
نبتغي �سمولية الإ�سالم لتحقيق 

الريادة في العمل الم�سرفي بتنمية 

قدرات العن�سر الب�سري وا�ستخدام التقنية 

الم�سرفية المتطورة والم�ساهمة في تحقيق 

التنمية الإقت�سادية والجتماعية لتقديم حلول 

متكاملة تر�سي طموحات

 اأ�سحاب الم�سلحة.

الر�ســـالة

نتطلع اأن يكون البنك

 فى مقدمة البنوك 

ال�ســــــودانية

الر�ؤيــا
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املخاطرة املالية

12

التمــويل الأ�ســغر بين الحا�سر

 واآفاق الم�ستقبل

16

هيئــــــــــــــة التحرير

رئي�س التحرير

عبداهلل نور الدين اأحمد

م�ست�سار التحرير

التجاين ح�سني دفع ال�سيد

مدير التحرير

بدر حممد اجلاك العبا�س

حمررون

حمي الدين حممود التوم حممد

حممد عبده حممد جودو

عبداهلل ح�سن اأحمد قر�سي

حممد ال�سادق الر�سيد عمر

ت�سميم  وطباعة

�سينان العاملية للطباعة 

0121215400

جملة ن�سف �سنوية

ت�سدر عن  اإدارة التخطيط والبحوث

 بنك ال�سمال الإ�سالمي

العدد ال�ساد�س  - دي�سمرب  2012م

مدير بنك ال�سمال الإ�سالمي فرع الخرطوم

في �سيافة واحة ال�سمال 
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في هذا العدد

48
الت�سويق الم�سرفي

42

اأزمة ال�سادرات النــــفطية

30

تلفــــــــــــون:

  )83( 782925 – )83( 779474 –)83( 773111 

)83(  772179 – )83( 779078

فاك�س:

 )83(  728586 –)83( 774277 – )83( 773585 

)83( 775531

تلك�س:

 22109 – 22888 نخيل )ا�س دي(

)isbssdkh( :الإ�سويفت

 �ص. ب: 10036 – الخرطوم

الرمز البريدي: 11111 

الموقع على الإنترنت:

 www.shib.sd 

البريد الإلكتروني:

  info@shib.sd 

بنك ال�سمال الإ�سالمي

22
عمليات الخزينة 

واأ�سواق �سرف العمـالت الجنبية

الم�سادر الخارجية لتــــــمويل التنمـــــــية

36 البنوك الإلكرتونية 
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القراء الأفا�سل.

نطل عليكم في هذا العدد ال�شاد�س من مجلتكم )واحة ال�شمال(، وقد 

اأكملت عامها الثالث بنهاية هذا العام الذي نح�شب اأنه عام خير وبركة 

البنك معدالت  به والمتعاملين معه حيث حقق  البنك والعاملين  على 

هى  وها  وا�شتخداماتها.  الموارد  وجذب  الربحية  في  قيا�شية  نمو 

واحتكم ت�شت�شرف عامًا جديدًا تخطط له من اأجلكم لتقديم كل جديد 

ومفيد في مجال الم�شارف االإ�شالمية وغيرها من �شروب المعرفة0

حفل هذا العدد بمو�شوعات �شيقة و�شم بين ثناياه لقاًء مع �شخ�شيٍة 

بارزة لها اإ�شهامات مقدرة في م�شيرة بنك ال�شمال االإ�شالمي ، ونحن 

على يقين باأنكم �شتكونون �شعداء باإجراء حوار هذا العدد معها. 

  

اأ�سرة التحرير
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بنك ال�ســــــــمال الإ�سالمي

تاأ�س�س بنك ال�سمال الإ�سالمي يف 23 يوليو 1985م التاأ�سي�س:  

افتتح ر�سمياً يف 2 يناير 1990م الإفتتاح:      

يقوم بجميع الأعمال امل�سرفية والإ�ستثمارية على هدى  الن�ساط:   

                                                    الإ�سالم واأحكام  ال�سريعة  الإ�سالمية الغراء.

125.000.000 جنيه �سوداين. راأ�س املال امل�سدق:  

100.008.775 جنيه �سوداين راأ�س املال املدفوع:  
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اأخبار البنكاأخبار البنكاأخبار البنكاأخبار البنكاأخبار البنكاأخبار البنكاأخبار البنك

�شارك ال�شيد/الباقر يو�شف م�شوى، رئي�س مجل�س االإدارة وال�شيد/ح�شن محمد الح�شن االأمين، المدير العام في فعاليات 

الموؤتمر الم�شرفي العربى ال�شنوى الذي عقد بالعا�شمة اللبنانية بيروت في الفترة من) 16-17 نوفمبر 2012م( .والذي 

نظمه  اإتحاد الم�شارف العربية بالتعاون مع م�شرف لبنان، وجمعية م�شارف لبنان، واالإتحاد الدولي للم�شرفيين العرب، 

واالإتحاد العام لغرف التجارة وال�شناعة والزراعة للبالد العربية، ومجل�س الوحدة االقت�شادية العربية، واإتحاد دول مجل�س 

التعاون الخليجي، والمجل�س العام للبنوك والموؤ�ش�شات المالية االإ�شالمية تحت عنوان »اال�شتقرار االقت�شادي في مرحلة 

انعدام اليقين«،وت�شمنت محاوره التي جرت مناق�شتها على مدى يومين، دور اال�شتقرار ال�شيا�شي واالجتماعي في تحقيق 

اال�شتقراراالقت�شادي والتنمية الم�شتدامة، وعوامل االإ�شالح في العالم العربي واال�شتجابة لتحديات المرحلة، ف�شاًل عن 

الحكم الر�شيد والم�شوؤولية االجتماعية في القطاعات المالية والم�شرفية العربية.

 ، اإ�شماعيل  عثمان  م�شطفى  الدكتور/  بت�شريف 

وزير االإ�شتثمار  افتتح بنك ال�شمال االإ�شالمي فرعه 

الع�شرين بجامعة اأفريقيا العالمية في يوم االإثنين 

2012م  :3دي�شمبر  الموافق  1434هـ  ُمحرم   9

�شباحًا0يتوقع  ع�شرة  الحادية  ال�شاعة  تمام  في 

لمنطقة  حقيقية  اإ�شافة  الجديد  الفرع  ي�شكل  اأن 

جنوب الخرطوم التي تعج بالموؤ�ش�شات الخدمية 

الخدمات  من  باقة  �شيوفر  اأنه  حيث  والتجارية 

والمنتجات الم�شرفية المواكبة والمتنوعة ت�شتفيد 

منها ال�شركات والموؤ�ش�شات والمواطنين خا�شة 

اإلى ما  االأخيرة  ال�شنوات  المنطقة في  بعد تحول 

ي�شبه المركز التجاري للعا�شمة الخرطوم.

بنك ال�شمال الإ�شالمي ي�شارك في

 الم�ؤتمر الم�شرفي العربى

 ببيروت

البنك يفتتح فرعه رقم )20( بجامعة اأفريقيا العالمية
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دوره  لتو�شيع  اإ�شتعداده  المركزى  ال�شودان  بنك  اأكد      

تبادل  بجانب  المالية  والخدمات  التمويل  وتقديم  الم�شرفي 

التجارب والخبرات مع الم�شارف المركزية في الدول االأفريقية 

المديرالتنفيذي   ، االأ�شتاذ/ حازم عبدالقادر  والعربية، وك�شف 

لبنك ال�شودان المركزي عن م�شاركة البنك في اجتماع محافظى 

بم�شاركة  الكويت  بدولة  انعقد  الذي  والعربية  االأفريقية  البنوك 

اأكثر من )19( دولة موؤكدًا اأن االجتماع اأكد ا�شتعداد الم�شارف 

المركزية  الم�شارف  دور  في  للتو�شع  واالأفريقية  العربية 

وموؤ�ش�شات النقد العربية وتعزيز ال�شمول المالي

اأخبار ال�سيرفة الإ�سالمية عالميًا:اأخبار الجهاز الم�سرفي في ال�سودان

ت�ن�س ت�شدر �شك�ك اإ�شالمية لأول مرة:
�شندات  �شت�شدر  تون�س  )اإن  التون�شي:  المالية  وزير  قال 

الأول مرة  مليون دوالر   ) دينار )634  مليار  بقيمة  اإ�شالمية 

العام المقبل �شمن خطٍط الإ�شالح القطاع الم�شرفي وتنويع 

ال�شكوك  من  دينار  مليار  توفير  و�شيتم   ، تمويله  م�شادر 

اأكد  المقبل الأول مرة(، وقد  العام  االإ�شالمية �شمن ميزانية 

ال�شيد/ محافظ البنك المركزي التون�شى اأن تون�س �شت�شدر 

�شكوكًا اإ�شالمية مطلع عام 2013م

االإ�شالمي  الم�شرفي  ل�شهادة  الرابعة  للدورة  الت�شجيل  بداأ   

المعتمد والتي �شتقام  في كل من القاهرة )يناير2013(، البحرين 

الفترة  في  وال�شودان   ،)2013 )فبراير  دبي  )فبراير2013(، 

اأبريل/2013(. وتهدف �شهادة الم�شرفي االإ�شالمي  ـ  )فبراير 

المالي  اإلى االرتقاء بقدرات واإمكانيات موظفي الجهاز  المعتمد 

البنوك  في  العاملين  لجميع  متاحة  فهي  االإ�شالمي،  والم�شرفي 

و�شركات التمويل واال�شتثمار االإ�شالمية على مختلف م�شتوياتهم 

المهنية، وت�شعى اإلى منح حامليها االأ�ش�س والمرتكزات الم�شرفية 

وال�شرعية المعمقة والمتكاملة، كما تزودهم بالمعارف والمهارات 

االنطالق  من  وتمكنهم  ال�شليمة  الم�شرفية  والتطبيقات  المهنية 

الثابت والمي�شر نحو التخ�ش�شات االحترافية المتنوعة.

  قال خبراء اأن ال�شيرفية االإ�شالمية ت�شهد تطورًا كبيرًا في 

قد  االإ�شالمية  الم�شارف  اأ�شول  اأن  حيث  االأخيرة،  الفترة 

و�شلت عام 2012م اإلى حوالى تريليون دوالر، وو�شلت في 

 )200  ( اإلى  تقليدية  بنوك  اأقامتها  التي  االإ�شالمية  النوافذ 

مليار دوالر واأن عدد الم�شارف االإ�شالمية في العالم قد زاد 

من) 275( م�شرفًا عام 2003م اإلى اأكثر من ) 500( م�شرفًا 

عام 2012م ، واأن النوافذ والفروع االإ�شالمية التي اأن�شاأتها 

بنوك تقليدية و�شلت اإلى )330 ( نافذة، واأنه من المتوقع اأن 

ت�شهد الفترة ) من 2013 م اإلى 2015م( انت�شارًا غير م�شبوق 

لل�شيرفة االإ�شالمية عالميًا، وخا�شة في �شمال وو�شط اأفريقيا 

واآ�شيا وبع�س دول اأوربا.

دورة تدريبية في ال�ش�دان ل�شهادة 

الم�شرفي الإ�شالمي المعتمد

بنك ال�ش�دان المركزي ي�شارك في

اجتماعات الم�شارف العربية والأفريقية بالك�يت

في تط�ٍر كبيٍر .. 

توقع بانت�سار غير م�سبوق لل�سيرفة الإ�سالمية 
عالميًا في الفترة ) من 2013م اإلى 2015م(
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في ضيافة

الأ�ستاذ/ اإبراهيم زايد ، مدير بنك ال�سمال الإ�سالمي فرع الخرطوم، ق�سى معظم حياته العملية بالم�سارف 

حيث بداأها بال�سودان ثم ال�سعودية ثم عاد لل�سودان مرة اأخرى ليلتحق ببنك ال�سمال الإ�سالمي منذ عام 1991م 

وحتى اليوم. اإنها م�سيرة طويلة حافلة بالعطاء، وهو ي�سعر بالر�سا طالما اأنه كان يعطي كل ما ي�ستطيع، وقد 

عونًا  لتكون  مكنوناتها  ون�ستخرج  الثرة  تجربته  على  ال�سوء  لنلقي  ن�ست�سيفه  اأن  ال�سمال(  )واحة  في  راأينا 

ونبرا�سًا لمن جاءوا  من بعده في جهودهم من اأجل دفع م�سيرة البنك لالإمام، فمعًا اإلى اإفاداته:
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الدرا�سية  المراحل  الن�ساأة،  الميالد،  اأوًل عند  نقف معك 

والحالة الجتماعية؟

ـ ولدُت بالوالية ال�شمالية، قرية اأبو�شارى، ودر�شت المرحلة 

بمدر�شة  الو�شطى  المرحلة  )�شعدنفنتي(،  بمدر�شة  االأولية 

ثم  التجارية   الخرطوم  بمدر�شة  الثانوية  المرحلة   ، دلقو 

الخرطوم  فرع  القاهرة  جامعة   ، التجارة  بكلية  التحقت 

وتخرجت فيها عام 1976م. ومن مالمح الطفولة كان والدي 

اأ�شيوط  في  ق�شيُت جزًء من طفولتي  لذا  في م�شر،  مغتربًا 

التحقت  عندما  اأنني  اإذ  الفترة،  بتلك  وتاأثرت  م�شر  ب�شعيد 

بالمدر�شة االأولية كنت اأتحدث اللهجة الم�شرية.

واحدة..  وبنت  اأبناء  اأربعة  ولي  متزوج  االجتماعية  حالتي 

واأ�شكن اأم درمان حي الواحة.

كيف كانت م�سيرة حياتك العملية بعد التخرج؟

بجامعة  التحقت   ، الثانوية  بالمرحلة  درا�شتى  اإكمال   بعد 

لذا  م�شائية،  بها  الدرا�شة  وكانت  الخرطوم،  فرع  القاهرة 

)1970ـ  عامين  لمدة  التجارية  جوجيب  �شركة  في  عملُت 

1972م( والتحقت بالبنك التجاري في الفترة ) من 1972م  

اإلى 1976م( )حاليًا بعد دمجه مع م�شرف المزارع اأ�شبح 

م�شرف المزارع التجاري( ، وبعدها التحقُت بالعمل في بنك 

1986م(  اإلى  1976 م  الريا�س بال�شعودية في الفترة ) من 

التحقت  الخا�س حتى  بالعمل  لل�شودان وا�شتغلت  ثم عدت   ،

ببنك ال�شمال االإ�شالمي عام 1991م0

من  هل  والحا�سر،  الما�سي  في  الم�سرفي  العمل   

اختالف؟

والبنوك  تقليديًا  الم�شرفي  العمل  كان  ال�شابقة  الفترة  في  ـ 

متاأخرة،  البنوك  في  التقنية  وكانت  الفائدة،  ب�شعر  تعمل 

وال�شائد هو العمل اليدوي، وبالطبع فاإن العمل اليدوي كان 

البنوك  كل  االآن تحولت  ولكن  للموظف،  وتدريب  تعليم  اأداة 

الم�شرفية،  التقنية  تعتمد  و�شارت  االإ�شالمي،  النظام  اإلى 

فهي االآن تعمل بتقنيات عالية ومتطورة.

- كيف كانت م�سيرتك في العمل ببنك ال�سمال الإ�سالمي؟

لمدير  نائبًا  م   1991 عام  االإ�شالمي  ال�شمال  ببنك  التحقت   

فرع الخرطوم، ثم انتقلُت مديرًا باالإنابة لفرع اأم درمان عند 

افتتاحه عام 1992 م، وتدرجُت في الوظيفة حيث عملُت مديرًا 

ال�شناعية  المنطقة  ال�شجانة،  بورت�شودان،  البنك:  بفروع 

الخرطوم ، ال�شوق ال�شعبي اأمدرمان ثم البرج. وعملت بعدد 

االأجنبى،  والنقد  الخارجية  العالقات  اإدارة   : االإدارات  من  

 ، التنفيذي  المكتب   ، الجودة  ومراقبة  التدريب  المخاطر، 

اإدارة التفتي�س وال�شبط الداخلى ، واأخيرًا عدُت مديرًا للفرع 

الذي بداأُت به وهو فرع الخرطوم.

- تجربتك في الم�سارف ال�سعودية.. ناأمل اأن نقف عندها 

قلياًل؟

العربية  بالمملكة  الريا�س  ببنك  للعمل  اختيارنا  تم  لقد  ـ 

مختلفة  بنوك  من  موظفًا  ثالثين  حوالي  ونحن  ال�شعودية 



عبارة  وهو  تقليديًا  كان  فيها  البنك   اأن  فوجدنا  بال�شودان، 

عن فرع واحد فقط في الريا�س، اإال اأننا خالل ثالثة اأو اأربعة 

فرعًا   )140 من)  اأكثر  للبنك  اأ�شبح  حتى  عملنا  قد  اأعوام 

من  المتعاقدين  بمجهود  وذلك  المملكة  مناطق  مختلف  في 

ال�شودانيين والم�شريين وبع�س االآ�شيويين، وقد كنت اأعمل 

مديرًا لفرع البطحاء عندما تركُت ال�شعودية وعدُت لل�شودان 

عام 1986م. اإن عملية التطور في بنك الريا�س من فرع واحد 

اإلى ) 140 ( فرعًا قد علمتنا الكثير من حيث تطور البنك من 

واأي�شًا  المتطورة  التقنيات  كل  ي�شتخدم  بنك  اإلى  يدوي  بنك 

)الم�شريين،  الكثير  منها  تعلمنا  متعددة  جن�شيات  وجود 

اأعتبر  لذا  وغيرهم(،  الباك�شتانيين  اليمنيين،  ال�شعوديين، 

اإلى1986م(  م   1976 )من  ثرًة  فترًة  الريا�س  ببنك  فترتي 

ع�شر �شنوات.، فهنا في ال�شودان لم اأمكث في البنك التجاري 

طوياًل )1972م ـ 1976م( 

  قطاع الم�سارف في ال�سودان يمربتحديات، ماهي ح�سب 

وجهة نظرك تلك التحديات، وماهي �سبل مواجهتها؟

لقد حدث تطورًا كبيرًا في الجهاز الم�شرفي في ال�شودان ، 

الم�شارف،  وفروع  عدد  وزيادة  التقنية  ا�شتخدام  حيث  من 

فاإن  وكذلك  بالبالد،   الم�شرفية  المعرفة  انت�شار  يعني  مما 

انفتاح االقت�شاد ال�شوداني واإن�شاء بنوك قادمة من الخارج 

اأّثر كثيرًا على االأو�شاع، حيث اأن ذلك يتطلب من الم�شارف 

تواكب  التي  الم�شرفية  التقنية  وتحديث  اعتماد  ال�شودانية 

هذا التطور، واأي�شًا ال بد من رفع روؤو�س االأموال حتى تتمكن 

الم�شارف من المناف�شة في ال�شوق الم�شرفية0

 ما هي اأهم المحطات التي مرَّ بها بنك ال�سمال الإ�سالمي، 

والتي اأثَّرت على م�سيرته؟

تتميز  بعدة محطات، وكل محطة  االإ�شالمي مر  ال�شمال  بنك 

ح�شب االإدارة العليا بالبنك، الأن كل مدير له مميزاته الخا�شة. 

ال�شمال  لبنك  الذهبية  الفترة  تعتبر  كانت  االأولى  الفترة 

التمويل  في  والم�شاهمة  االأرباح  تحقيق  من حيث  االإ�شالمي 

وتنمية  جديدة  اأ�شواق  وفتح  بالم�شتثمرين  الخا�س  والعائد 

على  تعتمد  الدولة  كانت  الفترة  تلك  وفي  والوارد،  ال�شادر 

بنك ال�شمال االإ�شالمي اعتمادًا كاماُل من حيث ا�شتيراد كل ما 

تحتاجه من وقود وقمح وخالفه. اإال اأن البنك مر بفترة من 

الفترات واجه فيها �شعوبات ب�شبب بع�س العمالء المع�شرين 

وبعدها بداأ البنك ي�شتعيد ن�شاطه، واالآن بعد عدة �شنوات من 

بمجهودات  ذلك  وكل  متعافيًا  البنك  اأ�شبح  البنك  تعثرات 

في  البنك  ا�شتمرار  ونتوقع  واالإدارة،  بالم�شرف  العاملين 

التقدم واال�شتقرار.

وهو  الإ�سالمي  ال�سمال  بنك  لم�ستقبل  ت�سورك  هو  ما   

ال�سودانية(،  الم�سارف  مقدمة  في  ي�سبح  لأن  )يتطلع 

وبماذا تن�سح لتحقيق تلك الروؤية؟

الم�شارف  مقدمة  في  االإ�شالمي  ال�شمال  بنك  ي�شبح  لكي  ـ 

ال�شودانية ال بد من االإهتمام والعناية بالعاملين، الأن الموارد 

الب�شرية هي راأ�س الرمح الأي عمل، ويتم االإهتمام بالتدريب 

الرواتب  في  بالتعديل  وذلك  العاملين  ا�شتقرار  وتحقيق 

والمخ�ش�شات، واأي�شًا ال بد من اهتمام مجل�س االإدارة وحث 

الم�شاهمين على زيادة راأ�س المال والعمل على الح�شول على 

وفتح  المتميزين  العمالء  مع  والتعامل  الخارجي  االئتمان 

�شيوؤدي  هذا  كل  التمويل.  بيوت  من  جديدة  ائتمانية  نوافذ 

لال�شتقرار وبالتالي الزدهار الموؤ�ش�شة ونموها.

 مدينة �سودانية في الذاكرة؟

ـ مدينة بورت�شودان، الأنني نقلُت اإليها واأنا غير را�ٍس )بنقلي 

اأهلها  الأن  منها(  )بنقلي  را�ٍس  غير  واأنا  منها  ونقلت  اإليها( 

اأو�سي موظفي البنك بتجويد الأداء ومخافة اهلل في كل ما يقومون به والتوا�سل 

الجتماعي، وهذا يوؤدي لتطوير الموؤ�س�سة
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ربما  اأخرى،  مدينة  اأي  في  اأجدها  لم  االجتماعية  وعالقاتهم 

لعام  اأنني مكثُت فيها  اإليها، وبرغم  اأكثرهم )مغتربون(  الأن 

اأم  المف�شلة  مدينتي  وبالطبع  ع�شقتها..  قد  اأنني  اإال  واحد 

درمان حيث ال�شكن واال�شتقرار.

مدينة عالمية في الذاكرة؟

• مدينة اإ�شتانبول في تركيا زرتها عام 1981م، فيها المتاحف 
وبها  االإ�شالمي،  التراث  معظم  وبها  الكبيرة،  االإ�شالمية 

العهد  مخلفات  ومعظم  )�س(  الر�شول  واآثار  الكعبة  مفاتيح 

االإ�شالمي.. وهي مدينة محاطة بالمياه من كل جوانبها.

 ن�سيحة تقدمها لموظفي بنك ال�سمال الإ�سالمي:

ـ اأواًل اأو�شيهم بتجويد االأداء ومخافة اهلل في كل ما يقومون 

ي العالقات بين الموظفين  به والتوا�شل االجتماعي الأنه يقوِّ

من  جزٌء  باأنه  االإن�شان  ُي�شِعر  التوا�شل  وهذا  واالإدارة، 

الموؤ�ش�شة وهي جزء منه، وهذا يوؤدي لتطوير الموؤ�ش�شة.

اإبراهيم  الأ�ستاذ/  ينظر  كيف  حافلة،  عملية  حياة  بعد 

زايد لم�ستقبله؟

قمت  باأنني  اأعتقد  حيث  ال�شاكرين،  من  واأكن  هلل  الحمد  ـ 

باأنني  اأواًل، واأي�شًا مقتنع تمامًا  اأ�شرتي  بواجبي كاماًل نحو 

في  به  عملُت  موقع  كل  في  وجه  اأكمل  على  بواجبي  قمُت 

اإذا  لي  يغفر  اأن  عّز وجّل  اهلل  واأدعو  االإ�شالمي،  ال�شمال  بنك 

القادمة  والفترة   .. بالبنك  عميل  اأو  موظف  اأي  مع  اأخطاأت 

تعني بالن�شبة لي باأنها ا�شتراحة محارب، وهذا ال يعني باأنني 

�شاأكون بعيدًا عن الم�شرف الذي خدمُت به اأكثر من ع�شرين 

عامًا واأتمنى اأن اأكون عونًا الأي موظف اأو �شخ�س تعرفُت به 

في الخدمة.

التي  والبحوث  التخطيط  الإدارة  اأخيرًا  الجزيل  وال�شكر   

منحتني الفر�شة لكي اأخاطب زمالئي بالبنك. 

 العمل على الح�سول على الئتمان الخارجي والتعامل مع العمالء المتميزين وفتح 

نوافذ ائتمانية جديدة من بيوت التمويل، �سيوؤدي لزدهار الموؤ�س�سة ونموها
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تن�شاأ المخاطرة من عدم التاأكد )االآن( عند التنبوء بما �شيح�شل 

من   
ً
دفاعياأ المخاطرة  اإدراك  يكون  ما  وغالباأ   ، )الم�شتقبل(  في 

خالل توقع نتائج �شلبية ولي�س اإيجابية، فمثاًل عند التح�شيرلرحلة 

يقوم بها �شخ�س ما، فاإنه يتوقع :

1- تحطم الطائرة التى ي�شتغلها )مخاطرة الحوادث(.

2-  المر�س قبل اأو اأثناء الرحلة )المخاطرة ال�شحية(.

الطائرة  اإقالع  بموعد  اللحاق  وعدم  المرور  حركة  اإزدحام    -3

)مخاطرة المرور(.

4-  تاأخر اإقالع الطائرة ) مخاطرة التاأخر(.

5-  �شرقة نقوده ) مخاطرة ال�شرقة (.

نحو  ويتجه  الحدوث  المخاطرمحتملة  اأنواع  المثال  يو�شح 

تبويبها.

1-  المخاطرة التجارية والمخاطرة المالية:

)Commercial Risk  & financial Risk(

     تت�شف المخاطرة بحتمية الحدوث في من�شاآت االأعمال، لذا 

للمخاطرة،ويمكن  اإدارتها  ف�شل  اأو  بنجاح  تتاأثر  اأرباحها  فاإن 

تبويب مخاطرة االأعمال في مجموعتين، هما:

)Commercial Risk ( : 1-1 المخاطرة التجارية 

ترتبط المخاطرة التجارية بالبيئة التى تعمل فيها المن�شاأة، وهى 

اأعمال  تغييرات تجارية معاك�شة موؤداها تدهوراأوانخفا�س حجم 

المن�شاأة، مثل:

اأ.  هبوط مبيعات المنتج اإلى ما دون التوقعات.

ب.  فقدان الح�شة في �شوق المنتج اإلى منتج مناف�س.

ج. اإرتباك توريد المواد االأولية )الخامات(.

)financial Risk (: 2-1 المخاطرة المالية

     وهى اإمكانية ح�شول تغييرات في ظروف مالية في الم�شتقبل 

منتجها،  تكاليف  في  اأو  المن�شاأة  ايرادات  حجم  في  �شلبًا  توؤثر 

وتعتبرمخاطرة العمل اأحد اأنواع المخاطرة المالية.

