كل

م

ة
ال

ع

مجلة ضمان الودائع المصرفية

دد

Deposit Insurance Journal
اصدارة نصف سنويةمحكمة
تصدر عن:

صندوق ضمان الودائع المصرفية

العدد الثاين  -ديسمرب 2016م
ردمدISSN: 1858 - 7542 :

اإلرشاف العام:
د .عبد القادر محمد أحمد
رئيس التحرير
د .عبد الله عبد الرحيم إدريس
سكرتارية التحرير
عثامن آدم عثامن
مصباح الطيب فضل
الهيئة االستشارية
أ .د .أحمد حسن الجاك
د .صابر محمد حسن
أ .د .إبراهيم أحمد أونور
د .إبراهيم عبد املنعم صباحي
التصميم واإلخراج الفني
عيل عبد الحليم محمد
الطابعون:
رشكة مطابع السودان للعملة املحدودة

رسنــا أن نقــدم لقرائنــا الك ـرام العــدد الثــاين مــن مجلــة ضــان الودائــع
ي ّ
وهــو األمــر الــذي مل يكــن مخطط ـاً لــه يف اعتباراتنــا .فقــد كان املخطــط لــه هــو
أن تكــون اإلصــدارة ســنوية .ولكــن كانــت املفاجــأة يف الطلبــات املتكــررة التــي
وصلتنــا مــن العديــد مــن القـراء يطالبوننــا بــأن تكــون اإلصــدارة نصــف ســنوية أو
ربــع ســنوية .وكانــت املفاجــأة الثانيــة هــي إرصار العاملــن يف املجلــة عــى قبــول
التحــدي واالســتجابة لرغبــات القـراء .هــذا يعنــي أن القـرار قــد صــدر مــن القـراء
مــا نعتــره نجاحـاً للعــدد األول وفخـرا ً لنــا يف الصنــدوق أن تكــون مولودتنــا األوىل
قــد حققــت الهــدف الــذي ننشــده وذلــك توفيــق مــن املــوىل عــز وجــل.
الشــك أن القـراء الكـرام يعلمــون متــام العلــم أن املجــات املحكّمــة تحتــاج
للكثــر مــن الجهــد مــن معــ ّدي األوراق ومــن املحكِّمــن الذيــن تــم اختيارهــم
بعنايــة فائقــة وبعــد تدقيــق ومتحيــص .وعليــه نناشــد كل القادريــن عــى العطــاء يف
هــذا املجــال أن يوافونــا بأوراقهــم التــي ســتخضع للتحكيــم كــا هــو معلــوم .أمــا
نحــن يف إدارة الصنــدوق فلــن نألــو جهــدا ً يف إيصــال صوتنــا لكــم وبكــم يســتمر
العطــاء.
 ،،،والله املوفق ،،،
د .عبدالقادر محمد أحمد
املدير العام
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شروط النشر
املخطوط:
1.1تنــر املجلــة البحــوث والدراســات واملقــاالت ومراجعــة
الكتــب باإلضافــة إىل التجــارب الناجحــة (باللغتــن
العربيــة واإلنجليزيــة والتــي تتوفــر فيهــا األصالــة،
واالبتــكار ،واتبــاع املنهجيــة الســليمة والتوثيــق العلمــي
مــع ســامة الفكــر واللغــة واألســلوب ،والتــي مل يتــم
نرشهــا ســابقا أو مقدمــة للنــر يف مجــات أو درويــات
أخــرى .ويلــزم عنــد تقديــم البحــث للمجلــة تقديــم
إق ـرار خطــي مــن الباحــث بــأن بحثــه مل يســبق لــه أن
نــر.
2.2كــا تنــر املقــاالت التــي تعــر عــن آراء ووجهــات نظــر
كاتبيهــا ،التجــارب العمليــة الناجحــة يف مجــاالت ضــان
الودائــع واملصــارف واملــال واألعــال ،عــرض وتلخيــص
الكتــب واملوضوعــات ذات الصلــة بأهــداف الصنــدوق
واملصــارف واالقتصــاد ،ترجمــة املوضوعــات ذات الصلــة
بأهــداف الصنــدوق ونظــام ضــان الودائــع ،املوضوعــات
االجتامعيــة والثقافيــة ذات الصلــة بســلوك املســتثمرين
واملســتهلكني والصناعــة املرصفيــة والتعقيــب عــى
املوضوعــات املنشــورة يف املجلــة.
3.3قــرص مدمــج  Compact Disk CDتحــت برنامــج
 Microsoft Wordويرســل املخطــوط ايضــاً بالربيــد
اإللكــروين.
4.4يشــرط أال يتجــاوز املخطــوط ( )15صفحــة ويطبــع
بواســطة الحاســوب مبســافات مزدوجــة بــن األســطر
ويكــون حجــم الحــرف  Simplified Araic 14للغــة
العربيــة  Times new Romansللنصــوص االنجليزيــة
وحجــم الصفحــة 11x8.5مــن قيــاس  A4وترقــم
الصفحــات مــن األســفل بشــكل متسلســل.
5.5تكتــب اســاء الباحثــن مــن ثالثــة مقاطــع (االســم االول
ثــم االوســط ثــم اســم العائلــة) عــى أن تــدون تحــت
عنــوان البحــث ،كــا تذكــر عناوينهــم ،واملؤسســة/
املؤسســات التــي يعملــون فيهــا ،وأرقــام الهواتــف،
والفاكــس والربيــد اإللكــروين.
6.6املستخلص:
يحتــوي املخطــوط عــى مســتخلصني احدهــا باللغــة العربيــة
واآلخــر باللغــة االنجليزيــة ،عــى أال يتجــاوز املســتخلص
( )200كلمــة باإلضافــة إىل الكلــات الدالــة األساســية Key
 Wordsالتــي ترفــق مــع املخطــوط عــى أال يتجــاوز عددهــا
 10كلــات.
7.7اللغة:
يراعــي عــدم اســتخدام التعابــر واملصطلحــات التــي ميكــن أن

