
والسحب واإليداع من كافة العمالء هذا األمر جعل الفرع في
املركز الثاني على مصاف الفروع بالبنك من حيث األرباح حتى
شهر أغسطس 2020م  ،واألول في مجال ال ـ ــودائع بنسبة
 % 115خالل أغسطس 2020م ،إذ أن الكادر البشري
بالفرع مميز من حيث اخلبرة واملثابرة ،كما ال ننسي دور إدارة
التسويق في استهداف العديد من العمالء باملنطقة مما
سهل علي الفرع عملية الوصول إليهم وذلك بالتنسيق مع ادراة
التسويق.
كلمة اخيرة...؟

الشكر كل الشكر إلدارة مجلة األموال إلتاحتها لي هذه الفرصة
لتسليط الضوء علي موقع الفرع وخدماته املقدمه لعمالء
البنك والشكر أجزله لإلدارة العليا للبنك ممثله في مجلس
إدارته وكذلك الشكر لقيادة البنك الرشيدة بقيادة الدكتور/
عبداحلميد محمد جميل املدير العام لبنك أمدرمان الوطني
والشيخ /يحي محمد مختار نائب املدير العام والسيد/احمد
البشير محمد أحمد مساعد املدير العام للعمليات والسيد/
محمد األمني احلاج مساعد املدير العام لإلدارة و السياسات
وكل اإلخوة مدراء اإلدارات والفروع وكذلك الشكر لإلخوة في
أسرة فرع عبيد ختم ممثلة في كل املوظفني والعمال  ..ونسال
الله تعالي الرفعه والسداد.

�سماح �شريف

رئي�س نافذة بنت خويلد فرع عبيد ختم:
متيز البنك على البنوك السودانية بتخصيص فروع
ونوافذ خلدمة قطاع املرأة وتقدمي خدمات مصرفية
ذات خصوصية تتناسب وطبيعة املرأة فكان ميالد نوافذ
بنت خويلد بالعديد من فروع البنك بالعاصمة ومن بني
تلك الفروع فرع عبيد ختم  ..وفي هذه املساحة نلتقي
باالستاذة  /سماح شريف رئيس نافذة بنت خويلد فرع
عبيد ختم اللقاء الضوء على نشاط النافذة ودورها فى
خدمة قطاع املراة وما تقدمه من خدمات مصرفية فماذا
قالت....؟

نقدم خدمات متميزة لقطـــــاع املراة ومتويل م�شروعات حت�سني الدخل
نبدأ بتعريف عن البطاقة الشخصية ...؟
سماح شريف عبدالله دفع الله رئيس نافذة بنت خويلد عبيد
ختم
خريجة املعهد العالي للدراسات املصرفية واملالية.

متى التحقت بالبنك وكيف كانت البداية ؟
التحقت بالعمل بالبنك بتاريخ 2000/5/24م وقد كانت
البدايات من خالل العمل علي تاسيس فرع بنت خويلد
اخلرطوم ،حيث كنا نحن اوائل املوظفني الذين قاموا بتاسيس
وتنفيذ فروع بنت خويلد واستقطاب وخدمة قطاع املراة
مبختلف شرائحها التي اصبحت بعد ذلك نوافذ بنت خويلد
في فروع البنك املختلفة .
ما الذى استفدته من التنقل خالل فترة عملك بالبنك ؟
االستفادة من التنقل بني فروع واقسام البنك املختلفة تكمن
في زيادة املعرفة وتنوع اخلبرات وتطوير الذات والتعامل مع

كنت من اوائل املوظفني الذين قاموا
بتاسيس فروع بنت خويلد

جميع شرائح املجتمع املختلفة والسعي لالستفادة القصوي من
اخلبرات السابقة واالستمرار في مسيرتهم احلافلة والناجحة
من خالل العمل بجميع اقسام البنك.
نافذة بنت خويلد عبيد ختم من النوافذ حديثة االنشاء
ما هي إضافاته لقطاعات املرأة واملجتمع باملنطقة....؟
تعتبر نافذة بنت خويلد عبيد ختم من النوافذ التي مت انشائها
حديثا خالل الـ 3اعوام السابقة استمراراً لتقدمي اخلدمات
املصرفية لقطاع املرآة مبختلف شرائحها وفتح احلسابات
وحتويل املرتبات وتقدمي خدمة احلفظ االمن حلفظ
(املقتنيات الذهبية) واالستفادة منها كضمان للحصول علي
متويل بجانب تقدمي خدمات التمويل االصغر لشرائح املجتمع
املختلفة بجميع القطاعات باملنطقة والعمل علي استقطاب
اكبر عدد من العمالء لزيادة الودائع بجانب تقدمي اخلدمات
املصرفية املختلفة .
حدثينا عن دور النافذة يف خدمة إنسان املنطقة ؟
تقوم النافذة من خالل فرع عبيد ختم بتقدمي جميع اخلدمات
املصرفية واملالية جلميع شرائح املجتمع املختلفة باملنطقة مع
توفير جميع وسائل اخلدمات سواء مالية او خدمية وسرعة
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االجراءات عن طريق وسائل التقنية احلديثة من خالل
البرامج املستحدثة بجانب االستفادة القصوي من طبيعة
املنطقة وقربها من جميع القطاعات املختلفة من خالل منح
العمليات االستثمارية واقامة املشروعات لزيادة دخل انسان
املنطقة واملساعدة في رفع املعاناة وحتسني املستوي املعيشي
من خالل عمليات التمويل االصغر التي تقوم بها النافذة
بالفرع جلميع شرائح املجتمع ،وتوفير خدمة احلفظ االمن
التي حظيت باقبال كبير خصوصا في ظل الظروف االمنية
االخيرة التي مرت بها البالد .
ما هي أهم املؤسسات التي تخدمها النافذة يف املنطقة ؟
تقوم النافذة بخدمة جميع قطاعات املراة املختلفة وقطاع
االسر الفقيرة واملتوسطة وقطاع املرتبات مثل قطاع التربية
والتعليم ومنسوبي القوات املسلحة والطيران املدني والتعليم
العالي واملعادن واملستشفيات والشركات واجلامعات مثل
(االدلة اجلنائية -املرور-الطيران املدني -مستسفي الفيصل
للعيون -مستشفي مكه -مستشفي السودان للقلب  -الشركة
السودانية للموارد املعدنية -شركة عال العقارية -جامعة
الرباط -جامعة املستقبل  )....الخ .
ماهو دور النافذة يف مشاريع التمويل االصغر واملسئولية
املجتمعية ؟
تقوم النافذة بتمويل مشاريع التمويل االصغر واملسئولية
املجتمعية للقطاعات املختلفة مثل منسوبي القوات املسلحة
وقطاع املعلمني واملعادن واالطباء بجانب السعي في اقامة
الدورات التدريبية لبعض منسوبي القطاعات بالتعاون مع
بعض اجلهات مثل سني للغالل ومطاحن سيقا للغالل وذلك
للمساعدة في توفير وحتسني املستوي املعيشي للمواطن
السوداني من خالل املسئولية االجتماعية واقامة املشاريع
الهادفة ومتليك سبل املعيشة وذلك باالستفادة من حتويل
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خدمة احلفظ االمن حظيت باقبال كبير
املرتبات واقتناء وحفظ املصوغات الذهبية كضمان في منح
التمويل .
كيف كان عمل النافذة خالل فترة احلظر بسبب جائحة
كورونا ؟
عملت النافذة خالل فترة احلظر بنظام التناوب وذلك
لتوفيرسبل الراحة وتقدمي اخلدمات لقطاع املراة في ظل
الظروف الصحية التي متر بها البالد مع احلرص واحملافظة
علي البروتكول الصحي ملصلحة املوظف والعميل .
كلمة أخيرة ...؟
نوجه الشكر اجزله اوالً الدارة البنك ممثله في املدير العام،
وثانيا الدارة الفرع التاحتهم الفرصة لنا ومنحنا الثقة الكاملة
للتحدث باسم البنك من خالل مجلتكم العامرة متمنيني ان
نظل وتظل نافذة بنت خويلد رائدة في مجال تقدمي اخلدمات
املصرفية ودعم ومتويل قطاعات املراة املختلفة واملساعدة في
رفع املعاناة واملستوي املعيشي من خالل زيادة الدخل الشخصي
وتدريب ومتويل االسر املنتجة من خالل اقامة الدورات
التدريبية والبرامج الهادفة في ظل املسئولية املجتمعية جلميع
شرائح املجتمع .

نعمل لرفع املعاناة واملستوي املعيشي
بتمويل االسر املنتجة
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حممد هارون مدير فرع الكالكلة :
الفرع واجهة لفروع البنك ويخدم ان�سان املنطقة واطراف النيل االبي�ض

فرع الكالكلة من الفروع اجلديدة بالبنك والتى
جاء افتتتاحها استجابة الحتياجات املنطقة وخدمة
انسانها و ودراسة اجلدوي االقتصادية للفرع ..
وكان افتتاحه اضافة حقيقية للمنطقة وعقد البنك
النضيد  ..في هذه املساحة نلتقي باالستاذ محمد
هارون مدير فرع الكالكلة اللقاء الضوء على نشاط
الفرع ودوره فى خدمات انسان املنطقة وما يقدمه
من خدمات مصرفية ومتويالت ملشاريع التنمية ورؤيته
الفرع للمرحلة املقبلة  ..فماذا قال ....؟
حوار :سنهوري عيسى
السيرة الـــــذاتية

محمد هارون ادريس ،دارفوري املولد ،وامدرماني النشأة،
درست املرحلة االبتدائية مبدرسة املهدية االبتدائية ،واملتوسطة
مبدرسة تلس املتوسطة ،والثانوي مبدرسة نياال الفنية (املساق
التجاري) ،ثم جامعة امدرمان االسالمية كلية االقتصاد
وتخرجت فى العام  ،1988وعملت بالندوة العاملية للشباب
االسالمي ،واملعهد العالي للفكر االسالمي ،ومنظمة الدعوة
االسالمية ،ثم بنك التضامن االسالمي ،ثم بنك امدرمان
الوطني.
متي التحقت بالبنك ...؟

فى العام  1993من املؤسسني للبنك ،وعملت مديرا ملكتب
املدير العام في العام 1994م ،ثم قسم العالقات العامة ،وفرع
السجانة ،وفرع جوبا ،وفرع القيادة ،وفرع اخلرطوم ،ثم ادارة
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الشؤون االدارية واملالية برئاسة البنك ،وفرع املقرن ،ونائب
مدير فرع السوق احمللي ،ثم فرع امدرمان ،ونائب مدير فرع
الدمازين ،ثم ادارة املراجعة الداخلية ،ثم نائب مدير فرع سوق

ليبيا ،ثم ادارة الشؤون واخلدمات املصرفية ،ثم نائب ملدير
فرع االبيض ،ثم مديراً لفرع االبيض ثم مديراً لفرع الكالكلة
حالياً.

ما الذى استفدته من هذا التنقل بني االدارات والفروع

بالبنك  ..من حيث اخلبرات والعالقات والتجارب...؟

استفدت من هذا التنقل كثيراً فى حياتي العملية ،فقد عملت
مع عدة مدارس ادارية وقيادية ،لكل طريقته فى العمل االداري
او كل مدرسة قائمة بذاتها لذلك استفدت من خبرات هؤالء
جميعاً فى بناء خبراتي العملية بالقطاع املصرفي مبا جمعته
من حصيلة لتعامل هؤالء وجتاربهم الثرة فى العمل املصرفي،
وكذلك استفدت من هذا التنقل اجتماعياً ببناء عالقات مع
مجموعة من العمالء والزمالء بالقطاع املصرفي على مستوي
فروع بنك السودان بالواليات التى عملت بها والزمالء بفروع
البنوك االخري ،والزمالء بالبنك ،وهذه العالقات االجتماعية
قد افادتني فى حياتي العملية و التي ستستمر بعد الوظيفة
ان شاء الله.

التحقت بالبنــــك يف �سبتمرب 1993م مدير ًا ملكتب املـــــــدير العام
وماهي الفائدة من التنقل بني فروع الواليات ...؟

العمل بفروع الواليات له ميزات كبيرة فى بناء واكتساب
اخلبرات املصرفية واالدارية ،فلكل والية خصوصيتها من
حيث املوارد الطبيعية ونوعية النشاط االقتصادي وبالتالي
نوعية التمويل واخلدمات املصرفية املقدمة للعمالء ،فالعمل
باخلرطوم يختلف عن الدمازين ويختلف عن االبيض ولكل
مدينة او والية خصوصية فى التعامل املصرفي والنشاط
االقتصادي والتمويلي.
فرع الكالكلة من الفروع اجلديدة وحديثة االنشاء  ..حدثنا

عن نشأة الفرع وتاثيراته فى املنطقة ...؟

فرع الكالكلة رغم توسطه ملا يفوق العشرة مصارف  ،اال انه
أضاف ملواطن مدينة الكالكلة الكثير ،واستطاع ان يحتل مرتبة
متقدمة بني رصفائه.
حدثنا عن دور الفرع فى خدمة انسان منطقة الكالكلة ...؟

فيما يتعلق بدور الفرع فى خدمة انسان منطقة الكالكلة
يعتبر الفرع واجهة لفروع اخلرطوم الداخلية ،حيث يوفر
ملواطن املدينة ومحلية جبل اولياء واطراف والية النيل االبيض
الشمالية عبء دخول وسط اخلرطوم .

منول الزراعة والثروة احليوانية والنقل
والتعليم واحلرفيني وخدمات العمرة
فى الفرع علي خدمة مواطن املنطقة وله دور مشه ـ ــود في
ذلك .
حدثنا عن نشاط الفرع خالل فترة جائحة كورنا....؟

خالل فترة اجلائحة كان الفرع يعمل بنصف قوته وذلك متشيا
مع سياسة الدولة في احلد من انتشار اجلائحة وفقا للضوابط
واالحتياطات االحترازية ضمانا لسالمة العامل والعميل.
ما البدائل التى انتهجها الفرع لتعويض الفاقد فى االيرادات

والودائع بسبب التوقف خالل فترة احلظر بسبب كورنا...؟

فيما يتعلق بالبدائل بحمد الله وتوفيقه استطاع الفرع تعويض
أشهر اجلائحة وذلك بفتح قنوات ايرادية لتعظيم الودائع.