2- مجموعات المخاطرة المالية

)Categories Of financial Risk(

    يمكن تبويب التعر�س للمخاطرة المالية الأى من اأنواعها ويعتمد 

وحجم  الم�شتقبل  في  التاأكد  عدم  درجة  على  المخاطرة  حجم 

التعر�س لها. 

بقلم: عبد �هلل ح�سن �أحمد

اإدارة التخطيط والبحوث

محى الدين محمود التوم 

اإدارة التخطيط والبحوث 

) F i n a n c i a l  R i s k (

المخاطرة 
المالية
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  )Exposure To Risk(للمخاطرة التعر�س  بم�شطلح  يق�شد 

مدى وجودها وتحققها بالمن�شاأة، وهى اأنواع متباينة:

)Country Risk( :2-1 المخاطرة القطرية

القطر،  لحدود  عابرة  معامالت  من  القطرية  المخاطرة  تن�شاأ 

ب�شبب  االأقل  االأرباح  اأو  االأعلى  التكاليف  المن�شاأة  تواجه  قد  اإذ 

والقانونية  االقت�شادية،ال�شيا�شية  البيئة  في  م�شتقبلية  تغييرات 

في قطرمعين، وهى تتفاوت من قطرالآخر، مثال ذلك: 

ال�شودان  دولة  في  االأجل  اأوالتجارية طويلة  المالية  المعاملة  اأ- 

الجنوبى قد تكون اأعلى مخاطرًة من نظيرتها في دولة ال�شودان 

بعد انف�شال االأولى.

 ب-  منح االإئتمان اأوالتمويل لعميل في قطٍر ناٍم يعانى من �شح 

فيه  الجديدة  الحكومية  ال�شلطات  تفر�س  فقد  االأجنبية،  العمالت 

تدهورالظروف  ب�شبب  االأجنبية  العمالت  على  اإ�شافية  قيودًا 

ال�شيا�شية  االقت�شادية،  التغييرات  ت�شافرت  فاإذا  االقت�شادية، 

معاك�شة  مالية  نتائج  اإلى  ذلك  �شيوؤدى  المعاك�شة،  والرقابية 

على  قادرة  تكون  ال  وقد  اأوالتمويل  االإئتمان  مانحة  للمن�شاأة 

اإ�شترداد مبلغ االإئتمان اأو التمويل من عميلها، على الرغم من اأنه 

قد يكون قادرًا وراغبًا في ت�شديد ما بذمته من التزام مالى،لذا فاإن 

مهمة   عوامل  والرقابية جمعيها  االقت�شادية،ال�شيا�شية  الظروف 

في تكوين المخاطرة القطرية.

) Economic Risk( 2-2 المخاطرة القت�سادية

الحدوث  محتملة  المالية  االآثار  من  االقت�شادية  المخاطرة  تن�شاأ 

ب�شبب الظروف االقت�شادية في القطر، مثل: م�شتويات االأجور، 

المن�شاة  اأوايرادات  تكاليف  اأوانخفا�س  نمو  معدل  الت�شخم، 

العاملة فيه، مثال ذلك:

بالدوالراالأمريكى  م�شعرة  معينة  �شلعة  ت�شدر  �شودانية  �شركة 

ال�شينية  ال�شركات  مع  العالمية  االأ�شواق  في  فيها  وتتناف�س 

الوحدة  اإنتاج  تكلفة  ارتفاع  في  المخاطرة  وتتمثل  والهندية، 

الواحدة في ال�شودان بن�شبة تفوق ارتفاعها في ال�شين والهند، 

فاإذا حافظ �شعر �شرف الجنيه ال�شودانى على ا�شتقراره الن�شبى 

تواجه  قد  ال�شودانية  ال�شركة  فاإن  الدوالراالأمريكى،  مقابل 

مخاطرة تحولها اإلى �شركة ذات قدرة تناف�شية اأدنى من مناف�شيها 

من ال�شركات ال�شينية والهندية، ولكى تحافظ ال�شركة ال�شودانية 

على قدرتها التناف�شية يلزمها:

تكلفة  ارتفاع  من  الرغم  على  اأ�شعارها،  ثبات  على  تحافظ  اأن  اأ- 

اإنتاج الوحدة الواحدة، وبالتالى خف�س ربحيتها، اأو:

اأقل قدرة على مناف�شة  اإلى من�شاأة  اأ�شعارها وتحولها  ب- زيادة 

ال�شركات ال�شينية والهندية.0

) Risk  Political(   2-3 المخاطرة ال�سيا�سية

المخاطرة ال�شيا�شية هى ما تولده الحوادث ال�شيا�شية  في قطرما 

من نتائج �شلبية للمن�شاأة، مثل:

فيها  تتعامل  منطقة  في  ت�شود  التى  واال�شطرابات  الحروب  اأ. 

المن�شاأة مع عمالء اأو موردين توؤدى هذه الحروب اإلى ا�شطراب 

النقل وارتفاع : تكاليفه وتكاليف اأق�شاط التاأمين، وبالتالى خف�س 

�شعر منتجها.

في  حادة  تقلبات  اإلى  الموؤدى  المعاك�س  ال�شيا�شى  االنقالب  ب. 

والتى  الوطنية  العملة  مقابل  االأجنبية  العمالت  �شرف  اأ�شعار 

تزداد مع ا�شتمرار حالة عدم اال�شتقرار ال�شيا�شى.

ج.  التجميد الذي تفر�شه ال�شلطات بالدولة على ت�شديد مديونيات 

الموردين الخارجية0

د. تاأميم المن�شاأة بوا�شطة ال�شلطة الحكومية.

محددة  اأقطار  من  اال�شتيراد  لمنع  الحكومية  االإجراءات  هـ. 

اأوالت�شدير اإلى اأقطار معينة، يوؤدى اإلى اآثار�شلبية على ال�شركات 

المتعاملة فيما بينها مع ذلك القطر.

اتخاذ قرارات  موؤداها  االنتخابات  عند  تغييرات حكومية  حدوث 

بخف�س: �شعرالعملة الوطنية، هوام�س االأرباح اأو اأ�شعار الفائدة.

)Risk Regulatory(   2-4 المخاطرة الرقابية

قد تتخذ االأجهزة الرقابية قرارات ذات تاأثيرات �شالبة على اأرباح 

المن�شاأة، وقد توؤثرعلى :

اأ-  ال�شركات المدرجة في ال�شوق المالي) من حيث اال�شدارات 

الجديدة لالأ�شهم...اإلخ (.

ب- ا�شدارت�شريعات وتكوين هيئات ت�شرف على تنفيذ )اال�شتيالء( 

على من�شاأة االأعمال اأو) اإندامجها( مع مِن�شاأة اأخرى.

ج- ا�شدار ت�شريع جديد بتعديل �شرائب من�شاآت االأعمال.
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د- تعديل قانون ال�شركات.

هـ- الم�شارف العاملة قد تنقل ما يلحقها من اآثار �شالبة لمن�شاآت 

االأعمال.0

قد تتحقق المخاطرة : االقت�شادية، ال�شيا�شية والرقابية  مجتمعة، 

مما يجعل قطاع االأعمال في قطر ما عملية محفوفة بالمخاطر، وقد 

اأكدت ذلك تجربة اإنحالل رو�شيا االإتحادية) االتحاد ال�شوفيتى( 

التجارية  العالقات  ال�شركات ذات  اإلى دول عديدة، فلقد واجهت 

الم�شتركة  الم�شروعات  في  و�شركائها  ومورديها  عمالئها  مع 

مخاطرعديدة، تمثلت في : الت�شخم، �شعف اقت�شاديات ال�شوق، 

العمالت  على  المفرو�شة  القيود  المتخلف،  الم�شرفي  النظام 

االأجنبية وعدم اال�شتقرار ال�شيا�شى.

)Price Risk( 2-5 المخاطرة ال�سعرية

المخاطرة ال�شعرية هى تعر�س المن�شاأة لخ�شارة تن�شاأ عن التغيير 

�شكوك(  �شندات،  اأ�شهم،   ( المالية  االأداة  اأو  الب�شاعة  قيمة  في 

)بور�شة  االأولى  منظم،  �شوق  في  متداولتين  يكونان  عندما 

المخاطرة  وت�شمى  المال(،  )اأ�شواق  في  والثانية  الب�شائع( 

: قد  Market Risk((، مثال ذلك  ال�شوق”   “ بمخاطرة  ال�شعرية 

يتوقع م�شتثمر في اأ�شهم �شركة م�شاهمة ارتفاعًا اأو انخفا�شًا في 

�شعر�شهمها، ب�شبب :

�شتحققها  التى  ال�شافية  االأرباح  في  الم�شتقبلية  التغييرات  اأ-  

ال�شركة و توزيعات االأرباح0

اال�شتثمارات  من  تحقيقها  الممكن  العائدات  في  ب- التغييرات 

البديلة )ارتفاع اأوانخفا�س هوام�س االأرباح اأو اأ�شعارالفائدة(.

)Credit Risk( 2-6 المخاطرة الإئتمانية

المعدومة  الديون  ن�شوء  احتمال  في  االإئتمانية  المخاطرة  تتمثل 

التى توؤدى اإلى تحقيق خ�شائرللمن�شاأة  اأو الت�شديدات المتاخرة 

النقدية  التدفقات  في  االإبطاء  اإلى  توؤدى  والتى  العمالء  من 

الأ�شحاب  العائد  تكاليف  ارتفاع  ذلك  في  وبما  للمن�شاأة  الداخلة 

التى  المن�شاأة  تواجه  والمقيدة.  المطلقة  اال�شتثمارات  ح�شاب 

اأو التاأخر في  اأو التمويل مخاطرة عدم الت�شديد،  تمنح االإئتمان 

الت�شديد ب�شبب: 

اعتماد  اإلى  ت�شطرالمن�شاأة  وقد  المعدومة  خ�شائرالديون  اأ- 

مخ�ش�شات لها بهدف �شطبها من دفاترها.

اال�شتثمارفي  تكلفة  اأو  االأرباح،  اأوهوام�س  الفائدة  تكاليف:  ب- 

الذمم المدينة، ب�شبب تمويلها لمدة  اأطول من االعتيادى.

التكاليف االإدارية المترتبة على متابعة من يتاأخر في الت�شديد.0

 )Counterparty Risk(  2-7 مخاطرة الطرف المقابل

اأى  في  االآخر  الطرف  ف�شل  في  المقابل  الطرف  مخاطرة  تتمثل 

عقد، في الوفاء بالتزاماته المتعاقد عليها معه، وتعتبر مخاطرة 

االإئتمان اأوالتمويل نوعًا من مخاطرة الطرف المقابل.

  )Interest Rate Risk(: 2-8 مخاطرة �سعرالفائدة

في  اال�شتثثمار  اأو  االقترا�س  من  الفائدة  �شعر  مخاطرة  تن�شاأ 

ال�شوق  في  الفائدة  تتغيرا�شعار  اإذ  المختلفة،  االأجنبية  العمالت 

الحقًا  تجد  ثم  معينة  بعملة  �شركة  تقتر�س  فقد  العمالت،  ح�شب 

باأنه كان من االأف�شل االقترا�س بعملة اأخرى، لذا فاإن  التعر�س 

لمخاطرة العملة الُمقَومة  ُيوِحد بين  “ مخاطرة �شعر الفائدة “ 

و “ مخاطرة العملة”.

توؤثرمخاطرة �شعر الفائدة في المن�شاأة التى  تقتر�س  اأو ُتقر�س 

تودع  مبالغ كبيرة من النقود مما يعر�شها اإلى تحمل تكاليف 
ُ
اأو  

اأعلى للفوائد اأو دخل اأدنى من الفوائد.

2-9 مخاطرة العملة  )مخاطرة �سعر ال�سرف(

)Currency Risk، or Exchange Rate Risk(

مخاطرة  اأو  ال�شرف  �شعر  “بمخاطرة  العملة  مخاطرة  ت�شمى 

التحركات  الخ�شائر ب�شبب  اإمكانية تحقق  االأجنبية، وهى  العملة 

المعاك�شة في اأ�شعار ال�شرف، فاإذا كانت للمِن�شاأة موجودات اأو 

مطلوبات ُمقَومة بعملة اأجنبية اأو عقود قب�س اأو دفع بعملة اأجنبية 

فاإنها تتعر�س لمخاطرة العملة. 

    يمكن للتحرك المعاك�س في �شعر ال�شرف اأن يوؤثر في المن�شاأة 

من خالل:

   اأ- تخفي�س دخلها النقدى.

   ب- زيادة نفقاتها النقدية.

   ج- تخفي�س اأرباحها المثبتة بالدفاتر والك�شوفات المالية.

   د-  تخفي�س قيمة موجوداتها االأجنبية المثبتة في الك�شوفات 

المالية.

هـ-  زيادة قيمة مطلوباتها بالعملة االأجنبية.
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اأ�شواقها  من  كٍل  في  للمن�شاأة  اال�شراربالمركزالتناف�شى  و- 

المحلية واالأجنبية )ل�شالح المناف�شين االأجانب(.

)Exposures ( 3- التعر�س للمخاطر

يقال عن المن�شاأة التى تواجه المخاطرة المالية باأنها خا�شعة » 

للتعر�س للمخاطرة«، وت�شتعمل م�شطلحات عديدة بين الم�شادر 

المختلفة للمخاطرة، مثل :

اأ- اإذا كان اأحدعمالء المن�شاأة مدينًا لها بمبلغ واحد مليون جنيه، 

فاإن تعر�شها االإئتمانى اأو التمويلى �شيكون بذات مبلغ الدين.

ب�شعرفائدة  حنيه  مليون  اإثنين  مبلغ  من�شاأة  اقتر�شت  اإذا  ب- 

ُمَعوم Floating Rate Of Interest ، فاإن “ تعر�شها لمخاطرة 

�شعرالفائدة Interest Rate  Exposure  �شيكون باتجاه ارتفاعه، 

وما يتركه ذلك من اآثارعلى مبلغ القر�س.

على  الخارج  في  ب�شائع  �شودانية  اأعمال  من�شاأة  باعت  ه-  اإذا 

لتعر�شين  خا�شعة  �شتكون  فاإنها  دوالر،  مليون  بمبلغ  الح�شاب 

من المخاطراأحدهما “تعر�س اإئتمانى “ واالآخر”تعر�س للعملة  

بذات مبلغ البيع.

)  Management Risk (4- اإدارة المخاطرة

االإجراءات  المالية  المخاطرة  تواجه  التى  المن�شاأة  تتخذ  قد 

من  الوقاء  العملية  هذه  ت�شمى  و  اأواإزالتها،  لتقليلها  الالزمة 

التعر�شات،  بع�س  تتحمل  اأن  يجب  المن�شاأة  غيراأن  التعر�شات، 

اإذ اليمكن تجنب » المخاطرة االإئتمانية » اأو » مخاطرة التمويل«  

ما لم ترف�س المن�شاأة منح االإئتمان اأوالتمويل لعمالئها، و بذات 

المنطق فاإن الم�شتثمرال ي�شتطيع تجنب » المخاطرة ال�شعرية«  اإال 

اإذا امتنع عن اال�شتثمار.0

لذا البد لالإدارة اأن تقرر درجة التعر�س المقبولة  لديها للمخاطرة 

اال�شتثنائية  المخاطرة  على  لل�شيطرة  االإجراءات  تتخذ  ثم 

)Excessive Risk(  اأو الوقاء منها )وقد ترغب المن�شاأة في تحمل 

المخاطرة باأمل ا�شتطاعتها تحقيق اأرباح من الم�شاربة النا�شئة 

عن التحركات في اأ�شعارالمنتجات اأو في اأ�شعارال�شرف(.

5- الطبيعة المزدوجة للمخاطرة:

)Tow-Way Nature Of Risk(

يكون من غيرالموؤكد  للتغيير، عندما  التعر�س  المخاطرة هى      

اأو  اإيجابيًا  الم�شتقبل  في  التغيير  توقيت  اأو  اإتجاه  اأو  حجم 

معاك�شًا، وبالتالى فاإن المخاطرة هى ذات طبيعة مزدوجة. ُتف�شل 

موؤكدة  و  منخف�شة  اأرباح  تحقيق  المالية  المن�شاآت  من  الكثير 

تحقيق  لديها  تعنى  قد  التى  المالية   للمخاطرة  بالتعر�س  قيا�شًا 

اأرباح اأعلى ولكن مع اإمكانية تحقيق الخ�شارة.

 )Hedging Exposures( 6- الوقاء من التعر�سات  

يمكن تقليل التعر�شات للمخاطرة كليًا اأو جزئيًا باإتخاذ قرارات 

الوقاء الالزمة بعد تقديرحجمها واالآثار المحتملة على االأرباح.

المالية  للمخاطرة  التعر�س  من  الوقاء  قرار  يكون  اأن  يجب 

يحل  �شوف  التعر�س  باأن  بائ�س  ت�شرف  مجرد  لي�س  و  اإيجابيًا، 

نف�شه بنف�شه.

احلد من اال�شتثمار يف االأقطار       

عالية املخاطـرة و حتويله اإىل         

االأقطار منخف�شة املخاطـر      

املخاطرة القطرية

Country Risk
املخاطرة الإئتمانية 

    Credit Risk
االإدارة ال�شليمة لالإئتمان 

اأوالتمويل و رقابته0 

احلـد من املخاطرة من خالل املقابلة

بني العمالت التى تقوم بها االيرادات

والنفقات ، واملوجودات واملطلوبات،

باالإ�شافة  اإىل الوقـاء �شد التعـر�س

للمخاطـرة كلما كان ذلك ممـكنًا 

خا�شة اإذا كانت املخاطـرة كبرية

    خماطــرة العملة

 Currency Risk
خماطرة �سعر الفائدة

 Interest Rate
 Risk

االإ  االإدارة ال�شليمة لكل من 

حمفظة الديون                    

وحمفظة اال�شتثمار باالإ�شافة اإىل 

اإمكانية 

الوقاء �شد التعــر�س للمخاطـرة

Controlling Financial Risk    ال�سيطرة على المخاطرة المالية
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التجاني ح�سين دفع ال�سيد

م�ست�سار اإعالمي باتحاد الم�سارف ال�سوداني

 التمويل الأ�سغر هم عالمي:

   ي عتبر التمويل العالمي همًا عالميًا، ولي�س محليًا اأو اإقليميًا فقط، وقد ت�شدرت 

م�شاألة الق�شاء على الفقر قائمة االأهداف التنموية لالألفية الثالثة والتي ت�شعى 

اإلى تخفي�س ن�شبة الفقر بن�شبة 50% بحلول عام2015  م ، ولكن ما هي الو�شائل 

والتوجهات التي تمكن من بلوغ هذا الهدف؟

 لقد وجدت الموؤ�ش�شات الدولية في عملية االقرا�س ال�شغيرة والمتناهي ال�شغر 

االأداة االأقوى واالأكثر فاعلية في الق�شاء على الفقر،  لذا اأعلنت االأمم المتحدة 

عام 2005م ، �شنة دولية لالقرا�س متناهى ال�شغر.

في  ال�شغير  التمويل  عملية  نجاح  على  كثيرة  ب�شواهد  التنمية  اأدبيات  وتحفل   

اإنقاذ عائالت من الفقر في البلدان النامية مثل الباك�شتان وم�شر والهند... اإلخ 

ولكنها  دوالر،  المئتي  تتجاوز  ال  المقتر�شة �شغيرة  المبالغ  كانت  ما  وغالبًا   ،

مكنت تلك العائالت من تخطي عتبة الفقر. ومن هذه ال�شواهد امراأة باك�شتانية 

ا�شمها ليلى لم تكن عائلتها تحظى بثالث وجبات في اليوم، ولكن قر�شًا بقيمة 

فاأ�شبح  حياتها،  م�شار  وغير  خياطة  ماكينة  �شراء  من  مكنها  دوالرًا   )  160(

لديها اأدوات كهربائية وكمبيوتر واأثاث من اأرباحها واأ�شبحت �شانعة قرار في 

عائلتها وقريتها، وع�شوًا في المجل�س المحلي للقرية، وكونت ثماني مجموعات 

ن�شائية جديدة ت�شاعد نف�شها بنف�شها . 

اأهمية التمويل الأ�سغر:

   اإن للتمويل ال�شغير اأهميًة كبيرًة في دعم التفكير الخالق وتح�شين الم�شتوى 

المعي�شي للفقراء من خالل اإ�شهاماته في اإن�شاء م�شاريع مدرة للدخل كما يعتبر 

اأداة فاعلة وهامة لتخفيف حدة الفقر وو�شيلة ناجحة لتوفير حياة كريمة لذوي 

يمتلكون  اأفراد  اإلى  يتحولون  بحيث  العمل  عن  والعاطلين  المنخف�شة  الدخول 

م�شروعات وي�شاهمون في التنمية ولي�شوا عالة عليها وعائقًا اأمامها. 

ال�شودان �شمن برامج المنظمات العالمية واالإقليمية للتمويل االأ�شغر:

للمجموعة  االإقليمى  الممثل   ، خالد  محمد  الخبيراالأ�شتاذ/  زيارة  عند      

مهمة  في  اأفريقيا،  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  في  الفقراء  لم�شاعدة  اال�شت�شارية 

الثانى:  العالمى  الموؤتمر  فعاليات  لح�شور  2011م  عام  في  لل�شودان  ق�شيرة 

برعاية  ال�شغر  المتناهية  للموؤ�ش�شات  االإ�شالمية  المالية  الخدمات  تعزيز  حول 

ال�شيد/ محافظ بنك ال�شودان المركزى ، ولالطالع على تجربة التمويل االأ�شغر 

االأ�شغر،  التمويل  مجال  في  العاملة  والموؤ�ش�شات  البنوك  ولزيارة  االإ�شالمي 

حوالى)  يوجد  حيث  مب�شر   ( باأنه  ال�شودان  في  الو�شع  الخبير  ذلك  و�شف 

البنوك  بوا�شطة  تمويله  تم   ، ن�شط  اأ�شغر  تمويل  عميل  األف   )  500  -  450

التمــ�يل 

الأ�شــــغر
بين الحـــــا�شر

 واآفاق الم�شتقبل
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والموؤ�ش�شات العاملة في مجال التمويل االأ�شغر، واالأرقام تزيد 

زيادة مطردة بالن�شبة الآخر بحث قامت به المجموعة اال�شت�شارية 

لم�شاعدة الفقراء في ال�شودان في العام 2007م(.

اإتحاد  الفقراء )CGAP( هي  لم�شاعدة  اال�شت�شارية  والمجموعة 

االأطراف  ومتعددة  ثنائية  مانحة  موؤ�ش�شة   )  30( من  يتكون 

مالية  اأنظمة  بناء  اأجل  من  ويعمل  الخا�س،  القطاع  وموؤ�ش�شات 

تخدم الفقراء في البلدان النامية0 تعمل هذه المجموعة التي تتخذ 

التمويل  ل�شناعة  موارد  كمركز  لها  مقرًا  وا�شنطن  العا�شمة  من 

االأدوات  وتطور  المعايير،  ت�شع  اأنها  كما  بكاملها،  االأ�شغر 

ومعلومات  وتدريبًا  وا�شت�شارية  فنية  خدمات  وتتيح  الت�شغيلية، 

حول اأف�شل الممار�شات ، ف�شاًل عن ذلك فاإنها تتيح موارد تمويلية 

للم�شروعات المبتكرة.

بداية  اأكتوبر  نهاية  الخرطوم  ا�شت�شافت  اأخرى  ناحية  من 

للبلدان  االأ�شغر  التمويل  ل�شبكة  الموؤتمرالتا�شع  نوفمبر2012م 

طه،  محمد  عثمان  علي  االأ�شتاذ/  ك�شف  حيث  )�شنابل(  العربية 

النائب االأول لرئي�س الجمهورية و رئي�س المجل�س االأعلى للتمويل 

الم�شتفيدين  لتو�شيع مظلة  االفتتاح عن جهود  االأ�شغر في حفل 

واأعلن عن خطط  نوعيًا وجغرافيًا  ون�شرها  االأ�شغر  التمويل  من 

االأ�شغرح�شب  التمويل  منتجات  ت�شويق  اإلى  تهدف  اآلية  الإن�شاء 

االأ�شواق  االأموال والطاقات وحماية  اإهدار  لعدم  االأ�شواق  حاجة 

المحلية من خطر المنتجات االأجنبية. 

 ومن جانبه اأكد الكتور/ عبد الرحمن الخ�شر، والي الخرطوم 
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في حفل افتتاح الموؤتمر التا�شع ل�شبكة التمويل االأ�شغر للبلدان 

 31 االأربعاء  يوم  بالخرطوم  كورنثيا  ببرج  )�شنابل(  العربية 

اأكتوبر2012م اهتمام الدولة برفع الم�شتوى المعي�شي وتجفيف 

محافظ   ، الزبير  خير  محمد  الدكتور/  واأو�شح  الفقر،  منابع 

ال�شودان  في  ظهر  االأ�شغر  التمويل  اأن  المركزي  ال�شودان  بنك 

مجل�س  قرار  واأن   ، الحرفيين  وا�شتهدف  ال�شبعينات  منت�شف 

تاريخية واعتمد  ( �شكل نقطة تحول  االأخير رقم )420  الوزراء 

واأن  واالجتماعية  االقت�شادية  للتنمية  رئي�شية  رافعة  التمويل 

مجال�س التمويل بالواليات نجحت في التمويل وتوفير ال�شمانات 

خا�شة عبر �شركات التاأمين، وقالت االأ�شتاذة / م�شاعر الدولب ، 

وزيرة التوجيه والتنمية االجتماعية: اإن الدولة ت�شعى عبر ال�شيغ 

واالأ�شخا�س  والن�شاء  وال�شباب  الخريجين  دعم  اإلى  االإ�شالمية 

ذوي االإعاقة واأن عدد الم�شتفيدين بوالية الخرطوم من التمويل 

االأ�شغر بلغ )200( األف م�شتفيد.

اإدارة  مجل�س  رئي�س   ، فريد  ح�شن  االأ�شتاذ/  قال  جانبه  ومن   

3،6( مليون مقتر�س  اإلى )  اإن عدد عمالء �شنابل ارتفع  �شنابل: 

دوالر، وكرمت  مليون   )2،5  ( قدرها  بمحفظة  م   2011 عام  في 

�شنابل في حفل االفتتاح اأف�شل الم�شاريع االإنتاجية.

موؤ�ش�شات  من  ع�شويتها  تتكون  اإقليمية  �شبكة  هي  )�شنابل(   

التمويل االأ�شغر في البلدان العربية يخدم ) اأع�شاء �شنابل ( اأكثر 

من 80% من عمالء التمويل االأ�شغر الن�شطاء )اكثر من 750.000 

�شاحب م�شروع اأ�شغر في العالم العربي(، ور�شالة ال�شبكة هي 

الو�شول اإلى اأكبر عدد ممكن من اأ�شحاب الم�شاريع ال�شغرى في 

البلدان العربية عن طريق: 

تقديم  خالل  من  االأ�شغر  التمويل  موؤ�ش�شات  قدرات  تعزيز   -

خدمات بناء القدرات كالتدريب وترجمة ون�شر الم�شادر واالأدب 

المتعلق بالتمويل االأ�شغر باللغة العربية. 