تفهــم عــى أنهــا ذات مدلــول يدعــو إىل التفرقــة عــى أســاس
الديــن ،أو النــوع أو اللــون أو العــرق أو القبيلــة أو الجهــة
8.8الجداول واألشكال:
يوضــع كل شــكل مــن االشــكال عــى صفحــة منفصلــة مــزودة
برقــم وباســم الباحــث أو الباحثــن .أمــا عناويــن األشــكال
فتطبــع يف قامئــة عــى ورقــة منفصلــة مــع الرقــم املناســب
لــكل عنــوان .أمــا الجــدوال فرتتــب عــى التــوايل حســب
ورودهــا يف املخطــوط وتــزود بعناويــن عــى رأس كل جــدول.
9.9املراجع:
تكتــب املراجــع يف قامئــة يف نهايــة البحــث عــى ان تتضمــن
هــذه القامئــة اســاء املراجــع التــي ذكــرت يف البحــث فقــط
ترتــب املراجــع حســب األحــرف األبجديــة لالســم األخــر
ملؤلــف الكتــاب أو االســم األخــر ألول مؤلــف أو محــرر ،ويف
حالــة عــدم معرفــة اســم املؤلــف يذكــر اســم الجهة املســؤولة
عــن كتابــة املرجــع .إذا كان هنــاك أكــر مــن كتــاب أو عمــل
لنفــس املؤلــف فرتتــب حســب األقدميــة يف إصــدار الكتــاب.
الكتب:
تتبــع الطريقــة اآلتيــة :االســم األخــر للمؤلــف ثــم األول ،ثــم
الســنة ،عنــوان الكتــاب (بالخــط العريــض) ،املدينــة التــي
صــدر فيهــا الكتــاب والنــارش.
الدوريات:
االســم األخــر للمؤلــف ثــم االســم األول ،الســنة والعنــوان
(تطبــع طباعــة عاديــة مثــل الكتــاب) ،ثــم اســم الدوريــة
(يطبــع بالخــط العريــض واملائــل) رقــم املجلــد ،العــدد وأرقــام
الصفحــات.
فصل من كتاب:
يتضمــن املنشــورات الســنوية :االســم األخــر ثــم األول،
الســنة ،عنــوان الفصــل (طباعــة عاديــة) ،يف (عنــوان الكتــاب)،
املحــررون :االســم األول ثــم األخــر ،النــارش وأرقــام الصفحــات.
1010السرية الذاتية:
1111يســلم كل مؤلــف ســرة ذاتيــة يف حــدود ( )50كلمــة
تقريب ـاً وذلــك يف حــال قبــول بحثــه .وتتضمــن الســرة
الذاتيــة اســم الجامعــة التــي حصــل منهــا املؤلــف
عــى أعــى مؤهــل علمــي ،واملــكان الــذي يعمــل فيــه،
واالهتاممــات العلميــة الحاليــة.
1212تلتــزم املجلــة بإعــام الباحــث باســتالم بحثــه خــال
اســبوع مــن تاريــخ اســتالمه ،ثــم اعالمــه بالقبــول أو عدم
القبــول يف مــدة اقصاهــا شــهران مــن تاريــخ التســلم.
جميــع اآلراء الــواردة يف املجلــة تعــر عــن آراء كاتبيهــا ،وال
تعــر بالــرورة عــن وجهــة نظــر املجلــة وترتــب جميــع
البحــوث عنــد النــر وفــق اعتبــارات فنيــة ال عالقــة لهــا
مبكانــة الباحــث أو بحثــه.
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After highlighting different views of Islamic scholars on
option derivatives, the paper explores a potential role for
option derivatives as useful tool for risk management in
commodity markets, while attuned to Islamic Shariah
principles. The author illustrated a model of commodity
stock market to show how options can play a role similar
to that of risk insurance in commodity markets.