كلمة اخيرة ...؟

سيظل الفرع معطاء النسان منطقة الكالكلة وخاصة قطاع
املعاشيني واملعلمني ،وقطاع احلرفني كما أنه سندا للفروع
وواجهة للمعامالت املصرفية املتميزة.

ما املؤسسات التي يخدمها الفرع فى املنطقة ....؟

الفرع يقدم خدمات مصرفية متنوعة في مجال الزراعة
والثروة احليوانية والنقل وقطاع التعليم واحلرفيني الى جانب
خدمات العمرة.
حدثنا عن دور الفرع فى متويل مشاريع البني التحتية

باملنطقة ..؟

فيما يتعلق بدور الفرع في متويل مشاريع البنية التحتية ركزنا

الفرع يقدم خدمات مصرفية متنوعة
وبجودة عالية
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�صالح حممد عبداهلل

مدير فرع بحري :
املوقع املميز للفرع ا�سهم يف تقدمي خدمة م�صرفية مميزة للعمالء
حوار :سنهوري عيسى

ضمن سلسلة احلوارات التى جتريها
مجلة (االموال) للتعريف بانشطة
االدارات والفروع والتوثيق الجنازاتها
والترويج خلدمات البنك املصرفية
اجلديدة واملتطورة  ..نلتقي فى هذا
املساحة باالستاذ صالح محمد عبدالله
مدير فرع بحري ليحدثنا عن نشاة
الفرع وتطوره ودوره فى احداث التنمية
االقتصادية واالجتماعية مبدينة بحري
ورؤية الفرع للمرحلة املقبلة وحتقيق
استراتيجية البنك فجاءت اجاباته
صريحة وواضحة واستهلها قائال»:

مولنا قطاعات ال�صادر والنقل و الزراعة وال�صناعة و�إالن�شاءات واخلدمات
السيرة الذاتية

صالح محمد عبد الله مختار من مواليد مدينة الفاشر فى
العام  ،1962واملراحل الدراسية فى اجلنينة ،واجلامعة فى
اسيوط كلية التجارة قسم االقتصاد ،وتخرجت فى العام
 ، 1986متزوج وأب لـ( )4أطفال .
حدثنا عن بداية حياتك العملية ....؟

بدأت حياتي العملية بوزارة املالية اقليم دارفور سنة 1987
حتى  ، 1988ثم انتقلت الى بنك التضامن االسالمي فى
 1988 44وحتى  ،1995ثم عملت بشركة يرل للتجارة واخلدمات
فى الفترة من  1995الى  ، 1996ثم انتقلت الى بنك امدرمان
الوطني فى العام  1996وحتى تاريخه .

وماذا عن مسيرتك ببنــــك امدرمان الوطني  ..بدأت باي
فرع ..؟

بدأت بفرع البنك بنياال نائباً ملدير الفرع ،وكان وقتها املدير
االخ املقبول  ،ثم انتقلت الى فرع االبيض نائباً للمدير عام
 ، 1999ثم مدير فرع الدمازين فى نهاية العام  ، 2001ثم
عدت مدير فرع االبيض ،ثم انتقلت مدير الي فرع القضارف،
ثم مدير لفرع نياال ،ثم ادارة املراجعة ،ثم مدير فرع الدمازين
فى اواخر العام  2011واآلن مديراً لفرع بحري.
ما الذى استفدته من التنقل خالل فترة عملك بالبنك ؟

التنقل هو إثراء حلياة االنسان العملية واالجتماعية وهو كثيراً

ما يساعد في صياغة وتشكيل لشخصية الفرد في االجتاه
االيجابي .
فرع بحري من الفروع حديثة االنشاء ما هي إضافاته
للمدينة ...؟

فرع بح ـ ـ ــري اضاف للمدينة بعد معماري وجمالي فموقع
الف ـ ـ ــرع يعتبر إكمال الركان مثلث ف ـ ـ ـ ــروع الصناعات  ،حلة
كوكو  ،بحري ( البعد اجلغرافي )
حدثنا عن دور البنك يف خدمة إنسان املنطقة ؟

املوقع املميز للبنك في منطقة تتسم بالطابعني التجاري
والسكني أسهم في تقدمي خدمة مصرفية مميزة لعمالء الفرع
و الفروع االخرى للبنك مث ً
ال في خدمات الكاونتر واحلفظ
اآلمن والصراف اآللي ..

لدينا عمالء كثر ومميزين من بينهم ابو الفاضل بالزا ،وهيئة
مياه املدن وشركة أويل وشركة الساطع ومجموعة الزرقاء ،
اضافة للشركات الواقعة في شارع البلدية القطاع العقاري
وقطاع الصادر.
ماهو دور الفرع يف مشاريع البنية التحتية للمدينة وكذلك

التمويل االصغر واملسئولية املجتمعية ؟

قام الفرع بتمويل عمليات صادر وقطاع االنشاءات وقطاع النقل
فض ً
ال على عمليات التمويل االصغر في مختلف القطاعات
خاصة الزراعي والصناعي واخلدمي .
وماهي البدائل التي إنتهجها الفرع لتعــــــويض الفاقد يف
االيرادات والودائع بسبب فترة احلظـــر بسبب جائحة
كورونا ؟

إكتفى الفرع باملوجهات الصادرة من رئاسة البنك واملنظمة
للعمل في هذه الظروف االستثنائية هذا مع إستعدادنا التام
لتلبية النداء كيفما كانت املوجهات  ..وفيما يتعلق بااليرادات
وكما أسلفت فإن إستهداف الفرع لقطاع الصادر مع التركيز
على صيغة املشاركة فقد عوض الفرع كثيراً في جانب
االيرادات ولكن ال زال االمر يحتاج ملزيد من اجلهد لتعويض
فاقد الودائع .
كلمة أخيرة ....؟

أمتنى إحداث قفزة نوعية لتطبيق البنك (اوكاش) وذلك حتي
يتصدر تطبيقات البنوك االخرى .

ما هي أهم املؤسسات التي يخدمها الفرع يف املنطقة ؟
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دور بع�ض اجلهات يف تطوير التقنية امل�صرفية بال�سودان
ملحة عن تطور التقنية امل�صرفية بال�سودان -:

د .العوض حميدة املبارك النصيح
إدارة التحطيط واجلودة

تعتبر التقنية املصرفية بالسودان االبن األكبر للسياسة املصرفية الشاملة التي اصدرها بنك السودان املركزي في
العام1998م الصالح اجلهاز املصرفي السوداني للفترة من العام 1999م الي العام 2002م ومبوجب هذه السياسة
حتول العمل املصرفي السوداني إلي رحاب أوسع في مجال التكنولوجيا املصرفية وكانت السياسة املصرفية الشاملة
قد وضعت عدة أهداف في محور التقنية تتمثل في :
• اعتبار تقنية العمل املصرفي في جميع املصارف جزءاً
أصيل من برنامج رقابة بنك السودان ومتطلبات توفيق األوضاع
بكل املصارف

الن تطوير اخلدمات املصرفية التقنية بالسودان ساهمت فيه
العديد من اجلهات نتناول هذا التطور من خالل دور كل جهة
في هذا التطوير.

• البدء في إدخال الشيكات املمغنطة واستكمال شبكات
احلاسوب في العمليات املصرفية في جميع فروع املصارف
في والية اخلرطوم كمرحلة أولى لتعمم علي كل الفروع بنهاية
البرنامج.

دور بنك السودان املركزي يف تطوير اخلدمات املصرفية

قام بنك السودان املركزي بوضع االساس للتقنية املصرفية من
خالل االتي -:

• ربط بنك السودان برئاسات البنوك التجارية عن طريق
 46شبكات احلاسوب.

• اصداره للسياسة املصرفية الشاملة والتي اهم محاورها
التقنية املصرفية .

• ربط البنوك التجارية بشبكات اتصال الكترونية مصرفية
(نظام السوفت) بغية تقدمي خدمات أفضل وأسرع لعمالئهم

• إنشاء محول قيود قومي وشبكة موحدة للصرافات االلية
وطرفيات نقاط البيع.

التقنية

• ادخال نظام املقاصة االلكترونية بالبالد.
• حتديث نظم املصارف مبا يربط الفروع والرئاسات خلدمة
العمالء.
• إنشاء النظام القومي للمدفوعات مبا يخدم االقتصاد
القومي.
• ربط اجلهاز املصرفي السوداني باملصارف العاملية.
دور شركة اخلدمات املصرفية االلكترونية ( ) EBSيف

تطوير اخلدمات املصرفية-:

تاسست شركة اخلدمات املصرفية اإللكترونية احملدودة في
يوليو 1999م مبساهمة من بنك السودان املركزي والشركة
السودانية لالتصاالت (سوداتل ) ومجموعة املصارف
السودانية  .كان للشركة دور مقدر في التطور التقني املصرفي
من خالل -:
• ادخال كل املصارف في شبكة املدفوعات العاملية .
تصميم وبناء شبكة املعلومات املصرفية تستفيد من
•
خدماتها املصارف .
• اطالق وتشغيل نظام احملفظة االلكترونية () E.Purse
• اطالق وتشغيل املوبايل القومي للدفعيات (mobile
) Payment
• ادارة وتشغيل انظمة طرفيات نقاط البيع () P.O.S
• ربط الشبكة السودانية للصراف االلي مع الشبكات
العاملية.
دور بنك امدرمان الوطني يف تطور اخلدمات التقنية.

يعتبر بنك امدرمان الوطني رائد التقنية املصرفية بحق
وحقيقة في السودان واملطبق األول حملاور التقنية املصرفية
املطلوبة في السياسة املصرفية الشاملة .حيث ان البنك
اول مصرف بالسودان ادخل نظام مصرفي اساسي فوري
( ) CoreBankingوهو نظام بنتابانك () PentaBank
وهذا النظام يتيح الربط والتكامل مع احملوالت التي تقدم
اخلدمات املصرفية التقنية الشيء الذي اتاح للبنك التفرد
والريادة والسبق في اخلدمات املصرفية التقنية من خالل
ادخاله الول محول للخدمات التقنية بالسودان محول (CR2
) من شركة سي ار تو االيرلنديه وبادخال احملول استطاع البنك
انشأ شبكة من الصرافات االليه كاول بنك بالسودان بعد عدم
استمرارية جتربة بنك النيلني كذلك فان الصرافات االليه

لبنك امدرمان مت ربطها عبر الشبكة املعلوماتيه املصرفيه
وهذا مالم يتوفر للتجربة االولي اضف الي ذلك فان البنك
بهذه االنظمه حاز علي السبق والريادة في اطالق خدمات
جديدة الول مره بالسودان مثل استخدام الهاتف املنزلي
لالستفسار عن الرصيد وادخال خدمة الرسائل القصيرة
( ) SMSفي خدمات شراء الكهرباء واحلصول علي كشف
حساب واالستفسار عن الرصيد  .....الخ
خلفية عن التقنية ببنك امدرمان الوطني -:

في األعوام األولى النطالقته عمل البنك بنظام مصرفي
يعتمد على تسجيل القيود احملاسبية يدوياً وإدخالها إلى نظام
مصرفي يعمل بلغة ( )Clipperيعتمد علي قواعد بيانات
( )FoxProومع توسع البنك وزيادة بياناته مت االنتقال
إلى نظام مصرفي أكثر تطوراً معتمداً على قواعد البيانات
( )Oracleونظام التشغيل من ( )Unixومستوعباً زيادة حجم
البيانات ومستفيداً من تقنية االتصاالت ()Data cloud
وواكب هذا البرنامج بداية السياسة املصرفية الشاملة وقد
أتاح هذا البرنامج للبنك بإجراء التحاويل حلظياً وهي أول
طفرة تقنية في العمل املصرفي السوداني ومع التطور املستمر
في اخلدمات البنكية سعت إدارة البنك إلى تقدمي خدمة حديثة
للعمالء حيث اشترك البنك مع بعض البنوك في شراء نظام
مصرفي شامل بواسطة شركة اخلدمات املصرفية االلكترونية
من شركة بنتابانك الهندية وهو النظام املصرفي الذي عمل
به البنك في الفترة من العام 2002م الي العام 2015م وهو
نظام بنتابانك وأطلق عليه حينها (البنك االلكتروني) اتاح
هذا النظام بعد تكامله مع محول القيود اخلاص بالبنك
العديد من اخلدمات املصرفية التقنية مثل خدمة الصراف
اآللي وخدمة نقاط البيع والهاتف املصرفي وسداد الرسوم
والفواتير والعديد من اخلدمات االخري التي لم يعرفها
السودان من قبل وفي اكتوبر من العام 2015م انتقل البنك
الي نظام مصرفي اساسي حديث مواكبة للتطور واحلداثه
وهو نظام بانكس ( ) Banksمن شركة ( ) ICSاالردنيه حيث
اتاح هذا النظام للبنك تقدمي املزيد من اخلدمات املصرفية
االلكترونية مثل خدمات التحاويل احمللية والعاملية الفورية
وإعداد الرواجع والتقارير آلياً وإرسالها إلى اجلهات املختصة
واخلدمات املصرفية املرتبطة بالهاتف واحلاسوب .
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الت�ضخـــــم االقت�صـــادي
و�أثره على امل�صارف
د .فخرالدين بابكر إبراهيم

إدارة التخطيط واجلودة

مقدمة :
بال شك أن ارتفاع التضخم يُعتبر واحداً من املعوقات الرئيسية التي تقف في طريق التنمية مبفهومها الشامل  ،وآثاره
السلبية تتسع لتشمل كافة القطاعات اإلنتاجية واخلدمية وغيرها .
وبالطبع يأتي القطاع املصرفي كواحد من أهم هذه القطاعات بالنظر إلى تداخله مع كافة أوجه النشاط ألنه الشريان الذي
من خالله تسري احلياة في هذه األنشطة  .ويعني ذلك أن التأثيرات السلبية التي تلحق مبختلف القطاعات من التضخم
سوف تنعكس بشكل غير مباشر على القطاع املصرفي  ،ولو أن هذه العالقة قد تكون في بعض األحيان عكسية  ،مبعنى
أن التضخم الذي يأتي نتيجة زيادة السيولة في السوق يكون القطاع املصرفي عنصراً فاع ً
ال فيه ألنه يساهم في ضخ هذه
السيولة بتوفير القروض االستهالكية بصورة سهلة  ،هذا بالطبع إذا لم تراع البنوك الضوابط املنظمة لهذه العملية بشكل
دقيق  ،وفي هذه احلالة يكون القطاع مستفيداً بشكل أو بآخر من هذا التضخم.