- ت�شجيع و ت�شهيل التبادل و االت�شال بين العاملين في �شناعة 

�شنابل  وموقع  ال�شنوي  الموؤتمر  خالل  من  االأ�شغر  التمويل 

اإلى  باالإ�شافة  بها، هذا  الخا�شة  االإخبارية  االإلكتروني والن�شرة 

البوابة العربية للتمويل االأ�شغر. 

- العمل على تطوير اأف�شل الممار�شات في مجال التمويل االأ�شغر 

االأداء  ومعايير  ال�شفافية  تح�شين  خالل  من  العربية  البلدان  في 

التمويل  معلومات  تبادل  �شوق  في  الم�شاركة  ت�شجيع  عن طريق 

 . )MIX(االأ�شغر

الممار�شات في مجال  المالئمة الأف�شل  البيئة  - ت�شجيع وتهيئة 

التمويل االأ�شغر من خالل رفع الوعي العام والتثقيف باالأنظمة 

والقوانين والت�شريعات. 

تجارب عالمية واإقليمية في التمويل االأ�شغر:

توجد تجارب عالمية متعددة في التمويل االأ�شغر، وتتفق تقييمات 

واإمكانية  واأهميتها  التجربة  نجاح  في  عمومًا  التجارب  هذه 

الفقرودعم  محاربة  في  القادمة  الفترة  في  اأكبر  دورًا  تلعب  اأن 

ال�شرائح ال�شعيفة القادرة على العمل، ولكنها اأي�شًا تقر بوجود 

�شلبيات و�شعوبات.

البنك  ال�سعبية،  الأعمال  من�ساآت  تدعيم  مبادرة   -1

الدولي/موؤ�س�سة التمويل الدولية:1

لم�شاعدة  اال�شت�شارية  للمجموعة  العامة  االأمانة  قدمت     

الدولية(  التمويل  )موؤ�ش�شة  الدولي  بالبنك   )CGAP( الفقراء

ت�شكل  التي   )SGBI( ال�شعبية  االأعمال  من�شاآت  تدعيم  مبادرة 

هذا  يمّولها  التي  االأن�شطة  وت�شمل  االأ�شغر،  للتمويل  برنامجًا 

البرنامج: الم�شاهمة في الطرق الُمبتكرة لتقديم خدمات التمويل 

المدقعين،  الفقراء  اإلى  الُم�شتدامة  المالية  والخدمات  االأ�شغر 

لقد  االأ�شغر.  التمويل  و�شبكات  موؤ�ش�شات  قدرات  وتح�شين 

�شرعت موؤ�ش�شة التمويل الدولية )IFC( والبنك الدولي في تنفيذ 

مبادرة تدعيم من�شاآت االأعمال ال�شعبية التي ت�شكل م�شروعات ذات 

االأ�شخا�س  مع  تتعامل  التي  المن�شاآت  تلك  اأي  ـ  اجتماعية  دوافع 

الموجودين عند “قاعدة الهرم االجتماعي”. وتتيح هذه المن�شاآت 

فر�س  على  والح�شول  الدخل  لتحقيق  فر�شًا  المحرومة  للفئات 

العمل والتدريب.

من  اليمن  في  والأ�سغر  ال�سغير  التمويل  تجربة   -2

التعثر اإلى النجاح.2

    تعتبر التجربة اليمنية في التمويل االأ�شغر من التجارب التي 

1  موقع )املجتمع املدين( التابع للبنك الدويل

2  موقع ال�سندوق الجتماعي للتنمية ) وحدة التمويل الأ�سغر( باليمن.
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جرت في بلد ت�شابه ظروفه ظروف ال�شودان ، لذا نقف عند بع�س 

واالأ�شغر  ال�شغيرة  المن�شاآت  تنمية  وحدة  قامت  حيث  مالمحها 

الوطنية  )االإ�شتراتيجية  باإعداد  للتنمية  االجتماعي  بال�شندوق 

القانون رقم  اإ�شدار  واالأ�شغر(. وتم  ال�شغيرة  المن�شاآت  لتنمية 

)23( ل�شنة 2002م الخا�س باإن�شاء بنك االأمل للتمويل االأ�شغر، 

كاأول بنك من نوعه على الم�شتوى المحلي واالإقليمي ُيعنى بتقديم 

في  واالأ�شغر  ال�شغيرة  الم�شاريع  الأ�شحاب  المالية  الخدمات 

اليمن. 

وبالرغم من بع�س المحاوالت الإقامة برامج تعني بتنمية م�شروعات 

التمويل ال�شغير واالأ�شغر اإال اأنها ظلت محدودة وقا�شرة لعدم 

و�شوح الروؤيا والوعي لدى مختلف �شرائح المجتمع ، لذا ح�شد 

بخبرات  وا�شتعان  ذلك  لمواجهة  كبيرة  اإمكانيات  ال�شندوق 

الالزمة،  المحلية  القدرات  بناء  على  مكثف  ب�شكل  وركز  عالمية 

وبعد مرور �شنوات اأ�شبحت ثقافة التمويل االأ�شغر تحظى بقبول 

وا�شع في االأو�شاط ال�شعبية والحكومية0  في اإطار تقييمي قال 

ل�شبكة  الرابع  الموؤتمر  في  م   2007 عام  اليمني  الوزراء  رئي�س 

اليمن  اإن   “ )�شنابل(:  العربية  البلدان  في  االأ�شغر  التمويل 

للتمويل االأ�شغر قدمت مايزيد  اإن�شاء )12( موؤ�ش�شة  تمكنت من 

هذه  نطاق  لتو�شيع  التطلعات  تتجه  فيما  قر�س  األف   )150( عن 

الخدمات لت�شمل بحلول العام 2010م عدد )30 ( مليون م�شتفيد، 

ولكن في العام 2012م يختلف الو�شع في اليمن بحيث تر�شخت 

تم  التي  ال�شعوبات  تلك  بعد  كبيرة  نجاحات  وحققت  التجربة 

تخطي معظمها .

تجربة ال�سودان في التمويل الأ�سغر:

 تجربة ال�شودان في التمويل االأ�شغر لي�شت تجربًة جديدًة كليًا، 

ولكن  عديدة،  تجارب  عبر  ال�شابق  في  الم�شارف  مار�شتها  فقد 

الدولة وبنك ال�شودان المركزي تبنيا في الفترة االخيرة �شيا�شة 

التمويل االأ�شغر وعمال على دعمها، وقد تجاوبت الم�شارف بهمة 

عالية مع �شيا�شة الدولة في جعل التمويل االأ�شغراأداة هامة من 

اأدوات مكافحة الفقر، وتجاوبت مع بنك ال�شودان المركزي، منذ 

التمويل  قطاع  لتنمية  ا�شتراتيجية  عن  2006م  عام  في  اأعلن  اأن 

االأ�شغر كذراع  التمويل  2007م وحدة  عام  واأن�شاأ في  االأ�شغر، 

منفذ ال�شتراتيجية الدولة، وحّدد ن�شبة 12% من المحافظ التمويلية 

منذ  والتعاون  التجاوب  هذا  تمّثل  وقد  االأ�شغر،  للتمويل  للبنوك 

وحدة  اأطلقته  الذي  التجريبي  للبرنامج  اال�شتجابة  في  البداية 

 ، اأكتوبر2007م  في  المركزي  ال�شودان  ببنك  االأ�شغر  التمويل 
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حيث مّولت فيه ) 9 ( م�شارف وموؤ�ش�شات تمويل اأ�شغر بموارد 

عميل  األف   )120  ( تمويل  ت�شتهدف  جنيه  مليون   )260( بلغت 

وذلك حتى دي�شمبر 2009م.

ال�شيد/  برئا�شة   االأ�شغر  للتمويل  االأعلى  المجل�س  اإن�شاء  تم 

النائب االأول لرئي�س الجمهورية، وكان ذلك خير دليل على اهتمام 

الدولة في اأعلى م�شتوياتها باأمر التمويل االأ�شغر كاأداة لمكافحة 

الفقر واإحداث التوازن االجتماعي.

فردية وجماعية  تجارب  في  ال�شودانية  الم�شارف  كذلك  انطلقت 

وتو�شعت في التمويل االأ�شغر، الذي لم يكن جديدًا عليها، لي�شمل 

االلتزام  حدود  في  تقف  ولم  مختلفة،  مجتمعية  وفئات  اأن�شطة 

االأ�شغر،  للتمويل  المركزي  ال�شودان  بنك  حددها  التي  بالن�شبة 

على  الم�شارف  من  العديد  حر�شت  اإنما   ،%12 في  والمتمثلة 

في  متخ�ش�شة  م�شارف  وجود  وبجانب  الن�شبة.  هذه  تجاوز 

التمويل االأ�شغر، والمتمثلة في بنك االأ�شرة الذي يوظف محفظته 

والتنمية  االإدخار  وم�شرف  االأ�شغر،  للتمويل   %100 بن�شبة 

االأ�شغر،  للتمويل  محفظته  من   %75 يخ�ش�س  الذي  االجتماعية 

بداأت الم�شارف االأخرى في اإن�شاء فروع متخ�ش�شة في التمويل 

طالبي  من  الم�شتحقين  لم�شاعدة  والواليات،  بالعا�شمة  االأ�شغر 

التمويل االأ�شغر للح�شول على التمويل لم�شروعاتهم في �شهولة 

وي�شر.    

ا�شتمرت الم�شارف في اأداء ر�شالتها ودورها في التمويل االأ�شغر 

كاأداة لمحاربة الفقر وتنمية االأعمال ال�شغيرة ، وم�شاعدة االأفراد 

واالأ�شر القادرة من ال�شرائح ال�شعيفة على العمل لتنمية دخولهم، 

و�شمل  التمويل.  من  النمط  هذا  في  مظلتها  بتو�شيع  وقامت 

تمويلها قطاعات االأ�شر الفقيرة والن�شاء والخريجين والمزارعين 

وكل  والمعا�شيين،  ال�شغيرة  ال�شناعات  واأ�شحاب  والحرفيين 

والمعاقين  والك�شرة  ال�شاي  بائعات  مثل  �شغيرة  حرفة  له  من 

اأدى  مما  تنا�شبهم،  التي  واالإنتاج  العمل  اأدوات  بتوفير  وغيرهم 

اإلى تطور وا�شح في اأعمالهم وو�شائل اإنتاجهم، و�شمل التمويل 

االأ�شماك  و�شيد  والحيواني  النباتي  ب�شقيها  الزراعة  االأ�شغر 

الق�س  من  المنازل  نمط  وتغيير  ال�شغيرة  وال�شناعات  والحرف 

والخدمات  االحتياجات  من  وغيرها  الثابتة  بالمواد  البناء  اإلى 

اأثر  النائية منها، وظهر جليًا  ال�شودان حتى  في مختلف واليات 

التمويل االأ�شغر في العا�شمة والواليات في نماذج وا�شحة حيث 

تغّيرت حياة اآالف االأ�شر من الفقر والعوز اإلى اال�شتقرار والحياة 

االأف�شل.

المحافظ  باإن�شاء  قامت  بر�شالتها،  الم�شارف  من  اإيمانًا 

اال�شتثمارية التي ت�شتهدف ال�شرائح ال�شعيفة في المجتمع، مثل 

جنيه،  مليون   )  40  ( قدره  براأ�شمال  االأ�شغر  التمويل  محفظة 

ومحفظة االأمان براأ�شمال قدره مائتي مليون جنيه.

لعل اهتمام الم�شارف بالجمعيات الن�شوية ودعمها بالتمويل الالزم 

االأ�شرة في تنمية دخلها يعتبر  المراأة وم�شاعدة  لتحريك طاقات 

عاماًل مهمًا في محاربة الفقر، فقد اهتمت الم�شارف في العا�شمة 

بوالياته  ال�شودان  �شرق  وكان  الن�شوية،  بالجمعيات  والواليات 

تدريبية  بدورات  والقيام  التمويل  وتوفير  الدعم  لتقديم  مجااًل 

واليات:كردفان  التمويل  من  النوع  هذا  ،و�شمل  للمراأة  تاأهيلية 

عبر  كبير  باهتمام  النيل  نهر  والية  وحظيت   ، الو�شط  دارفور   ،

لدعم  اأ�شغر  تمويل  تقديم  اأو  اإنتاجية،  ن�شوية  م�شروعات  تمويل 

اإنتاج الغذاء حظيت فيه المراأة بن�شبة %85.

بوالية  والت�شغيل  االأ�شغر  للتمويل  االأول  المهرجان  كان  وقد 

من  الخام�س  اإلى  مار�س   29 بين   ما   ( الفترة  في  الخرطوم، 

اإنتاج-  ت�شويق( فر�شة لعر�س  اأبريل ( تحت �شعار )تمويل-  

النماذج الحية والتجارب الناجحة والرائدة في التمويل االأ�شغر 

حيث عك�س المعر�س بمختلف اأجهزة االإعالم نماذج الأ�شر ون�شاء 

التمويل  من  ا�شتفادوا  وغيرهم  ومعا�شيين  وحرفيين  وخريجين 

االأ�شغر وتغيرت ظروفهم المعي�شية ب�شكل وا�شح.

دور بنك ال�سودان المركزي في التمويل الأ�سغر: 

    تم تاأ�شي�س وحدة التمويل االأ�شغر في مار�س 2007م كذراع 

لبنك ال�شودان المركزى لتنفيذ اإ�شتراتيجية تنمية وتطوير قطاع 

امتداد  تو�شيع  اإلى  تهدف  خطة  و�شع  وتم  االأ�شغر؛  التمويل 

خدمات  لتقديم  موؤ�ش�شات  تاأ�شي�س  طريق  عن  المالية  الخدمات 

التمويل االأ�شغر، والعمل على �شياغة منتجات مالية تتنا�شب مع 

االأ�شغر  التمويل  عمالء  خ�شائ�س  مع  و  اال�شتراتيجية  اأهداف 

المحتملين؛ باالإ�شافة للعمل في التطوير الموؤ�ش�شى وبناء قدرات 
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التمويل  وعمالء  االأ�شغر  التمويل  موؤ�ش�شات  في  العاملين 

بغر�س  وال�شعبية  الدينية  والقيادات  واالإعالميين  االأ�شغر، 

ت�شحيح المفاهيم ون�شر ثقافة العمل الحر.

من  عدد  اإ�شدار  تم  االأ�شغر  للتمويل  م�شجعة  بيئة  ولتوفير 

لتنمية  الداعمة  والمن�شورات  التمويلية  وال�شيا�شات  اللوائح 

ولي�س  المثال  �شبيل  على  منها   ، بال�شودان  االأ�شغر  التمويل 

الح�شر موجهات التمويل االأ�شغر للم�شارف2007م ، من�شور 

الترخي�س  �شروط  الئحة  2008م،  التقليدية  غير  ال�شمانات 

بموجب  و  2008م،  االأ�شغر  التمويل  وموؤ�ش�شات  لم�شارف 

متخ�ش�س  بنك  كاأول  االأ�شرة  لبنك  الت�شدبق  تم  الالئحة  هذه 

التي  التجارية  البنوك  عدد من  االأ�شغر مع وجود  التمويل  في 

وحدات  طريق  عن  االأ�شغر  التمويل  خدمات  تقديم  في  تعمل 

متخ�ش�شة، باالإ�شافه لعدد من موؤ�ش�شات التمويل االأ�شغر.

التمويل  لموؤ�ش�شات  والرقابى  التنظيمي  االإطار  جاء  ولقد   

ليعك�س  2011م  لعام  الودائع  تقبل  وال  تقبل  التى  االأ�شغر 

التطور الكبيرالذي حدث في قطاع التمويل االأ�شغر في ال�شودان، 

ولي�شمح بت�شجيل موؤ�ش�شات التمويل االأ�شغر التى تقبل الودائع، 

باالإ�شافة  لتحديد �شروط مختلفة للترخي�س لموؤ�ش�شات التمويل 

االأ�شغر التى تعمل على م�شتوى محلي والئي اأو اإتحادى. 

وحتى  2006م  من   ( الفترة  في  المركزى  ال�شودان  بنك  قام 

2010م (  بتخ�شي�س مبلغ )350 ( مليون جنيه �شودانى لتنفيذ 

البرنامج التجريبى للتمويل االأ�شغر اأي ما يعادل )168 ( مليون 

تعمالن  وموؤ�ش�شتين  م�شارف  ثمانية  اختيار  وتم  تقريبًا(  دوالر 

والية  االإجتماعية،  التنمية  )موؤ�ش�شة  هما  االأ�شغر  التمويل  في 

وحديثًا  ك�شال(  والية  االإجتماعية،  التنمية  وموؤ�ش�شة  الخرطوم 

للتمويل  الجزيرة  وموؤ�ش�شة  االأ�شغر  للتمويل  ال�شباب  موؤ�ش�شة 

)بنوك  الموؤ�ش�شات  لهذه  الممنوحة  المبالغ  اإجمالى  االأ�شغر، 

برامج  لتنفيذ  �شودانى  جنيه  مليون   )  162( بلغ  وموؤ�ش�شات( 

التمويل االأ�شغر.

الخا�شة  المركزى  ال�شودان  بنك  �شيا�شة  بتنفيذ  يخت�س  فيما 

بالتمويل االأ�شغر والتي جاء فيها اأن يقوم كل م�شرف بتخ�شي�س 

االأ�شغر،  للتمويل  للبنك  الكلية  التمويل  محفظة  من   %12 ن�شبة 

هنالك  بل  عالية،  بهمة  ذلك  بتنفيذ  جميعها  الم�شارف  قامت  فقد 

م�شارف تجاوزت هذه الن�شبة.

تعيين وتدريب األف خريج:

اأقدم بنك ال�شودان المركزي على خطوة جبارة باإعالنه عن تعيين 

بواقع  االأ�شغر  التمويل  مجال  في  ك�شباط  خريج  األف  وتدريب 

اثنين في كل فرع يدفع بنك ال�شودان المركزي رواتبهم لمدة عامين 

ويتولى تدريبهم، وذلك لدعم قدرات الم�شارف في مجال التمويل 

رعاية  تحت  اأنه  يحكي  الم�شهد  وكان  الوعد،  و�شدق  االأ�شغر، 

ال�شيد / علي عثمان محمد طه ، النائب االأول لرئي�س الجمهورية 

من  كل  وم�شاركة  االأ�شغر،  للتمويل  االأعلى  المجل�س  رئي�س  و 

اأكاديمية ال�شودان للعلوم الم�شرفية والمالية واتحاد الم�شارف 

ال�شوداني وبح�شورال�شد/ وزير تنمية الموارد الب�شرية والعمل 

نائب  وال�شيد/  المركزي  ال�شودان  بنك  محافظ  وال�شيد/ 

المحافظ  وعدد منال�شادة/ وزراء الدولة وال�شادة / قادة العمل 

الم�شتهدفين، ا�شت�شافت قاعة  الم�شرفي، وال�شادة/الخريجين 

ال�شداقة بالخرطوم يوم االأحد الموافق 2012/9/9 م تد�شين 

برنامج تدريب وتاأهيل األف خريج جامعي لبناء قدرات الم�شارف 

لتقديم خدمة في مجال التمويل االأ�شغر.



اأ�شامة الطيب الفكى عثمان

اإدارة العالقات الخارجية والنقد االجنبى

)3-1(

عمليات الخزينة 
واأ�ش�اق �شرف العمـالت الجنبية
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مقدمة:
اأ�شواق  ثالثة  اإلى    financial markets المالية  اال�شواق  تنق�شم 

هامة ، هى:

)Money market(:سوق النقد�  )اأ(

المالية  اال�شول  اأو  المالية  االأوراق  تداول  فيه  يتم  الذي  ال�شوق  هو 

ق�شيرة ومتو�شطة االجل مثل: الكمبياالت، ال�شيكات، اأوراق الخزينة 

الم�شارف  اأهمها  ال�شوق  هذا  تكون  التى  والموؤ�ش�شات  وغيرها 

وال�شرافات.

)Capital markets( :اأ�سواق راأ�س المال  )ب(

طويلة  المالية  اال�شول  وتداول  ا�شدار  فيها  يتم  التى  اال�شواق  هى 

االجل مثل اال�شهم وال�شندات. واأ�شواق راأ�س المال تنق�شم بدورها اإلى 

اأق�شام كثيرة منها ال�شوق االولى )�شوق اال�شدار( وال�شوق الثانوى 

)�شوق التداول( اأو اأ�شواق راأ�س المال الحا�شرة واأ�شواق راأ�س المال 

derivatives مثل  المالية  الم�شتقات  يتم فيها تداول  االآجلة واالخيرة 

العقود االآجلة والعقود الم�شتقبلية والخيارات والموؤ�شرات وقد تمدد 

هذا ال�شوق ب�شكل كبير منذ مطلع الثمانينات من القرن الما�شى وقد 

مما  االت�شال  اأجهزة  في  الهائل  التقدم  واإنت�شاره  تطوره  على  �شاعد 

ي�شر للمتعاملين الدخول اإلى هذا ال�شوق من �شا�شة اأجهزة الموبايل.

)ج( اأ�سواق تداول العمالت: 

اأ�شخم هذه اال�شواق مع حداثة �شنه هو �شوق تداول العمالت وبع�شهم 

�شوق  عليه  يطلقون  واآخرون  االجنبى  ال�شرف  �شوق  عليه  يطلق 

 )5( مبلغ  يتجاوز  ال�شوق  هذا  في  اليومى  التداول  0حجم  الفورك�س 

بليون دوالر في اليوم ويتم في هذا ال�شوق تداول كل اأنواع العمالت 

القابلة للتحويل عالميًا مثل الدوالر، اليورو، اال�شترلينى وغيرها.

 �شوق ال�شرف كما ذكرنا هو ال�شوق الذي يتم فيه االإتجار بالعمالت 

القابلة للتداول.

كيف يتم العمل في �شوق العمالت )FOREX( ؟  ما هى اأ�ش�س المتاجرة 

في هذا ال�شوق ؟ وماهى المقايي�س االأ�شا�شية لحركة االأ�شعار؟ لفهم ذلك 

البد من االإحاطة بمجموعة من المفاهيم منها:

1- اأنظمة اأ�سعار ال�سرف:
العملة  هذه  �شعر  عن  عبارة  هو  معينة،  لعملة  بالن�شبة  ال�شرف  �شعر 

مقا�شًا بالعمالت االأخرى. فاإذا قيل مثاًل اأن �شعر �شرف )واحد( دوالر 

اأمريكي هو 6 جنيه �شوداني فاإن ذلك يعني �شراء 6 جنيه �شوداني في 

�شوق ال�شرف االأجنبي يكلف )واحد( دوالر اأمريكي.

)اأ(  نظام �شعر ال�شرف الثابت:

ال�شلطات  تثبتها  التي  المحلية  العمالت  �شرف  اأ�شعار  عن  عبارة  هو 

النقدية في بلدانها اأو عن طريق ا�شتخدام الذهب كو�شيط دولي ومحلي 

للتبادل بحيث تحدد كل دولة قيمة عملتها مقابل كمية ثابتة من الذهب.

)ب( اأ�شعار ال�شرف العائمة:

ال�شرف  الأ�شعار  يترك فيه  الذي  ال�شوق  اأو�شاع  الو�شع من  هو ذلك 

بين العمالت حرية التغير من يوم الآخر بما يتفق مع قوى ال�شوق اأو ما 

ي�شمي العر�س والطلب

وهذا النوع من اأ�شعار ال�شرف على النقي�س تمامًا من اأ�شعار ال�شرف 

الثابتة، ويقت�شر تدخل ال�شلطات في حالة اأ�شعار ال�شرف الحرة على 

التاأثير على �شرعة التغير في �شعر ال�شرف فقط ولي�س الحد من ذلك 

التغير.

 )ج( اأ�شعار ال�شرف المدارة:

وهي االأ�شعار التي تكون وفقًا لتدخل البنك المركزي المنتظم في �شعر 

العر�س  بين  الفجوة  الموؤ�شرات مثل  العملة وذلك وفقًا لمجموعة من 

في  الفورية  ال�شرف  اأ�شعار  وم�شتويات  ال�شرف،  �شوق  في  والطلب 

الم�شتقبل، واأ�شواق �شعر ال�شرف الموازية.

)Floating System( :نظام التعويم )د( 

   في هذا النظام يحدد �شعر �شرف العملة بفعل قوى العر�س والطلب 

في ال�شوق، فعندما يزداد الطلب على العملة ن�شبة اإلى العر�س فاإن تلك 

العملة ترتفع قيمتها، بينما العمالت التي يزداد عر�شها في ال�شوق عن 

الكمية المطلوبة فاإن قيمتها تنخف�س .

2-العوامل الموؤثرة على اأ�سعار ال�سرف:

)اأ( �سعر العملة اأو )�سعر ال�سرف(:

جديدًا  اقت�شاديًا  عن�شرًا  يدخل  مختلفة  بعمالت  البالد  بين  التعامل 

وهو �شعر ال�شرف االأجنبي )foreign exchange rates( ويعرف باأنه 

الوحدة من النقد االأجنبي معبرًا عنه بوحدات من العملة الوطنية، مثاًل 

اأن  افتر�شنا  فاإذا  اأمريكيًا،  دوالرًا   1،95 ي�شاوي  االإ�شترليني  الجنيه 

التاجر االأمريكي يريد ا�شتيراد ب�شاعة ثمنها )100 ( جنيه اإ�شترليني 

 195 مبلغ  لبنكه  يدفع  اأن  المذكور  ال�شرف  �شعر  باعتماد  عليه  فاإن 

اإلى  تحويلها  يتم  االإ�شترلينية  الجنيهات  هذه  مقابل  اأمريكيًا  دوالرًا 

اإ�شترليني ثم اإر�شالها اإلى اإنجلترا اأو قد يحدث اأن تحول قيمة الب�شاعة 

التاجر  فيقوم  اأنجلترا  اإلى  التحويل-  قابلة  عمله  الأنه   - بالدوالر 

االإنجليزي بتحويل قيمة الدوالرات اإلى جنيهات اإ�شترلينية عن طريق 
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البنك الذي يتعامل معه.

من هنا نجد اأن اأ�شعار العمالت االأجنبية في دولة ما ت�شعر بنف�س طريقة 

اأ�شعار ال�شلع والخدمات، اأي يتم ذلك بوحدات العملة المحلية في تلك 

الدولة، فعندما ي�شعر الدوالر االأمريكي مثاًل في ال�شوق االأردني على 

اأ�شا�س 0،365 فاإن هذا يعني اأن الدوالر االأمريكي ي�شاوي 365 فل�شًا 

في  والخدمات  ال�شلع  اأ�شعار  لت�شمية  مت�شابهة   ت�شمية   وهي  اأردنيًا 

يعني  والذي   2،74 اأ�شا�س  على  ال�شعر  يعطي  وقد  االأردني،  ال�شوق 

بدوره اأن الدينار االأردني ي�شاوي  2،74 دوالرًا اأمريكيًا وال�شعر االأخير 

هو معكو�س اأو مقلوب ال�شعر االأول )1/0،365 ي�شاوي 2،7397( اأو 

.)Reciprocal Rate( ما ي�شمى بال�شعر التبادلي

)ب( العوامل  التي توؤثر علي اأ�سعار العمالت:

ارتفاع اأو انخفا�س �شعر عملة معينة في ال�شوق تحكمه عوامل مختلفة 

منها:

1- العر�س والطلب:

ال�شبب المبا�شر في تغيير �شعر عملة يكمن في عدم التوازن الذي قد 

ينتج بين عر�س هذه العملة والطلب عليها. فعندما يجد المتعاملون في 

في  عر�شها  لقلة  معينة  عملة  �شراء  على  قادرين  غير  اأنف�شهم  ال�شوق 

يحدث  والعك�س   ، �شعرها  الرتفاع  قويًا  مبررًا  يعتبر  هذا  فاإن  ال�شوق 

عندما يجد المتعاملون اأنف�شهم قادرين على الح�شول على هذه العملة 

اأو عندما ي�شود لديهم  بكل ب�شاطة وي�شر لزيادة عر�شها في ال�شوق، 

ال�شعور في مقدرتهم الح�شول عليها باأ�شعار اأف�شل لل�شبب ذاته فاإن 

هذا �شيدفع �شعرها لالنخفا�س.