أوالً :مقدمة
نتيجــة لالنفتــاح االقتصــادي املتســارع ألســواق املــال تزايــد يف العقــود األخــرة االهتــام بــإدارة املخاطــر املاليــة خاصــة يف
القطاعــات املرصفيــة وذلــك بهــدف التحــوط مــن التأث ـرات الخارجيــة لالســتثامرات املتحركــة عــر الــدول ،يف ظــل التقلبــات
الشــديدة يف أســعار الفائــدة وأســعار العمــات واألســهم والســندات .بالنظــر لتداعيــات األزمــة املاليــة األخــرة أصبــح جليـاً أنــه
مــن املمكــن ذهــاب مكتســبات تنمويــة تحققــت عــر مجهــود
عقــود يف مهــب الريــح بــن يــوم وليلــة إذا مل يتــم وضــع أطــر
موضوعيــة إلدارة املخاطــر املاليــة يف القطــاع التمويــي .لذلــك
ســارعت الكثــر مــن املؤسســات املاليــة لتطويــر مشــتقات ماليــة
بهــدف حاميــة أوضاعهــا االقتصاديــة مــن االنهيــار واإلفــاس
بالرغــم مــن أن نفــس هــذه املشــتقات التــي ي ـراد بهــا يف كثــر
مــن األحيــان التحــوط مــن املخاطــر قــد تصبــح نفســها مصــدر
خطــر وعــدم اســتقرار إذا مل يتــم فهــم طبيعتهــا وتجنيبهــا مــن
ســوء اســتخدام املضاربــن واملغامريــن الذيــن يهدفــون مــن
ورائهــا تحقيــق أربــاح قصــرة املــدى.
الهــدف مــن هــذا البحــث هــو تعريــف أهــم املشــتقات املاليــة
املســتخدمة يف إدارة املخاطــر املاليــة وهــي عقــود الخيــارات
وتوضيــح كيفيــة اســتخدامها يف إدارة املخاطــر املاليــة ،إىل جانــب
البحــث يف إمكانيــة اســتخدامها ضمــن أدوات التمويــل اإلســامي
يف أســواق الســلع.
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أحــد أهــم أهــداف إدارة املخاطــر يف مؤسســات التمويــل
هــو التحــوط مــن خســائر غــر مقبولــة والتأكــد مــن مراقبــة
األخطــار خاصــة عندمــا تتجــاوز هــذه األخطــار ســقفاً معينـاً
ليتــم تحديــد السياســات املاليــة الالزمــة لتخفيضهــا إىل أدىن
مســتوى ممكــن .مخاطــر القطــاع التمويــي متعــددة لكــن
أهمهــا مخاطــر االئتــان ،مخاطــر الســوق ،مخاطــر الســيولة.
متثــل مخاطــر االئتــان عائقــاً أمــام توســع البنــك ،إذ أن
أهــم وســيلة لتوســع أي مــرف هــو توســع البنــك يف نشــاط
اإلق ـراض القابــل للتحصيــل .كــا أن مخاطــر الســوق أيض ـاً
تحــد مــن أنشــطة البنــك الســتغالل فــرص اســتثامرية واعــدة
تحقــق أرباحـاً للبنــك وكذلــك مخاطــر الســيولة التــي بدورهــا
أيضــاً تحــد مــن منــو إيــرادات املــرف نتيجــة الضطــرار
البنــك تســييل جــزء مــن أصولــه الثابتــة ملقابلــة احتياجــات
طارئــة تتطلــب توفــر ســيولة.
مل تجــد إدارة املخاطــر االهتــام الــازم يف املؤسســات املاليــة
اإلســامية وذلــك نتيجــة لعــدم وجــود أدوات ماليــة متفــق
عليهــا يف الفقــه اإلســامي إلدارة املخاطــر األمــر الــذي تــرك
هــذه املؤسســات عرضــة للمخاطــر دون أن تكــون لديهــا

آليــات للتحكــم يف إدارة املخاطــر أثنــاء أنشــطتها االســتثامرية
فض ـاً عــن أن املخاطــر هــي األســاس لنمــوذج االســتثامر يف
الصيــغ اإلســامية املختلفــة .ولذلــك ونتيجــة لغيــاب أدوات
ماليــة للتحكــم يف املخاطــر أصبــح أهــم مــا مييــز األنشــطة
االســتثامرية يف املصــارف اإلســامية هــو غلبــة صيــغ التمويــل
املضمــون أو قليــل املخاطــر ،وبالتــايل يف الغالــب نجــد أن
صيــغ التمويــل مثــل املرابحــة والتأجــر متثــل نســبة كبــرة
مــن أصــول مؤسســات التمويــل اإلســامي ،حيــث أصبحــت
الســمة البــارزة لهــذه املؤسســات االبتعــاد عــن صيــغ وأدوات
التمويــل مرتفعــة املخاطــر مثــل املشــاركة واملضاربــة مث ـاً.
لذلــك لجــأت بعــض املؤسســات اإلســامية الســتخدام بعــض
املشــتقات املاليــة التقليديــة للتحــوط مــن املخاطــر املحتملــة
مثــل العقــود اآلجلــة واملســتقبليات.
يشــتمل بقيــة البحــث عــى أربعــة أقســام ،يتنــاول القســم
الثــاين املفاهيــم األساســية عــن عقــود الخيــارات وأنواعهــا،
ويف القســم الثالــث تــم تنــاول املوقــف اإلســامي مــن عقــود
الخيــارات ،ويف القســم الرابــع تــم توضيــح كيفيــة تطبيــق
عقــود الخيــارات يف إدارة املخاطــر يف بورصــة ســلع زراعيــة
وحيوانيــة ،وينتهــي البحــث مبلخــص ألهــم املالحظــات.