مفهوم التضخم االقتصادي : Economic Inflation

يعتبر» التضخم « من أكبر االصطالحات االقتصادية شيوعاً
غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا املصطلح فإنه
اليوجد اتفاق بني االقتصاديني بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى
انقسام الرأي حول حتديد مفهوم التضخم حيث يستخدم
هذا االصطالح لوصف عدد من احلاالت املختلفة ميكن أن
نختار منها احلاالت التالية :
• االرتفاع املفرط في املستوى العام لألسعار
• ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي
مثل ( األجور أو األرباح )
• ارتفاع التكاليف.
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• اإلفراط في خلق األرصدة النقدية.
وليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر املختلفة في اجتاه
واحد في وقت واحد ...مبعنى أنه من املمكن أن يحدث ارتفاع

في األسعار دون أن يصحبة ارتفاع في الدخل النقدي ...كما
أنه من املمكن أن يحدث ارتفاع في التكاليف دون أن يصحبه
ارتفاع في األرباح ...ومن احملتمل أن يحدث إفراط في خلق
النقود دون أن يصحبه ارتفاع في األسعار أو الدخول النقدية
وبعبارة أخرى فإن الظواهر املختلفة التي ميكن أن يطلق على
كل منها « التضخم « هي ظواهر مستقلة عن بعضها البعض
إلى حد ما وهذا االستقالل هو الذي يثير اإلرباك في حتديد
مفهوم التضخم  .ومن التعريفات الدقيقة للتضخم االقتصادي
أنه مقياس كمي يع ّبر عن االرتفاع املفرط في مستوى األسعار
واخلدمات في اقتصاد ٍ
بلد ما خالل فترة من الزمن  ،حيث
تنخفض القوة الشرائية لعملة هذا البلد أي ال يعود بإمكان
وحدة من هذه العملة أن تشتري نفس املنتجات واخلدمات
التي كان بإمكانها شراؤها  ،ويترتب على املستهلك أن يدفع
بسعر أقل .
ثمنًا أكبر لشراء ما كان يشتريه ساب ًقا
ٍ

أسبــاب التضخــم :
أسباب اقتصادية داخلية :

ففي الدولة ذات املوارد احملدودة تلجأ الدولة إلى إصدار
املزيد من األوراق النقدية ملعاجلة العجز في ميزانيتها مما
يؤدي إلى رفع أسعار السلع واخلدمات املعروضة  ،إذ أن الزيادة
في اإلصدار النقدي ال يقابله زيادة في السلع واخلدمات « ،
ويشكل كل إصدار نقدي حكومي دخوالً نقدية إضافية « تؤدي
إلى الزيادة في حجم الطلب على السلع واخلدمات فينعكس
أثره في ارتفاع األسعار .
أسباب اقتصادية خارجية :

ترتبط الكثير من الدول الفقيرة بعالقات جتارية واقتصادية
مع الدول املتقدمة للحصول على السلع واخلدمات التي حتتاج
إليها  ،وعند حدوث أي ارتفاع في أسعار السلع في الدول
املتقدمة فإن الدول الفقيرة تتأثر بذلك ويحدث التضخم فيها
مبقدار اعتمادها على استيراد السلع من تلك الدول املتقدمة
 ،مثال ذلك عند ارتفاع أسعار قيمة األرز والقمح والسكر في
الدول املنتجة واملصدرة فإن سعر تلك املواد سترتفع في الدول
املستوردة..
أسباب سياسية :

من أسباب حدوث التضخم في هذه الدول عندما تتعرض
الدولة ألي ضغوط اقتصادية دولية مثل حظر تصدير السلع
إلى الدولة احملظور عليها مما يتسبب في نقص كمية السلع
املعروضة ويزيد من أسعارها وينعكس أثر ذلك على القوة
الشرائية للنقود في الدولة احملاصرة.

اآلثار االقتصادية واالجتماعية للتضخم :

• يترتب على ارتفاع معدالت التضخم ارتفاع في أسعار
املواد االستهالكية واخلدمات وكلما ارتفعت األسعار انخفضت
قيمة النقود ونتج عن ذلك اضطراب في السوق بني البائعني
واملشترين فتنخفض العملة احمللية التي تفقد قيمتها يوماً
بعد يوم ويلجأ أصحاب النقود إلى استبدالها بعمالت أكثر
استقراراً أو شراء الذهب أو العقارات .
• تتأثر الشرائح االجتماعية من ذوي الدخول الثابتة
خصوصاً موظفي احلكومة واملتقاعدين حيث تتدهور دخولهم
بسبب التضخم في حني يستفيد أصحاب الدخول املتغيرة مثل
التجار فتزيد دخولهم عادة مع ازدياد معدالت التضخم .
• االنحراف السلوكي لبعض شرائح املجتمع في الدول الفقيرة

التضخم يتسبب يف إعادة توزيع الدخل بني
طبقات املجتمع

واملتخلفة بسبب ارتفاع معدالت التضخم قد توجه البعض نحو
الفساد فيسعى إلى الكسب غير املشروع كقبول الرشوة والغش
والتحايل .
• زيادة معدالت الفاقد التربوي نتيجة (للتضخم) وارتفاع
األسعار فيؤدي إلى تسرب عدد من أطفال األسر الفقيرة من
مدارسهم وميتهنون بعض األعمال القاسية عليهم أو ميارسون
التسول لكسب بعض املال لسد حاجاتهم املعيشية اليومية .
• زيادة البطالةحيث يزيد عدد العاطلني عن العمل في
املجتمعات الفقيرة  ،فاملجتمع الذي يعيش ظاهرة التضخم يعد
مجتمعاً فقيراً ولو كان يتمتع مبوارد اقتصادية إذ أن التضخم
املستمر يخلق بيئة غير مناسبة لالستثمار سوا ًء بالنسبة
للقطاع اخلاص احمللي أو األجنبي  ،وتنحصر فرص العمل في
الوظائف احلكومية القليلة وتكون فرص العمل غير احلكومية
املعروضة أقل بكثير من الطلب على العمل مما يؤدي إلى زيادة
البطالة .
رابعا  :أنـــواع التضخـم:

توجد بعض املسميات ألنواع التضخم وهذه األنواع ترتبط
بأسباب وظروف خاصة باقتصاد كل دولة ومثال ذلك :
• تضخم الطلب Demand – pul- inflation
مما يؤدي
هو زيادة األسعار نتيج ًة الرتفاع الطلب عن العرض؛ ّ
إلى عجز العرض عن مواجهة االرتفاع في الطلب؛ بسبب
االستعمال الكامل للعناصر اإلنتاج ّية  ،أو لعدم مرونة الوسائل
املستخدمة في العرض ملواجهة فائض الطلب.
ومن األمثلة على هذا النوع من الطلب ارتفاع أسعار النفط
عندما تقرر الدول املنتجة خفض العرض في األسواق .بشكل
أو بآخر ،أي حالة من حاالت زيادة الطلب تقود إلى ارتفاع
األسعار وانخفاض القدرة الشرائية للعملة وبالتالي ارتفاع
نسبة التضخم.
ً
من األنواع األخرى للتضخم أيضا ما يعرف بالتضخم الظاهر
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وهو إتخاذ السلطات احلكوم ّية والنقد ّية موقفاً سلب ّياً نحو هذا
مما يؤدي إلى انتشار ظواهره ،وتراكمها ،وتسارعها
التضخم ؛ ّ
مبعدل أعلى من زيادة تداول
فترتفع مستويات األسعار العامة
ّ
النقود للكميات املتداولة.
• تضخم التكلفة Cost-Push inflation
مبعد ٍل يفوق
هو زيادة التكاليف اخلاصة بالعوامل اإلنتاج ّية
ّ
مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى األسعار
نسبة الزيادة في اإلنتاج؛ ّ
العام  ،ومن أه ّم العوامل اإلنتاج ّية أجور العمالة التي يترتب
رفع معدالتها  ،وزيادة مستويات فوائد اإلنتاج احملققة.
• التضخم األصيل أو املالزم :concomitant inflation
يزيد الطلب الكلي في الدول الفقيرة املتخلفة على السلع
واخلدمات دون أن يقابل ذلك زيادة في معدالت اإلنتاج ملواجهة
الزيادة في الطلب وينعكس أثر ذلك في ارتفاع األسعار ويسمى
ذلك بالتضخم األصيل أو املالزم .
• التضخم الزاحف :Creeping inflation
وهو عندما ترتفع األسعار بنسبة  % 1إلى  % 2وهذا االرتفاع
البسيط في األسعار يؤدي إلى زيادة أرباح املنتجني مبا يحفزهم
على زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا منواً اقتصادياً بنفس معدل
ارتفاع األسعار فيصبح ذلك تضخماً في األسعار .
• التضخم اجلامح أو املفرط:inflation Hyper
ويحدث هذا النوع من التضخم في حاالت ارتفاع معدالت
األسعار بصورة عالية بسبب متويل احلروب أو احلصار
االقتصادي الدولي لدولة ما  ،وقد يؤدي هذا النوع من
 50التضخم إلى انهيار العملة الوطنية .
• التضخم التصاعدي :Upward inflation
تؤدي الزيادة في ارتفاع األسعار إلى الزيادة في األجور

والرواتب وينتج عن ذلك املزيد من ارتفاع األسعار ويزيد من
حدة التضخم  ،أي يصبح التضخم تصاعدياً يغذي نفسه
بنفسه فعند زيادة األسعار يتم زيادة األجور والرواتب وهذا
بدوره يؤدي إلى زيادة األسعار وهكذا يتصاعد التضخم في
كثير من الدول املتخلفة ..
اإلجراءات املتبعة ملعاجلة التضخم االقتصادي :
تعمد الدولة عند حدوث التضخم إلى اتباع بعض السياسات
للتقليل من آثاره ومحاولة إعــــــــادة التوازن لعملتها احمللية ،
وسنذكر بعض هذه الوسائل على سبيل املثال ال احلصر
ومنها :
السياسة النقدية :

حيث تقوم الدولة برفع سعر الفائدة على القروض التي تعطيها
البنوك ،مما يزيد من تكلفة االقتراض ويثني املستهلكني
عن اإلنفاق الكبير لألموال ،مما يؤدي إلى انخفاض النمو
االقتصادي وبالتالي انخفاض التضخم ،وتعد هذه الوسيلة
األداة األكثر استخدا ًما في الواليات املتحدة واململكة املتحدة،
للحفاظ على التضخم بأدنى مستوياته .
السياسة املالية املتشددة :

حيث تعمد الدولة إلى رفع قيمة ضريبة الدخل أو تخفيض
اإلنفاق احلكومي أو إيقاف الدعم عن بعض املنتجات ،مما
يجعل املستهلكني يخففون من اإلنفاق  ،والطلب على املنتجات،
وبالتالي يؤدي ذلك إلى احلد من التضخم ،وقد ذكرنا ساب ًقا
أن زيادة الطلب على املنتجات واخلدمات تعد واحد ًة من
أسباب حدوثه.
سياسات العرض:

ومن هذه السياسات اخلصخصة وإلغاء القيود اإلنتاجية
والتنظيمية مما يعطي للشركات واملؤسسات القدرة على
املنافسة بشكل أكبر ،وهذا من شأنه أن يجعل العرض يتفوق
على الطلب في السوق ويخفف من التضخم  ،ولكن هذه
السياسات حتتاج إلى فترةٍ من الزمن لتعطي نتائجها  ،حيث
ال ميكن اتباعها للحد من الزيادات املفاجئة في التضخم .
أدوات السياسة النقدية يف معاجلة التضخم :

مما ال شك فيه أن كثير من الدول وبصفة خاصة الدول األخذة
في النمو تعاني من حدة املشكلة االقتصادية  ،وهذا ما يدفعها
دائما إلى إعادة النظر في سياستها االقتصادية وسياستها
النقدية بصفة خاصة  ،ولذلك يجب عليها ممارسة سياسة
نقدية أكثر تشددا وتقييدا إال أن هذا اإلجراء ال يتحقق إال
عن طريق استخدام أدوات السياسة النقدية التي تعتبر مبثابة
األساليب الوحيدة التي تلجأ إليها السلطات النقدية من أجل
الوصول إلى أهدافها املسطرة وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل
عن ماهي أدوات السياسة النقدية ؟ وكيف تستخدم هذه
األدوات.
أ -أدوات الرقابة الفنية غير املباشرة على التضخم :
إن دور األدوات الكمية في ضبط التضخم يتجلى من خالل
إمكانية حتقيق السياسة النقدية ألهدافها في رفع معدل
االستثمار واالدخار ورفع معدالتها بالنسبة للدخل القومي في
االقتصاد.
ب -سعر إعادة اخلصم:
تعتبر هذه السياسة من أقدم الوسائل  ،استخدمها ألول مرة
بنك اجنلترا سنة  1839يطلق عليها أيضا سعر البنك  ،وفي
أثناء التضخم يرفع البنك املركزي سعر الفائدة لترتفع تكلفة
حصول البنوك التجارية على القروض من البنك املركزي ،
وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكلفة حصول األفراد على النقد
والقرض من البنوك التجارية وبذلك يكون البنك املركزي
قد أدى دوره في الرقابة على االئتمان والتأثير على حجم
اإلنفاق الكلي  ،إال أن سياسة سعر البنك قد ال حتقق النتائج
املرجوة في اقتصاديات الدول النامية وذلك لضعف اجلهاز
املالي واملصرفي وكذا لعدم مرونة الطلب على القروض  ،ففي
بعض األحيان جتد البنوك التجارية نفسها غير مجبرة على
طلب قروض من البنك املركزي  ،إذا كان لديها فائض من
االحتياطات النقدية وبالتالي فإن أثر سياسة سعر البنك على
السياسة االئتمانية للبنوك التجارية محدودة .
ت -سياسة االحتياطي القانوني:
وسيلة فعالة لتنظيم حجم االئتمان ،وجد مالئمة للسوق