تحكمها  و  ال�شلع  ت�شبه  االأ�شواق  في  العمالت  اأن  المعروف  من 

الكميات  عن  المطلوبة  الكميات  تزيد  فعندما  والطلب،  العر�س  قوى 

اإلى الم�شتوي الذي  المعرو�شة فاإن �شعر العملة �شيرتفع حتى ي�شل 

يجد فيه الم�شترون اأنه من غير المجزي �شراء مبالغ اإ�شافية، وعندما 

فيه  يجد  الذي  الحد  اإلى  �شينخف�س  �شعرالعملة  فاإن  العك�س  يحدث 

البائعون اأنه من غيرالمجزي بيع مبالغ اإ�شافية.

    حجم الكميات المتعامل بها و�شرعة دوران هذه الكميات ي�شكالن 

ال�شيولة  اإلى  الحاجة  اأن  كما  ال�شرف،  �شعر  تغيير  في  رئي�شًا  عاماًل 

مختلفة  الإغرا�س  ال�شرف  عمليات  في  تتعامل  التي  للجهات  الكبيرة 

�شرف  �شعر  على  توؤثر  ما  عادة   ، المحا�شبية  وال�شئون  كالميزانيات 

العملة من خالل التاأثير على معطيات العر�س والطلب لهذه العملة.

2-  معدل الت�سخم:

ال�شلع  باأ�شعار  مقارنة  معينة  دولة  في  ال�شلع  اأ�شعار  م�شتوى  ارتفاع 

الدولة،  لهذه  نقدية  اأو  مالية  اإجراءات  يتطلب  االأخرى،  الدول  في 

اأن  لو  والعك�س يحدث   ، يتطلب تخفي�س عملتها  فاإن هذا  غيابها  وفي 

الدولة تتمتع بم�شتوى اأ�شعار اأقل من الدول االأخرى فذلك يحتاج اإلى 

والك�شاد  الك�شاد  دولة ظروف  اأي  واجهت  واإذا  عملتها0  تقييم  اإعادة 

اأ�شعارها متدنية ومناف�شة من  اأن تجعل  الت�شخمي فمن المغري لها  

االإجراء  االأخرى،وبهذا  الدول  عمالت  مقابل  عملتها  تخفي�س  خالل 

تحفز الدول االأخرى على زيادة وارداتها، اأي حدوث زيادة ل�شادرات 

الدولة المنخف�شة قيمة عملتها.

3- معدل الفائدة:

توجد عالقة بين �شعر العملة و�شعر فائدتها، ففي حين يعتبر ارتفاع 

�شعر الفائدة �شببًا لقوة العملة يعتبر انخفا�شه �شببًا ل�شعفها بافترا�س  

ثبات بقية العوامل المرتبطة بها . واالأ�شعار الم�شار اإليها هي اأ�شعار 

العر�س والطلب ولي�شت  التي تحددها قوى  للتحويل  القابلة  العمالت 

االأ�شعار التي تتدخل الحكومة من خالل �شيا�شاتها النقدية في و�شعها 

وتحديدها.

على �شبيل المثال عند وجود توازن اقت�شادي بين دولتين، فاإن �شعر 

الفائدة المرتفع في الدولة االأولي �شيعمل على تدفق المال من الدولة 

الثانية الأن �شعر الفائدة في الدول الثانية اأقل منه في الدولة االأولي، 

يدعو  مما  الدولتين  بين  متوازن  غير  الو�شع  هناك  يجعل  الذي  االأمر 

اإلى عمل تعديل في اأ�شعار الفوائد القائمة بين الدولتين ، بحيث يرتفع 

�شعر الفائدة المنخف�س للدولة الثانية اأو ينخف�س �شعرالفائدة المرتفع 

للدولة االأولي، اأو من الممكن العمل على حل هذه الم�شكلة عن طريق 

عملة  �شعر  ينخف�س  ،بحيث  الدولتين  عملتي  تبادل  �شعر  في  تعديل 

الدولة االأولي مقابل عملة الدولة الثانية اإلى الم�شتوى الذي يوقف فيه 

تدفق االأموال غير المتوازن بينهما.

4- مكونات ميزان المدفوعات:

ميزان المدفوعات يقي�س عادة التغيرات في التدفقات للعمالت االأجنبية 

فعلينا البحث في مكونات هذا الميزان لن�شتطيع الوقوف على مكوناته 

واأثرها على اأ�شعار ال�شرف:

اأ. الت�شدير:

االأجنبية  بالعملة  لمنتجاتها  الم�شدرة  الدولة  �شادرات  قيمة  ُت�شدد 

عن طريق حوالة خارجية اأو �شيكات اأو اعتماد م�شتندي اأو م�شتندات 

�شحن ت�شلم للم�شتورد مقابل ال�شداد. 

العملة  له مقابل  �شتدفع  التي  االأجنبية  العملة  ببيع  الم�شدر  قام  واإذا 

الوطنية، فاإن الطلب على العملة الوطنية �شيزيد وهذه الزيادة �شتوؤدي 
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اإلى تح�شين �شعر العملة المحلية0

ولو كان الم�شدر �شيت�شلم قيمة ال�شادرات بعملته المحلية، فاإن على الم�شتورد 

اأن يبيع مقابلها عملة اأجنبية وهذا يعمل على زيادة الطلب على العملة المحلية 

مما يرفع من قيمتها 0تاأثير ذلك على �شعرالعملة المحلية ال يختلف عن الحالة 

التي ُت�شدد فيها قيم ال�شادرات بالعمالت االأجنبية اإال اإذا كان بحوزة الم�شتورد 

العملة المحلية للبلد الم�شدر قبل تنفيذ عملية الت�شدير للبلد االآخر.

ب. اال�شتيراد:

ا�شتيراد دولة ما ل�شلع من دول اأخرى �شيوؤدي اإلى دفع مبالغ بالعملة االأجنبية 

االأجنبية،  العملة  من  يقابلها  ما  لتوفير  المحلية  عملتها  تبيع  اأن  يلزمها  ،لذا 

وهذا �شيزيد من عر�س عملتها المحلية ويوؤدى اإلى تخفي�س �شعرها

اأ�شباب ت�شدير وا�شتيراد الخدمات االأخرى:

بما اأن ت�شدير �شلع بلد ما اإلى بلدان اأخرى يوؤدى اإلى زيادة الطلب على عملة 

البلد الم�شدر فاإن نف�س النتائج تنطبق على عملية ت�شديرالخدمات، وهذا اأي�شًا 

ينطبق على ا�شتيراد الخدمات.

ومن االأمثلة التي تطبق على الخدمات من الممكن تطبيقها على عمليات التاأمين 

وال�شحن البري والجوي التي تدفع لمواطني بلدان اأخرى باالإ�شافة اإلى ما 

يترتب على ذلك من عموالت البنوك المتعامل معها.

5- النفقات ال�سياحية:

عندما يقوم ال�شياح من البلدان االأجنبية بزيارة بلد ما فعليهم اأن ينفقوا اأموااًل 

اإليه.  يذهبون  الذي  للبلد  الوطنية  بالعملة  االإنفاق  هذا  يجري  ما  وعادة  فيه، 

وحتى يح�شلوا على هذه االأموال البد من بيع عملة اأجنبية ليح�شلوا على العملة 

الوطنية، هذا بدوره �شيزيد الطلب على العملة المحلية و�شيدفع ب�شعرها اإلى 

التي  ال�شياحية  النفقات  فاإن  المقابل  االأجنبية، وفي  العمالت  االرتفاع مقابل 

ينفقها مواطنوا بلد ما في زيارتهم اإلى خارج بلدهم يتطلب منهم الح�شول على 

العمالت الخا�شة بالبلدان التي يزورونها يوؤدي هذا اإلى زيادة عر�س عملتهم 

المحلية وبالتالي �شيدفع ب�شعرها اإلى االنخفا�س مقابل العمالت االأخرى.

6- تحويالت المغتربين:

وترتبط هذه العملية بالحواالت التي يت�شلمها بلد ما من مواطنيه العاملين في 

الخارج �شواء كان ذلك عن طريق التحاويل اأو المبالغ النقدية بحوزة القادمين 

من الخارج اإلى بالدهم.

7- اأرباح ال�ستثمارات:

من خالل تح�شيل اأرباح اال�شتثمارات التي يقيمها مواطنوا البلد في البلدان 

القيام بعر�س  بلدهم فعليهم  اإلى  االأرباح  باإدخال هذه  االأخرى ويرغب هوؤالء 

)بيع( العملة االأجنبية ل�شراء العملة المحلية مما يوؤدي اإلى زيادة الطلب على 

العمالت  مقابل  االأجنبية  االأ�شواق  في  �شعرها  رفع  وبالتالي  المحلية  عملتهم 

لغير  اأرباح  تتحقق  عندما  يحدث  العك�س  اأن  نجد  المقابل  وفي  االأخرى. 



يوؤدي  مما  بلدانهم  من  اإخراجها  في  ويرغبون  ما  بلد  في  المقيمين 

اإلى زيادة عر�س العملة المحلية ويدفع ب�شعرها اإلى االنخفا�س مقابل 

العمالت االأخرى. 

مثال ذلك اأرباح الم�شاهمين االأجانب في �شركات االت�شاالت “ زين “ 

و “ اأم تى اأن “.

8-القرو�س الدولية:

     تتكون من االأموال التي تنتقل من بلد اإلى اآخر كقرو�س لحكومة اأو 

مواطني البلد االآخر، وعند منح القر�س فاإن ذلك يوؤدي اإلى زيادة الطلب 

على عملة البلد الذي تحول اإليه قيمة القر�س وزيادة عر�س عملة البلد 

للبلد  المحلية  العملة  �شعر  رفع  اإلى  يوؤدي  مما  القر�س،  �شيمنح  الذي 

المقتر�س وانخفا�س �شعر العملة للبلد المقر�س.

اإلى ت�شديد قيمة القرو�س فاإن ذلك    وفي المقابل عندما تحتاج البلد 

رفع  اإلى  يوؤدي  مما  المقر�س  البلد  عملة  على  الطلب  زيادة  اإلى  يوؤدي 

�شعرها وكذلك زيادة في انخفا�س �شعرها مقابل العمالت االأخرى.

9- الم�ساعدات الخارجية:

  تت�شمن الم�شاعدات الخارجية المبالغ التي ترد اإلى بلد ما دون مقابل 

حيث تق�شم اإلى م�شاعدات حكومية وم�شاعدات خا�شة.

الحكومات  تدفعها  التي  الم�شاعدات  هي  الحكومية  فالم�شاعدات 

بقطاعات  الخا�شة  الم�شاريع  من  عدد  لتنفيذ  اأخري  لحكومة  االأجنبية 

التنمية ولدعم ميزانيتها.

اأما الم�شاعدات الخا�شة والدولية فهي عبارة عن الم�شاعدات التي     

تكون على �شكل تبرعات ودون مقابل من الموؤ�ش�شات الدولية واالأفراد 

من  ترد  التي  الم�شاعدات  عليها،  ومثال  الخارج  في  يعملون  الذين 

الموؤ�ش�شات العلمية والدينية وموؤ�ش�شات االأمم المتحدة.

من  المبالغ  تحول  يظهرعند  ياأتي  الخارجية  الم�شاعدات  هذه  اأثر     

على  الطلب  زيادة  اإلى  يوؤدي  مما  المحلية  العملة  اإلى  االأجنبية  العملة 

حالة  في  العك�س  ويحدث  �شعرها،  رفع  عنه  ينتج  مما  المحلية  العملة 

خروج المبالغ كم�شاعدات من بلد اإلى بلدان اأخرى.

10- التحويالت الراأ�سمالية وال�ستثمارات الأجنبية:

تتلخ�س هذه العملية في انتقال روؤو�س االأموال من بلد اإلى اآخر حيث 

تحول اإلى اأ�شول في البلد االآخر لتعطي مردودًا، وتق�شم التحويالت 

الراأ�شمالية اإلى نوعين رئي�شين:-

-   انتقال روؤو�س االأموال من بلد اإلى اآخر كاأ�شول عينية مثل: ا�شتثمارات 

في م�شانع اأو عقارات اأو غيرها من الم�شروعات التنموية.

-   تحويل االأموال من بلد اإلى اآخر كاأ�شول مالية مثل: اأ�شهم ،�شندات 

وودائع الأجل وغيرها من االأ�شول المالية.

اإليه  تتجه  الذي  البلد  عملة  على  الطلب  يزيد  االأموال  روؤو�س  انتقال 

روؤو�س االأموال حيث يرفع �شعرها في االأ�شواق وبالمقابل يوؤدي اإلى 

وبالتالي  االأموال  روؤو�س  منه  تخرج  الذي  البلد  عمالت  عر�س  زيادة 

هبوط اأ�شعارها.

11. التدخل الحكومي:

    ياأتي اأثر التدخل الحكومي على اأ�شعار العمالت من خالل �شيا�شات 
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وتعني  والمالية.  النقدية  بال�شيا�شتين  يتعلق  فيما  وبخا�شة  الدولة 

اإنفاقه  اأوجه   ، اأولياته   ، المالية باالإنفاق الحكومي : حجمه  ال�شيا�شة 

وطرق تمويله بما في ذلك اإيرادات الحكومة باأنواعها وطرق تح�شيلها 

اإلى  باالإ�شافة  والتمويل  االقترا�س  واأ�شاليب  اأعبائها  توزيع  واأ�ش�س 

اإدارة الدين العام واأموال الدولة.

القوة  يمثل  الذي  النقد  عر�س  بتحديد  النقدية  ال�شيا�شة  ُتعني  كما 

ال�شرائية لها وتاأثيرها على اال�شتهالك واالإدخار وميزان المدفوعات، 

المحلية  لموجوداته  رئي�شًا  موؤ�شرًا  المركزي  البنك  ميزانية  وتعتبر 

وتعتبر  هذا  االأجنبية،  العمالت  من  الر�شمي  االحتياطي  وتوزيعها 

ميزانية البنك المركزي اإ�شافة اإلى ميزانيات البنوك االأخرى العاملة 

في القطاع الم�شرفي موؤ�شرًا مهمًا للموجودات المحلية ونمو االئتمان 

واالحتياطيات من العمالت االأجنبية.

    ا�شتخدام البنك لالأدوات غير المبا�شرة في اإدارة ال�شيا�شة النقدية 

هذه  حجم  تنظم  مالية  اأوراق  اإ�شدار  طريق  عن  بال�شيولة  والتحكم 

حجم  مع  الفائدة  اأ�شعار  تحرك  يرافقها  االئتمان  وحجم  ال�شيولة 

ب�شورة  تتاثر  العمالت  �شرف  اأ�شعار  فاإن  وعليه  المتاحة،  ال�شيولة 

اأ�شا�شية  النقدية والمالية. منها عوامل  ال�شيا�شتين  وا�شحة بمكونات 

نو�شح  اأن  نريد  المجال  هذا  وفي  الحقا.  �شنذكرها   - فنية  وعوامل 

اأن العملة الوطنية هي عملة مقبولة  المالحظات التالية مع االفترا�س 

في التجارة الخارجية.

الجنية  علي  طلبًا   : يمثل  مثاًل،  اإنجليزية،  �شلعة  علي  المحلي  الطلب 

هذه  بقيمة  الوطنية  للعملة  عر�شًا  و  ال�شلع  هذه  بقيمة  االإ�شترليني 

ال�شلع، وعليه ن�شتطيع اأن نقول:

- اإن اال�شتيراد يزيد الطلب علي العمالت االأجنبية ويزيد عر�س العملة 

الطلب  يزيد  الت�شدير  اأن  حين  في  العالمية،  االأ�شواق  في  الوطنية 

االأجنبي علي العملة الوطنية ويزيد عر�س العمالت االأجنبية في ال�شوق 

الوطني، وحيث اأن الم�شتوردات من ال�شلع غير المنظورة )الخدمات( 

من  وال�شادرات  الم�شتوردات  به  تقوم  الذي  الدور  بنف�س  تقوم 

ال�شلع المنظورة )الب�شائع وال�شلع(، فاإننا ت�شتطيع اأن نعمم ما يلي 

بخ�شو�س محددات الطلب والعر�س االأجنبي علي العملة الوطنية.

- يتحدد الطلب االأجنبي علي العملة الوطنية بجميع العمليات المالية 

عر�س  يتحدد  بينما  المدفوعات  ميزان  في  الدائن  للجانب  والتجارية 

العملة الوطنية في الخارج بجميع العملـيات المالية والتجارية المقيدة 

في الجانب المدين في ميزان المدفوعات،  مروان )1988(.

3-  اأنواع العمالت:-
: BASIC CURRENCIES العمالت الرئي�شية

لكل دولة عملتها الخا�شة0في �شوق ال�شرف الدولي يعطي لكل عملة 

حدوث  دون  المتاجرين  بين  التعامل  لي�شهل  به  تعرف   Symbol رمز 

بها،  تتعامل  التي  العملة  ا�شم  في  ت�شترك  الدول  بع�س  الأن  اأخطاء 

فالدوالر مثاًل  هو ا�شم عملة :) الواليات المتحدة االأمريكية ، ا�شتراليا 

للعمالت،  الرموز  هذه  علي  عالميًا  االتفاق  تم  لذا   ،) وهكذا..  كندا  و 

وعادة ما تعطي العملة رمزًا مكونًا من ثالثة اأحرف مثاًل: رمز الدوالر 

U.S dollar  اخت�شارًا ل USD االأمريكي هو

Canadian dollar اخت�شارا ًل CAD رمز الدوالر الكندي هو

 Australian ل   اخت�شارا   AUD هو  االأ�شترالي  الدوالر  ورمز 

Dollar

هنالك عمالت رئي�شية تتركز فيها جل عمليات البيع وال�شراء والتعامل 

USD عالميًا وهي الدوالر االأمريكي، وهو عملة الواليات المتحدة

EUR                     اليورو، وهي العملة االأوربية

JPY            والين الياباني، وهو عملة اليابان ورمزه

GBP    والجنيه االإ�شترليني: وهو عملة بريطانيا ورمزه

 CHF والفرنك ال�شوي�شري وهو عملة �شوي�شرا ورمزه

هذه  و�شراء  بيع  في  المتاجرة  من   %80 تتم  العمالت  �شوق  في     

العمالت الخم�شة ال�شابقة، لكن الدوالر االأمريكي يكاد يكون هو العملة 

حده  علي  عملة  كل  تعامل  يتم  حيث   ، كافة  العمالت  مقابل  الم�شتركة 

مقابل الدوالر.

    تعر�س العمالت عادة في �شكل اأزواج ، الأن الذي يبيع عملة هو في 

الحقيقة ي�شتري عملة اأخري فاأنت حين تبيع GBP/USD فاأنت تبيع 

االإ�شترليني وت�شتري الدوالر االأمريكي.

 : هي   ، الدوالر  مقابل  تبادلها  يتم  عندما  رئي�شية  عمالت  توجد        

)اليورو، االإ�شترليني، الين والفرنك ال�شوي�شري(  وتعر�س هكذا:   

                                             EUE/USD
                                         GBP/USD
                                          USD/JPY

                                                    USD/JPY

العمالت المهجنة:

اأخري  عملة  مقابل  عملة  اأي  ن�شتري  اأن  يمكننا  العمالت  �شوق  في     

دون الحاجة للدوالر االأمريكي، وت�شمي هذه العمالت التي يتم �شراوؤها 

وبيعها مقابل عمالت اأخري غير الدوالر بالعمالت المهجنة.
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واأ�شهر العمالت المهجنة:

EUR/GBP اليورو مقابل الجنيه االإ�شترليني  

EUR/JPY اليورو  الين   

EUR/CHF اليورو  الفرنك   

GBP/JPY الجنيه االإ�شترليني  مقابل الين  

GBP/CHF الجنيه  االإ�شترليني الفرنك  

-:RATES 4- اأ�سعار العمالت
   �شعر العملة هو ما يجب دفعه من عملة للح�شول علي عملة اأخري ، 

1.60= EBP/USD:مثاًل

   وهذه ال�شيغة تعني اأننا يجب اأن ندفع 1.60 دوالرًا للح�شول علي 

اأهميته  ال�شيغة  في  الرموز  و�شع  ولترتيب  واحد،  اإ�شترليني  جنيه 

االأ�شا�س)  العملة  ت�شمي  ال�شيغة  اأوال في  التي يو�شع رمزها  فالعملة 

العملة  من  دفعه  المطلوب  المبلغ  هو  وال�شعر   )  Base currency
)االأولى(  االأ�شا�س  العملة  من  واحدة  وحدة  علي  للح�شول  الثانية 

بدفع  مطالبين  اإننا  يعني  هذا   ،1.30  =  EUR/USD نقول  وعندما 

1.3 دوالر للح�شول علي يورو واحد، فاإذا اأردنا اأن نعرف العك�س اأي 

كم مطلوب من العملة االأ�شا�س للح�شول علي وحدة واحدة من العملة 

الثانية فاإن الدوالر = 1.30/1 يورو اأي .769 يورو.

العمالت المبا�شرة والعمالت غير المبا�شرة:

العمالت التي يو�شع رمزها قبل رمزالدوالراالأمريكي تكون هي العملة 

االأ�شا�س ، واأهم هذه العمالت في ال�شوق الدولي هي:

   UR/USD اليورو   

  GBP/USD الجنيه االإ�شترليني  

 AUD/USD الدوالر االأ�شترالي  

قبلها  االأمريكي  رمزالدوالر  يو�شع  التي  هي  غيرالمبا�شرة  العمالت 

ويكون الدوالر هوالعملة االأ�شا�س ، واأهم هذه العمالت هي: 

USD/JPY الين الياباني  

USD/CHF الفرنك ال�شوي�شري 

USD/CAD والدوالر الكندي 

واأهمية هذه الترتيبات �شتظهر لنا عندما ن�شتهل بع�س القواعد لح�شاب 

قيمة العملة بطريقة التقاطع) Cross Rates (،كذلك بالن�شبة لعمليتي 

يعني  مثال،  واليورو  الجنيه  اأمام  ال�شعر  ارتفاع  فان  وال�شراء  البيع 

ارتفاعها اأو انخفا�س الدوالر بينما اإذا ارتفع ال�شعر اأمام الين والفرنك 

فان هذا يعني انخفا�شهما وارتفاع الدوالر. هذا يعني اأن ارتفاع ال�شعر 

اأمام الزوج يعني ارتفاع �شعر العملة االأ�شا�شي وانخفا�س �شعر العملة 

الثانية والعك�س �شحيح.

وكيفية  الدولية  البور�سات  في  العمالت  اأ�سعار  تق�سيم   *

  :)pips( احت�ساب النقاط

  تر�شد اأ�شعارالعمالت في البور�شات العالمية حتى جزء من ع�شرة 

العمالت  واأغلب  الجنيه،  اليورو،  مثل  للعمالت  بالن�شبة  جزء  اآالف 

للين  بالن�شبة  بالمائة  المائة  من  جزء  حتى  تر�شد  لكنها  االأخرى، 

 EUR/USD يكون  مثاًل  الدوالر  مقابل  ف�شعراليورو  الياباني، 

للجنيه    وكذلك  الع�شرية.  الفا�شلة  بعد  خانات  اأربع  اأي   ،  1.3262=

1.9674 = GBP/USD

 120.20=USD/JPY اأما بالن�شبة للين فيكتب هكذا

اأي خانتين بعد الفا�شلة الع�شرية، فاأقل تغيير يمكن اأن يحدث في �شعر 

الجنيه واليورو والفرنك هو.0001

واأقل تغيير يمكن اأن يحدث في �شعر الين هو.01

 Point OR PIP وي�شمي اأقل جزء يمكن اأن يحدث ل�شعر العملة النقطة

1.3126= EUR/USD = اإذا كان �شعر اليورو مقابل الدوالر

1.3627 = EUR/USD ثم اأ�شبح

    يكون التغير = 0.0001

one pip نقول اأن اليورو ارتفع نقطة واحد مقابل الدوالر

مثال)1 (:

1.4234 = USD/CHF = اإذا كان �شعر الدوالر مقابل الفرنك

 1.4233=USD/CHF ثم اأ�شبح

بن�شبة تغير 0.0001   ،نقول اأن الفرنك قد ارتفع نقطة واحدة مقابل 

الدوالر ونالحظ اأن الفرنك هنا عملة غير مبا�شرة لذلك فاإن انخفا�س 

الرقم اأمام الزوج يعني ارتفاع �شعره للعملة غيراالأ�شا�س وهي الفرنك 

ال�شوي�شري هنا.

مثال)2(:

120.5 = USD/JPY اإذا كان �شعر الدوالر مقابل الين

120.51 = USD/SPY  ثم اأ�شبح

اأي بن�شبة تغير.01

نقول اأن الين قد انخف�س نقطة مقابل الدوالر.