ثانياً :عقود الخيارات :مفاهيم أساسية
تعتــر عقــود الخيــارات أحــد أهــم املشــتقات املاليــة
املســتخدمة يف إدارة التحــوط مــن املخاطــر املاليــة ،حيــث
أن عقــود الخيــارات كغريهــا مــن املشــتقات املاليــة تشــتق
قيمتهــا مــن قيمــة واحــدة أو أكــر مــن األصــول الســلعية
أو األصــول املاليــة املرتبطــة بهــا .تضــم املشــتقات املاليــة إىل
جانــب عقــود الخيــارات املســتقبليات ومقايضــات )(Swaps
أســعار الفائــدة حيــث تقــدم كل مــن هــذه املجموعــة
مــن األدوات تغطيــة مختلفــة ملخاطــر معينــة خاصــة بهــا.
نســتعرض فيــا يــي مفاهيــم وبعــض أنــواع عقــود الخيــارات
املتداولــة يف أســواق املشــتقات املاليــة ،وهــي عقــود الخيارات
العاديــة وعقــود الخيــارات غــر العاديــة:
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1.1عقود الخيارات العادية
(:)Plain Vanilla Options
تعتــر عقــود الخيــارات العاديــة مــن أبســط أنــواع عقــود
الخيــارات وهــي عبــارة عــن عقــد يعطــي حاملــه أو مشــري
الخيــار حــق خيــار رشاء أو بيــع ورقــة (أو أوراق ماليــة أو
أصــول نقديــة أو ســلعية) يف تاريــخ محــدد يف املســتقبل
بســعر يتــم تحديــده وقــت التعاقــد ويســمى بســعر التنفيــذ
أو املامرســة مقابــل عــاوة نقديــة تحصــل عليهــا جهــة
إصــدار العقــد أو بائــع العقــد عــى أن يتــم رسيــان تنفيــذ
العقــد خــال الفــرة بــن تاريــخ التعاقــد وحتــى تاريــخ
انتهــاء العقــد إذا كان الخيــار أمريكيــاً ،أمــا إذا كان أوربيــاً
يتــم التنفيــذ يف التاريــخ املحــدد النتهــاء العقــد.
ولذلــك إذا كان الخيــار أمريكيــاً يتــم مامرســة حــق تنفيــذ
الخيــار يف أي فــرة أثنــاء فــرة التعاقــد .لكــن بالنســبة للخيــار
األورويب ال يســمح لصاحــب الخيــار مامرســة حــق البيــع أو
ال ـراء إال عنــد حلــول تاريــخ انتهــاء العقــد.
هنالك نوعان رئيسيان من عقود الخيارات ،هام:
	)أ(خيــار الــراء ) (Call Optionوالــذي يعطــي
لحاملــه خيــار (وليــس االلتــزام) رشاء كميــة معلومــة مــن
األصــول كاألوراق املاليــة أو الســلع النقديــة بســعر محــدد
يف عقــد الخيــار خــال مــدة رسيــان العقــد بالنســبة للخيــار
األمريــي مقابــل عمولــة تدفــع للجهــة التــي تصــدر العقــد.
عــادة يصطلــح بــأن بائــع خيــار ال ـراء يأخــذ وضــع قصــر
األجــل ) (Short Positionألنــه يراهــن عــى انخفــاض ســعر
الورقــة املاليــة أو الســلع موضــع عقــد الخيــار ،بينــا مشــري
خيــار الـراء يأخــذ موضــع طويــل األجــل )(Long Position
ألنــه يراهــن عــى ارتفــاع ســعر الورقــة املاليــة .يتحــدد يف
عقــد خيــار ال ـراء اآليت:
نوع وكمية األصول التي يشملها خيار الرشاء.تاريخ انتهاء صالحية عقد الخيار.نوع العقد إذا كان أمريكياً أو أوروبياً.-ســعر التنفيــذ وهــو الســعر الــذي يتــم عليــه
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مامرســة رشاء األصــل مبوجــب العقــد.
رســم أو عمولــة الـراء للجهــة التــي تصــدر العقــد،وهــذه تحــدد وفقـاً ملنهجيــات تســعري عقــود الخيــارات ،مــن
أهمهــا منــوذج بــاك وشــولز ).(Black & Scholes, 1976
	)ب(خيــار البيــع ) (Put Optionيعطــي حاملــه خيــار
بيــع كميــة محــددة مــن األوراق املاليــة أو أصــول نقديــة أو
ســلعية بســعر تنفيــذ محــدد يف عقــد الخيــار خــال فــرة
العقــد (بالنســبة للخيــار األمريــي) أو عنــد انتهــاء فــرة
العقــد (بالنســبة للخيــار األورويب) .يتضمــن عقــد خيــار البيــع
نفــس الخصائــص املحــددة يف عقــد خيــار ال ـراء املوضحــة
أعــاه.
عنــد مامرســة حــق خيــار البيــع أو الــراء لعقــد الخيــار
تنتــج ثــاث حــاالت ،وهــي:
.أأن يتحقــق ربــح لحامــل العقــد عنــد تنفيــذه ،وهي
الحالــة التــي يصطلــح عليهــا ) (in-the-moneyوهــذه
الحالــة تتحقــق بالنســبة لخيــار الــراء )(Call Options
عندمــا يكــون ســعر الســوق للســهم أو الســلعة يف عقــد
الخيــار أكــر مــن ســعر التنفيــذ املحــدد يف وثيقــة العقــد،
أمــا يف حــال خيــار البيــع ) (Put Optionsيتطلــب أن يكــون
ســعر الســوق أقــل مــن ســعر التنفيــذ.
.بأن تتحقــق خســارة لصاحــب العقــد عنــد تنفيــذه،
وهــي الحالــة التــي يصطلــح عليهــا ). (Out-the-money
تتحقــق هــذه الحالــة بالنســبة لخيــار ال ـراء عندمــا يكــون
ســعر الســوق للورقــة املاليــة أو الســلعة املضمنــة يف العقــد
أقــل مــن ســعر التنفيــذ ،أمــا يف حــال خيــار البيــع يكــون
ســعر الســوق أعــى مــن ســعر التنفيــذ.
.تعندمــا يتســاوى ســعر الســوق وســعر التنفيــذ
يصطلــح لعقــد الخيــار ) (At-the-moneyوميكــن أن تضــاف
كلمــة ) (Deepلــكل مــن الحالتــن (أ) و (ب) يف حــال اتســاع
الفــرق بــن ســعر الســوق وســعر التنفيــذ.