النقدية الضيقة وغير املنتظمة  ،تتجلى فعالية نسبة
االحتياطي القانوني في أوقات التضخم أكثر منها في أوقات
الكساد وتعرف على أنها نسبة من الودائع يفرضها البنك
املركزي على البنوك التجارية ففي حالة التضخم فإن ارتفاع
نسبة االحتياطي القانوني يقيد من مقدرة البنوك التجارية
على زيادة حجم االئتمان ونتائج هذه السياسة  ،والودائع غير
مؤكدة في كثير من األحيان خاصة إذا كانت السيولة العالية
في املصارف كما هو احلال في بعض الدول النامية .
ث -سياسة السوق املفتوحة:
استخدمت ألول مرة من طرف الواليات املتحدة األمريكية
سنة  ،1923وهي وسيلة فعالة يقوم بها البنك املركزي للرقابة
على حجم االحتياطات النقدية للبنوك التجارية وبالتالي حجم
االئتمان وكميات النقد املتداول فحني دخول البنك املركزي
األسواق احمللية مشتريا أو بائعا  ،فإنه بذلك يتحكم في
قيمة وحجم األوراق املالية والسندات احلكومية مما يؤهله
إلى معاجلة ظاهرة التضخم واالنكماش باستخدام سياسة
السوق املفتوحة عن طريق تأثيرها في سعر الفائدة في
األسواق احمللية  ،حيث أن ارتفاع سعر الفائدة يخفض من
حجم االستثمارات اجلديدة ويخفض بدوره من اإلنفاق الكلي
أي الطلب الفعلي.
األدوات املباشرة للسياسة النقدية :

تستخدم هذه األدوات قصد التأثير على حجم االئتمان
املوجه لقطاع معني وتعمل على احلد من حرية ممارسة
املؤسسات املالية لبعض األنشطة كم ًا ونوع ًا ومن أهمها :

/1تأخير االئتمان :
وهو إجراء تنظيمي تقوم مبوجبه السلطات النقدية بتحديد
سقوف لتطور القروض املمنوحة من قبل البنوك التجارية ،
بكيفية إدارية مباشرة وفق نسب محددة خالل العام  ،كما ال
يتجاوز ارتفاع مجموع القروض املوزعة نسبة معينة وفي حال
اإلخالل بهذه اإلجراءات تتعرض البنوك إلى عقوبات تتباين
من دولة إلى أخرى  ،واعتماد هذا األسلوب ينبع من سعي
السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في اجتاه

السياسات املالية والنقدية أدوات فاعلة
ملجابهة التضخم
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القطاعات املعتبرة أكثر حيوية بالنسبة للتنمية أو التي تتطلب
موارد مالية كبيرة .كذلك من بني األشكال التي يتخذها أسلوب
تأخير االئتمان حتديد الهامش املطلوب من أجل املضاربة في
أسواق األوراق املالية ففي أوقات التضخم وارتفاع األسعار
يرتفع الهامش الذي يجب على األفراد املضاربني سداده
ثمنا لألوراق املالية املشتراة ،وتخفيض هذه النسبة في حالة
الكساد والبطالة ..
 /2النسبة الدنيا للسيولة :
ويقتضي هذا األسلوب أن يقوم البنك املركزي بإجبار البنوك
التجارية على اإلحتفاظ بنسبة دنيا يتم حتديدها عن طريق
بعض األصول منسوبة إلى بعض مكونات اخلصوم ،وهذا
خلوف السلطات النقدية من خطر اإلفراط في اإلقراض
من قبل البنوك التجارية ،لسبب ما لديها من أصول مرتفعة
السيولة  ،وهذا بتجميد بعض هذه األصول في محافظ
البنوك التجارية وبذلك ميكن احلد من القدرة على إقراض
قطاع االقتصاد.
 /3الودائع املشروطة من أجل اإلستيراد :
ويستخدم هذا األسلوب لدفع املستوردين إلى إيداع املبلغ
الالزم لتسديد ثمن الواردات في صورة ودائع لدى البنك
املركزي ملدة محددة  ،ومبا أن املستوردين في الغالب يكونون
غير قادرين على جتميد أموالهم اخلاصة فيدفعهم ذلك إلى
االقتراض املصرفي لضمان األموال الالزمة لإليداع وهذا من
شانه التقليل من حجم القروض املمكن توجيهها لالقتصاد
خاصة في فترات التضخم.
 /4قيام البنك املركزي ببعض العمليات املصرفية:
 52وتستعمل البنوك املركزية هذا األسلوب في البلدان التي
تكون فيها أدوات السياسة النقدية محدودة األثر  ،حيث
تقوم البنوك املركزية مبنافسة البنوك التجارية بأدائها لبعض

األعمال املصرفية بصورة دائمة أو استثنائية  ،كتقدميها
القروض لبعض القطاعات األساسية في االقتصاد ملا متتنع
أو تعجز البنوك التجارية عن ذلك  ،كما يقوم مبراقبة عمليات
التأمني االستهالكي أي تسهيل شروط البيع بالتقسيط في
أوقات الكساد والتضييق منها في أوقات التضخم  ،كما
يقوم بسياسة املقاصة بني البنـ ــوك والتي تتم بإشرافه في
غرفة املقاصة  ،مما يؤدي إلى إط ـ ــالع أكبر على السياسات
االئتمانية  ،وأوضاع البنوك التجارية.
 /5التأثير واإلقناع األدبي :
تتمثل في توجيه االقتراحات واإلجراءات و النداءات
والتحذيرات سواء الشفهية منها والكتابية ألجل التقيد
بالسياسة التي يرسمها البنك املركزي واملتعلقة بكيفية تصرف
البنوك التجارية باحتياطاتها وودائعها النقدية ورفع أسعار
الفائدة على القروض املمنوحة في أوقات الرواج والتضخم
لتخفيض منتوجات األسعار  ،ومعدالت اإلنفاق الكلي ( الطلب
الفعلي ) إلى املستوى الالزم واملعقول لتحقيق العمالة الكاملة
طبقا ملا تقتضيه عوامل التوازن واالستقرار االقتصادي في
املجتمع  ،والعكس في حالة أوقات الكساد أي تخفيض أسعار
الفائدة على القروض املمنوحة لألفراد  ،وقد تزداد فعالية
هذه السياسة في محاربة التضخم إذا ما اعترفت ببعض
السياسات النقدية األخرى أو بشيء من التحذير والوعيد .
إذن السياسة النقدية هي أداة من بني مجموعة من األدوات
املستعملة في معاجلة التضخم ،فهي تتطلب مؤسسات فعالة
وتستعمل وسائل عديدة تختلف فعاليتها باختالف النظام
االقتصادي واأله ـ ـ ــداف املسطرة العامة والنظام املالي
اخلاص ..

�أهمية التفكري الإبداعي واالبتكار يف امل�صارف و امل�ؤ�س�سات املالية لتحقيق
ال�شمول املايل يف ال�سودان

د  .محمد النور بابكر محمد

إدارة املوارد البشرية ( قسم التدريب والتطوير)
املقدمة:
تتجلي أهمية التفكير اإلبداعي واالبتكار في إمكانية تنمية املوارد الشحيحة وحتويلها إلي ثروات ضخمة وبالنظر إلي
تطور القطاع املصرفي السوداني جنده قد تأثر بالتقلبات في السياسات االقتصادية الناجتة عن عدم االستقرار السياسي
واألمني وعدم وجود دستور دائم يحقق سيادة حكم القانون والعمل املؤسسي ،مما انعكس سلبا علي التنمية املستدامة
ومحفزات النمو .حيث لم تشهد البالد طفرات في التنمية االقتصادية والعمرانية مقارنة بحجم املزايا واملوارد املتاحة
وقياسا علي معدالت منو العديد من الدول التي نالت استقاللها مع السودان وتتمتع بقدرات توازي أو حتى أقل من
السودان لكنها حققت معدالت منو عالية .فالبلد الذي وصف بأنه سلة غذاء العالم منذ استقالله ال زال يعاني ويستورد
غالب غذاءه الرئيسي -القمح -فضال عن استيراد كثير من السلع الضرورية وال تزال صادراته تعاني من اختالالت هيكلية
وميزانه التجاري ينمو بالسالب في مقابل الواردات بنسبة ( 0.44الصادرات 3,484,682بينما الواردات 7,850,081
في العام 2018م ) .وهذا يعكس غياب الرؤية اإلستراتيجية الكلية ووضوح األهداف والتخطيط لبناء مؤسسات متينة
ومبنية علي قواعد احلوكمة الرشيدة ،علي مستوي الدولة والقطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدني لتتكامل لألدوار،
لتحقيق االجنازات من خالل منظومة شاملة تهتدي بالدراسات والبحوث العلمية واالبتكار واإلبداع وربطها بالتطبيق
العملي في كافة املجاالت حتى تكون املخرجات مثمرة وتؤسس لتنمية مستدامة قوامها العنصر البشري الذي تذخر به
البالد .غير أن ضعف االستثمار في الكادر البشري وتطوير مهاراته وحتفيز مقدراته هجرت البالد الكثير من الكفاءات
والعقول املميزة ،ففقدت البالد بفقدهم أهم ميزاتها التنافسية في عالم أصبح فيه االهتمام باملوجودات الفكرية أكثر من
املوجودات املادية الن اإلضافة والتعظيم في املوجودات املادية يأتي بفعل توافر املوجودات الفكرية.
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يعرف رأس املال الفكري – Intellectual Capital-بأنه:
«القدرة العقلية والثروة احلقيقية للشركات التي لم يتتبعها
احملاسبون مثلما يتتبعون النقد واملوجودات وغيرها» ،وعرف
بأنه »:يتمثل بنخبة من العاملني ميتلكون مجموعة من القدرات
املعرفية والتنظيمية دون غيرهم ،متكنهم من إنتاج األفكار
اجلديدة أو تطوير أفكار قدمية متكن املنظمة من توسيع
حصتها السوقية وتعظيم نقاط قوتها وجتعلها في موقع
ميكنها من اقتناص الفرص املناسبة  ،وال يتركز رأس املال
الفكري في مستوي إداري معني دون غيره وال يشترط توافر
شهادة أكادميية ملن يتصف به» .ومبا انه قدرة عقلية ذات
مستوي معرفي عال متلكها مجموعة محدودة من العاملني
دون غيرهم فمن املهم بناؤه ورعاية إبداعاته واحملافظة عليه
ألنه السالح التنافسي ويضمن البقاء للمؤسسات في عالم
األعمال ،وميثل رأس املال الفكري كنزا مدفونا يحتاج إلي من
يبحث عنه واستخراجه للوجود ،إذ ميتاز العقل البشري بقدرة
هائلة في التفكير والتخيل واإللهام واإلحساس واالستجابة
لالبتكار والتغير ،فكل منا ميتلك  100مليار خلية عقلية ،مع
ذلك فإننا ال نستخدم سوي  % 1منها .ومما جتدر اإلشارة
إليه حاجتنا إلي حتفيز العقول للتفكير املنتج وإلي تطوير
التعليم ليعطي املتعلم القدر الكافي من املعرفة واحلكمة ليعزز
مهاراته في أن يحلل ويفكر ويتدبر ،حيث تشير نتائج بعض
الدراسات إلي إن نظام التعليم التلقيني يعطل مهارات التدبر
والتفكر و يؤدي إلي حدوث انحرافات فكرية وقلة الفائدة من
تطبيق العلوم.
التفكير اإلبداعي واالبتكار -:

يعتبر التفكير اإلبداعي واحدا من اخلصائص املميزة لإلنسان
فهو جوهر جتربته ،وتعتبر األعمال الفنية املبتكرة أو املنتجات
التي يتم إنتاجها علي نطاق واسع نتاج التخيل اإلبداعي وقدرة
الفرد الفريدة علي حتويل األفكار إلي واقع .كما انه ال يتعلق
باألشياء الفنية واجلمالية أو املادية ولكنه يتناول األفكار أيضا،
فمهما كانت معتقدات الفرد السياسية والدينية أو اهتماماته
الشخصية الفكرية والشخصية ،فان كل األشياء فهي نتاج
التطور اإلبداعي لألفكار املبتكرة.
يري البعض أن اإلبداع ( ) Creativityيتمثل في التوصل
إلي حل خالق ملشكلة ما أو إلي فكرة جديدة ،في حني أن
االبتكار ( )Innovationهو التطبيق اخلالق أو املالئم لها.
 54وبهذا فان اإلبداع هو اجلزء املرتبط بالفكرة اجلديدة في حني
أن االبتكار هو اجلزء امللموس املرتبط بالتنفيذ أو التحويل
من فكرة إلي منتج .ويري آخرون أن االبتكار ليس فرصة

خفية – تكنولوجيا جديدة أو منتج جديد يتم التوصل إليه في
مختبرات البحث والتطوير قي األصل – فحسب وإمنا كفرصة
سوقية .حيث أن الشركات اليابانية تري أن االبتكار هو متييز
الفرصة في السوق وحشد املوارد من اجل اإلمساك بها .كما
جند أن شاي و الو ( )Shaui & Lauأشارا إلي أن الفكرة
اجلديدة قد تكون تكنولوجيا جديدة ،منتجا جديدا ،عملية
تنظيمية أو إدارية جديدة ،كما قد يكون االبتكار تقليد املنتج
أو فكرة مستخدمة في مكان آخر ويصبح تطبيقها فريدا عند
وضعها في سياق جديد .ومصطلح االبتكار عادة ما يختلط
مبفاهيم أخري مثل واإلبداع واالختراع ()Invention
وأخيرا التحسني ( ،)Improvementحيث تستخدم في
األدبيات كمترادفات بوصفها التوصل إلي فكرة جديدة ومن
ثم إلي منتج جديد عادة ما يرتبط بالتكنولوجيا.
العملية اإلبداعية ضرورة حتمية وليست رفاهية علي املستوي
الفردي واملؤسسي ،ففي كل املواقف حتدث مشكالت تتطلب
ما هو أكثر من املنهج املنطقي البحت حللها مثل :املشكالت
التي تبدو صعبة  -هل توجد طريقة أكثر براعة حللها؟،
ضرورة وجود شيء جديد– كيف تصبح أحالمه واقعا؟،
املشكالت بالغة التعقيد -كيف ستشرع في حلها؟ .ستكون
احلياة صعبة وكئيبة علي نحو ال ميكن تصوره دون التفكير
اإلبداعي واالبتكار فمن احدي األسباب املتعددة لالنهيار
املفاجئ ألملانيا الشرقية عام 1989م هو التناقض الصارخ
بني برلني الشرقية وبرلني الغربية ،فعلي احدي جانبي اجلدار
كان هناك مجتمع مستهلك رغد يتمتع بفوائد ثقافة احلرية
اإلبداعية ،بينما علي اجلانب اآلخر متاجر تعاني من نقص
وعدم توفر املنتجات والسلع األساسية األكثر استهالكا بشكل
دائم ،كما كانت طوابير األفراد حقيقة يومية ،عالوة علي ذلك
لم يكن اإلبداع يلقي قبوال من العامة علي اجلانب الشرقي
وكان املبدعني فيها بكافة أنواعهم منشقني .وهذه داللة
علي أن البديل لإلبداع هو املوت ،إذ يعد اإلبداع واالبتكار
والتجديد املتواصل احد معايير النجاح التجاري ،حيث في
العقدين األخيرين يعتبره الكثير من اخلبراء ،الرواد والقادة
العامل احملدد األبرز للبقاء في املجال التجاري واالستمرار
فيه علي املدى الطويل وانه جزء ال يتجزأ من إجراءات العمل
التجاري وليس رفاهية أو عمال هامشيا .إذ أن االقتصار علي
كل ما هو تقليدي عن طريق حتقيق الكمال أو إحداث تطوير
طفيف يعد من اخطر العوائق والتي تقف في طريق االزدهار
والتنمية ،فاخلطورة تكمن في إننا نحرث ذات األرض ونستغل
ما جنيد استخدامه ،وننتج نفس اإلنتاج ونفعل ما اعتدنا أن