الربح والخ�شارة من تجارة العملة:

     بما اأن �شعر العملة يتغير بن�شبة ثابتة هي النقاط، وكلما زاد الفارق 

تجارة  من  الخ�شارة  اأو  الربح  ازداد  ال�شراء  و�شعر  �شعرالبيع  بين 
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العملة.ويمكن ح�شاب الربح اأو الخ�شارة بمعادلة ب�شيطة كاالآتي:

فارق النقاط = )�شعر البيع – �شعر ال�شراء(* 10.000

فاإذا كانت االإ�شارة موجبًا يكون الفارق ربحًا0

واإذا كانت االإ�شارة �شالبًا يكون الفارق خ�شارة0

مثال )3 (:

1.3850 = EUR/USD.ا�شتري كمال يورو ب�شعر

1.3890 = EUR/USD      وباعه ب�شعر

فكم يكون ربحه اأو خ�شارته؟

الحل:

 × – �شعر ال�شراء(  البيع  اأو خ�شارة( = ) �شعر  النقاط )ربح  فارق 

10000

10000 =  40 * )1.3890-1.3850( =

اإذا فان الربح هو 40  نقطة

مثال )4(:

 1.5289 = GBP/USD قام علي ببيع جنيه اإ�شترليني ب�شعر

1.5320 = GBP/USD                     ثم ا�شتراه ب�شعر

فكم هو فارق الجنيه اأو خ�شارته

الحل:-

فارق النقاط = )�شعر البيع – �شعر ال�شراء( × 10000

   = )15320-1.5289( × 37 = 1000نقطة

هذا يعني اأن الخ�شارة هي 37

ح�شاب النقاط للين الياباني كاالآتي:

= )�شعر البيع – �شعر ال�شراء( × 100 × 1

123.50 = EUSD/JPY مثال )5( ا�شتري عثمان الين ب�شعر

122.30 = USD/JPY ثم باعه ب�شعر

فكم هو فارق النقاط وهل هو رابح اأم خا�شر

الحل:

فارق النقاط =)�شعر البيع – �شعر ال�شراء( × 100 × -1

1- × 100 × )122.30-123.50(

=)-1.2(*100*-1=    120 نقطة

يبقي االإجابة علي ال�شوؤال المهم كم ت�شاوي قيمة النقطة:-

ال�شوق0  في  به  بالتعامل  الم�شموح  العقد  حجم  يحددها  النقطة  قيمة 

في العادة حجم العقد اأو ما ي�شمي باللوت في ال�شوق العالمي ت�شاوي 

100.000

 1000 وكل   100.000 هو  ال�شوق  في  للمتاجرة  حجم  اأقل  اأن  اأي 

وحدة يعبر عنها بحرف K فاإذا اأردت اأن تبيع اأو ت�شتري 100.000 

تقول 100k وهكذا اإذا كانت قيمة النقطة الواحد اأي من عقد الدوالر 

اأواليورو اأوالجنيه االإ�شترليني

= x 0001. = 10 100.000دوالر0

 100.000 فاإذا اختلف حجم العقد الم�شموح عن هذا المتعارف عليه 

حينئذ تختلف قيمة النقطة0

 كيف نح�شب قيمة الربح اأو الخ�شارة ؟

× قيمة  النقاط  × فارق  )اللوت(  العقود  عدد  الخ�شارة =  اأو  الربح 

النقطة.

فاإذا كان الناتج موجبًا كان ربحًا وان كان الناتج �شالبًا كانت خ�شارة.

مثال)6(:-

1.95260 = GBP/USD ا�شتري را�شد واحد لوت من الجنيه ب�شعر

1.9685 = GBP/USD                              ثم باعه ب�شعر 

فكم الربح اأو الخ�شارة التي حققها؟

الحل:

اأوال نح�شب فارق النقاط = )�شعر البيع – �شعر ال�شراء(×10000

= )1.9526-1.9685( × 10000 = 159 نقطة

العائد = عدد العقود × فارق النقاط × قيمة النقطة

   1 159x x 10 = 1590 $

باعتبار اأن قيمة النقطة الواحدة = 10$ )ربح(

�شا�شات التداول العالمية:

     توجد م�شطلحات يتم التعامل بها عبر هذه ال�شا�شات التي يتم تداول 

العمالت من خاللها البد لكل متعامل من االإلمام بها، ومنها:

 Bid( وهو الفرق ما بين �شعر العر�س والطلب ،Spread الهام�س 

)and ask

BID شعر بيع العملة الرئي�شية هو �شعر العر�س ويعرف بـ�

ASK شعر �شراء العملة الرئي�شية هو �شعر الطلب  ويعرف بـ�

مقداره   ،% التغير  ن�شبة  �شعر،  ،اأدني  �شعر  اأعلي  عر�س  يتم  ما  عادة 

والوقت الذي و�شع فيه ال�شعربتوقيت غرينت�س. 
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المقدمة : 

للدولة   الإقت�سادية  التنمية  بقدٍركبيٍرفي  ال�سادرات  ت�ساهم        

 � والخدمات  ال�سلع  لإ�ستيراد  الالزمة  ال�سعبة  العمالت  بتوفير 

النمو  على  توؤثر   �  ، الكليين  �العر�ض  الطلب  عمليتى  بين  توازن 

الإقت�سادي .

حتى  العالمي  لالإقت�ساد  كبيرًا  هاج�سًا  تمثل  الطاقة  تكن  لم       

نهاية �سبعينات القرن الما�سي ، حيث كانت اأ�سعارها متدنية � �سوق 

يكن  فلم   ال�سودان  في  اأما   ، فقط  الم�سترون  ي�سيطرعليه  الطاقة 

اأربع  ال�سودان  في  الت�سويق  بن�ساط  تقوم  كبيرًا وكانت  ال�ستهالك 

�سركات اأجنبية هي : �سل ،موبيل ، توتال ، واأجب  ، وكانت ت�ستورد 

المواد النفطية من �سركاتها الأم0نتيجة للتو�سع في م�ساريع اإنتاج 

القطن )المناقل( � م�ساريع الزراعة الآلية ، ال�سناعات الخفيفة 

اإزداد   ، النقل  حركة  في  والتو�سع   ، ال�سكان  عدد  في  والزيادة 

فاتورة  �زادت  ال�سودان  في  النفطية  المنتجات  اإ�ستيراد  ا�ستهالك 

ال�ستيراد واأثرت على ميزان المدفوعات ، وروؤى اأنه لمخرج من 

ذلك  اإل با�ستخراج  النفط محليًا لتغطية فاتورة ا�ستيراده وت�سدير 

وبرامج  خطط  لتنفيذ  تكفي  اأجنبية  عمالت  على  للح�سول  الفائ�ض 

 ، نموه  معدلت  لزيادة    ، ال�سودانى  لالإقت�ساد  الهيكلي  الإ�سالح 

الربع  بداية  في  منه  �سحنة  اأول  وت�سدير  ا�ستخراجه  تم  وبالفعل 

الثالث من العام 1999م وكان ذلك اإنجازًا كبيرًا ، واأ�سبح ال�سودان 

من الدول الم�سدرة للنفط. 

   اإعتمد ال�سودان على ال�سادرات النفطية بن�سبة 95% من اإجمالى 

العامة  الإيرادات  جملة   من   %50 حوالي  تمثل  فهى  �سادراته 

القطاعات  �سادرات  �سلبًا على  ذلك  واأثر  العام 2008م  في  للدولة 

الأخرى غير النفطية التى �سكلت ن�سبة 5% فقط. 

اأحمد ح�شن اأحمد الخ�شر

اإدارة ال�شئون االإدارية

واأثرها على ارتفاع معدلت الت�شخم في ال�ش�دان

اأزمة ال�شادرات النــــفطية
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بداية اأزمة ال�سادرات النفطية : 

بداأت اأزمة ال�شادرات النفطية في ال�شودان بحدوث االأزمة المالية 

 ، عالميًا  النفط  اأ�شعار  على  �شلبًا  اآثارها  اإنعك�شت  والتي  العالمية 

للبرميل في  ( دوالر  اأ�شعاره من  حوالي )140  اإنخف�شت  حيث 

العام 2008م  اإلي ) 40( دوالر، فعند اإنخفا�س اأ�شعار النفط عالميًا 

االنخفا�س  بهذا  فعليًا  تاثيرًا  ال�شودان  تاثر    %70 حوالي  اإلي 

نتيجة االعتماد على مورد اإقت�شادي واحد هو )النفط ( مما اأثر 

الناتج القومي االإجمالي وعلى الموازنة العامة للدولة  �شلبًا على 

فاأدت   ، لل�شودان  االإقت�شادي  االإ�شتقرار  وعلى  الفترة  تلك  في 

اإلي نق�س االأحتياطي من النقد االجنبي للدولة ، مما حدا بها اإلى 

هذا  الإعادة  والخطط  االإقت�شادية  وال�شيا�شات  الدرا�شات  اإعداد 

االإحتياطي المفقود من النقد ااْلجنبي . 

حدة  زيادة  على  واأثره  الجنوبى  ال�سودان  اإنف�سال 

الزمة:

في الوقت الذي كنا ما زلنا نعاني فيه من تداعيات االأزمة المالية 

االإقت�شادي  الو�شع  على  الكثيفة  بظاللها  القت  التي  العالمية 

بال�شودان  ، وقبل ان تكتمل وتظهر نتائج الدرا�شات وال�شيا�شات 

فوق  ما  اإلي  النفط  عودة  من  باالإ�شتفادة  والخطط  االإقت�شادية 

النقد االأجنبي المفقود  2010م الإعادة  للبرميل عام  ال100دوالر 

الإعالن  الحقيقي  الوقت  جاء  اإذ   ، المالية  العالمية  االزمة  جراء 

اإنف�شال الجنوب عن ال�شمال ، وا�شبحت دولة الجنوب في التا�شع 

من يوليو 2011م  دولة قائمة بذاتها ولها كيانها الم�شتقل.

الموارد  من   %70 من  اأكثر  بفقدان  االإنف�شال  تداعيات  جاءت 

الموؤازنة  عجز  في  ت�شببت  والتي  ال�شمالي   لالقت�شاد  البترولية 

االإيرادات  33%  من جملة  ال�شمال حوالي  ، وفقد  للدولة  العامة 

العائدات  اإجمالي  ال�شودان في  ، وتراجعت ح�شة  للدولة  العامة 

اأزمة ال�شادرات النــــفطية
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النفطية من ) 4،4 ( مليار دوالر قبل االإنف�شال اإلي ) 1،9 ( مليار 

اإرتفع  فقد  للجنوب  وبالن�شبة   ، االنف�شال  بعد  العام  في  دوالر 

ن�شيب الجنوب من )3 اإلى 6(  مليار دوالر ، وحالياًَ اأ�شبح النفط 

في الجنوب يمثل حوالي 98% من جملة �شادراته. 

العامة  الموازنة  عن  ال�شودانى  الجنوب  بترول  خروج  �شَبب      

قلة  و  االأجنبي  النقد  من  موارده  في  عجزًا  ال�شودان  في  للدولة 

ال�شوداني  الجنيه  قيمة  اإنخفا�س  اإلي  اأدى  مما  منه  المعرو�س 

من  االإ�شتيراد  معدالت  زيادة  ومع   ، االأخرى  العمالت  مقابل 

تقييد  االأجنبي وتم  النقد  عاليًا على موارد  الطلب  اأ�شبح  الخارج 

اأ�شبحت  الطلب  هذا  تفاقم   ومع  ال�شرورية  لل�شلع  االإ�شتيراد 

في  وتتحكم  كاملة  بحرية  تعمل  االأجنبى  للنقد  ال�شوداء   ال�شوق 

بين  الفارق  اإت�شاع  اإلي  اأدى  مما   ، الموازي  ال�شوق  في  اأ�شعاره 

ال�شعرين )�شعر ال�شرف بال�شوق الر�شمي  وال�شوق الموازي (.

    لقد واجهت الموازنة العامة للدولة في ال�شودان خالل الربع 

2012م  العام  من  االأول  والن�شف  2011م  العام  من  االأخير 

�شعوبات جمة ا�شطرت بموجبها الدولة اإلي اإتخاذ تدابير مالية 

واإقت�شادية قا�شية ، تت�شمن اإجراء تعديالت جوهرية في الموازنة 

العامة وفي ال�شيا�شات المالية ، ق�شت برفع ن�شبة كبيرة من الدعم 

عن المحروقات ، وخف�س بع�س جوانب ال�شرف االإداري ، هادفة 

العامة  الذي ظهر في موازنتها  الكبير  العجز  اإلي مواجهة  بذلك 

نتيجة لفقدانها اإيرادات النفط ب�شبب االنف�شال . 

الت�سخم في ال�سودان:

     ظل ال�شودان -كغيره من الدول النامية - يعاني من الت�شخم 

االإنتاج   م�شتوى  على  واأثر  حدته0  فيها  تباينت  طويلة  ولفترات 

االإقت�شادية  التنمية  عملية  اأعاق  وبالتالي  اال�شتهالك  وم�شتوى 

وم�شتوى رفاهية المواطن ال�شوداني. 

من  اأقل  كانت  حيث  ال�شودان  في  الت�شخم  معدالت  ت�شاعدت     

و�شل  1975م  العام  وخالل   ، 1971م  العام  خالل  تقريبًا   %10

اإلي اأكثر من 20% ، وفي العام 1980م و�شل اإلي مايقارب %30 

عام   %28 مايقارب  اإلي  هبط  ثم   ، 1986م  عام   %40 وتجاوز 

1989م  عام  تقريبًا   %50 من  اأكثر  اإلي  �شعد  واأخيرًا   ، 1988م 

. وبلغ الت�شخم اأعلى معدل له )121% ( في العام 1991م وهو 

وبعد  االإقت�شادي،  التحرير  �شيا�شة  تطبيق   �شبق  الذي  العام 

تطبيقها مبا�شرًة تفاقمت معدالت الت�شخم وا�شتمرت في االإرتفاع 

)من  الفترة  خالل  المتو�شط  في   100% ن�شبة  تفوق  بمعدالت 

1992م اإلى 1996م( 

جدول يو�سح معدلت الت�سخم في ال�سودان في الفترة من 

1999م – اأكتوبر 2012م

معدلت الت�سخمال�شنة 

18.2%1999م

7%2000م

4.4%2001م

5.3%2002م

7.2%2003م

8.8%2004م

8.4%2005م

7.2%2006م

8.1%2007م

13.3%2008م

11.2%2009م

13.1%2010م

21%2011م

2012م

30.4%  مايــــــــــــو

37.2%يونيـــــــو

41.6%يوليـــــــو

42.1%اأغ�شط�س

41.6%�شبتمرب

45.3%اأكتـــوبر

الم�شدر:التقارير ال�شنوية + الن�شرة االإقت�شادية

الدورية لبنك ال�شودان المركزي ، الجهاز المركزي لالإح�شاء

بداأت  1996م،  العام  خالل  االإقت�شادية  االإ�شالحات  تطبيق  منذ 

 %10 اأقل من  اإلى  االإنحفا�س حتى و�شلت  الت�شخم في  معدالت 

في الفترة من ) 2000م - 2007م ( بداية الت�شديرالفعلي للنفط 

االأخرى  ال�شودانية  ال�شادرات  باقي  على  طاغيًا  اأ�شبح  الذي 

غيره0

الجدول اأعاله يو�شح اأنه خالل الفترة ) 2008م -2010م ( ارتفع 

معدل الت�شخم من8.1% في عام  2007م اإلي 13% في االأعوام 

)2008-2010 م (، ن�شبة لحدوث االأزمة المالية العالمية في تلك 

الفترة ، والتي اأثرث على االإقت�شاد ال�شوداني، واأ�شبحت الدولة 
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ت�شتورد قدرًا من ال�شلع ذات االأهمية الن�شيبة للم�شتهلك كالزيوت 

النباتية ، ال�شكر، القمح، لبن البدرة ، مدخالت االإنتاج ال�شناعية ، 

واالرزوالعد�س ، مما اأدى اإلي ارتفاع معدالت الت�شخم مرة اأخرى 

بعد اال�شتقرارالذي كان في الفترة التى �شبقتها0 .

اأثر خروج البترول ال�شوداني على معدالت الت�شخم :

  الجدول يو�شح اأنه من العام 2011م وحتى اأكتوبر2012م و�شل 

معدل الت�شخم اإلي 45.3% ، ويعزى ذلك اإلي انف�شال ال�شودان 

الجنوبى عن �شماله والذي �شبب عجزًا في الموازنة العامة للدولة 

نجم عن فقدان عائدات النفط من جهة ومن عدم توظيف عائداته 

ل�شالح القطاعات االإنتاجية االأخرى غيرالنفطية من جهة اأخرى ، 

وب�شبب االرتفاع الحاد والمتوا�شل في م�شتوى اال�شعار ب�شكل 

بحوالي  ال�شودانى  الجنيه  قيمة  انخف�شت   ، فيه  التحكم  ي�شعب 

واإنخفا�س  الم�شارف  اأموال  روؤو�س  تاآكل  اإلي  اأدى  مما   %45

اأرباحها.

 ، لالأجور  الحقيقة  القيمة  بانخفا�س  �شلبًا  الت�شخم  اأثر  وقد 

ومرتبات العاملين بالقطاعين العام والخا�س والدخول المكت�شبة

 بوا�شطة اأ�شحاب االأعمال الحرة ، و�شاهم ذلك في اإت�شاع دائرة 

الفقر.

على  جدُا  كبير  اأثر  لها  النفطية  ال�شادرات  اأزمة  اأن  القول  يمكن 

اإرتفاع معدالت الت�شخم ، وعلى م�شتويات الدخول في ال�شودان ، 

وعلى هيكل االإقت�شاد ال�شوداني ب�شفة عامة .

منها  الم�شتغل  اأن  غير  زراعية �شخمة  يمتلك موارد  ال�شودان     

�شئيل جدًا ، وال�شك اأن القطاع الزراعي له دور كبير في خف�س 

حدة  وتخفيف  المعي�شة  م�شتوى  وتح�شين   ، الت�شخم  معدالت 

التقليدية  الم�شروعات  خا�شة  البطالة  معدالت  وتخفيف   ، الفقر 

االإهتمام  من  البد  لذا  العمالة،  من  عدد  اأكبر  اإلي  تحتاج  والتي 

بالقطاع الزراعي وترقيته وتطويره.

       على الدولة االإ�شتفادة من االأزمات االإقت�شادية ال�شابقة جراء 

االأزمة المالية العالمية وانف�شال الجنوب ال�شودانى عن ال�شودان 

اإقت�شادنا في القلب الناب�س  اآثارها االآن واأ�شابت  والتي ظهرت 

�شتظل  والتي  ال�شدمات  هذه  اإثر  علياًل  �شقيمًا  اأ�شبح  حتى  له 

اآثارها ردحًا من الزمن ، اإال اإذا ماتم اإتخاذ التدابيروال�شيا�شات 

االإقت�شاد  هيكل  تح�شين  اإلي  توؤدي  التي  ال�شليمة  االإقت�شادية 

ال�شوداني ومعالجة الخلل فيه 

البد من االإ�شتفاده من تجارب الدول االخرى في محاربة الت�شخم 

في  الزراعي  الت�شنيع  من  اإ�شتفادت   ) ماليزيا   ( دولة  فمثاًل   ،

تح�شين   ثم  ومن   ، الزراعي  اإنتاجها  على  م�شافة  قيمة  تحقيق 

موقف �شادراتها وزيادة حجم العائد منها ، فالبد لنا اأن ن�شتفيد 

من هذه التجربة بعدما نرفع من اأداء القطاع الزراعي ونتمكن من 

التكامل المطلوب بين قطاع الزراعة وال�شناعة من خالل التركيز 

على الت�شنيع الزراعي والتو�شع في م�شروعاته �شواء عن طريق 

كنانة  �شكر  �شركة  مثل  الم�شترك  القطاع  اأو  الخا�س  القطاع 

)كنموذج( ، ومن ثم اإحالل الواردات لتجنب الت�شخم الم�شتورد 

خا�شة  المواد الغذائية التي تمثل عبئًا كبيرًا على الميزان التجاري 

ال�شوداني وكذلك من خالل تقوية ال�شادرات ال�شودانية ، وتعزيز  

القدرة التناف�شية لتلك ال�شادرات في اال�شواق العالمية .

مهدي عثمان الركابي ، اأثر �سيا�سة التحرير الإقت�سادي على الإقت�ساد ال�سوداني ، 

مكتبة ال�سريف الكاديمية ، الخرطوم ،الطبعة الأولى 2012م.

التقارير ال�سنوية  -. بنك ال�سودان المركزي .

الن�سرة الإقت�سادية الدورية - بنك ال�سودان المركزي .

الجهاز المركزي لالإح�ساء .

وزارة الطاقة والتعدين ، البترول ال�سوداني الحلم والحقيقة ، مطبعة اأرتون ، بكين 

،2006م .
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اأ�شرف حامد محمد حامد

اإدارة العالقات الخارجية والنقد االجنبى

هذا البرنامج ، الذي يطمح اإلى تطوير اأنظمة التحويالت المالية 

، وت�شوية الح�شابات فيما بين الم�شارف والجهات العامة طرف 

، وب�شكل نهائي ال رجعة فيه  اإلكترونيًا  المركزي  ال�شودان  بنك 

قبل نهاية عمل كل يوم  ، بحيث تعمل هذه المنظومة على تحويل 

االأموال عالية القيمة في نف�س الوقت بين الم�شارف.

:RTGS اأهداف نظام

عمليات  معالجة  في  كبيرة  فعالية  ذات  اأ�شا�شية  بنية  و�شع   •
مابين البنوك وال�شوق المالية ، و تطوير نظام المدفوعات للمبالغ 

الكبيرة.

• تطوير معايير ومقايي�س النظام الم�شتقبلي لتعوي�س التحويالت 
ذات المبالغ ال�شغيرة0

• تحديث وع�شرنة نظام المعلومات للم�شارف كعن�شر �شروري 
اإدارة  ت�شيير  وح�شن   ، الم�شرفية  الرقابة  فعالية  اأجل  من 

ال�شيولة.

•   تقوية بنية االت�شاالت بين بنك ال�شودان المركزى ومختلف 
تبادل  و  المبادالت  لت�شهيل   ، المالية  والموؤ�ش�شات  البنوك 

المعلومات. 

• الو�شول اإلى نظام دفع وتحويل المعلومات واالأموال بطريقة 
�شريعة وفعالة واآمنة0

• تحديد االإطار القانوني الذي يحدد قواعد المعامالت االإلكترونية 
، كطرق االإثبات االإلكتروني والتوقيع االإلكتروني.

االلكترونية  الخدمات  با�شتعمال  والوقت  التكاليف  خف�س   •
المتطورة. 

• خف�س ن�شبة المخاطرة في االأن�شطة التجارية والمدفوعات. 
• ت�شهيل و�شائل منح واإدارة القرو�س ومخ�ش�شات الم�شاريع. 
• ت�شريع �شرف المعا�شات والمنح والمخ�ش�شات والقرو�س. 

عبــــــــــــــر ال�سودان يبداأ الترتيبات لت�سغيل نظام
RTGS

SWIFT
العالمــــــــــية

يعد نظام الت�شوية االآنية االإجمالية من اأنظمة الت�شوية الهامة في 

اأٍى من الدول والبنوك المركزية والذي عندما يتم ا�شتخدامه في 

وب�شكل  االقت�شاد  على  ايجابًا  يوؤثر  اأن  ’ يمكن  ما  دولة  اقت�شاد 

ملحوٍظ وفعال.

ماهو نظام ) Real Time Gross Settlement(؟

كفء  دفع  نظام  عن  عبارة  هو  االإجمالية   االآنية  الت�شويات  نظام 

اأ�شا�س  على  المدفوعات  لت�شوية  عليه  االعتماد  ويمكن  وفعال 

الوقت الفعلى ويعد من االأنظمة الهامة لت�شهيل المعامالت المالية 

 ،  )RTGS( اخت�شارًا  عليه  ويطلق  القومى  االقت�شاد  داخل 

ويعرف في ال�شودان با�شم  �شراج “SRAG”  )نظام الت�شويات 

االإجمالية  الت�شوية  اآلية  ، والذي يعتمد  القومي(  االإجمالية  االآنية 

 “ المعاملة  م�شتوى  على  النظام  هذا  في  الت�شوية  وتتم  الفورية  

Transaction “ ب�شورة فورية ونهائية “ Irrevocable”، خالفًا 

 ،  ”Net Settlement“ بال�شافي  الت�شوية  اآلية  في  عليه  لما هو 

الجل�شة0  نهاية  في  المعامالت  ب�شافي  الت�شوية  فيها  تتم  التي 

يهدف هذا النظام اإلى تقليل مخاطر التح�شيل ومخاطر ال�شيولة 

واإلى تمكين الم�شارف والموؤ�ش�شات المالية الم�شاركة في النظام 

من ا�شتخدام واإدارة �شيولتها ب�شورة فعالة وبكفاءة ، باالإ�شافة 

اإلى زيادة الموثوقية في نظم الدفع القومية.

    �شرع بنك ال�شودان المركزي والم�شارف التجارية في تنفيذ 
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• ت�شهيل اإعداد ميزانيات القطاعات الوطنية. 
 • تمكين الم�شرف المركزي من مراقبة الخدمات والح�شابات.

• تمكين االأفراد وال�شركات والجهات العامة من تح�شيل ر�شوم 
الخدمات اآليًا.

  ت�سغيل نظام RTGS  عبر SWIFT العالمية:

• في اإطار تحديث و ع�شرنة النظام الم�شرفي  ، من حيث اأنظمة 
الدفع ، بادر بنك ال�شودان المركزى بالتعاون مع مجل�س م�شتخدمى 

اإنجاز نظام  العالمية  في  بال�شودان وبم�شاعدة �شويفت  �شويفت 

دفع اإلكتروني متطور هو نظام الت�شوية االآنية االإجمالية  �شراج 

»SRAG “ من خالل ربطه ب�شبكة �شويفت العالمية بداًل عن النظام 

الحالى “ RTGS “ وهو غير مرتبط ب�شبكة �شويفت حيث بداأت 

الترتيبات الإنجاز هذا الم�شروع ال�شخم خالل العام 2013م

• التعامل على نظام “ RTGS” يتم من خالل اأحد اأطر ت�شغيل 
نظام �شويفت ويطلق عليه )SWIFT FIN –Y-COPY( ، وهذا يتطلب 

�شويفت  ر�شائل  بع�س  �شياغة  على  االإجبارية  التعديالت  بع�س 

ال�شادرة والواردة

 Interface with the RTGS system will be through  •
 the use of the SWIFT FIN Y-copy service. This will
 require some mandatory changes to the format of
 outgoing SWIFT messages and to the ways in the

 system handles and processes incoming messages;
 change on SWIFT message format، as per SWIFT this
 standards related to ”Y“ copy، and as per requirements

.for RTGS implementation in Sudan

لماذا ت�شغيل نظام RTGS  عبر SWIFT العالمية ؟

•  تكلفة الر�شائل اأقل لنظام RTGS عبر �شويفت.
• �شويفت تمتلك اأقوى برنامج حماية لل�شبكات ، حيث لم ي�شتطع 

اأحد اختراق �شبكة �شويفت منذ تاريخ تاأ�شي�شها.

مدار  علي  النظام  هذا  يعمل  ، حيث  االت�شاالت  في  ال�شهولة    •
24 �شاعة. 

ا�شتيعابه  متنوعة مع  لعمليات  النظام  ا�شتخدام  في  المرونة   •
للمجاالت المختلفة. 

•  الدقة المتناهية في المعلومات المر�شلة.
• ال�شرية المطلقة للبيانات و العمليات الم�شرفية.

•   ال�شرعة الفائقة في تو�شيل الر�شائل المتبادلة. 
•   حفظ البيانات في ذاكرة �شخمة ، مما ي�شهل عمليات التدقيق 

اإ�شافة اإلى اإمكانية �شحب ك�شوفات يومية بالعمليات المنجزة. 

• ي�شتخدم النظام لغة عالمية موحدة ومفهومة لجميع االأطراف 
التي ت�شتخدمه.



 �شهدت ال�شاحة الم�شرفية خالل الع�شرية االأخيرة تو�شعًا كبيرًا في 

التقنية الم�شرفية، من اأبرز مظاهرها انت�شار البنوك االلكترونية التي 

مزايا  من  تحققه  لما  التقليدية  البنوك  عن  مختلفًا  حديثًا  اتجاهًا  تعد 

عديدة، ومع تزايد عمليات التجارة االلكترونية اأ�شبح االحتياج كبير 

لنوعية جديدة من البنوك غير التقليدية تتجاوز نمط االأداء العادى وال 

لتقنية  المت�شارع  للنمو  وكنتيجة  محدد،  وقت  اأو  معين  بمكان  تتقيد 

المعلومات واالت�شال، ظهرت البنوك االلكترونية التي �شاهمت ب�شكل 

الوقت  مخت�شرة  منخف�شة  بتكاليف  متنوعة  خدمات  تقديم  في  فعال 

والمكان.