 - 2عقود الخيارات غري العادية ()Exotic Options
نتيجــة لتعــدد احتياجــات املســتثمرين وتعقــد وتنــوع

املخاطــر املاليــة التــي تواجــه املســتثمرين يف العديــد مــن
األســواق املاليــة خاصــة املتطــورة منهــا أصبــح مــن الــروري
اســتحداث أنــواع جديــدة مــن الخيــارات تلبــي احتياجــات
املســتثمرين املختلفــة.
من أهم أنواع الخيارات غري العادية اآليت:1

1.1عقود الخيارات اآلجلة (:)Forward Options
يشــرط هــذا النــوع مــن عقــود الخيــارات بــأن يدفع مشــري
عقــد الخيــار عمولــة رشاء العقــد لحظــة إبـرام العقــد ،بحيث
يؤجــل بــدء رسيــان العقــد إىل تاريــخ معلــوم يف املســتقبل،
ويؤجــل ســعر تنفيــذ الخيــار أيضــاً يف املســتقبل .لذلــك
يتضمــن هــذا النــوع مــن العقــود ثــاث معلومــات أساســية
وهــي :تاريــخ التعاقــد ،تاريــخ بــدء رسيــان العقــد وتاريــخ
انتهــاء صالحيــة العقــد.

1.1عقود الخيارات اآلسيوية)Asian Options( :
يختلــف عقــد الخيــار اآلســيوي عــن األمريــي واألورويب يف
تحديــده لســعر التنفيــذ ،إذ يتــم تحديــد ســعر التنفيــذ يف
عقــد الخيــار اآلســيوي بنــا ًء عــى متوســط أســعار األصــل
املضمــن يف العقــد منــذ إب ـرام العقــد وحتــى تاريــخ انتهــاء
العقــد أو مــا يســمى باملتوســط الســعري.
.أعقــود الخيــارات بالســعر التفضيــي(Look back :
)Options
بالنســبة لعقــود الخيــارات األخــرى يتــم تنفيــذ الخيــار بنــا ًء
عــى الســعر الســوقي لألصــل عنــد تنفيــذ العقــد وليــس
ألفضــل األســعار خــال فــرة رسيــان العقــد ،لكــن بالنســبة
لعقــود الخيــارات بالســعر التفضيــي يســمح بتنفيــذ العقــد
بنــا ًء عــى أفضــل األســعار خــال فــرة رسيــان العقــد .لذلــك
بالنســبة لعقــد خيــار بيــع بســعر تفضيــي ميثــل ســعر
التنفيــذ أعــى ســعر لألصــل خــال فــرة صالحيــة العقــد.
أمــا بالنســبة لعقــد خيــار رشاء بســعر تفضيــي يعتــر ســعر
التنفيــذ أدىن ســعر ســبق أن وصــل إليــه األصــل يف الســوق
أيضــاً مــن عقــود الخيــارات غــر العاديــة :عقــود الخيــارات
1
املركبــة ) ،(Compound Optionsوعقــود الخيــارات الحدوديــة (Barrier
) Optionsومجموعــة أخــرى ال يســع املجــال لذكرهــا.

خــال فــرة العقــد.