نفعله بإجادة مع حتسن طفيف كل مرة.
وإذا كان الفيزيوقراط ( )Phsiocaratsودعاة املدرسة
التجارية ( )Mercantilistsفي القرن الثامن عشر يؤكدون
علي أن الزراعة والتجارة هي التي تنشئ الثروة  ،ودعاة الثورة
الصناعية يرون أن اآلالت امليكانيكية من قبل والبخارية
والكهربائية ومنذ اخلمسينات االلكترونية هي التي تنشئ
الثروة ،فان االبتكار ومنذ عقود قليلة ماضية أصبح هو الذي
ينشئ الثروة ،وهو الذي يعطي للمؤسسة القائمة علي االبتكار
القدرة علي املنافسة والوصول إلي املنتجات اجلديدة والي
الزبائن واألسواق اجلديدة أسرع ومبا هو أفضل من منافسيها
وهذا هو قانون املنافسة األساسي الذي يسود عالم األعمال
احلاضر أكثر من أي وقت مضي ،فان الشركات التي تخفق
في التقدم علي الشركات املنافسة لها أو مواكبتها علي األقل
يكون مصيرها الفشل.
التحول املؤسسي نحو االبتكار-:

إن التحول نحو االبتكار والشركات القائمة علي االبتكار يعود
إلي حقيقة أن املؤسسات أصبحت متتلك املوارد الكبيرة
والتقنية العالية واخلبرات الفنية واإلدارية اخلاصة بالتعامل
مع االبتكار بوصفه نشاطا منظما ومميزا من اجل الوصول
إلي ما هو جديد كليا( االبتكار اجلذري أو االختراق) أو جزئيا
( االبتكار التدريجي أو التحسني) .واالهم هو امتالك هذه
املؤسسات لرؤية إستراتيجية لالبتكار متكنها من حتقيق امليزة
التنافسية من االبتكار .ومما يدل علي هذا التحول هو الزيادة
الكبيرة في املوارد املخصصة للبحث والتطوير ،حيث أن
الشركات في قطاعات أساسية في دول االوسيد()OECD
تقوم بتخصيص موارد علي (  )R & Dأكثر مما تخصص
علي املعدات واملصانع الثابتة .كما أن واحدا من العوامل
األساسية املؤدية إلي أن تقدم اليابان تنويعا اكبر وتطويرا أسرع
ملنتجاتها يعود إلي أن الشركات اليابانية تنفق من مخرجاتها
علي أنشطة (  ) R & Dمبا يزيد عن  % 30مقارنة بنظيرتها
األمريكية .كما جند إن املؤسسات بدـأت تهتم بشكل منظم
ومكثف باحلاجة إلي االبتكار وذلك بإعطاء األولوية لبرامج
التدريب علي االبتكار .ففي مسح حديث وجد أن  % 25من
كل الشركات األمريكية التي تستخدم أكثر من مائة عامال
تقدم تدريبا في مجال االبتكار لعامليها مما يعكس أهميته
وأنه يولد التعلم اجلديد وبهذا فهو معرفة كثيفة وجديدة
تتسم بتعلم عالي األداء .إذ أن التفكير اإلبداعي في التميز
املؤسسي يعتمد علي حتليل العقل البشري بطرفه األمين
(املشاعر ،العاطفة ،اخليال العلمي ،املرونة والرؤية) وطرفه

األيسر( املنطق ،النواحي العلمية ،التحليل ،املوضوعية واحلكم
علي األشياء) ويحقق التدريب الفعال االستفادة الكاملة من
حتليل املخ حسب قدرات الفرد وطبيعة الوظيفة والهدف
املخطط .كما توجود وجهة نظر ثانية تقول بأن االبتكار غير
قابل للتعلم وإمنا يعتمد علي ومضة االبتكار واحلدس الذي
هو املكون األعمق واألكثر حرجا في العملية ،وان أساليب حث
وتعجيل عملية االبتكار إمنا هي أساليب جتريبية( احملاولة
واخلطأ) وأنشطة احتمالية وفي أحسن األحوال ترجيحية
وال دليل مؤكد علي عالقة سببية أو عالقة تقريبية قابلة
للتحديد بشكل كمي وهو الذي ال ميكن تعليمه أو وضع دليل
العمل( )Handbookأو كتاب القواعد ()Rules Book
فيه أو تنظيم برنامج تدريبي من اجله .ما يعني أن املنهجية
املطلوبة من اجل الوصول إلي تغيير هادف مخطط له وقائم
علي اإلبداع في منتج أو خدمة جديدتني ومختلفتني متاما
ليست تنظيم املعرفة بل تنظيم اجلهالة واستنباط مستقبل
قابل للتخيل ثم االنطالق من ذلك التخيل والعودة إلي احلاضر.
والواقع انه ليس هناك مصدر أكثر غني في التعلم من االبتكار
وحتى الفشل فيه ميثل مصدرا ذكيا للتعلم .حيث أن الفشل
مجال خصب ومشبع بالتصحيحات(التعلم اجلديد) التي ميكن
القيام بها بسهولة الن الفشل جنم عنها ،وقد استنتجت احدي
الدراسات التي أجريت علي أكثر من ( )150منتجا جديدا ،أن
التعلم أو املعرفة التي اكتسبت من الفشل كانت هي الوسيلة
في حتقيق النجاحات املتتالية.
ويعد االبتكار بعد أساسي من أبعاد األداء االستراتيجي
بجانب التكلفة ،اجلودة ،املرونة واالعتمادية ،والبد من مراعاة
حقيقة مهمة هي أن اإلستراتيجية ال ميكن أن تكون واحدة
في كل الظروف ،فعندما يكون التغيير عاليا في صناعة
معينة فان مدخل التحسني املستمر هو الذي ميكن إتباعه،
حيث ال ميزة تنافسية طويلة األمد وإمنا تكون هناك سلسلة
من املزايا التنافسية تنشأ عن التحسني املستمر الذي ميكن
وصفه بالسالسل من السباقات  Series of Racesوفي كل
واحدة منها هناك ميزة تنافسية محدودة ولكن ال احد ميكن
أن يحقق ميزة تنافسية كبيرة وطويلة األجل إال عند الفوز
املتكرر بالتحسينات املستمرة علي املنافسني(عملية متراكمة
من التحسينات).
إن تزايد احلاجة إلي التفكير اإلبداعي واالبتكار بوصفهما
مصدرا للمفاهيم ،املنتجات ،العمليات واألساليب اجلديدة
التي متكن من حتقيق ميزات تنافسية في السوق العاملية
تتطلب نقل االبتكار املندرج حتت وحدة متخصصة هي
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قسم أو إدارة البحث التطوير في املؤسسات إلي أن يكون
أكثر شمولية في مجاله وذا جبهة واسعة تغطي املؤسسة كلها
وكافة القطاعات املستفيدة ليعود النفع للمجتمع ،لقد قدمت
الشركات اليابانية منوذجا ناجحا لذلك من خالل فلسفتها
القائمة علي التحسني املستمر(الكايزن  )Kaizenففي شركة
تويوتا مثال تقدم ( )2.6مليون فكرة أو مقترح في العام أي
مبعدل  47.6فكرة للعامل .وان اإلدارة تنفذ أكثر من  5آالف
فكرة في اليوم.
األساليب الشائعة في عملية حث وتعجيل عملية االبتكار-:
مبا أن االبتكار نشاط إنساني ميثل املصدر األكثر قوة في
حتقيق امليزة التنافسية ،ومبا أن هناك تطور كبير جتاه
ترسيخ وتعلم القدرة اإلبداعية وممارسته الذي تؤكده البرامج
التدريبية واألساليب املتزايدة من اجل حث وتعجيل عملية
االبتكار نذكر منها ليس حصرا-:
أوال :العصف الذهني -:Brainstormingواسع االنتشار
واالستخدام ،حيث يقوم مجموعة من الباحثني واملهتمني بعقد
جلسات لطرح أفكارهم بأسلوب حر ومشجع حول املشكلة
احلالية أو التوصل إلي األفكار اخلالقة اجلديدة.
ثانيا :كتابة األفكار -:Brainwritingمتثل طريقة فردية
وذلك بإعطاء الوقت املالئم من اجل اختالء الفرد بنفسه
والتسجيل ألكبر عدد من األفكار اجلديدة أو اخلالقة التي
ترد في املوضوع املعني أو املشكلة التي تواجهه.
ثالثا :أسلوب الترابطات -: Synecticsيتم تكوين جماعة من
( )7-5إفراد مع رئيس جلسة يتميز بكونه خبيرا ومشاركا في
املشكلة ويتسم أفراد اجلماعة بالدافعية واالهتمام والقدرة
اإليحائية ولديهم الرغبة باملواظبة واملثابرة ويكونون متنوعي
اخلبرات واملعارف واملهارات ،وهذا األسلوب يتم باستخدام
آليتني :جعل الغريب مألوفا وجعل املألوف غريب ،إذ أن
النظر إلي املشكلة من زوايا مختلفة يجعل التوصل إلي احلل
أالبتكاري اجلديد أسهل.
رابعا :منهجية حل املشكالت :هي عملية جماعية تتضمن
العصف الذهني مع وجود مكون إضافي هو االستعارة ،ويتم
إجراء جلساتها حتت إدارة مرشد ذي خبره متخصص يستطيع
أن يوجه ويحفز التوصل إلي ما هو األفضل من كل جلسة.
ويفضل إجراؤها في مكان اجتماعات مجهز بأدوات التوضيح
أو مجموعات لوحات الشرح والكثير من أجهزة الرسم وأسطح
 56عمل جيدة ومكان كاف لكي يستطيع املشاركون مد أرجلهم
والتجمع أو االنقسام إلي مجموعات اصغر بشكل دوري.
كما توجد الكثير من الوسائل واألساليب العملية لإلبداع

املستخدمة ال يسعنا شرحها هنا ،نذكر منها أسلوب النزهة
القصيرة ،منوذج سكامبر ،استخدام العاب التفكير ،اللعب
مبفردات اللغة وأساليبها ،استخدام تأثير االستعارة ،تصور
النجاح ،التفكير اجلانبي ،اخلرائط الذهنية والقبعات الست
للتفكير وغيرها من األساليب التي ميكن أن تنمي من مهارات
االبتكار والتفكير اإلبداعي.

التفكير اإلبداعي واالبتكار مصدرا الهام لتحقيق الشمول

املالي-:

من كل ما سبق ميكن أن نربط احلاجة إلي االبتكار واإلبداع
بحاجة البنوك واملؤسسات املالية إلي حتقيق معدالت منو
عالية في الشمول املالي لسد الفجوة الكبيرة بني املستمتعني
باخلدمات املالية واملستبعدين منها نتيجة لظروف البلد
القاهرة وفي مقدمتها الفقر ،إذ يعد الشمول املالي من أهم
املوضوعات املطروحة علي الساحة االقتصادية واملصرفية ،ملا
له من تأثير ايجابي في حشد املدخرات وزيادة ودائع اجلمهور
و زيادة الناجت احمللي اإلجمالي .فظهور مصطلح الشمول
املالي يرجع إلي العام 2003عندما قامت منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية( )OECDبإطالقه بقصد توسيع دائرة
التثقيف والتعامل املالي ،وقد عرفت الشبكة الدولية للتعليم
املالي( )INFEالتابعة للمنظمة الشمول املالي علي انه» عملية
تعزيز الوصول بأسعار معقولة في الوقت املناسب والكافي
ملجموعة واسعة من املنتجات واخلدمات املالية اخلاضعة
للرقابة املالية واستخدامها من قبل جميع شرائح املجتمع من
خالل تطبيق الطرق القائمة واملبتكرة التي صممت خصيصا
لذلك ،مبا في ذلك التثقيف والتعليم املالي بهدف تعزيز
الرفاهية املالية ،وكذلك الشمول االقتصادي واالجتماعي».
وهو مفهوم معاكس ملصطلح اإلقصاء املالي الذي يستثني هذه
الشرائح باعتبار أن الوصول املطلق إلي السلع واخلدمات
العامة هو شرط أساسي لقيام مجتمع منفتح وفعال ،وميكن
القول في هذا املجال أن اخلدمات املصرفية هي في طبيعتها
سلعة عامة يجب توفرها جلميع السكان من دون متييز.
عليه فان الشمول املالي هو السبيل األجنح لتعميق التربية
والثقافة املالية في املجتمعات مما يساهم في ترقي الشعوب
و زيادة قدراتها االقتصادية والتنموية .كما انه يشكل حاجة
ملحة لتنمية االستقرار ،إذ تبني األرقام وجود نسبة كبيرة
من األشخاص ال يتعاملون مع املصارف وليست لهم حسابات
أو عمليات حتى محدودة أو بسيطة ،وأيضا يساهم الشمول
املالي في إطالق عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية عبر
التواصل االيجابي بني املصارف والعمالء في عالقة متوازنة