البنوك االلكترونية بمعناها الوا�شع لي�شت مجرد فرع لبنك قائم يقدم 

خدمات مالية فح�شب، بل موقعًا ماليًا تجاريًا، اإداريًا وا�شت�شاريًا �شاماًل، 

له وجود م�شتقل يتم التعاقد معه للقيام بخدمات، اأو ت�شوية معامالت 

اأو اإتمام �شفقات على مواقع الكترونية، وهذا يمثل اأهم تحدي تواجهه 

البنوك التجارية والموؤ�ش�شات المالية االلكترونية الكبيرة وال�شغيرة، 

وتظهر المناف�شة قوية فيما بينها ووفقًا لذلك يقوم العمالء بالمقارنة 

بين خدماتها واختيار االأن�شب منها.

مفهوم البنوك اللكترونية واأنماطها: 

تعريف البنوك اللكترونية وتطورها التاريخي: 

المتطورة  البنوك  على  تطلق  التي  الم�شطلحات  من  العديد  يوجد 

االنترنت  بنوك   ،)Electronic Banking( االلكترونية  مثل:البنوك 

»Internet Banking«، البنـــــــــــــــــــــــوك االلكترونيــــــــــــــــــــة عن بعــــــــــد

 ،)Home Banking( المنزلي البنك   ،)Remote Electronic Banking(

 Self« الذاتية   الخدمة  بنوك   ،)Online Banking( الخط  على  البنك 

باختالف   »Web Banking« الويب  وبنوك   »Service Banking

الم�شطلحات اإال اأنها ت�شير اإلى قيام العميل باإدارة ح�شاباته اأواإنجاز 

اأعماله المت�شلة بالبنك عبر �شبكة االنترنت �شواء كان: بالمنزل،بالمكتب 

اأوباأي مكان ووقت يرغبه ويعبر عنها “بالخدمة المالية عن بعد”. 

   يمكن للعميل اأن يت�شل بالبنك مبا�شرة باال�شتراك العام عبراالنترنت 

كمبيوتر  جهاز  البنك  يزود  اأن  على  التعامالت  مختلف  ويجرى 

 PME  ( ال�شخ�شية  البرمجيات  بحزمة   )pc( ال�شخ�شي  العميل 

مثل  اأومجانًا  ر�شوم  نظير   ،)Personal Financial Management

Ntuits Quiken(وحزمة   ( حزمة)Microsoft`s Money(  وحزمة 

0)Meca`s Managing your money(

    المق�شود بال�شيرفة االإلكترونية هو اإجراء عمليات م�شرفية ب�شكل 

افترا�شية  بنوك  لذا فهي  اأ�شكالها،  اأهم  االنترنت من  اإلكتروني وتعد 

اإلكترونية على االنترنت لتقديم نف�س خدمات موقع  تن�شئ لها مواقع 

�شالح الدين حمد �شالح الدين

فرع دنقال

36

ة
وي

سن
� 

ف
�س

 ن
ة

ار
د

�س
اإ

ت�ســــــدر عن

 بنك ال�سمال 

الإ�ســــــــالمي



37

ة
وي

سن
� 

ف
�س

 ن
ة

ار
د

�س
اإ

ت�ســــــدر عن

 بنك ال�سمال 

الإ�ســــــــالمي

البنك من �شحب، دفع وتحويل دون انتقال العميل اإليها0 

النقد  ظهور  مع  تزامنًا  الثمانينات  بداية  االإلكترونية  ال�شيرفة  ن�شاأت 

البطاقات كان مع بداية القرن الما�شي في  اأما ا�شتخدام  االإلكتروني، 

العمومي،  الهاتف  في  ت�شتخدم  كرتونية  بطاقات  �شكل  على  فرن�شا 

المتحدة  الواليات  في  البريد  م�شتوى  على  ت�شتعمل  معدنية  وبطاقات 

بطاقة  اأول   American Express اأ�شدر   1958 عام  في  االأمريكية0 

بنوك  ثمانية  بعدها  قامت  ثم  وا�شع،  نطاق  لتنت�شرعلى  بال�شتيكية 

باإ�شدار بطاقة  “»Bank Americard  عام 1968م لتتحول اإلى �شبكة 

 Carte الزرقاء  البطاقة  العام  نف�س  في  اأُ�شدر  كما  العالمية،   Visa

Bleue« من طرف �شتة بنوك فرن�شية وفي عام1986م قامت ات�شاالت 

فرن�شا )France Telecom( بتزويد الهواتف العمومية باأجهزة قارئة 

1992م كل  للبطاقات الذاكرة )Cartes à mémoire( لت�شبح في عام 

البطاقات الم�شرفية بطاقات برغوثية )Cartes à puce( تحمل بيانات 

�شخ�شية لحاملها.

الواليات  في  اإلكتروني  بنك  اأول  ظهر  الت�شعينات  منت�شف  وخالل 

تقنية  ي�شتخدم  البنوك كالهما  نوعين من  بين  يمّيز  االأمريكية  المتحدة 

ال�شيرفة االإلكترونية:

�شتة  اإلى  ت�شل  اأرباحًا  تحقق   :) االنترنت  بنوك   ( االفترا�شية  البنوك 

اأ�شعاف البنك العادي.

البنوك الأر�سية: وهي البنوك التي تمار�س الخدمات التقليدية 

وخدمات ال�سيرفة الإلكترونية

وعموما يرجع ظهور وانت�شار البنوك االلكترونية اإلى عاملين اأ�شا�شيين: 

- تنامي اأهمية دور الو�شاطة بفعل تزايد حركة التدفقات النقدية والمالية 

في مجالى: التجارة اأو اال�شتثمار نتيجة عولمة الأ�شواق

"بال�شدمة  يعرف  ما  االت�شال  تقنية  با�شتخدام  المعلوماتية  تطور   -

التقنية" التي كانت في كثيٍرمن االأحيان ا�شتجابة للعامل االأول

اأواًل: اأنماط البنوك االإلكترونية: 

على  للبنوك  اأ�شا�شية  اأثبتت وجود ثالث �شور  عالمية  لدرا�شات  وفقا 

االنترنت، هى: 

االأ�شا�شي  الم�شتوى  يمثل   :Informational المعلوماتي  الموقع    -

الموقع  هذا  وي�شمح  الم�شرفي،  االإلكتروني  للن�شاط  االأدنى  والحد 

للبنك بتقديم معلومات حول برامجه ومنتجاته وخدماته الم�شرفية

عملية  الموقع  هذا  يتيح   :Communicative االت�شالي   الموقع   -

تعبئة  االإلكتروني،  البريد  مثل  والعمالء  البنك  بين  االت�شالي  التبادل 

والح�شابات،  القيود  معلومات  وتعديل  الخط،  على  نماذج  اأو  طلبات 

اال�شتف�شارات

- الموقع التبادلي:Transactional  ُيمكن البنك من ممار�شة ن�شاطاته 

في بيئة اإلكترونية، و ُيمكن العميل من اإجراء معظم معامالته اإلكترونيًا:  

اال�شتعالمية  الخدمات  و  النقدية  التدفقات  اإدارة  الفواتير،  قيم  �شداد 

كافة �شواء داخل البنك اأو خارجه.

ثانيا: مزايا البنوك الإلكترونية:

 تلبية الحتياجات العمالء الم�شرفية تنفرد البنوك االإلكترونية بتقديم 

خدمات متميزة  مقارنة بتلك التى تقدمها البنوك التقليدية  ومن مزايا 

البنوك االلكترونية.

التقيد  دون  العمالء  من  عري�شة  قاعدة  اإلى  الو�شول  على  قدرتها  اأ.  

اأيام  كل  وقت  اأي  في  الخدمة  طلب  تتيح  فهى  زمان،  اأو  بمكان 

�شرية  اأن  اإلى  اإ�شافة  للعمالء،  الراحة  يوفر  ما  وهو  االأ�شبوع 

المعامالت تزيد من ثقة العمالء فيها.

تقديم خدمات الم�شارف التقليدية وخدمات اأخرى عبر االأنترنت  ب. 

اأداء الم�شارف التقليدية،  اأكثر تطورًا تميزها عن  كاملة وجديدة 

االإعالنية عن  االإلكترونية  الن�شرات  اأ�شكال  ب�شيط من  �شكل  مثل: 

الخدمات الم�شرفية

-  اإمداد العمالء بطريقة التاأكد من اأر�شدتهم لدى الم�شرف.

- تقديم طريقة دفع العمالء للكمبياالت الم�شحوبة عليهم اإلكترونيًا

- كيفية اإدارة العمالء المحافظ المالية ) من اأ�شهم و �شندات(.

-  طريقة تحويل االأموال بين ح�شابات العمالء المختلفة.

ج- تكاليف تقديمها الخدمة منخف�شة مقارنة بالبنوك العادية، ومن ثم 

فاإن تقليل التكلفة وتح�شين جودة الخدمة من عوامل ا�شتقطاب العميل، 

ففي درا�شة تقديرية خا�شة بتكلفة الخدمات المقدمة عبر قنوات مختلفة 

295وحدة، في  اإلى  اأن تكلفة تقديم خدمة عبر فرع البنك ت�شل  تبين 

حين تقل عنها فيما لو قدمت من خالل �شبكة االنترنت بتكلفة 4 وحدات، 



وت�شل اإلى تكلفة واحدة من خالل ال�شرافات االآلية. 

كفاءة  زادت  االأعمال  اإنجاز  و�شرعة  االنترنت  �شبكة  ات�شاع  مع  د-  

العميل  على  �شهاًل  واأ�شحى  التقليدية  البنوك  عن  االلكترونية  البنوك 

االت�شال بالبنك عبراالنترنت الذي يقوم بتنفيذ االإجراءات التي تنتهي 

في اأجزاء �شغيرة من الدقيقة الواحدة باأداء �شحيح وبكفاءة عالية مما 

لو انتقل العميل اإلى مقر البنك �شخ�شيًا وقابل اأحد موظفيه الذين عادة 

ما يكونون من�شغلون عنه 

لرجال  المتميزة  البطاقات  خدمات  االلكترونية  توفرالبنوك  هـ-  

االأعمال والعمالء ذوي الم�شتوى المرموق مثل خدمات �شامبا الما�شية 

والذهبية المقدمة لفئة محددة من العمالء على �شكل بطاقات اإئتمانية 

وبخ�شم خا�س، ومنها بطاقة �شوني التي تمكن العميل من ا�شتخدامها 

في اأكثر من 18 مليون من اأكبر االأماكن، وت�شتمل على خدمات مجانية 

على مدار ال�شاعة برقم خا�س، خدمة مراكز االأعمال، االإعفاء من ر�شوم 

وعموالت الخدمات البنكية، باالإ�شافة اإلى كثير من الخدمات الخا�شة 

االأخرى.

اأو�شع وحرية  للمتعاملين معها خيارات  االلكترونية  البنوك  تتيح  و.  

اأكثر في اختيار الخدمات ونوعيتها، اإال اأن التحدي االأكبر يتمحورحول 

مدى فعالية هذه ال�شيرفة في ك�شب ثقة العمالء فيها وهو ما يتطلب من 

الم�شرف توفير قاعدة بيانات لتاأدية الخدمات بكفاءة عالية

ثانيا: و�سائل الدفع اللكترونية – المزايا والعيوب –  

الدفع  و�شائل  تطورت  االلكترونية  التجارة  عمليات  انت�شار  مع      

االلكترونية  والتحويالت  االأدوات  مجموعة  بها  ويق�شد  االلكتروني 

في  وتتمثل  دفع،  كو�شيلة  والموؤ�ش�شات  الم�شارف  ت�شدرها  التي 

االلكترونية،  وال�شيكات  االلكترونية،  والنقود  البنكية،  البطاقات 

والبطاقات الذكية. 

1-  البطاقات البنكية:

في  ا�شتخدامها  حاملها  ي�شتطيع  مغناطي�شية  بال�شتيكية  بطاقات  هى 

�شراء معظم احتياجاته اأو اأداء مقابل ما يح�شل عليه من خدمات دون 

الحاجة لحمل مبالغ كبيرة قد تتعر�س لمخاطر ال�شرقة اأو ال�شياع اأو 

االإتالف.

العالمية  المنظمات  من  مجموعة  طرف  من  البنكية  البطاقات  ت�شدر 

والموؤ�ش�شات المالية والتجارية، نذكر منها:   

اإ�شدار  في  دولية  �شركة  اأكبر  تعد   :Visa internationale فيزا  اأ-  

البطاقات االئتمانية، يعود تاريخ اإن�شائها اإلى عام 1958م عندما اأ�شدر 

بنك اأمريكا البطاقات الزرقاء والبي�شاء والذهبية

اأكبر  ثاني  : هي   Master carde internationale كارد  ب- ما�شتر   

المتحدة  الواليات  مقرها  االئتمانية،  البطاقات  الإ�شدار  دولية  �شركة 

االأمريكية، بطاقاتها مقبولة لدى اأكثر من ) 9،4 ( مليون محل تجاري، 

ا�شتخدمت لت�شوية معامالت بلغت اأكثر من ) 200 ( مليون دوالر

الموؤ�ش�شات  من  هي   :American Express اإك�شبر�س  ه- اأمريكان   

ترخي�س  دون  مبا�شرة  ائتمانية  بطاقات  ت�شدر  التي  الكبرى  المالية 

اإ�شدارها الأي م�شرف، واأهم البطاقات ال�شادرة عنها: 

2-  النقود اللكترونية:

“ اأو  االلكترونية  “ النقود  ظهرت  البنكية  البطاقات  ظهور  بعد       

“النقود الرقمية “، التي هي عبارة عن نقود غير ملمو�شة تاأخذ �شور 
 Hard  “ دي�شك  الهارد  على  اآمن  مكان  في  تخزن  اإلكترونية  وحدات 

المحفظة  با�شم  يعرف  بالعميل  الكمبيوترالخا�س  لجهاز    ”Desk

االلكترونية، ويمكن للعميل ا�شتخدام هذه المحفظة في القيام بعمليات 

البيع اأو ال�شراء اأو التحويل.

وعلى ذلك يمكن تج�شيد النقد االلكتروني في �شورتين: 

 :Le porte- monnaie électronique االلكتروني  النقد  اأ- حامل   

الدفع  باإجراء  ي�شمح  البطاقة  يحتوي على احتياطي نقدي مخزن في 

للم�شتريات ال�شغيرة.

برنامج  عن  عبارة   :  La monnaie virtuelle االفترا�شي  النقد  ب-  

ي�شمح باإجراء الدفع عبر �شبكات االنترنت. 

3-  ال�سيكات اللكترونية: 

الإتمام  و�شيط  وجود  على  فكرتها  تعتمد  التقليدي  ال�شيك  مثل  هى 

عملية التخلي�س وهو)البنك( الذي ي�شترك لديه البائع والم�شتري من 

التوقيع  تحديد  مع  بهما  الخا�س  بالر�شيد  جاري  ح�شاب  فتح  خالل 

االلكتروني  البنك  بيانات  قاعدة  في  وت�شجيله  منهما  لكل  االلكتروني 

من البنوك التي تتبنى فكرة ال�شيكات االلكترونية: » بنك بو�شطن«  و 

»  �شيتي بنك« 

4.  البطاقات الذكية:

 ،)Smart Cards ( مواكبًة للتطورات التقنية ظهرت البطاقات الذكية

يتم  اإلكترونية  خلية  على  تحتوي  بال�شتيكية  بطاقة  عن  عبارة  وهي 

العنوان،  اال�شم،  مثل  فيها،  بحاملها  الخا�شة  البيانات  تخزين جميع 

تاريخه،  المن�شرف،  المبلغ  ال�شرف،  اأ�شلوب  الم�شدر،  الم�شرف 

وتاريخ حياة العميل الم�شرفية.

هذا النوع من البطاقات الجديدة ي�شمح للعميل باختيار طريقة التعامل 

عالمية  بطاقة  يجعلها  ما  وهو  فوري،  دفع  اأو  ائتماني  كان  �شواء 
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ت�شتخدم على نطاق وا�شع في معظم الدول االأوروبية واالأمريكية، ومن 

االأمثلة للبطاقات الذكية بطاقة المندك�س »Mondex Card«  التي تم 

طرحها لعمالء الم�شارف وتوفر لهم العديد من المزايا نذكر منها:

طبقًا  فوري  خ�شم  بطاقة  اأو  ائتمانية  كبطاقة  ا�شتخدامها  يمكن   اأ- 

لرغبة العميل.

ي�شتخدمها  اأن  للعميل  يمكن  ال  بحيث  م�شرفيًا  اإدارتها  �شهولة  ب- 

بقيمة اأكثر من الر�شيد المدون على ال�شريحة االلكترونية للبطاقة.

الم�شرفي  الهاتف   « الهاتف  عبر  االلكترونية  ال�شيرفة  خدمة   -5

)Phone Bank(

مع تطور الخدمات الم�شرفية على م�شتوى العالم اأن�شاأت الم�شارف 

خدمة » الهاتف الم�شرفي » لت�شهيل اإدارة العمالء لعملياتهم البنكية 

وتفادي البنوك طوابير العمالء لال�شتف�شار عن ح�شاباتهم وت�شتمر هذه 

 ،) الر�شمية  االإجازات والعطالت  فيها  بما   ( يوميا  �شاعة   24 الخدمة 

تقدم هذه الخدمة باالعتماد على �شبكة االنترنت المرتبطة بفروع البنك 

و تمكن العميل من الح�شول على خدمات محددة، فقط باإدخال الرقم 

ال�شري الخا�س به، ومن الخدمات التي يقدمها الهاتف الم�شرفي على 

م�شتوى العالم.
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خاتمه:

تقنيات  تطوير  في  الم�شاعدة  العوامل  من  التقنى  التقدم  يعد    -

الم�شرفية  الخدمات  ان�شياب  يكفل  بما  واالت�شاالت  المعلومات 

بكفاءة عالية

ع�شرنة  عوامل  من  االإلكترونية  ال�شيرفة  تقنية   ا�شتغالل  ح�شن    -

الع�شر، ومواجهة �شغط  تحديات  لمواكبة  الم�شرفية  المنظومة 

مناف�شة البنوك االأجنبية الموجهة اأ�شا�شًا ال�شتقطاب العمالء

ويهدف  التقليدية  الوظائف  يتجاوز  االلكتروني  الم�شرفي  -  العمل 

كفاءة  ورفع  الم�شرفية،  الخدمات  تقديم  و�شائل  تطوير  اإلى 

اأدائها بما يواكب التقنيات الحديثة، لذا �شعت الدول المتقدمة اإلى 

تخفي�س تكاليف العمليات الم�شرفية التي تتم با�شتخدام القنوات 

ما  وهو  بالبنك  العمالء  ارتباط  وزيادة  لعالقات  دعمًا  االلكترونية 

يعزز المكانة التناف�شية له في �شياق االأعمال التجارية االلكترونية

وحتى توؤدي البنوك االلكترونية دورها بفعالية فاإنه ينبغى لها التحكم 

و�شمان  االحتيال،  من  االنترنت  �شبكة  وحماية  االت�شال،  تقنيات  في 

اإطار  بخلق  اأكثر حماية  وتاأمين  الم�شرفية،  المعامالت  �شرية جميع  

العمل  في  �شفافية  ذو  محكم  تنظيمي  واإطار  متخ�ش�س،  مهني  فني 

الم�شرفي  واإقامة رقابة
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اأنها  اأم  حلٍم  فى  اأنا  هل  ؟؟  اأراه  الذى  هذا  ما  وياللم�شيبة!!  ياللهول 

الحقيقة؟؟ ويا للكارثة اإن كانت حقيقة اأو خيال. فقد ظل )عبده( يفرك 

عينيه بكلتا يديه وب�شرعة جنونية ثم يغم�شها ويفتحها ليتاأكد من اأنه 

فى حالة )�شحيان(، وفجاأًة ي�شرخ باأعلى �شوته )اأنها هى .. نعم هى 

ب�شحمها ولحمها »االأبي�س المتو�شط« وقبعتها ذات اللون الُبنى والتى 

ال تقارق راأ�شها اإال ما ندر.

الذى  الوحيد  وهو  عبده  راأ�س  على  يده  ال�شول(  )اأحمد  ال�شيد  ي�شع 

كان يجل�س بالقرب منه فى تلك اللحظة، ويقول ل�شاحبه و�شديق عمره 

المولى  داعيًا  القراآن  من  اآياٍت  ببع�س  يتمتم  ثم  عبده  يا  اهلل  ب�شم  قل 

هداأ  حتى  لحظات  اإال  وماهى  عاجاًل،  العافية  ثوب  �شديقه  ُيلب�س  اأن 

روع عبده وبداأ يتح�ش�س اليد التى على راأ�شه ثم ينظر اإلى اأعلى مرددًا 

)اأ�شتغفر اهلل العظيم ... اأ�شتغفر اهلل العظيم وال حول وال قوة اإال باهلل 

العلى العظيم، وهنا ت�شيل دمعتان حارتان على خدى )اأحمد ال�شول( 

لت�شقط على وجه عبده فيم�شح اأحمد وجهه ويلتفت اإلى �شاحبه وهو 

يحاوره، مابك ياعزيزى وماهذه )المعزية( في�شهق عبده �شهقة طويلة 

لتخرج زفرًة حارًة ثم ي�شتند على �شاحبه ليرفع ج�شمه على ال�شرير 

اأما راأيت الذى دخل علَى  اأخى ورفيق دربى  يا  ويقول الأحمد ال�شول 

االأن؟ اإنه هو الذى خطفها منى.

اأحببتها ب�شغف  ليلة وليلة( فقد  اإنها ق�شة )مليون  يا �شول  اأحمد  يا 

لقائى  منذ  حياتى  فى  )ُقبلة(  اأول  اأهدتنى  التى  وهى  ال  كيف  �شديد. 

حامد يو�شف على )جدو(

قول يا لطيف

ُقبلة
واحدة 
التكفى
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اللقاءات  توالت  ثم  �شبابى  ريعان  فى  حينئٍذ  واأنا  بها  االأول 

اأفارقها  وكلما  مجنونها  بحق  و�شرت  الدافئة  الُقبالت  وكذا 

للحظات اأزداد �شوقًا اإليها، وكنا نلتقى بعيدًا عن اأعين النا�س 

اأرتعد من �شدة  المنزل واأنا  اإلى  اأعود  واأنال قبالتى خفيًة ثم 

كيفية  فى  اأفكر  حتى  ال�شرير  على  اأ�شتلقى  اأن  وما  الخوف 

فقبلة  ومرات  مراٍت  واأقبلها  اأخرى  مرًة  الأقابلها  الخروج 

واحدة ال تكفينى والبد من ال )ت�شعة وت�شعين قبلًة( ثم تلك 

االأخرى والتى قد تكون على عجل.

م�شه  كالذى  واأنا  يوم  كل  نهاية  المنزل  اإلى  اأعود  دومًا  كنت 

�شئ من الجنون يعنى )مدروخ( من تلك القبالت م�شتلقيًا على 

ظهرى اأراقب فى الم�شاء )نجوم الليلة والغد( واأعي�س لحظاٍت 

ال  الحب  هذا  فى  اأفكر  وال�شحيان(  )الطيف  بين  ما  خيالية 

الذى  الوهم  اإكت�شفت  فقد  )يا �شول(  اآه  الحدود(.....  )فات 

اأعي�س فيه نعم اإنه الوهم الذى اأقلق م�شجعى واأفقرنى، ومثلى 

كثير مغ�شو�س و )داق�س( ورغمًا عن ذلك يعي�س ويتعاي�س تحت 

ظل هذا الوهم مع �شبق االإ�شرار.

اإلى  ُعدُت  البرد  �شديدة  الليلة  هذه  فى  يا�شول(  اأحمد  )يا 

منزلى واأنا منهك القوى ثم اأ�شابنى الغثيان وماعدت اأتحمل 

راأ�شى  ه�ٌشمت  التى  الخبيثة  اللعينة  اإنها  يااإلهى  الوقوف... 

اأى  بال�شداع ومٌزقت ع�شالتى وجعلت كل حوا�شى تنفر من 

فاإن هذا  المتنبى ذات حياٍء  واإن كانت حمى  �شٍئ حتى منها. 

الحياء فقدته محبوبتى )لعنة اهلل عليها( وقد راأيتها يا اأحمد 

اأمامى  يقبلها  حياٍء  ودون  غيرى  ت�شت�شحب  وهى  بنف�شك 

حيرًة  ظهريهما  وراء  ليخلفا  فيها،  �شراخى  بعد  يخرجا  ثم 

تملكتنى حتى اللحظة، ُترى يا اأحمد هل كان كل هذا حلم يقظة 

واأن الحمى )طارت فى الرا�س(؟ اأم هى الحقيقة التى ال مراء 

بهذه  لتجهر  الجراأة  اإمتلكت  وكيف  دهاها؟  ماذا  ولكن  فيها؟ 

الخيانة؟ حقًا اإنها )فا�شدة(.

واأحمده  اهلل  اأعادها  ال  يا�شاحبى  الحمى  ذهبت  فقد  االأن  اأما 

قبالتها  توزع  �شارت  فقد  اأخبارها  عن  اأما   ... معافاتى  على 

لمن يرغب ويمتلكها من يدفع وهو اليدرى اأنه ي�شترى بماله 

عالج  ال  الذى  )الخبيث(  المر�س  جوفه  فى  ويغر�س  )نارًا( 

اأما هى  باالإبتعاد عنها والحمد هلل.  اأخيرًا  اأكرمنى اهلل  له وقد 

فقد بلغت �شهرتها كل اأرجاء االأر�س وال ت�شاألونى عن اإ�شمها 

فاأحيانًا تطلق  تت�شبب فى مماتنا  اأ�شماء )فى حياتنا(  فلديها 

على نف�شها )برنجى( واأخرى )بن�شون( ثم )لورد( ... اإلخ.

ُخطى  على  ت�شير  اأن  حبالها  فى  وقعت  من  يا  ت�شتطيع  فهل 

)عبده( و تقلع عنها؟ اأرجو ذلك ولكن بدون مالريا.

ويا لطيف األطف بنا. 



مفهوم الت�سويق الم�سرفي للخدمات الم�سرفية:

       لقد اأدى تطور المجتمعات اإلى تطور الوعى الم�شرفي لدى االأفراد وخلق كثير من الحاجات 

المالية واالئتمانية ما كانت لتلبى لو لم ي�شتجب النظام الم�شرفي لها ويحاول اإ�شباعها، وعلى 

الرغم ما و�شل اإليه الت�شويق الم�شرفي من تطبيقات فهو مدين للمعطيات التى اأفرزها التطور 

في نظم االنتاج واال�شتهالك التى ا�شتطاعت ا�شتمالة درجة عالية من المناف�شة من خالل ايجاد 

الت�شويق  اأهمية  مثل  في  ن�شاط  اليوجد  اأنه  القول  بامكاننا  وعليه  كثيرة،  بيعية  فر�س  وخلق 

واليوجد بنك يمار�س ن�شاطه دون وجود هذه الوظيفة لديه، فالت�شويق هو الروح المبدعة ذات 

القوة الدافعة لتوليد الحافز على الخلق واالبتكار وعلى التح�شين والتطوير واالمتياز، اإذ اأنه 

طبيعة  عن  اأكثر  التعرف  اإلى  المو�شوع  هذا  في  نتطرق  االإن�شانى.  الج�شد  في  الروح  بمثابة 

المنتجات الم�شرفية ، خ�شائ�شها ، كيفية ت�شويقها وخ�شائ�س الت�شويق الم�شرفي والتطور 

التاريخى له وكذلك االأهمية التى يحظى بها واالأهداف التى ي�شعى اإلى تحقيقها.