1.1ثالثاً :مشـروعية الخيـار:
املتتبــع آلراء فقهــاء املســلمني حيــال عقــود الخيــارات يالحــظ
تبايــن اآلراء بــن محــرم ومجــوز لهــا .أهــم مــا تســتند عليــه
اآلراء املحرمــة هــو أن عقــود الخيــارات املتداولــة يف األســواق
املاليــة ال متثــل تبــادل فعــي ألصــول حقيقيــة كاألســهم أو
األعيــان.
يوضــح دكتــور الخيــاط ( )19أن هنالــك العديــد مــن األدلــة
الــواردة بشــأن الخيــار منهــا قــول الرســول صــى اللــه عليــه
وســلم لحبــان بــن منقــذ وكان يغــن يف البياعــات ملؤمــة
أصابــت رأســه فقــال لــه الرســول (ص) إذا بايعــت فقــل ال
خالبــة ويل الخيــار ثالثــة أيــام « وأيض ـاً ومــا روي يف حديــث
ابــن عمــر ريض اللــه عنهــا قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم البيعــان بالخيــار مــا مل يفرتقــا إال بيــع الخيــار .وعــن
أنــس أن رجــاً ىف عهــد رســول اللــه (ص) كان يبتــاع وكان
يف عقدتــه يعنــي يف عقلــه ضعــف ،فأتيىأهلــه النبــي (ص)
فقالــوا « يارســول اللــه احجــر عــي فــان فإنــه يبتــاع ويف
عقدتــه ضعــف ،فدعــاه ونهــاه .فقــال الرجــل يانبــي اللــه إين
ال أصــر عــن البيــع فقــال « إن كنــت غــر تــارك البيــع فقــل
هــا وهــا والخالبــة» رواه الخمســة وصححــه الرتمــزي.
كــا روي أيضـاً عــن حكيــم بــن جـزام أن النبــي (ص) قــال« :
البيعــان بالخيــار مــامل يفرتقــا أو قــال حتــى يفرتقــا فــإن صدقــا
وبينــا وبــورك لهــا يف بيعهــا ،وإن كذبــا وكتــا ســحقت
تركــة بيعهــا».
ويف روايــه اخــرى روي عــن النبــي (ص) قــال « :البيعــان
بالخيــار مــامل يتفرقــا أو يخــر أحدهــا صاحبــه .فــإن خــر
أحدهــا صاحبــه فتبايعــا عــى ذلــك فقــد وجــب البيــع».
ومعنــى البيعــان البائــع واملشــري الخالبــة معناهــا الخديعــة
 .والبيــع هــو البائــع ..أطلــق عــي املشــري عــي ســبيل
التغلــب ،ومعنــى مــامل يفرتقــا أي باألبــدان أو األقــوال وابــن
عمــر حملــه التفــرق باألبــدان.

1.1خيار الرشط:

هنالــك العديــد مــن الخيــارات ذكــرت يف معامــات
الفقــه اإلســامي ،ومايهمنــا يف هــذا الصــدد هــو
خيارالــرط والــذي يتمثــل يف أن يعطــي أمــر العاقــد بني
حــق لآلخــر أو يعطيــه أحدهــا لنفســه ،أو نقصــه خــال
مــدة الخيــار.
ومثــال لخيــار الــرط أن يقــول البائــع (أو املشــري) بعتــك
(أو قبلــت هــذا البيــع) هــذه الســيارة بألــف دينــار عــى أن
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يكــون يل الخيــار يف إمضــاء العقــد أو فســخه خــال ثالثــة
أيــام.

1.1دليـل جــوازه:

دليــل جــواز خيــار الــرط مــن الســنة فيــا روي عــن النبــي
(ص) يف حديثــه لحيــان بــن منفــذ الــذي ســبق ذكــره ضمــن
األحاديــث التــي ذكــرت يف مرشوعيــة الخيــارات .وقــد روي
هــذا الحديــث بروايــات مختلفــة كــا ذكرنــا ســابقاً لكــن
كلهــا تــدل عــي جــواز البيــع مــع رشط الخيــار.
يذكــر دكتــور الخيــاط انــه مــن حكمــة مرشوعيتــه الحاجة إىل
دفــع الغــن ومتكــن كل مــن العاقديــن مــن الــروي والتأمــل
وإعــادة النظــر يف إبـرام الصفقــة أو فســخها ،منهــا للــرب.

مــدة الخيـار:

مــدة خيــار الــرط إمــا أن تكــون معلومــة أو مجهولــة،
اليجــوز الفقهــاء خيــار الــرط القائــم عــي مــدة مجهولــة،
أمــا إذا كانــت املــدة معلومــة ينبغــي ان يكــون ثالثــة أيــام
أو أقــل نســبة لــورود نفــي الثالثــة أيــام يف حديــث الرســول
(ص) .أمــا إذا كانــت املــدة أكــر مــن ثالثــة أيــام هنالــك
خــاف يف االراء الفقهيــة.
يــرى أبــو حنيفــة والشــافعي عــدم جــواز خيــار الــرط ألكــر
مــن ثالثــة أيــام لــورود النــص بهــا.
بينــا يــرى أحمــد بــن حنبــل جــواز اش ـراط خيــار الــرط
آليــة مــدة كانــت مادامــت مــدة معينــة معلومــة للمتعاقدين
وذلــك اســتنادا ً لقــول الرســول (ص) « املســلمون عنــد
رشوطهــم».
أمــا املالكيــة يــرون أن مــدة خيــار الــرط تختلــف حســب
نــوع الســلعة املعقــودة عليهــا ،وهــذه املــدة قــد تكــون
شــهرا ً إذا كانــت الســلعة منــزالً مثــاً.