تعطي ثمارا لكل طرف وتعبئ املوارد املالية خللق االئتمان
متوسط وطويل األجل  .فبالتالي هناك حاجة إلي نشر ثقافة
مالية تساعد كل فرد علي اتخاذ القرار الصحيح للحفاظ
علي مدخراته باحلد االدني ،ولتنمية استثماراته حيث جند
أن الغالبية العظمي من املواطنني ال ميلكون القدر الكافي أو
الالزم لدخول السوق وإبرام العقود املالية وإجراء التصرفات
مع غيرهم من األفراد أو املستثمرين أو املؤسسات املالية
واملصرفية.
جند أن الدراسات احلديثة في هذا املجال تدعو لتبني برنامج
قومي متكامل لتشجيع وتنظيم التحول إلي االقتصاد غير
النقدي ،باالعتماد علي ثالثة أركان هي تسهيل إجراءات فتح
احلسابات املصرفية وخفض التكاليف املرتبطة بها ،إجراء
مجموعة من التغييرات التشريعية الواسعة في مختلف
القوانني املنظمة للمعامالت املالية بكافة أشكالها ،تبني
برنامج قومي لقيد امللكيات العقارية والتجارية غير املسجلة.
مع ضرورة تقدمي خدمات مصرفية مبتكرة بدون فروع بنكية،
وزيادة االهتمام بنشر الوعي املصرفي والتعريف باملنتجات
املالية وتقدمي املشورة من املصارف لعمالئها بشأن إدارة
األموال ،الديون ،االدخار ،االئتمان بطريقة فعالة ،بجانب
تشجيع االنتشار اجلغرافي للبنوك خاصة في املناطق الريفية
والنائية ،لتسهيل إيصال اخلدمات املصرفية إلي الفئات
املستبعدة وزيادة الرقابة واإلشراف مبا يتناسب مع درجة
املخاطر والفرص في عمليات التمويل واالستثمار.
فنجد أن الدور الذي ميكن أن تلعبه املصارف جوهري في
التنمية االقتصادية لكنه ضعيف وال يتناسب مع اإلمكانات
الطبيعية والقدرات البشرية التي متتلكها املصارف ،من حيث
االنتشار اجلغرافي(بنهاية عام 2018م عدد فروع كل املصارف
بالبالد 801منها  347بوالية اخلرطوم) وضعف نسبة عمالء
البنوك مجتمعة إلي مجموع السكان املؤهلني إلدارة حسابات
بنكية ،ويتجلي ذلك في الفرق الذي ال يقبل املقارنة بني الكتلة
النقدية داخل وخارج اجلهاز املصرفي(العملة لدي البنوك
التجارية  1,089,399والعملة لدي اجلمهور 112,832,214
بآالف اجلنيهات في ديسمبر 2018م) .فعلي الرغم من
احملاوالت اجلادة من بنك السودان املركزي بوضع إستراتيجية
التمويل األصغر وإصدار سياسات تدعم متويل املشروعات
الصغيرة واملتوسطة وتسعي لتحقيق معدالت أفضل في
الشمول املالي إال أن النتائج ال تزال ضعيفة للغاية وتستدعي
حلوال إبداعية و مبتكرة تتجاوز التقليد واملعوقات التي حالت
دون تطبيق اخلطط املوضوعة ،وتتطلب من إدارات املصارف

واملؤسسات املالية مضاعفة جهودها لقيادة مبادرات خالقة
تعمل علي مخاطبة التحديات املاثلة ،حيث تطل عدة تساؤالت
ملحة حتتاج إلي فعل ايجابي من كل األطراف للخروج من
األزمات التي حتيط بالبالد واالقتصاد أبرزها-:
كيف تتمكن الدولة واملؤسسات املعنية بجانب املصارف
واملؤسسات املالية من تبني سياسات حتقق الثقة في العمل
املصرفي الستقطاب املوارد املالية واملدخرات وتشجيع العمالء
لإلقبال إلي املعامالت املصرفية؟
كيف ميكن رفع مستوي اإلدراك للثقافة املالية وإتقان اجلماهير
للتعامل مع قنوات الدفع االلكترونية؟
كيف ميكن معاجلة ومخاطبة التأثير السلبي املتمثل في
التشكيك وإثارة الشبهات حول إسالمية املعامالت املصرفية
التي عزلت الكثيرين من العمالء احملتملني نتيجة لذلك؟.
كيف يتم تقدمي التوعية باإلجراءات الصحيحة لتطبيق الصيغ
واملعامالت املالية وفق الشريعة اإلسالمية؟
كيف ميكن االستجابة لتقبل املجتمعات غير املسلمة للمصرفية
اإلسالمية املتمثل في فتح نوافذ إسالمية بالبنوك التقليدية
في البلدان الغربية واآلسيوية؟ وكيف ميكن توسيع وتعزيز
دائرة نشرها علي املستوي اإلقليمي والعاملي؟.
أليس ممكنا أن يتم إيجاد مواعني مصرفية غير مكلفة تغطي
كل مدن البالد– فروع في املدن تشرف علي نوافذ علي
مستوي الوحدات اإلدارية واألرياف بهدف حتقيق الشمول
املالي وجذب املدخرات خللق االئتمان؟.
كيف ميكن نشر ثقافة العمل املؤسسي اجلماعي التشاركى
املستدام من شركات مساهمة عامة وشركات خاصة وجمعيات
تعاونية وتغيير االعتقاد والقناعات املخالفة لهذه للتوجهات
القانونية والعلمية ؟
كيف ميكن تفعيل نشاط أسواق املال وجعلها البديل
لالستثمارات الطفيلية واالكتنازية ( جتارة العملة في السوق
السوداء ،األراضي ،العقارات ،السيارات ،الذهب وغيرها من
معامالت االحتكار) التي ال تدعم اإلنتاج ؟.
هل من إمكانية للتنسيق بني القطاع العام واخلاص لتقدمي
الدعم الفني لبناء حاضنات إنتاجية متنوعة تستوعب
كافة القطاعات في مشروعات رائدة توظف فيها األموال
برعاية وعناية كاملة بدال من دعم السلع واخلدمات والدعم
االجتماعي املباشر ؟.
هل تتمكن املصارف من ابتكار وتطوير صيغ متويلية جتذب
العمالء وتفعيل الصيغ األكثر عدالة املبنية علي املشاركة
وتقاسم املخاطر بدال عن التركيز علي صيغة املرابحة األكثر
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شيوعا؟.
أين الطبقة الوسطي وما موقعها من النظام املالي؟ .هل من
سبل الستقطابها لقطاع املال واألعمال؟
كيف يتم جتاوز العثرات بشأن عدم استغالل النسبة املرصودة
للتمويل األصغر من قبل البنك املركزي؟ .وهل جتد املشروعات
الصغيرة واملتوسطة السند الكافي إلحداث طفرة في معدالت
منوها؟
إن احملاولة لإلجابة علي هذه التساؤالت يفتح الباب واسعا
للبحث والدراسة والتعمق في االطالع علي جتاربنا ونقدها
ومقارنتها مع جتارب العالم من حولنا مع إعمال التفكير
اإلبداعي واالبتكار للعمل علي إعداد النماذج التطبيقية وفق
بيئتنا إلدارة مواردنا بكفاءة وفاعلية ،تلعب املصارف واملؤسسات
املالية فيها دور الريادة وقيادة عملية البناء واالنتقال إلي مرحلة
حشد املوارد الداخلية لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية.
اخلالصة-:

استجابة للتغيرات غير املسبوقة من الظروف االقتصادية
والتكنولوجية واالستهالكية وما فرضته جائحة كرونة من
واقع عاملي جديد ،نلخص إلي احلاجة إلي أن تتبني املصارف
واملؤسسات املالية سياسات تولي برامج التفكير اإلبداعي
واالبتكار أهمية قصوى ،وان ترصد لها امليزانيات والدعم
املالي والفني وان يحشد لها العلماء والكفاءات واخلبرات
لتقدمي الرؤى واألفكار واملقترحات اجلديدة التي ميكن أن
حتدث فرقا في األداء والتنمية املستدامة .حتى يتم االنتقال
إلي مجتمع املعرفة من خالل إدارتها وتوسيع دائرتها واالهتمام
باقتصاد املعرفة وتكنولوجيا املعلومات لتقوية النسيج
االجتماعي والثقافي والسياسي ،إذ يتميز مجتمع املعرفة بعدد
من امليزات واخلصائص املتمثلة في :توفر مستوي عال من
التعليم ومنو متزايد في قوة العمل التي متلك املعرفة وتتعامل
معها ،بجانب القدرة علي اإلنتاج باستخدام الذكاء الصناعي
وحتويل مؤسسات املجتمع اخلاصة واحلكومية إلي هيئات
ومنظمات دائمة التعلم مع االحتفاظ بأشكال املعرفة املختلفة
في بنوك املعلومات وإمكان إعادة صياغتها وتشكيلها أو
حتويلها إلي خطط تنظيمية ومشاريع قابلة للتنفيذ من خالل
التفكير اإلبداعي واالبتكار واالختراع ،علي أن يدعم ذلك توفير
مراكز للبحوث والتدريب تعمل علي إنتاج املعرفة حملو األمية
املالية بنشر الثقافة املالية باالستفادة من اخلبرات املتراكمة
 58واملساعدة في متكني املجتمع من بناء مؤسسات جتارية ناجحة
وفق ضوابط احلوكمة بجانب خلق املناخ املالئم لالنتقال من
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصال إلي إنتاج البرمجيات

واملعدات الصلبة .والتساؤالت التي تشغل بال الكثيرين من
العلماء واملهمومني مبشاكل عاملنا الثالث وقيام مجتمع املعرفة
الذي سوف تقاس به درجات التقدم والتخلف هي-:

 -ما وضع املجتمعات النامية من هذه الثورة املعرفية ؟

 وهل تستطيع املجتمعات النامية استيعاب هذه الثورةوالتجاوب معها فضال عن إمكانية اإلسهام فيها؟ .وبقي أن
نقول اإلميان بأن املسئولية تقع علي عاتق اجلميع في تعزيز
وتطوير مهارات التفكير اإلبداعي واالبتكار.

املراجع واملصادر-:

• إدارة االبتكار -د جنم عبود ،عمان :دار وائل للنشر2003م.
• العبقرية التجارية ،بيتر فيسك ،ترجمة الدكتور احمد ثابت.
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مروان ابو جيب ،الرياض :مكتبة العبيكان2004،م.
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الإقت�صاد ال�سوداين

بني غياب التخطيط و�ضعف ال�سيا�سات

د  .مدثر محمد ضرار

اإلدارة املالية

إن مشاكل االقتصاد السوداني حتدث عنها اخلبراء
االقتصاديون كثيرا دون الوصول الي حل يساهم في خروج
إقتصادنا من عثراته التاريخية  ..وسوف نتطرق في هذا
املقال الي تركيبة اإلقتصاد السوداني تاريخيا ومدي تأثير علي
األزمة اإلقتصادية وبعض علل السياسات الكلية لإلقتصاد...
إن أبرز مقومات اإلقتصاد السوداني كماهو معروف النشاط
الزراعي واحليواني بشقيه املروي واملطري حيث متثل الزراعة

والنشاط فيها حوالي  % 80من نشاط السكان ونسبة
مساهمة النشاط الزراعي في الناجت القومي اإلجمالي حوالي
 % 35و ، % 45كما أن قطاع الصادر أيضا يعتمد إعتماد
كلي علي الزراعة الن معظم صادراتنا زراعية وحيوانية ،لقد
مر اإلقتصاد السوداني منذ االستقالل مبراحل عديدة تطور
من خاللها وقد مت تطبيق نظم إقتصادية مختلفة عبر تلك
املراحل كان لها أثر واضح في صياغة مالمح ذلك اإلقتصاد
الكلي .
عقب اإلستقالل آثرت النخب الوطنية التي تولت حكم البالد
السير علي نفس النسق اإلقتصادي الذي كان سائداً خالل
فترة اإلستعمار حيث لم تقم بإحداث أي تغيير جوهـ ـ ـ ــري
في النظام اإلقتصـ ـ ــادي الذي كان سائداً والذي يتمثل في
اآلتي  :ـ ـ
نظام رأسمالي يعمل بطبيعة احلال علي إستنزاف موارد
السودان اإلقتصادية لصالح االقتصاد البريطاني حيث عمل
املستعمر علي بناء هيكل اقتصادي احادي يعتمد بدرجة
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كبيرة علي قطاع إنتاج أولي وهو القطاع الزراعي وباألخص
القطن قصير وطويل التيلة من مشروع اجلزيرة القومي يصدر
مباشرة إلي بريطانيا ليستخدم كمدخالت إنتاج ملصانع
النسيج البريطانية ،في بداية السبعينات (حكومة النميري)
تبنت القوي اجلديدة النظام اإلشتراكي كمنهج إقتصادي
بإعتباره السبيل الوحيد ملعاجلة عثرات اإلقتصاد واإلجتاه
نحو التطور والتقدم ،وفي سبيل حتقيق تلك األهداف قامت
احلكومة مبصادرة وتاميم عدد من الشركات واملؤسسات
واملشروعات التي كان ميتلكها القطاع اخلاص لتؤول ملكيتها
للحكومة،وانتهجت منهج التحكم احلكومي واملركزي في إدارة
اإلقتصاد مماأدي إلي إتساع القطاع احلكومي الذي متدد
في كافة مجاالت النشاط اإلقتصادي (اإلنتاجي ،اخلدمي ،
الصناعي  ،قطاع الصادر)،بالرغم من ان هذه النقلة النوعية
في اإلقتصاد والتي أدت إلي إحداث تغيير جذري في بنية
اإلقتصاد السوداني علي حساب القطاعات األخري ممايعد
أيضا خل ً
ال اقتصاديا حيث أهملت بقية القطاعات اإلقتصادية
الغير زراعية ولم تسعي احلكومة نفسها إلي تطوير قطاع
الزراعة وإدخال التقنيات احلديثة فيها األمر الذي أدي إلي
تدهور النشاط الزراعي نفسه وهجرة كثير من املشتغلني
بالزراعة من القري إلي املدن واملناطق احلضرية .
وياخذ علي من يديرون اإلقتصاد في تلك احلقبة أيضا
أنهم لم يوجهوا اهتماماتهم الي القطاع الصناعي إلحداث
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التغيير البنوي املطلوب في هيكل اإلقتصاد السوداني وخاصة
مشروعات التصنيع الزراعي وكذلك قطاع اخلدمات ليس
بأحسن حاال في تلك احلقبة إذ لم يشهد مجاالته املختلفة
(النقل اإلتصاالت  ،الطاقة ،املصارف )سوي تطور محدود
وبسيط جداً.
لقد ادخل نظام اإلقتصاد املوجه والقائم علي التدخل
احلكومي في إدارة شئون اإلقتصاد في نفق اجلمود والتكلس
وأدي إلي بروز مشكالت إقتصادية عديدة عاني منها السودان
حيث تفاقمت الديون اخلارجية نتيجة لإلعتماد عليها في
تسيير نشاط اإلقتصاد ومتويل املشروعات التنمية ذات
العائد املنخفض والتي فشلت في إحراز إي تقدم إقتصادي
وتراجع اإلنتاج في تلك احلقبة مماأثر علي منو الناجت احمللي
اإلجمالي حيث ظهرت معدالت منو سالبة في معظم سنوات
حقبة السبعينات والثمانينات وذلك بسبب جمود االستثمارات
وارتفاع تكلفة اإلنتاج وهجرة راس املال الوطني وادي إلي
إحداث حالة من الركود اإلقتصادي امتدت لسنوات عديدة
وارتفاع معدالت التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية.
تشكلت حقبة ثالثة في اإلقتصاد السوداني بداية التسعينات
بدأت في العام 1992م عندما شرعت حكومة اإلنقاذ إلي
تطبيق سياسة التحرير اإلقتصاد (إقتصاد السوق احلر)
حيث يقتضي األمر تقليص الدور احلكومي في اإلقتصاد
ويقتصر دورها علي وضع السياسات اإلقتصادية (السياسة