عمر م�سطفي حممد

فرع �سوق )6( احلاج يو�سف

الت�صويق الم�صرفــــــي
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الت�صويق الم�صرفــــــي

 تعريف الخدمات الم�سرفية وخ�سائ�سها:

يمكن تعريف الخدمات الم�شرفية باأنها عبارة عن ت�شرفات اأو 

اأن�شطة اأو اأداء يقدم من طرف اإلى طرف اآخر وهذه االأن�شطة 

كما  �شئ  اأى  ملكية  نقل  عليها  يترتب  وال  ملمو�شة  غير  تعتبر 

اأن تقديم الخدمة قد يكون مرتبطًا اأو غير مرتبط بمنتج مادى 

ملمو�س. 

ويعرف الت�شويق الم�شرفي باأنه الن�شاط الحركى الذي ي�شمل 

والتى  الم�شرفية  الموؤ�ش�شات  في  توؤدى  التى  الجهود  كافة 

تكفل تدفق الخدمات والمنتجات الم�شرفية التى يقدمها البنك 

اإلى العمالء �شواء كانت اإقترا�شًا اأو خدمات م�شرفية متنوعة 

ودوافعهم   احتياجاتهم  تلبية  و  رغباتهم  اإ�شباع  على  ويعمل 

تعاملهم  وا�شتمرار  البنك  عن  ر�شاهم  يكفل  م�شتمٍر  ب�شكٍل 

معه.

مهارة اإتقان فن تقديم الخدمات الم�شرفية تعتمد على اإدراك 

مقدميها من موظفي البنك للمتعاملين معه وخ�شائ�س الخدمات 

الم�شرفية المقدمة والتى يمكن تلخي�شها فيما يلى:

طلب  لحين  تخزينها  اأو  مقدمًا  الخدمة  اإنتاج  اليمكن    -1

العميل  ظهور  بمجرد  الخدمة  )ي�شنع(  فالموظف   ، العميل 

اأمامه وفي لحظات قليلة يبداأ في تجهيز )المواد الخام( وبقية 

الخدمة  اإعداد  يتم  اللحظات  اإنتاج عنا�شر الخدمة وفي نف�س 
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اأمام  م�شنع  في  اليعمل  البنك  موظف  فاإن  وبالتالى  العميل.  طلب  مع  يتنا�شب  بما 

خط اإنتاج م�شتمر0 اإن البنك الذي قرر تعيين الموظف في هذا المن�شب قد و�شعه 

في خط المواجهة وعلى نقطة الحدود للتعامل مع العميل0 ويعلم البنك اأن التدريب 

يجعله  وبما  عميل  لكل  الخدمة  تقديم  يجيد  اإلى خبير  الموظف  يحوالن  والممار�شة 

بنف�س  الخدمة  بتقديم  يهتم  اأن  العميل  من  ذلك  ويقت�شى  معه،  التعامل  في  ي�شتمر 

م�شتوى الجودة قدر االإمكان في كل مرة ، باالإ�شافة اإلى مايتطلبه ذلك من مهارة فن 

التعامل مع العمالء.

اإنتاج  للموظف  يمكن  اإنتاج وتقديم خدمة عبارة عن خبرة ومعاي�شة ال  اأن  بما    -2

عينات منها لكى ير�شلها اإلى الم�شتهلك ويح�شل منه على موافقة م�شبقة عن جودتها 

العميل  اإلى  �شفهيًا  الخدمة  هذه  يو�شل  اأن  ي�شتطيع  ال  اأنه  ،كما  لها  ا�شتعماله  قبل 

ومهما ي�شفها له فاإن المعاي�شة �شئ اآخر0 ومن غير المت�شور ار�شال عينة من نوعية 

له  عميل  كل  والأن   ، البنك  اإلى  ح�شوره  حين  عليها  الح�شول  قبل  للعميل  الخدمة 

ح�شا�شية ا�شتقبال خا�شة به تختلف عن غيره فاإن من ال�شعب توفير نموذج موحد 

يعلنه الم�شرف لكى ير�شى كل عمالئه ويفر�س ذلك بطبيعة الحال �شرورة االإهتمام 

ال�شخ�شى بكل عميل على حدة..

3-  التاأكد من تقديم مايطلبه العميل، الأن الخدمة بطبيعتها لي�شت �شيئًا ماديًا ملمو�شًا 

الحكم  فاإن  العمالء  كل  بين  وثابتة  مطلقة  بمعايير  موا�شفاته  على  الحكم  يمكن 

هذه  عن  العميل  ويتوقعه  يطلبه  بما  يرتبط  لل�شوق  الم�شرف  مايقدمه  على  النهائى 

الخدمة. موظف ال�شباك في الم�شرف ال يبيع خدمة الح�شاب الجارى لطالبها ولكنه 

يديرلحظات هامة من تجربة العميل اأثناء معاي�شته للخدمات التى يتلقاها .

4- الخدمات الم�شرفية تنتج وت�شتهلك في نف�س الوقت حيث يقوم العميل باإ�شتهالك 

الخدمات التى تقدم اإليه في نف�س لحظة اإنجازها واإنتاجها وبالتالى فالعميل الي�شتطيع 

اأن يتداول هذه الخدمة مع طرف ثالث وكل ما يبقى للعميل هو �شعادته اأو تعا�شته من 

الخدمة والتى ي�شعب عليه حتى اأن يعيد و�شفها لالآخرين باأكثر من �شعوره بال�شعادة 

اأو التعا�شة.

ب�شبب  ال�شوق  من  �شلعهم  �شحب  اإلى  ي�شطرون  معينة  ل�شلع  المنتجين  بع�س   -5

اأخطاء فنية في اإنتاجها واأحيانًا ب�شبب ف�شادها اأو عدم �شالحيتها لالإ�شتهالك االآدمى، 

اأما الخدمة الم�شرفية التى تقدم للعميل فاأنها غير قابلة لالإ�شتدعاء مرة اأخرى بعد 

تقديمها وبمجرد اأن ت�شنع الخدمة وتقدم للعميل فاإنها ت�شتهلك لحظة تقديمها  وعادة 

اليكون هناك فر�شة الإدخال اأية تعديالت عليها اأو �شحب اأى جزٍء منها وعلى موظف 
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الم�شرف اأن يتذكر اأنها لحظة واحدة ثمينة وغالية تلك التى 

من  يتاأكد  اأن  وعليه  العميل،  وي�شتهلكها  الخدمة  فيها  تقدم 

 ، لي�شت منا�شبة فقط بل متفوقة في كل جوانبها  اأن الخدمة 

واإذا حدث ولظروف خارجة عن االإرادة اأن هبطت الخدمة عن 

البديل  هما  واالإعتذار  فالتر�شية   ، العميل  توقعات  م�شتوى 

ما  اإ�شالح  االإعتذار ال ي�شمن  واإذا كان هذا   ، المتاح  الوحيد 

تم اإف�شاده.

الموظف  كان  لو  للفح�س  قابلة  غير  الخدمات  جودة   -6

يعمل في م�شنع واأمام خط اإنتاج لكانت االأمور اأ�شهل كثيرًا 

بالن�شبة له فهو ينتج ال�شلعة وبعد ذلك يجل�س ليتاأملها ويراجع 

الموا�شفات وي�شتبعد الوحدات المعيبة من خالل عملية الفرز 

العمالء  مع  مبا�شرة  ويتفاعل  يتعامل  البنك  موظف  ولكن 

بينه  اإن�شانى  تفاعل  على  بناًء  يتم  للخدمة  وتقديمه  واإنتاجه 

الفرز  عملية  اإجراء  الحال  بطبيعة  يمكنه  وال  العميل،  وبين 

ا�شتبعاد  يمكنه  ثم ال  االإنتاج ومن  بعد  الجودة  والرقابة على 

هنا  والم�شئولية  بالفعل  تم  قد  فاال�شتهالك  المعيبة  الوحدات 

االإنتاج.  لحظة  قبل  الجودة  �شمانات  وتتطلب  واأخطر  اأكبر 

كثير من �شمانات الجودة تكمن بداخل الموظف ومن االأهمية 

بمكان اأن ي�شتعد الموظف ويهيئ نف�شه لكل لحظة خدمة حتى 

لو كان هذا اال�شتعداد في �شكل نف�س عميق ياأخذه قبل الدخول 

في لحظة التعامل مع العميل.

دور ومهام الت�سويق الم�سرفي:

هما  اأ�شا�شيتان  وظيفتان  للم�شارف  االأ�شا�شية  الوظائف      

يلبى  بما  االأموال(  )توظيف  و  الودائع(  وحفظ  )ا�شتقطاب 

احتياجات العمالء من خدمات االإئتمان اأوالتمويل وخلق القوة 

ال�شرائية لديهم، وعلي الم�شارف ت�شميم البرامج الت�شويقية 

اأو�شحت  فقد  الخدمات.  لهذه  العمالء  ال�شتقطاب  الالزمة 

50% من الودائع ت�شتخدم في تمويل  اأكثرمن  اأن  الدرا�شات 

من  الم�شرف  اأموال  من  الم�شتفيدين  اأن  نجد  بينما  العمالء، 

الخدمات الم�شرفية التى يقدمها يحققون له ماي�شل اإلى%70 

من االأرباح التى يح�شل عليها.

الرئي�شية  الوظيفة  عن  يعبر  للت�شويق  الم�شرفي  المفهوم 

للموؤ�ش�شات الم�شرفية التى تحدد رغبات واإحتياجات ال�شوق 

اإ�شباع  الم�شتهدف، وتعمل على تكيفها معها وبما يعمل على 

يحققها  التى  اأكبر  بدرجة  االحتياجات  هذه  وتلبية  الرغبات 

المناف�شون .  وفقًا لهذا المفهوم الت�شويقى للعمل الم�شرفي 

الم�شارف  في  الت�شويق  اإدارة  وعمل  وواجبات  مهام  تتحدد 

العام  واالإطار  الت�شويقى  المنهج  تحديد  اأي�شًا  يمكن  بل 

لتقديم الخدمة الم�شرفية فيها ب�شفة عامة ، فجوانب العمل 

الت�شويقى في الجهاز الم�شرفي تبداأ بدرا�شة عمالئه الحاليين 

ورغباتهم  التمويلية  احتياجاتهم  على  للتعرف  المرتقبين  و 

ت�شميم  يتم  المعلومات  هذه  على  وبناًء  ودوافعهم  وقدراتهم 

باإدخال  �شواء  منا�شب  ب�شكل  الم�شرفية  الخدمات  من  مزيج 

خدمات م�شرفية جديدة اأو تطويرالمزيج الخدمى الم�شرفي 

الحالى الإ�شباع رغبات وتلبية احتياجات العمالء.

 مكونات البيئة الت�سويقية:

عن  الم�شئولين  قدرة  في  يكمن  الت�شويقى  الن�شاط  جوهر     

احتياجات  بين  التطابق  اإحداث  في  بالم�شرف  الت�شويق 

العمالء من ناحية وبين موارد واإمكانيات الم�شرف من ناحية 

البيئية  العوامل  بعديد من  اإال  يتم  التطابق ال  اأن  اأخرى، غير 

االأهداف  تحقيق  على  توؤثر  والتى  الم�شرف  �شيطرة  خارج 

الت�شويقية.

اأوًل: البيئة التناف�سية:

     من المعروف اأن تزايد المناف�شة يكون ل�شالح العمالء في 

يتمكن  اأو�شع،  وحتى  اختيار  لهم فر�س  تتيح  الأنها  النهاية، 

لما  مدركًا  يكون  اأن  ينبغى  ال�شوق  في  النجاح  من  الم�شرف 

 ، خدمات  من  المماثلة  والموؤ�ش�شات  الم�شارف  تعر�شه 
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اأن تعمل باإ�شتمرار  اإدارته الت�شويقية  واالأ�شاليب الت�شويقية الم�شتخدمة ، و على 

مع  والتعامل  الم�شرفية  للخدمات  العمالء  اختيار  تحكم  التى  العوامل  تفهم  على 

الم�شارف.

ثانيًا: الظروف القت�سادية:

     على الم�شارف اأن ت�شتجيب للمتغيرات االقت�شادية التى تت�شم بعدم االإ�شتقرار 

مثل: اإرتفاع معدالت الت�شخم ، تقلب اأ�شعار الفائدة الم�شتمر ، اأ�شعار ال�شرف واأن 

للظروف  المنا�شبة  والم�شرفية  المالية  الخدمات  من  باحتياجاتهم  العمالء  تزود 

الم�شارف يجب  البيئة االقت�شادية على  تاأثير  ، وعند تحليل  ال�شائدة  االقت�شادية 

والمالى  االقت�شادى  الموقف  هما:  اأ�شا�شيتين  ناحيتين  على  اإهتماماتها  نركز  اأن 

للم�شرف والموقف االقت�شادى اأو الحالة االقت�شادية للعمالء.

ثالثًا: البيئة ال�سيا�سية والقانونية:

يفر�س الت�شريع  الحكومى قيودًا قانونية على الن�شاط الت�شويقى للم�شرف 

و العديد من نظم الرقابة على الجوانب المتعلقة بالتجارة من 

بالم�شارف  يتعلق  وفيما  وغيرها.  والتوزيع  النقل 

االإئتمان  منح  تحكم  قوانين  ي�شع  الت�شريع  فاإن 

للم�شارف  ال�شماح   ، الفروع  فتح  اال�شتهالكى، 

وغيرها  المحلى  ال�شوق  في  لها  فروع  بفتح  االأجنبية 

من الت�شريعات والقوانين.

رابعًا: البيئة الثقافية:

الثقافية  العوامل  الح�شبان  في  االأخذ  ينبغى      

الم�شرف  اإدارة  كيفية  في  واأثرها  واالجتماعية 

اقتناع  من  الرغم  وعلى   ، عمالئه  مع  والتعامل 

الو�شول  ينبغى  جدد  عمالء  بوجود  الم�شارف 

اإليهم ، اإال اأن العديد من الم�شارف تجد نف�شها في حالة 

من التحفظ وعدم اال�شتجابة ال�شريعة لكثير من مطالب 

التعليمى  الم�شتوى  ذوى  اأو  المتعلمين  غير  العمالء 

المنخف�س ، واإذا كان هناك اإتجاهًا نحو اإقناع هوؤالء 

الذين اليتعاملون مع الم�شارف با�شتخدام الخدمات 

التى يقدمها الم�شرف فاإن على موظفيه اأن يبدئوا روح 

ال�شداقة والمعاملة الجيدة لهوؤالء العمالء.



خام�سًا: البيئة الديموغرافية:

على الم�شرف عند ر�شم ا�شتراتيجيته و�شيا�شاته الت�شويقية 

ظروف  في  المتوقعة  والتغييرات  االتجاهات  ا�شت�شحاب 

وحجم  المواليد  بمعدالت  يتعلق  فيما  ال�شكان،  ديموغرافية 

درا�شة  اأن  وال�شك   ، كافة  الديموغرافية  الخ�شائ�س  ال�شكان 

حيث  الم�شرف،  لن�شاط  ت�شويقية  دالالت  له  العوامل  هذه 

ال�شرف -   - االإدخار   ( نحو:  العمالء  اإتجاهات  تظهراأهمية 

االإقترا�س ( في التاثير على الن�شاط الت�شويقى للم�شرف.

�ساد�سًا: البيئة التقنية

   ال�شناعة الم�شرفية من اأكثر ال�شناعات تاأثرًا بالتطورالتقنى 

الذي له اأكبر االأثر على تنوع وتعدد خدماتها االلكترونية مثل:   

ال�شراف  خدمات  و   )  Home Banking( المنزلى  البنك 

التقنية ذات تاثير هائل على  االآلى ، وتعد كل هذه التطورات 

حقبة  خالل  الم�شرفية  للخدمات  وتقديمها  الم�شارف  اأداء 

الثمانينيات و�شوف ت�شتمرالثورة التقنية في تح�شين الطرق 

واالأ�شاليب التى تمكن الم�شارف من تقديم خدمات لعمالئها.

  البيئة الت�شويقية بمثابة المكان الذي ينبغى على الم�شرف 

االأخطار  مراقبة  و  الت�شويقية  الفر�س  عن  بحثه  به  يبداأ  اأن 

هذه  ت�شعير  عمليات  ويت�شمن  البيئة.  هذه  في  الموجودة 

البنك  فروع  �شبكة  خالل  من  وتوزيعها  وترويجها  الخدمات 

على اأن يحقق البنك معدل ربح منا�شب غير مغاٍل فيه ي�شمح له 

بدفع اإلتزاماته قبل المودعين وتغطية تكاليف اإدارة الن�شاط 

اإحتياطات  الم�شرفي وم�شروفاته وفي الوقت نف�شه تكوين 

العمل  اأن  يتبين  تقدم  مما  و   ، الم�شتقبلية  للمخاطر  وقائية 

منطق  وفق  ي�شير  االأجزاء  ومترابط  متكامل  ككل  الت�شويقى 

مخرجات  اأو  نتائج  ت�شتخدم  حيث  النتائج  تراكمى  حركى 

كل وظيفة ت�شويقية كمدخالت للوظيفة الت�شويقية التالية لها 

وتعمل في اإطار دائرى محكم يزيد من تح�شين اأداء كل وظيفة 

من تلك الوظائف الت�شويقية ويعظم من نتائجها.

اأهمية الت�شويق الم�شرفي والظروف المحيطة به:

    ت�شمل البيئة الت�شويقية للم�شارف العوامل البيئية التى يمكن 

التحكم فيها والتى ت�شتخدم بوا�شطة الم�شرف والم�شئولين 

وكذلك  م�شبقًا0  المحددة  االأهداف  لتحقيق  فيه  الت�شويق  عن 

العوامل والمتغيرات التى ي�شعب التحكم فيها والموؤثرة على 

اإلى  ي�شعى  التى  االأهداف  اإلى  الو�شول  على  الم�شرف  قدرة 

الت�شويقية  جهوده  على  الم�شرف  نجاح  ويتوقف  تحقيقها. 

فقط  الت�شويقى  المزيج  لعنا�شر  اإدارته  كيفية  على  لي�س 

االتجاهات  على  بل   ، فيها(  التحكم  يمكن  التى  )المتغيرات 

والتطورات الجارية في البيئة المحيطة به. وت�شير المتغيرات 

التى يمكن التحكم فيها اإلى مجموعة من العنا�شر التى تكون 

االإدارة  بوا�شطة  تحديدها  تم  والتى  الم�شرف  ا�شتراتيجية 

والم�شئولين عن الت�شويق فاالإدارة العليا في الم�شرف تقرر 

ال�شوق  يحدد  اأخرى  ومن جهة   ، الوظائف  من  الن�شاط  فرع 

لهذا  المنا�شب  الت�شويقى  والمزيج  للم�شرف  الم�شتهدف 

ال�شوق الم�شتهدف ، بما ي�شمله من تحديد المنتجات )الخدمات 

التوزيع0ت�شيرالعوامل  واأ�شاليب  االأ�شعار  الم�شرفية( 

مجموعة  اإلى  فيها  التحكم  ي�شعب  التى  البيئية  والمتغيرات 

والتى  للم�شرف  الكلية  اال�شتراتيجية  على  العنا�شرالموؤثرة 

اأو  اإدارة الم�شرف  اأوالتحكم فيها بوا�شطة  اليمكن تحديدها 

المتغيرات  هذه  اأهم  بين  ومن   ، به  الت�شويق  عن  الم�شئولين 

واالقت�شاد  والحكومة  والمناف�شون  والم�شتهلكون  العمالء 

والقانونية ويتحدد م�شتوى  ال�شيا�شية  والتقنية واالعتبارات 

نجاح الم�شرف بناًء على التفاعل بين هاتين المجموعتين من 

عوامل البيئة ، لذا على اإدارة الم�شرف عند تنفيذ ا�شتراتيجية 

تتواءم  واأن  البيئية  المعلومات  على  الح�شول  الت�شويق 

ذلك  ، ويبدو  البيئية  والمتغيرات  الظروف  اال�شتراتيجية مع 

وا�شحًا في حقيقة اأن البيئة الت�شويقية هى المكان الذي يبداأ 

مع  والتكيف  الت�شويقية  الفر�س  عن  البحث  الم�شرف  منه 

التهديدات والعوامل والقوى التى توؤثر على قدرة الم�شرف 

في التعامل بفاعلية مع ال�شوق الم�شتهدف.
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عبداهلل ح�شن اأحمد قر�شى

اإدارة التخطيط والبحوث

الم�صادر الخارجية

لتمويل التنمية
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والتمويل  الإنمائية  الم�ساعدات  واأ�سكال  �سور  تتعدد 

الخارجى لعملية التنمية حيث نجد :

-  التدفقات والتحويالت من الموؤ�ش�شات والمنظمات الدولية.

-  المنح والمعونات من الدول االأجنبية .

االأفراد  من  المبا�شر  وغير  المبا�شر  االأجنبى  اال�شتثمار    -

وال�شركات والهيئات االأجنبية .

والمنظمات  الموؤ�ش�شات  من  والتحويالت  اواًل:التدفقات 

الدولية

التمويل  مجال  في  كبيرة  اأهمية  الدولية  للمنظمات  اأ�شبح 

لالإن�شاء  الدولى  البنك  هى  الموؤ�ش�شات  هذه  اأهم  ولعل  الدولى 

والتعمير وموؤ�ش�شة التنمية الدولية وموؤ�ش�شة التمويل الدولى 

و�شندوق النقد الدولى .

1/ البنك الدولى لالإن�ساء والتعمير :

تم ان�شاءه لتحقيق عدة اأغرا�س اإهمها :

-  تقديم القرو�س للدول االأع�شاء اأو الموؤ�ش�شات االقت�شادية 

الرا�شمالية  االأر�شدة  من  اأرا�شيها  في  القائمة  الخا�شة 

المتاحة.

بتقديم  �شواء  االأجنبية  الخا�شة  اال�شتثمارات  ت�شجيع    -

ال�شمانات الالزمة اأو بالم�شاركة بن�شيب في القرو�س االأجنبية 

المقدمة للدول االأع�شاء

الدولية  واال�شتثمارات  التجارة  من  كل  وت�شجيع  تنمية    -

والعمل على ا�شتقرار موازين مدفوعات الدول االأع�شاء .

وتعمير  لتنمية  الالزمة  االإنتاجية  اال�شتثمارات  ت�شجيع    -

جانب  اإلى  االإنتاجية  مواردها  وتنمية  االأع�شاء  الدول  اأقاليم 

المعاونة في رفع م�شتوى المعي�شة وظروف العمل في الدول 

االأع�شاء .

-  توفير المعونات الفنية الإعداد وتنفيذ الخطط اال�شت�شارية 

الفنية  الكوادر  وتدريب  اإعداد  في  والم�شاهمة  واالإنمائية 

عن  النامية  الدول  في  االإنماء  خطط  تحتاجها  التى  واالإدارية 

طريق معهد التنميةاالقت�شادية التابع للبنك الدولي.

يقدم البنك قرو�س طويلة االأجل  للتنمية االقت�شادية خا�شة في 

الدول النامية حيث يمول البنك الدول النامية بالتمويل الالزم 

ال�شيا�شات  يقترح  كما   ، االأ�شا�شية  البنية  م�شروعات  لتمويل 

االقت�شادية والمالية المالئمة لبرامج التنمية.

2. الموؤ�س�سات الم�ساعدة للبنك الدولى :

مالية  موؤ�ش�شات  ثالثة  والتعمير  لالإن�شاء  الدولى  البنك  يعاون 

1956م  عام  تاأ�ش�شت  التى  الدولية  التمويل  موؤ�ش�شة  هى 

والموؤ�ش�شة الدولية للتنمية  التي تاأ�ش�شت 1960م الثالثة هى 

الوكالة الدولية ل�شمان اال�شتثمار التي تاأ�ش�شت عام 1988م.

اأ. مو�س�سة التمويل الدولى :

الخا�س  القطاع  االإ�شهام في م�شروعات  ن�شاطها في  ينح�شر 

باالقترا�س  اأموالها  على  الح�شول  ويتم  االإع�شاء  الدول  لدى 

من البنك الدولى واإ�شدار �شندات تقوم بت�شويقها في االأ�شواق 

المالية الدولية .

 ب.  موؤ�س�سة التنمية الدولية :

اأى  ال�شهلة  للقرو�س  هامًا  م�شدرًا  الموؤ�ش�شة  هذه  تمثل 

القرو�س التى فوائدها �شديدة االنخفا�س واآجالها طويلة تقدم 

للدول النامية ذات الدخل المنخف�س وقرو�س موؤ�ش�شة التنمية 

الدولية التمنح اإال للدول النامية �شديدة الفقر.

ج. الوكالة الدولية ل�شمان اال�شتثمار :

في  االأجنبية  اال�شتثمارات  ت�شجيع  اإلى  الوكالة  هذه  تهدف 

للم�شتثمرين  �شمانات  من  تقدمه  بما  االأع�شاء  النامية  الدول 

االأجانب �شد خ�شائر المخاطر غير التجارية التى قد تواجههم 

وتنفيذ  الإعداد  فنية  معونات  كذلك  وتقدم  النامية  الدول  في 

برامج التنمية االقت�شادية في الدول النامية .

3. �سندوق النقد الدولى :

تعزيز  الى  ال�شندوق  الدولى  النقد  �شندوق  ميثاق  يوجه 

المنتظم  ال�شرف  �شعر  وترتيبات  الدولى  النقدى  التعاون 

االأع�شاء  وم�شاعدة  الدولية  للتجارة  المتوازن  النمو  وتي�شير 

مع  ال�شندوق  ويعمل  مدفوعاتهم  موازين  �شعوبات  حل  على 

وازالة  الكلى  اقت�شادها  اختالالت  تقليل  على  االأع�شاء  الدول 

العوائق التى تعتر�س المدفوعات الدولية ومنع حدوث اأزمات 

مالية .

لمعالجة  ال�شندوق  موارد  من  ال�شحب  الع�شو  للدولة  يمكن 

الخلل الطارئ في ميزان المدفوعات ، وللع�شو الحق اأي�شا في 

�شحب محدودمن موارد ال�شندوق لمقابلة الهبوط الطارئ في 
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ح�شيلة �شادراته ب�شرط ان يكون هذا الهبوط نتيجة لعوامل 

خارجه عن اإرادته وي�شمى هذا التمويل  بالتمويل التعوي�شى.