بيـع العـربـون:

قبــل أن نســتعرض اآلراء الفقهيــة حــول حكــم بيــع العربــون
ينبغــي أن نوضــح التعريــف املتفــق عليــه مــن فقهــاء
املذاهــب حــول بيــع العربــون .املقصــود مــن بيــع العربــون
يف الفقــه االســامي أن يشــري أحــد ســلعة ويدفــع للبائــع
دينــارا ً أو أكــر ،بحيــث أنــه إذا أخــذ الســلعة احتســب املبلــغ
املدفــوع مــن الثمــن ،وان مل يأخذهــا فهــو البائــع.
واضــح أن النقطــة األساســية يف بيــع العربــون ايل قيمــة
العربــون وهــل هــي يف صلــب العقــد أم خــارج العقــد .يقــول
االمــام النــووي يف املجمــوع ان اشــرط البائــع أو املشــري
العربــون يف العقــد فالبيــع باطــل ،أمــا ان مل يدخــل العربــون
يف العقــد ومل يتلفــظ بــه فهــو بيــع صحيــح.
انظر تحفة املحتاج يف رشح املنهاج322/4 :
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هنالــك واقعــة يســتدل بهــا املجــوزون بيــع العربــون حتــى
إن كان يف العقــد وهــو مــا روي أن نافع ـاً بــن عبــد الحــارث
إشــري لعمــر بــن الخطــاب دارا ً مــن صفــوان بــن أميــة
بأربعــة آالف درهــم ،ثــم قــال لــه :ان ريض عمــر بالــراء
فــذاك وإال فلــه مــن مثنهــا أربعامئــة.
لكــن الخــاف بــن الفقهــاء بشــأن هــذا الحديــث هــو التـزام
نافــع لصفــوان هــل كان خــارج نطــاق العقــد ام كان جــزءا ً يف
العقــد؟ رغــم اختــاف االراء حــول هــذه النقطــة لكــن يبقــى
وجــود دليــل بشــأن بيــع العربــون.
ولذلــك يركــز الكثــر مــن الذيــن يحرمــون التعامــل يف
عقــود الخيــارات عــى انطــواء الخيــارات أو البيــوع اآلجلــة
الرشطيــة عــى بيــع اإلنســان مــا ليــس عنــده ،إذ يــرون أن
الــذي يشــري حــق خيــار رشاء ال يكــون يف حاجــة إىل امتــاك
األســهم أو األصــل الــذي يســتند عليــه عقــد الخيــار ،فــكل
الــذي ينتظــره هــو االســتفادة مــن فــارق الســعرين – الســعر
الســوقي وســعر التنفيــذ املحــدد يف عقــد الخيــار .إذ ال يرتتــب
عليهــا متليــك وال متلــك – فــا املشــري وال البائــع يتملــكان
األصــل – وملــا كانــت عقــود البيــع وضعــت رشعــاً إلفــادة
التمليــك بينــا عقــود الخيــار غــر مؤديــة لهــذا الغــرض كانت
غــر محققــة لهــذا الهــدف .وهــذا موقــف مجمــع الفقــه
اإلســامي يف دورتــه الســابعة يف مدينــة جــدة عــام . 1992
مــن جهــة أخــرى يعتمــد املجــوزون لعقــود الخيــارات
عــدم وجــود دليــل واضــح متفــق عليــه باإلجــاع يحــرم
عقــود الخيــارات ،إذ إن مشــكلة التمليــك والتملــك املشــار
إليهــا أعــاه ال تنطبــق عــى كل معامــات الخيــارات كــا
ســرى الحقـاً ،إىل جانــب إمكانيــة تحقــق مصلحــة أكــر مــن
املفســدة ورضورة وجــود ســوق ماليــة إســامية فاعلــة تتمتــع
بوجــود أدوات إلدارة املخاطــر املاليــة .كــا يعتمــد املجــوزون
يف هــذا الصــدد عــى قــول الرســول (ص) “واملســلمون عــى
رشوطهــم إال رشط ـاً حــرم حــاالً أو أحــل حرام ـاً” (ســنن أيب
داود .)830 ،ويف هــذا الصــدد يــرى دكتــور محمــد القــرى
) (22, 1993أن خيــار الــراء شــبيه ببيــع العربــون الــذي
يجــوزه الحنابلــة عــى خــاف الجمهــور.
ويف هــذا الســياق نــرى إمكانيــة إضافــة ضوابــط لعقــود

الخيــارات تزيــل عنهــا املآخــذ الرشعيــة املضمنــة يف فتــوى
الفقــه اإلســامي املشــار إليهــا وذلــك يف إطــار تكييفهــا
للــرع كــا ســنحاول ذلــك يف النمــوذج التــايل.