املالية ،السياسة النقدية) مع مراقبة تنفيذها وتعديل اوجه
القصور فيها ومعاجلة سلبياتها،ولتنفيذ ذلك البرنامج
انتهجت احلكومة برنامج اخلصخصة من خالل بيع وتصفية
املوسسات والشركات والهيئات اإلقتصادية واحلكومية،
حيث إستهدف هذا التوجه اإلقتصادي الذي ظل يعاني منه
اإلقتصاد السوداني عن طريق حتجيم القطاع العام وكسر
إحتكاره للنشاط اإلقتصادي وحترير االقتصاد من القيود
املختلفة وفتح الباب واسعا امام القطاع اخلاص ليتولي زمام
املبادرة االقتصادية ويقود النشاط نحو حتقيق اهداف وغايات
االقتصاد الكلي .
وشهد االقتصاد يف هذه املرحلةعدة تطورات منها اإليجابي

والسلبي ونلخصها يف اآلتي  :ـ

*في السنوات األربع األولي من العام 1992م إلي العام 1996م
حدث إضطراب واضح في األداء اإلقتصادي متثل في إرتفاع
معدالت التضخم والتي وصلت  % 166في العام 1996م
والتدهور الكبير في قيمة العملة احمللية والتشوهات الواضحة
في سعر الصرف وتراجع معدالت منو الناجت احمللي اإلجمالي
وانخفاض موازنة التنمية الدني مستوياتها وتفاقمت الديون
اخلارجية حتي وصلت  17مليار دوالر في العام 1996م .
*امابوادر التحسن االقتصادي في تلك احلقبة بدأت منذ

يوليو 1996م في اطار تطبيق استراتيجية اإلصالح الهيكلي
اإلقتصادي الشاملة خالل الفترة من 1996م إلي 2002م ومن
مظاهر ذلك التحسن اإلستقرار النسبي الواضح الذي حدث
في اإلقتصاد حيث اظهرت موشرات االداء الكلي لالقتصاد
تطورا كبيرا حيث إنخفضت معدالت التضخم الي أدني
مستويات حيث بلغت  % 8في العام 2000م مقارنة بنسبة
 % 166في العام 1996م كما شهد سعر الصرف استقرارا
كبيرا ملدة تزيد عن االربع سنوات وارتفاع ملحوظ في الناجت
القومي اإلجمالي حيث بلغ املتوسط  % 6خالل السنوات
1997م الي 2000م ويرجع السبب في ذلك دخول النفط
في نهايات العام 1998م ضمن املكونات القطاعية لإلقتصاد
السوداني حتي العام 2008م علي الرغم من حدوث أزمات
سياسية داخلية (ازمة دارفور والنيل االزرق وجنوب كردفان
والشرق ).
غير ان اإلستقرار الذي متتع به اإلقتصاد أخذ في التراجع
منذ العام 2009م ألسباب عديدة نذكر منه اآلتي  :ـ
• التوسع الكبير في اإلنفاق احلكومي بسبب اإلستحقاقات
التي فرضتها الظروف السياسية توقيع اتفاقية السالم
الشامل 2005م وكذلك متطلبات أزمة دارفور والشرق والنيل
األزرق .
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• تداعيات االزمة العاملية التي ظهرت في العام 2008م حيث
كان إلنخفاض أسعار النفط العاملية جراء األزمة مما كان لها
انعكاسات سلبية علي أداء املوازنة العامة.
• انفصال اجلنوب وخروج عائدات البترول مع بقاء ايجار
خطوط األنابيب والتي تقلصت أيضا بسبب انخفاض اإلنتاج
في اجلنوب بسبب النزاعات القبلية .
و بعد إنفصال اجلنوب وملعاجلة أثر فقدان ايرادات النفط
جلات احلكومة إلي زيادة الفئات الضريبية وفرض رسوم
إضافية علي الواردات مع إضافة رسوم وجبايات علي املستويني
اإلحتادي والوالئي األمر الذي ادي الي زيادة تكاليف اإلنتاج
مماساهم في احداث حالة من الركود اإلقتصادي .
اهم املالمح اإلقتصادية للحقب اإلقتصادية

* السمة الغالبة في إدارة اإلقتصاد التعديل املستمر لألنظمة
اإلقتصادية في كل احلقب السياسية ( نظام راسمالي
ونظام إشتراكي ثم إلي سياسة التحرير الكامل لإلقتصاد
(إقتصاد السوق احلر)) مماتسبب في إضطراب واضح في
مسارات اإلقتصاد وحركة تطوره فمن اقتصاد قائم علي مزيج
من اقتصاد السوق والتخطيط التأشيري (احلقبة األولي )
إلي آخر مناقض له قائم علي التحكم احلكومي والتخطيط
املركزي (احلقبة الثانية)الي ثالث منفتح ومتحرر متاما من
القبضة احلكومية وقائم علي توليفة غير متناقمة في منهج
اقتصاد السوق احلر ومنهج اإلقتصادي اإلسالمي (احلقبة
الثالثة)..
• اسلمة النظام املصرفي السوداني بشكل كامل في التعامالت
سواء تعلق األمر بقبول الودائع او منح التمويل .
• التحكم اجليد في إدارة السيولة في احلقبة األخيرة من
اإلقتصاد واستحداث واستخدام أدوات مالية تتوافق مع
الشريعة اإلسالمية .
• النمو الكبير في القطاعات اإلقتصادية األخري (قطاع
اخلدم ــات ،القطاع الصناعي  ،القطاع املصرفي  ،قطاع
الصادر ) في احلقبة الثالثة مماأدي الي حتقيق أعلي معدالت
منو في الناجت القومي اإلجمالي في تاريخ اإلقتصاد السوداني
في العام 2013م حيث بلغ  94مليار دوالر وبلغ دخل الفرد
فيها  2600دوالر .
وميكن القول أن عدم ثبات السياسات اإلقتصادية علي مر
احلقب التاريخية واإلضطراب الكبير في مسار اإلقتصاد
 62السوداني ساهم بصورة أساسية في عدم دفع عجلة اإلقتصاد
السوداني إلي األمام حيث أن التحوالت اجلذرية واملستمرة
في االنظمة اإلقتصادية من نظام إقتصادي إلي نظام آخر

علي النقيض منع متاماً في التوجه والنوع والسياسات والروي
واألهداف هو ماأقعد بالسودان إقتصاديا وحال بينه وبني
إحراز أي تقدم ذو قيمة نوعية ويرجع ذلك أن كل نظام مالم
تتم إدارته بالصوره املثلي لديه انعكاسات سالبة تضر بالوضع
اإلقتصادي حيث أن جميع احلقب السياسية واحلكومات
السابقة فشلت في إدارة األنظمة اإلقتصادية بالطريقة التي
ميكن أن تساهم بشكل كبير في النمو اإلقتصادي مع التأكيد
أن سياسة التحرير اإلقتصادي هي املخرج اآلمن للنمو في
إقتصاديات الدول النامية حيث أن منهج التحرير اإلقتصادي
يهدف إلي زيادة القدرة التنافسية في اإلقتصاد ويساعد
علي جلب روؤس األموال واإلستثمارات احمللية واألجنبية
للقطاعات اإلقتصادية مماينعكس إيجابا علي حجم الناجت
القومي اإلجمالي .
هذا اإلضطراب والتغيير املستمر في األنظمة اإلقتصادية
أدي إلي وجود خلل هيكلي واضح في البنية اإلقتصادية
حيث جلأت جميع احلقب إلي تغيير السياسات املالية
والنقدية واإلجراءات املتعلقة باإلقتصاد لتتماشي مع النظام
اإلقتصادي املعمول به حينها مماخلق تضارب واضح في
السياسات الكلية نتيجة للتغيير املستمر انتج حالة إقتصادية
تتسم بعد اإلستقرار  ،وجند أن التداخل الكبير بني السياسة
واإلقتصاد حيث أن السياسيون يفرضون وصاياتهم علي
األوضاع اإلقتصادية حيث أن جميع احلقب السياسية تتعامل
مع اإلقتصاد بإعتباره عمل طارئ أوعارض يعلو فيها الهم
السياسي علي األهداف والسياسات اإلقتصادية خصوصاً
ان األوضاع السياسية بالسودان تتصف بالتجاذب والتناحر
وتراكمات كبيرة أثرت علي تردي األوضاع من خالل عمليات
الكيد السياسي مع سعي السلطات احلكومية القائمة في
كل احلقب علي الكسب السياسي علي حساب اإلقتصاد
دون دراسة أثر تلك القرارات علي اإلقتصاد بالسلب أو
اإليجاب(سياسة رفع الدعم عن السلع كمثال) هذا الوضع
السياسي وممارسات السلطات احلكومية املتعاقبة علي مر
التاريخ السياسي السوداني أدي إلي عدم وجود سياسات
إقتصادية واضحة و خطط وبرامج ثابتة تعمل علي إستغالل
املوارد اإلقتصادية واملالية املتاحة وتفجير الطاقات وحتويلها
إلي طاقات إنتاجية  ،باإلضافة لتلك اإلضطرابات التي
مرت باإلقتصاد السوداني جند أيضا أن التشخيص اخلاطئ
للمشكالت اإلقتصادية القائمة يقود إلي معاجلات خاطئة
وزاد االمر تعقيدا حيث أن اإلقتصاد في معظمه يدار مبنظور
سياسي دون األخذ بفهم وأراء اإلقتصاديني وكانت الصفة

املالزمة للسياسات إلدارة اإلقتصاد فقدان حلقات الوصل
والتنسيق املتكامل بني القطاعات اإلقتصادية والوزارات
واملوسسات ذات الصلة باحلقل اإلقتصادي( وزارة املالية ،بنك
السودا ،وزارة التجارة ،وزارة الزراعة ،وزارة اإلستثمار ،القطاع
املصرفي ...إلخ ) حيث يوجد تعارض واضح في السياسات
التي تصدر من تلك اجلهات وتتشابك فيما بينها ممايؤثر سلبا
علي اإلقتصاد واالسياسة الكلية  ،زد علي ذلك عدم سالمة
اإلحصاءات والبيانات املالية واإلقتصادية التي يبني عليه
التخطيط االستراتيجي ورسم السياسات واتخاذ القرارات
املالية واإلدارية (مؤشرات األداء الكلي  ،حجم الكتلة النقدية
 ،التعداد السكاني  ،املسح األسري  ،نسب التضخم  ،حجم
الودائع بالقطاع املصرفي  ،حجم الناجت القومي اإلجمالي ،
حجم الصادرات والواردات وغيرها من البيانات ) ويظهر هذا
التضارب في أنه اليوجد تنسيق كافي بني البنك املركزي ووزارة
املالية فيما يتعلق بالسياسة املالية والنقديةحيث أن السياسة
املالية منفصلة متام عن السياسة النقدية وتعمل مبعزل عنها
ممايعني أن هدف التوازن اإلقتصادي في السياسات الكلية
غير محقق .
مشكلة عدم دقة األرقام واإلحصاءات من الهواجس الكبيرة
التي تزيد وتعقد املشكالت اإلقتصادية كمثال قرار كم يكون
حجم الكتلة النقدية بالبالد (ورق االبنكنوت) والذي من
املفترض أن يساوي  % 1من حجم الناجت القومي اإلجمالي
وفي هذا اجلانب علينا أن نطرح التساؤالت اآلتية  :ـ
هل حجم الناجت القومبي اإلجمالي الذي يتم نشره في التقارير
املالية املصدرة من وزارة املالية دقيق حتي يتم قياس حجم
الكتلة النقدية في اجلهاز املصرفي عليه .
هل حجم الكتلة النقدية املوجودة في السوق واإلقتصاد واجلهاز
املصرفي تساوي  % 1من حجم الناجت القومي اإلجمالي
حيث أن التقارير تشير أن البنك املركزي يعمل علي طباعة
املزيد من األوراق النقدية دون تغطية آمنه بعمالت أجنبية
أو معادن او اإللتزام بنسبة  % 1من حجم الناجت القومي
اإلجمالي ممايسبب انخفاضا حادا ومستمرا للعملة احمللية
مقابل العمالت األجنبية وزيادة معدالت التضخم  ،كما التوجد
سياسة واضحة من البنك املركطزي لتحديد أسعار هوامش
األرباح للعمليات التمويلية في البنوك وتغييرها بصورة علمية
ومقارنتها مع معدالت التضخم حتي التفقد املصارف السودانية
قوتها املالية وتآكل روؤس اموالها ومدي تأثير ذلك علي حجم
الكتلة النقدية وحجم املعروض من األموال كما ميكن القول
أنه التوجد اي محفزات تشجيعية للسياسات النقدية لعمالء