ثانياً : المنح والمعونات من الدول الأجنبية :

اعتبرت من اأهم �شور تمويل التنمية في الدول انامية في الفترة 

التى �شبقت االرتفاع الكبير في اأ�شعار النفط 1973م. وتعرف 

طويلة  )القرو�س  باأنها  االقت�شادية  المعونة   المتحدة  االأمم 

االأجل والمنح المنا�شبة لغير االأغرا�س الع�شكرية �شواء كانت 

معونات حكومية اأومن الهيئات الدولية ( وغالبًا ما ي�شير هذا 

المتلقية  البالد  التلتزم  التى  والمنح  المعونات  اإلى  الم�شطلح 

ب�شورة  تتناق�س  اأ�شبحت  المعونات  .وهذه  بها  بالوفاء  لها 

للدول مما قلل من  ال�شيا�شى  بالن�شاط  كبيرة وا�شبحت تربط 

اأهميتها .

االأفراد  من  المبا�شر  وغير  المبا�شر  االأجنبى  اال�شتثمار  ثالثًا: 

وال�شركات والهيئات االأجنبية :

وقد  المحلية  الموارد  فجوة  لتغطية  المهمة   الم�شادر  من 

م�شكلة  حدة  تخفيف   على  االأجنبية  اال�شتثمارات  �شاعدت 

القرو�س الخارجية ا ل�شببين هما:

1. توفر تدفقات مالية تنتقل من الدول المتقدمة ذات الفائ�س 

لتمويل  ا�شتخدامها  يمكن  العجز  ذات  النامية  الدول  اإلى 

اال�شتيرادات الالزمة لتنفيذ برامج التنمية .

2. و�شيلة النتقال الموارد االإنتاجية المادية والتكنولوجية اإلى 

االأقطار النامية كاالآالت والمعدات والمعرفة التكنولوجية.

وتنق�شم اال�شتثمارات االأجنبية اإلى �شكلين :

أ. ا�شتثمارات اأجنبية مبا�شرة 
لها  الكاملة  ملكيتهم  ب�شبب  االأجانب  يديرها  ا�شتثمارات  وهى 

اأو لن�شيب لهم يبرر حق الملكية وغالبًا تتجه هذه اال�شتثمارات 

نحو الزراعة وال�شناعة  والمناجم واالأن�شطة االإنتاجية .

بدرجة  بالتقلب  المبا�شرة  االأجنبية  اال�شتثمارات  تت�شف 

والفائدة  الربح  وراء  جريًا  تحركاتها  ب�شرعة  وتتمييز  كبيرة 

والت�شهيالت .

ب. ا�ستثمارات اأجنبية غير مبا�سرة 

االأ�شهم  �شراء  اأو  الم�شدرين  كقرو�س  القرو�س  في  وتتمثل 

وال�شندات الحكومية في الدول النامية الم�شيفة اإن راأ�س المال 

وقد  اقت�شاده  وتطوير  الم�شيف  البلد  تنمية  يهمه  ال  االأجنبى 

وكوارث  مالية  اأزمات  حدوث  اإلى  المفاجئ  ان�شحابه  يوؤدى 

اقت�شادية في البلدان الم�شيفة . 
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بقلم: �سالح الدين ح�سن

اإدارة ال�سئون الإدارية الوان الطيف
واالأخ�شر  واالأ�شفر   االأحمر  هى:  الوان  �شبعة  الطيف  الوان 

من  طلبنا  ولو  والبنف�شجى.  والبرتقالى  والنيلى  واالأزرق 

�شخ�س اأن يحاول �شرح هذه االلوان وتو�شيح الفرق بينها الحد 

اال�شخا�س ممن فقدوا ب�شرهم منذ والدتهم تجد اأنه الي�شتطيع. 

اأن االن�شان بطبعه )�شقى  اأن ت�شرح ولكن وبما  فااللوان اليمكن 

المج�شمات  فى  االلوان  هذه  من  ي�شتفيد  اأن  ا�شتطاع  ومجنون( 

التى ي�شتعملها واأ�شبح من ال�شهل ال�شرح الأى مو�شوع م�شتعينًا 

اأن ت�شال عن ا�شم �شخ�س بعيد منك ونقول  بااللون مثاًل تحاول 

للذى بجانبك الزول دااك الالب�س الجالبية ال�شفرا..

ميزة  به  لون  وكل  خ�شائ�س  لاللوان  اأن  يقولون   النف�س  علماء 

حوائط  اأن  نجد  لذا  للنف�س  جدًا  مريح  االأبي�س  فاللون  نف�شية 

جدران الم�شت�شفيات فى االغلب االعم مطلية بهذا اللون.

والكروب  بالحروب  مرتبط  والدم  الدم  لون  هو  االحمر  واللون 

لينا  قال  واحد  اذا  ون�شعد جدًا  الرجالة  لون  فهو  لذا  والم�شاكل 

عينك )حمرا( و�شرارة.

اأوراق  ال�شحوب والموت وهذه ال�شفة اتت من  االأ�شفر هو لون 

عك�س  موتها  على  تنم  ال�شفراء  الورقة  لون  اأن  حيث  النبات 

الخ�شراء الندية.

اللون  والمحبين  بالحب  عالقة  لها  والتى  الظريفة  االلوان  ومن 

البنف�شجى وهذا اللون اأ�شبح رمز ليوم الحب العالمى )فالنتاين( 

والذى ي�شادف يوم 12 فبراير من كل عام ومن ال�شدف العجيبة 

اأن هذا التاريخ هو ع�شية عيد مولدى ال�شنوى )�شايفين كيف؟(.

لها  يح�شل  االلوان  فاإن  الدنيا  مناحى  جميع  فى  الحال  هو  كما 

تطور رهيب من حيث التركيب واال�شماء.

غير  عدد  اعطاءك  يمكنه  االأن  الكمبيوتر  فاإن  التركيب  ناحية  من 

محدد من نف�س اللون. مثاًل معروف اأن اللون االأخ�شر مكون من 

فاإنك  متفاوتة  بن�شب  اللونين  هذين  خلط  وعند  واالأزرق  االأ�شفر 

تح�شل على لون اأخ�شر بن�شب متفاوتة تفوق مئات المرات.

هنالك اأ�شماء جديدة لنج بالن�شبة لى �شمعتها اأخيرًا مثل الم�شتردى 

اأو )م�شتر�شى( والفو�شى والقرمزى والتركوازى .

اأخيرًا مع ع�شر ال�شرعة اأ�شبح اللون يعرف باأ�شماء النباتات اأو 

الجمادات المعروفة فمثاًل بداًل عن البنف�شجى يقال لك لون عنابى 

اأختنا  اأو طوبى وحتى  اأو جوافى   اأو كوبى  وهنالك لون ب�شلى 

زينب التى لم يرها اأحد اأ�شبح لها لون فت�شمع من يقول لك لون 

زينب.

وهو  مح�شو�س  غير  �شئ  هو  اال�شلى  اللون  اأن  العلمية  الحقيقة 

اإختالف  ب�شبب  االلوان  هذه  واإختالف  �شوئية  موجة  عن  عبارة 

فاإن  زجاجى  من�شور  خالل  �شوء  مر  فاإذا  الموجات  هذه  اأطوال 

وهو  االأخير  اللون  وحتى  االأحمر  من  ابتداًء  تظهر  االلوان 

البنف�شجى.

�شوؤال هل من الممكن اأن يكون هنالك �شودانى لونه لون المنقة؟؟ 

وهل للمنقة لون واحد؟؟.

زواج:  منا�شبة  فى  والده  �شاأل  طفاًل  اأن  يقال  المنا�شبة  وبهذه 

لماذا ترتدى العرو�س الف�شتان االأبي�س النا�شع البيا�س؟ فاجابه 

واالطمئنان  وال�شالم  الفرحه  على  يدل  االأبي�س  اللون  اأن  والده: 

لذلك تلب�شه العرو�س. �شكت الطفل برهه ثم �شاأل مرة اأخرى: طيب 

والزالت  الوالد  يجب  لم  اأ�شود؟  فى  اأ�شود  يلب�س  العري�س  ولماذا 

االإجابة تائهة.



اأفال يتدبرون القراآن

ْزَواَجَك الالَِّتي 
َ
اأ َلَك  ْحَللَْنا 

َ
اأ ا  اإنَّ َها النَِّبيُّ  يُّ

َ
اأ َيا  قال تعالى: )   •

ُ َعَلْيَك وَبَناِت  َفاَء اهللَّ
َ
ا اأ ُجوَرُهنَّ وَما َمَلَكْت َيِميُنَك ِممَّ

َ
اآَتْيَت اأ

الالَِّتي  َخاالِتَك  وَبَناِت  َخاِلَك  وَبَناِت  اِتَك  َعمَّ وَبَناِت  َك  َعمِّ

اإْن  ِللنَِّبيِّ  َنْف�َشَها  وَهَبْت  اإن  وؤِْمَنًة  مُّ ًة 
َ
واْمَراأ َمَعَك  َهاَجْرَن 

ِمِنيَن  الُموؤْ ُدوِن  ِمن  لََّك  َخاِل�َشًة  َي�ْشَتنِكَحَها  ن 
َ
اأ النَِّبيُّ  َراَد 

َ
اأ

ْيَماُنُهْم 
َ
ْزَواِجِهْم وَما َمَلَكْت اأ

َ
َقْد َعِلْمَنا َما َفَر�ْشَنا َعَلْيِهْم ِفي اأ

رِحيمًا)50((    َغُفورًا   ُ اهللَّ وَكاَن  َحَرٌج  َعَلْيَك  َيُكوَن  ِلَكْيال 

�شورة االأحزاب

بالمفرد،  و)َخاِلَك(  َك(  )َعمِّ كلمتا  االآية  هذه  في  وردت  لماذا 

اِتَك( و)َخاالِتَك( بالجمع ؟ وكلمتا )َعمَّ

وكذلك  )الجد(  وهو  مفردًا  االأعمام  اأبو  كان  لما  االإجابة: 

بنات  من  الناتج  �شار  )الجد(  وهو  مفردًا  اأبوهم  االأخوال 

والخاالت  العمات  اأما  واحد،  م�شدر  ذا  واالأخوال  االأعمام 

الناتج  �شار  لهذا  متعددة  فروع  من  كثر  رجاٌل  فيتزوجهن 

�شبب  وهذا  متعددة  م�شادر  ذا  والخاالت  العمات  بنات  من 

التعدد. 

وَعَلى  وُقُعودًا  ِقَيامًا   َ اهللَّ َيْذُكُروَن  تعالى:)اَلِذيَن  قال   •

َنا  َربَّ ْر�ِس 
َ
واالأ َمَواِت  ال�شَّ َخلِْق  ِفي  ُروَن  وَيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم 

النَّاِر)191((    َعَذاَب  َفِقَنا  �ُشْبَحاَنَك  َباِطاًل  َهَذا  َخَلْقَت  َما 

�شورة اآل عمران

ُروَن( جاء في و�شطهم هيئة الفاعل  الفعالن )َيْذُكُروَن( و)َيَتَفكَّ

للقائم  للذكر  درجة  اأعلي  اأن  حيث  وعك�شيًا  طرديًا  لتتنا�شب 

واأقل منه ذكرًا القاعد واأدنى منهما الذي علي جنبه، واأن الذي 

يتفكر وهو على جنبه اأكثر تاأماًل من القاعد ومن القائم وهذا 

تنا�شب عك�شى.

ْو 
َ
رُّ َدَعاَنا ِلَجْنِبِه اأ )واإَذا َم�سَّ االإن�َشاَن ال�شُّ تعالى:  وقوله   •

ْم َيْدُعَنا اإَلى  ن لَّ
َ
ُه َمرَّ َكاأ ا َك�َشْفَنا َعْنُه �ُشرَّ ْو َقاِئمًا َفَلمَّ

َ
َقاِعدًا اأ

َن ِللُْم�ْشِرِفيَن َما َكاُنوا َيْعَملُوَن )12((    ُه َكَذِلَك ُزيِّ �شَّ �ُشٍرّ مَّ

�شورة يون�س

فال�شر الذي يم�س االإن�شان حتى يجعله راقدًا على جنبه هو 

اأعلى ال�شرر واأقل �شررًا القاعد واأقل منهما القائم.

نُكْم َيْتلُو َعَلْيُكْم  ْر�َشلَْنا ِفيُكْم َر�ُشواًل مِّ
َ
اأ َكَما  وقوله تعالى: )   •

َلْم  ا  الِكَتاَب واْلِحْكَمَة وُيَعلُِّمُكم مَّ وُيَعلُِّمُكُم  يُكْم  اآَياِتَنا وُيَزكِّ

َتُكوُنوا َتْعَلُموَن )151((   �شورة البقرة. 

بقلم اأبو رقية
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ِفيِهْم  َبَعَث  اإْذ  الُموؤِْمِنيَن  َعَلى   ُ اهللَّ َمنَّ  َلَقْد   ( تعالى:  وقوله   •
وُيَعلُِّمُهُم  يِهْم  وُيَزكِّ اآَياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتلُو  نُف�ِشِهْم 

َ
اأ ْن  مِّ َر�ُشواًل 

ِبيٍن  مُّ �َشالٍل  َلِفي  َقْبُل  ِمن  َكاُنوا  واإن  واْلِحْكَمَة  الِكَتاَب 

)164((  �شورة اآل عمران.

ْنُهْم  يِّيَن َر�ُشواًل مِّ مِّ
اَلِذي َبَعَث ِفي االأُ ُهَو   ( تعالى:  وقوله   •

يِهْم وُيَعلُِّمُهُم الِكَتاَب واْلِحْكَمَة واإن  َيْتلُو َعَلْيِهْم اآَياِتِه وُيَزكِّ

ِبيٍن )2((   �شورة الجمعة. َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي �َشالٍل مُّ

ْنُهْم َيْتلُو َعَلْيِهْم  ِفيِهْم َر�ُشواًل مِّ َنا واْبَعْث  وقوله تعالى: )َربَّ  •
نَت الَعِزيُز 

َ
َك اأ يِهْم اإنَّ اآَياِتَك وُيَعلُِّمُهُم الِكَتاَب واْلِحْكَمَة وُيَزكِّ

الَحِكيُم )129((  �شورة البقرة.

تعالي:  اهلل  ذكر  اأعاله  المذكورة  االأولى  الثالثة  االيات  في 

قبل  العلم  فذكر  الرابعة  االآية  في  اأما  العلم،  قبل  التزكية 

التزكية وهو ياأتي ب�شبب اأن الثالث اآيات كانت خبرًا عن اهلل 

ل�شان  علي  دعاًء  فكانت  الرابعة  االآية  اأما  وتعالي.  �شبحانه 

�شيدنا اإبراهيم الخليل وهذا يدل علي اأن اهلل �شبحانه وتعالى 

يزكي من ي�شاء ، اأما دعاء �شيدنا اإبراهيم فا�شترط اأن يكون 

العلم قبل التزكية.

اإذا كان يوجد     )الحروف المتقطعة( التي تبداأ بها ال�شور 

ي�شار  ، بل  القراآن �شراحًة  الميم فال تذكر كلمة  فيها حرف 

اإليها بغيرها مثل: )الكتاب( اأو )الذي اأنزل(... الخ

 ))2( الُمِبيِن  الِكَتاِب  اآَياُت  ِتلَْك   )1( )ط�شم  تعالى:  قال   •
�شورة ال�شعراء.

))1( ِبيٍن  مُّ وِكَتاٍب  الُقراآِن  اآَياُت  ِتلَْك  )ط�س  تعالى:  قال   •
�شورة النمل.

    )ُذكر القراآن لعدم وجود حرف الميم(

))2( الُمِبيِن  الِكَتاِب  اآَياُت  ِتلَْك   )1( )ط�شم  تعالى:  قال   •
�شورة الق�ش�س.

نَزْلَناُه 
َ
ا اأ )اّلـر ِتلَْك اآَياُت الِكَتاِب الُمِبيِن )1( اإنَّ تعالى:  قال   •

َعلَُّكْم َتْعِقلُوَن )2(( �شورة يو�شف ُقْراآنًا َعَرِبيًا لَّ

اإَلْيَك  اأُنـِزَل  والَِّذي  الِكَتاِب  اآَياُت  ِتلَْك  )اّلـمر  تعالى:  قال   •
ْكَثَر النَّا�ِس ال ُيوؤِْمُنوَن )1((  �شورة 

َ
َك الَحقُّ وَلِكنَّ اأ بِّ ِمن رَّ

الرعد  )لم ُيذكر القراآن لوجود حرف الميم (

))1( ِبيٍن  مُّ وُقْراآٍن  الِكَتاِب  اآَياُت  ِتلَْك  اّلـر   ( تعالى:  قال   •
�شورة الحجر.
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َحى )1( واللَّْيِل اإَذا �َشَجى )2((  للوقت اأهمية ق�شوى في الحياة، والأهميته اأق�شم اهلل عز وجل باأوقات مخ�ش�شة كقوله تعالى )َوال�شُّ

َهاِر اإَذا َتَجلَّى )2(( و )والع�شر( و )والفجر(، وغيرها من االيات الدالة على اأهمية الوقت،  وقوله تعالى )َواللَّْيِل اإَذا َيْغ�َشى )2( والنَّ

واأي�شًا جاء في الحديث )لن تزل قدما عبد يوم القيامة حتى ي�شاأل عن اأربع منها: وعن عمره فيما افناه وعن �شبابه فيما اباله( وقال 

�شرعة  الوقت  به  يت�شم  ومما  وثوان،  دقائق  الحياة  اإن  له  قائلة  المرء  قلب  دقات  وقيل:  ذهب،  من  والوقت  كال�شيف  الوقت  الحكماء: 

انق�شائه والذي م�شى منه ال يعود ابدًا وقد كان ال�شلف اأحر�س على اوقاتهم اأكثر من حر�شهم على دراهمهم ودنانيرهم.

َك َفاْرَغْب )8((، والن  لذا ينبغى �شغل �شاعات الفراغ بما ينفع االن�شان في دينه ودنياه فقد قال تعالى )َفاإَذا َفَرْغَت َفان�َشْب )7( واإَلى َربِّ

الفراغ ال يظل فراغًا واإنما يمال بخير اأو غير ذلك ومن لم ي�شغل نف�شه بالحق �شغلته نف�شه بالباطل وقد قال قائلهم: لقد هاج الفراغ عليه 

�شغاًل واأ�شباب البالء من الفراغ.

ما  ذلك(  يتجاوز  من  وقليل  وال�شبعين  ال�شتين  بين  ما  اأمتى  م�شداقًا للحديث )اأعمار  االن�شان  عمر  في  المعانى  لطائف  في  جاء  ومما 

قيل:

اإذا عا�س الفتى �شتون عامًا فن�شف العمر تمحقه الليالى

ون�شف الن�شف يذهب لي�س يدرى بغفالت يمين عن �شمال

ون�شف الربع اأمال وحر�س و�شغل للمكا�شب والعيال

وباقى العمر ا�شتقام و�شيب وهم وانتقال وارتحال

وختامًا ومما يجب التذكير به للعامل اأن يقوم باأداء االمانة باخال�س وتفان واأن ي�شغل نف�شه بالعمل الن الوقت لي�س ملكًا له والن من 

اأخذ االجر حا�شبه اهلل بالعمل، وكما اأن االن�شان ال يحب اأن يبخ�س من اأجره �شئ فعليه اأن ال يبخ�س من وقت العمل �شيئًا وقد ذم اهلل 

المطففين الذين ي�شتوفون حقوقهم ويبخ�شون حقوق غيرهم، ويجب اأي�شًا اأن نذكر انف�شنا دومًا باأهمية الوقت وقيمته.

اأهمية ال�قت والعمل

على محمود محمد

فرع  البنك بمدينة االأبي�س



بقلم: حممد عبده حممد جودو

اإدارة التخطيط والبحوث

يقول ال�شاب ذو ال 19 عامًا ..كنت �شابًا اأظن اأن الحياة .. مال وفير .. وفرا�س وثير .. ومركب وطيء .. وكان يوم جمعة .. جل�شت 

مع مجموعة من رفقاء الدرب على ال�شاطئ .. وهم كالعادة مجموعة من القلوب الغافلة .. �شمعت النداء حي على ال�شالة .. حي على 

الفالح .. اأق�شم اأني �شمعت االأذان طوال حياتي .. ولكني لم اأفقه يومًا معنى كلمة فالح .. طبع ال�شيطان على قلبي .. حتى �شارت كلمات 

االأذان كاأنها تقال بلغة ال اأفهمها ..كان النا�س حولنا يفر�شون �شجاداتهم .. ويجتمعون لل�شالة .. ونحن كنا نجهز عدة الغو�س واأنابيب 

الهواء .. ا�شتعدادًا لرحلة تحت الماء.. لب�شنا عدة الغو�س .. ودخلنا البحر .. بعدنا عن ال�شاطئ .. حتى �شرنا في عمق البحر.. كان 

كل �شيء على ما يرام .. الرحلة جميلة .. وفي غمرةالمتعة .. فجاأة تمزقت القطعة المطاطية التي يطبق عليها الغوا�س باأ�شنانه و�شفتيه 

لتحول دون دخول الماء اإلى الفم ولتمده بالهواء من االأنبوب .. وتمزقت اأثناء دخول الهواء اإلى رئتي .. وفجاأة اأغلقت قطرات الماء 

المالح المجرى التنف�شي .. وبداأت اأموت .. بداأت رئتي ت�شتغيث وتنتف�س .. تريد هواء .. اأي هواء .. اأخذت ا�شطرب .. البحر مظلم .. 

رفاقي بعيدون عني .. بداأت اأدرك خطورة الموقف .. اإنني اأموت .. بداأت اأ�شهق .. واأ�شرق بالماء المالح.. بداأ �شريط حياتي بالمرور 

اأمام عيني .. مع اأول �شهقة .. عرفت كم اأنا �شعيف .. ب�شع قطرات مالحة �شلطها اهلل علي ليريني اأنه هو القوي الجبار .. اآمنت اأنه ال 

ملجاأ من اهلل اإال اإليه... حاولت التحرك ب�شرعة للخروج من الماء .. اإال اأني كنت على عمق كبير .. لي�شت الم�شكلة اأن اأموت .. الم�شكلة 

كيف �شاألقى اهلل ؟! اإذا �شاألني عن عملي .. ماذا �شاأقول ؟ اأما ما اأحا�شب عنه .. ال�شالة .. وقد �شيعتها .. تذكرت ال�شهادتين .. فاأردت 

اأن يختم لي بهما .. فقلت اأ�ش�ش�شـ .. فغ�سَّ حلقي .. وكاأن يدًا خفية تطبق على رقبتي لتمنعني من نطقها حاولت جاهدًا .. اأ�شهـــ .. اأ�شهــ 

.. بداأ قلبي ي�شرخ :ربي اأرجعون .. ربي اأرجعون �شاعة ....دقيقة .. لحظة .. ولكن هيهات.. بداأت اأفقد ال�شعور بكل �شيء .. اأحاطت 

بي ظلمة غريبة 

هذا اآخر ما اأتذكر ..... لكن رحمة ربي كانت اأو�شع .. فجاأة بداأ الهواء يت�شرب اإلى �شدري مرة اأخرى 

انق�شعت الظلمة .. فتحت عيني .. فاإذا اأحد االأ�شحاب .. يثبت خرطوم الهواء في فمي .. ويحاول اإنعا�شي .. ونحن مازلنا في بطن 

البحر .. راأيت ابت�شامة على محياه .. فهمت منها اأنني بخير .. عندها �شاح قلبي .. ول�شاني .. وكل خلية في ج�شدي .. اأ�شهد اأن ال اإله 

اإال اهلل .. واأ�شهد اأن محمد ر�شول اهلل .. الحمد هلل .. خرجت من الماء .. واأنا �شخ�س اآخر .. تغيرت نظرتي للحياة .. اأ�شبحت االأيام 

تزيدني من اهلل قربًا .. اأدركت �شرَّ وجودي في الحياة .. تذكرت قول اهلل )اإال ليعبدون(..�شحيح.. ماخلقنا عبثًا .. 

مرت اأيام .. فتذكرت تلك الحادثة .. فذهبت اإلى البحر .. ولب�شت لبا�س الغو�س .. ثم اأقبلت اإلى الماء .. وحدي وتوجهت اإلى المكان 

نف�شه في بطن البحر و�شجدت هلل تعالى �شجدة ما اأذكر اأني �شجدت مثلها في حياتي .. في مكان ال اأظن اأن اإن�شانًا قبلي قد �شجد فيه هلل 

تعالى .. حتى اأن ي�شهد علي هذا المكان يوم القيامة فيرحمني اهلل ب�شجدتي في عمق البحر .

األوبة إلى اهلل
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بين �أبى حازم

 و�سليمان بن عبد�لملك:
حين قدم �شليمان بن عبدالملك المدينة وهو يريد مكة، اأر�شل 

اإلى عالمها الجليل اأبى حازم فلما دخل عليه قال �شليمان: يا 

اأبا حازم، مالنا نكره الموت؟

فقال: الأنكم خربتم اآخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم اأن 

تنقلوا من العمران اإلى الخراب.

فقال �شليمان: كيف القدوم على اهلل؟

قال: يا اأمير الموؤمنين، اأما المح�شن كالغائب يقدم على اأهله، 

واأما الم�شئ فكاالآبق يقدم على مواله.

فبكى �شليمان وقال: ليت �شعرى، ما لى عند اهلل؟

قال اأبو حازم: اأعر�س نف�شك على كتاب اهلل حيث قال: »اإّن 

اَر َلِفي َجِحيْم«. االأْبَراَر َلِفي َنِعيٌم واإنَّ الُفجَّ

قال �شليمان: فاأين رحمة اهلل؟

قال: قريب من المح�شنين.

قال: يا اأبا حازم اأى عباد اهلل اأكرم؟

فقال: اأهل البر والتقوى.

قال: فاأى االأعمال اأف�شل؟

فقال: اأداء الفرائ�س مع اجتناب المحارم.

قال: اأى الكالم اأ�شمع؟

فقال: قول الحق عند من تخاف وترجو.

نو�در جحا )خرجت من �لقبر للف�سحة(:
كان جحا يومًا اأمام مقبرة، فراأى جماعة من الفر�شان قادمين نحوه فاأوج�س منهم خيفة، ولكن قبرًا راأه مفتوحًا اأمامه، 

اأوحى اإليه فكره االختباء فيه فخلع ثيابه العليا ونزل فيه فلما اقترب منه الفر�شان وراوه في القبر عارى ن�شف الج�شم 

ا�شتغربوا حالته ف�شالوه: فحار في الجواب، ولكنه ا�شتدرك وقال: اأنا من اأهل القبور وقد �شئمت طول المكث فا�شتاأذنت 

ربى اأخرج قلياًل للف�شحة فاأذن لى، ف�شحك الفر�شان وتركوه و�شاأنه.

دعاء ق�ساء �لدين:
)اللهم اأكفنى بحاللك عن حرامك واأغننى بف�شلك عن �شواك(

)اللهم اإنى اأعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والك�شل، والبخل 

والجبن و�شلع الدين وغلبة الرجال(

قال �ل�ساعر في �أ�سول نيل �لعلم:
اأ�شغ لن تنال العلم اال ب�شتة      �شاأنبيك عن مكنونها ببيان

ذكاء وحر�س وافتقار وبلغة       وجودة ا�شتاذ وطول زمان