البنوك جلذب اموالهم داخل اجلهاز املصرفي لإلستفادة
من تلك املوارد في متويل املشروعات اإلقتصادية في ظل
فقدان العملة احمللية لقيمتها وقوتها الشرائية مماجعل معظم
املودعني يسعون إلي حتويل مدخراتهم الي عمالت أجنبية من
السوق السوداء واملتاجرة فيها بالبيع والشراء وتخزينها،ومن
املشاكل التي عاني منها اإلقتصاد السوداني التركيز املستمر
واإلعتماد علي سياسة القروض واملنح والهبات اخلارجية
وعدم استغاللها االستغالل األمثل وادخالها في مشروعات
ذات عائد ضعيف او خاسر ويفتقد لفرضية االستمرارية
وعدم توجيهها واستثمارها في مشروعات انتاجية مستمرة
مع عدم اإللتزام بالسداد لتلك الديون التاريخية مماخلق
أزمة أصبحت عالمة سوداء في اقتصادنا السودان (الديون
اخلارجية) حيث أضعفت هذه التركة فرص التعامل مع
املوسسات العاملية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي )
وقلل من فرص احلصول علي متويالت خارجية او قروض
جديدة ميكن أن توجه لالستثمارات احلقيقية والنافعة التي
ميكن أن تساهم في زيادة اإلنتاج واإلنتاجية .
وخالصة االمر ميكن القول أن اإلضطراب في مسار
اإلقتصاد السوداني والتحول اجلذري من نظام إقتصادي إلي
آخر علي النقيض منه متاما بجانب عدم اإلستقرار السياسي
والصراعات واألزمات الداخلية واحلصر اإلقتصادي علي
السودان هو ماأقعد بالسودان اقتصاديا وحال بينه وبني إحراز
أي تقدم إقتصادي ذوقيمة نوعية كبيرة علي الرغم من توفره
علي ثراء وتنوع في موارده لم يتوفر لغيره من دول عديدة
فاقته مبراحل بعيدة في امليدان اإلقتصادي .
وختاما ميكن القول أن اإلقتصاد السوداني عبر كل احلقب
التاريخية والسياسية وكل احلكومات كانت السمة الغالبة فيه
وجود خلل واضح في السياسات الكلية لإلقتصاد مماجعل
جميع األنظمة تنشغل باألعراض والظواهر واملسكنات ملعاجلة
املشكالت مثل (رفع الدعم  ،سعر الصرف) دون النظر
واإلهتمام مبؤشرات الكلية فلذلك مالم تعمل املوسسات
املالية بالبالد علي معاجلة جذور املشكلة اإلقتصادية املتمثلة
في تركيبة اإلقتصاد وهيكله والسياسات الكلية لن ينصلح
احلال .
63

ادراة خماطر ال�سيولة امل�صرفية

د.الطيب مهدي ابراهيم االمني

ادارة املخاطر

احاول ان اتناول هذا املوضوع بصورة مختصرة ومبسطة الى
احلد الذي يبصر و يفيد باحلد االدنى عن مخاطر السيولة
وكيفية حسابها و معاجلة اثارها  ،تنشأ مخاطر السيولة من
حاجة املصارف الى السيولة النقدية قبل حلول استحقاق
االصول (التزامات العمالء جتاه املصرف)الكافية لتغطية
هذه احلاجة (تتمثل هذه احلاجة للسيول في لتلبية طلبات
العمالء التمويلية و كذلك سحوبات الودائع اليومية)  ،االمر
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الذي يحتم على املصرف تسييل جزء او كل اصوله قصيرة
االجل (مثل االوراق املالية الصادرة عن املؤسسات والشركات
و سندات اخلرانة احلكومية)  ،ينشأ اخللل في السيولة عند

عدم تناغم و تناسب االصول مع االلتزامات  ،حيث يخطأ
املصرف او املؤسسة املالية في التوازن بني اجال و توقيت
استحقاق هذه االصول(احملفظة التمويلية او السقف التمويلي
املستغل) مع االلتزامات ينتج عن هذا اخللل ظهور فجوة
سيولة لتغطية االلتزامات قصيرة االجل و التي تقابلها اصول
طويلة االجل (متويل مشروعات طويلة االجل) االمر الذي
يجعل صعوبة حصول املصرف على تدفقات نقدية داخلة من
هذه املشروعات بعيدة االجل  ،ما يجعل املصرف يبحث عن
مصادر سيولة اخرى  ،حيث يلجأ الى تسييل اصول ثابتة مثال
او احلصول على ودائع او قروض ذات تكلفة عالية لتغطية
هذا االلتزام املاثل.
نتيجة لذلك حتتفظ املصارف بسيولة نقدية واصول قصيرة
االجل (اصول في حكم النقدية مثل االوراق املالية قصيرة
االجل)  ،كذلك يحتفظ املصرف باالحتياطيات االساسية و
الثانوية  ،الهدف الرئيسي من ادارة السيولة هو حتديد الكم
الالزم من السيولة (نقدية و ما في حكم النقدية) الذي سيكون
قادرا على تغطية احتياجات السيولة املتوقعة و الغير متوقعة
 ،كما يتوجب على املصرف عدم االحتفاظ بكميات كبيرة من

االصول السائلة الن ذلك يؤثر بصورة مباشرة على ربحية
املصرف (جدلية العالقة بني االحتفاظ بالسيولة و حتقيق
االرباح)  ،االحتفاظ بالسيولة الزائدة يحد و يقلل من ربحية
املصرف و العكس صحيح .

اسباب خطر السيولة :

ينشأ اخلطر من عدم قدرة املصرفي على متويل اصول جديدة
(زيادة حجم احملفظة التمويلية)او تلبية احتياجات العمالء
للنقد (السحوبات اليومية الصحاب الودائع املختلفة) وهذه
اكثر خطورة النها ترتبط بسمعة املصرف مباشرة  ،هناك عدد
من االسباب وراء مخاطر السيولة املصرفية منها :
 - 1ضعف تخطيط السيولة باملصرف  ،مما يؤدي الى
عدم تناسق االصول مع االلتزامات من حيث تاريخ واجال
االستحقاق.
 - 2سوء توزيع االصول (كبر حجم االصول التي يصعب
حتويلها لسيولة مثل االفراط في متويل املشاريع طويلة
االجل او االحتفاظ باصول ثابتة كبيرة القيمة مقارنة بحاجة
املصرف).
 - 3التحول املفاجىء لبعض االلتزامات العرضية الى التزامات
فعلية (مصادرة خطابات الضمان مثال).
 - 4العوامل اخلارجية ايضا تؤثر على السيولة مثل الركود
االقتصادي و االزمات احلادة في االسواق املالية .
بصورة اساسية هناك مصدران ملخاطر السيولة  ،االول يتثمل
في االقبال الكبير من اصحاب الودائع الى سحب اموالهم
طرف املصرف  ،الثاني يتمثل في زيادة الطلب من قبل العمالء
على التمويل املباشر من املصرف  ،بقدر كبير املصرف يستطيع
التحكم في املصدر االخير وهو طلبات العمالء للحصول على
التمويل  ،لكن باملقابل املصرف مطالب بتحقيق عائد متويلي
جيد حلملة االسهم واصحاب الودائع االستثمارية .
ملعاجلة هذه الوضع املخل باملوقف املالي للمصرف  ،يتم
اللجوء الى االتي :

 - 1شراء السيولة :
ويتم ذلك من خالل اللجوء الى االقتراض من االسواق املالية
 ،مبا في ذلك االقتراض من مصارف اخرى او صناديق
ادارة السيولة و االستثمارات (مثل صندوق ضمان الودائع
االستثمارية) ويتم ذلك عبر تكبد املصرف لتكلفة احلصول
على هذه السيولة.
 - 2االحتفاظ بالسيولة املعقولة :
ان يحتفظ املصرف بسقف معقول يتماشى مع االحتياجات
املتوقعة لهذه السيولة بناءا على تاريخ حركة السيولة داخل

املصرف او بناءا على توقعات منطقية تستند على مطعيات
حقيقية ،او قد يلجأ املصرف الى تسييل االصول قصيرة
االجل مثل االوراق املالية و سندات اخلزانة احلكومية (اسهم
في مؤسسات راس مالية – شهادات شهامة وغيرها) وغالبا
ما يتم التخلص من هذه االوراق املالية عبر اخلصم .

بعض طرق قياس مخاطر السيولة:

 - 1مصادر واستخدامات السيولة :
ملواجهة عجز السيولة التي تواجه املصرف يتوجب على ادجارة
املصرف معرفة وضع السيولة للمصرف على اساس يومي
لو امكن ذلك ،واحدة من االدوات الهامة في ذلك هي قائمة
السيولة الصافية للمصرف والتي تبني مصادر و استخدامات
هذه السيولة وبالتالي ميكن الكشف عن اي نقص محتمل في
السيولة او فائض متوقع  ،وبالتالي يتخذ البنك مايلزم من
اجراءات لضبط املوقف.
 - 2استخدام النسب املالية :
وهي طريقة معروفة و سهلة تتمثل في اجراء عمليات نسبة
و تناسب بني بنود املركز املالي للمصرف مثل نسبة حجم
التمويل او احملفظة التمويلية الى اجمالي الودائع او اجمالي
احملفظة التمويلية الى اجمالي االصول  ،بذلك ميكن حتليل
املركز املالي للبنك و مقارنة كل ننسبة مع النسبة املعيارية
ملعرفة هل نحن نسير في اجتاه سيولة زائدة ام نحن في اجتاه
نقص سيولة متوقع  ،وبالتالي يتم اجراء مايلزم من خطوات
مبكرة لضبط املوقف.
 - 3مؤشر السيولة :
تقوم هذه الطريقة على حساب مؤشر السيولة والذي يقيس
اخلسائر احملتملة والتي يواجهها املصرف نتيجة لتسييل او
بيع اص ــوله بقيمة تقل عن قيمتها العادلة باعتب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ان
البنك مضطرا للبيع او قد يكون السوق في ظ ـ ـ ـ ـ ــروف غير
طبيعية  ،وكلما قلت القيمة املتحصلة من البيع عن القيمة
العادلة لالصول كلما زاد حجم اخلسارة املتكبدة .
 - 4فجوة السيولة :
هذه الطريقة بسيطة وتتمثل في هذه املعادلة
فجوة السيولة = متوسط احملفظة التمويلية او السقف
التمويلي – متوسط حجم الودائع طرف البنك .
اذا كانت النتيجة موجبة فهذا يعنى ان على البنك البحث عن
مصادر للسيولة لتغطية العجز املتوقع  ،اما اذا كانت النتيجة
سالبة فعلى البنك البحث عن فرص متويلية حتقق عائد جيد
مع مخاطر منخفضة .
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ا�سرتاحة العــدد

من اقوال ال�شافعي رحمه اهلل

قال الشافعي يف القناعة :

وتقوى الله أفضل ما استفاد

يزيد سفاهة فأزيد حلما .....

تعمدني بنصحك في انفرادي .....
وجنبني النصيحة في اجلماعة

القناعــة  ..راس الغنى :

كعود زاده اإلحراق طيبا

رأيت القناعة رأس الغنى ....

انظروا ماذا يفعل الدرهم ...

 .فصرت بأذيالها متمسك

صدق الشافعي حني قال :

فال ذا يراني على بابه .....

وأنطقت الدراهم بعد صمت .....
أناسا بعدما كانوا سكوتا

فصرت غنيا بال درهم .....

فما عطفوا على أحد بفضل .....

فإن النصح بني الناس نوع .....
من التوبيخ ال أرضى استماعه
وإن خالفتني وعصيت قولي .....
فال جتزع إذا لم تعط طاعه
قال الشافعي يف حفظ اللسان :
احفظ لسان ــك أيها اإلنسان .....
ال يلدغنك  ..إنه ثعبان
كم في املقابر من قتيل لسانه .....
كانت تهاب لقاءه األقران
ستة ينال بها اإلنسان العلم :
أخي لن تنال العلم إال بستة .....
سأنبيك عن تفصيلها ببيان
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة .....
وصحبة أستاذ وطول زمان
وقال الشافعي يف فضل السكــوت :
وجدت سكوتي متجرا فلزمته .....

وال ذا يراني به منهمك
أمر على الناس شبه امللك
وقال الشافعي متفاخر ًا :

من مكارم األخالق  ....قال :

ولوال الشعر بالعلماء يزري .....

ملا عفوت ولم أحقد على أحد .....
أرحت نفسي من هم العداوات

لكنت اليوم أشعر من لبيد
وأشجع في الوغى من كل ليث .....
وآل مهلب وبني يزيد
ولوال خشية الرحمن ربي .....
حسبت الناس كلهم عبيدي
كم هي الدنيا رخيصــة  ..قال
اإلمام الشافعي :
يا من يعانق دنيا ال بقاء لها .....
ميسي ويصبح في دنياه سافرا

إذا لم أجد ربحا فلست بخاسر

هال تركت لذي الدنيا معانقة .....
حتى تعانق في الفردوس أبكارا

يريد املرء أن يعطى مناه .....

ويف مخاطبــة السفيــه قال :

ويأبى الله إال ما أراد

يخاطبني السفيه بكل قبح  .....فأكره
أن أكون له مجيبا

وما الصمت إال في الرجال متاجر .....
وتاجره يعلو على كل تاجر
إن كنت تبغي جنان اخللد تسكنها .....
فينبغي لك أن ال تأمن النارا
ال شيء يعلو على مشيئة اهلل ..

يقول املرء فائدتي ومالي .....

وال عرفوا ملكرمة ثبوتا

إني أحيي عدوي عند رؤيته .....
ألدفع الشر عني بالتحيات
وأظهر البشر لإلنسان أبغضه .....
كما إن قد حشى قلبي مودات
فضل التوكل على اهلل :
سهرت أعني ونامت عيون .....
في أمور تكون أو ال تكون
فادرأ الهم ما استطعت عن النفس
 .....فحمالنك الهموم جنون
إن ربا كفاك باألمس ما كان .....
سيكفيك في غد ما يكون