1.1رابعاً :إدارة املخاطر يف منوذج بورصة سلع
يف هــذا الجــزء مــن البحــث ســوف نحــاول تطبيــق عقــود
الخيــارات يف ســوق أو بورصــة ســلع بهــدف إزالــة مــا ورد
مــن تحفظــات رشعيــة حولهــا خاصــة فيــا متــت اإلشــارة
إليهــا بخصــوص انطــواء الخيــارات أو البيــوع اآلجلــة عــى
بيــع املســتثمر مــا ليــس عنــده ،ورشاء الخيــار ال بحجــة
متلــك األصــل الــذي يســتند عليــه عقــد الخيــار وإمنــا فقــط
لالســتفادة مــن تغــر الســعر الســوقي لألصــل.
النمــوذج التــايل يوضــح خطــوات تطبيــق عقــود الخيــارات يف
بورصــة الســلع وكيفيــة اســتخدامها يف تأمــن مخاطرتذبــذب
األســعار.

تتضمن مكونات النموذج ثالثة أطراف:
1الوســيط :وهــي جهــة تتوســط بــن املنتــج
1واملســتهلك للســلع املضمنــة يف عقــد الخيــار ،وهــذه الجهــة
ينبغــي أن تتوفــر لديهــا إمكانــات التخزيــن واملعرفــة الفنيــة
ملواصفــات الســلع .يف حــال الســلع الزراعيــة نرمــز لهــذه
الجهــة بالبنــك الزراعــي أو يف حــال الــروة الحيوانيــة نســميها
بنــك الــروة الحيوانيــة .مهمــة الوســيط هــي إصــدار عقــود
الخيــارات لألطــراف املعنيــة مقابــل عمولــة غــر قابلــة
لالســرداد .يصــدر البنــك الزراعــي خيــار بيــع حبــوب زيتيــة

للمنتــج (رشكــة الحبــوب الزيتيــة) ،مبوجــب هــذا الخيــار
يصبــح لرشكــة الحبــوب الزيتيــة حــق بيــع الســلع الزراعيــة
بكميــات ومبواصفــات محــددة يف عقــد الخيــار عنــد تاريــخ
تنفيــذ العقــد (بالنســبة للخيــار األورويب) أو خــال فــرة
تنفيــذ العقــد (خيــار أمرييك).كــا يصــدر البنــك الزراعــي يف
نفــس الوقــت خيــار رشاء حبــوب زيتيــة للمســتهلك (مصنــع
الزيــوت) ،مبوجــب هــذا الخيــار يكــون ملصنــع الزيــوت حــق
رشاء كميــات محــددة ومبواصفــات محــددة يف العقــد مــن
البنــك الزراعــي خــال فــرة تنفيــذ العقــد أو عنــد تاريــخ
تنفيــذ العقــد وفقـاً ملــا هــو محــدد مــن رشوط وســعر تنفيــذ
للخيــار.
2املنتــج :هــي الجهــة التــي تقــوم بإنتــاج الســلعة
2املضمنــة يف عقــد الخيــار ،وهــذه الجهــة تبحــث ضــان بيــع
اإلنتــاج مــع محاولــة تأمــن وضعهــا املــايل مــن الخســائر
املحتملــة نتيجــة النخفــاض أســعار منتجاتهــا يف أســواق
الســلع .يف حــال املنتجــات الزراعيــة نرمــز لهــذه الجهــة
برشكــة الحبــوب الزيتيــة ويف حــال منتجــات الــروة
الحيوانيــة نرمــز لهــا برشكــة املــوايش املتخصصــة يف تربيــة
وتســمني املــوايش .مــن مصلحــة منتــج الحبــوب الزيتيــة
(رشكــة الحبــوب الزيتيــة) ارتفاع أســعار الحبــوب الزيتية،
أمــا إذا انخفضــت أســعار الســوق للحبــوب الزيتيــة
مــن املمكــن أن تتعــرض الرشكــة لخســائر ماليــة نتيجــة
لذلــك كــا يف الشــكل ) ،(1لكــن مــن املمكــن تجنــب
هــذا النــوع مــن الخســائر إذا كان لديهــا عقــد خيــار بيــع
للحبــوب الزيتيــة .عنــد مامرســة حــق الخيــار وبيــع املنتــج
بســعر التنفيــذ األعــى مــن ســعر الســوق ميكــن تغطيــة كل
أو جــزء مــن الخســائر الناتجــة مــن انخفــاض أســعار الحبــوب
الزيتيــة ،كــا موضــح يف الشــكلني ( )2و ).(3
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3 3املســتهلك ( :)Consumerيقــوم املســتهلك ب ـراءاملنتــج الخــام الــذي تنتجــه رشكــة الحبــوب الزيتيــة أو رشكــة
املــوايش وذلــك بهــدف اســتخدامه كمدخــل إنتــاج .يهــدف
املســتهلك ضــان انســياب الســلع الخــام بالكميــات املطلوبة
وبأســعار مســتقرة أو شــبه مســتقرة وبالتــايل يرغــب
املســتهلك ضــان حاميــة صــايف إيراداتــه مــن ارتفــاع أســعار
املنتــج الخــام (الشــكل ) ،)(4وهــذا يتــم مــن خــال رشاء

عقــد خيــار كــا موضــح يف الشــكل ).(5
4مــن مصلحــة مســتهلك الحبــوب الزيتيــة (مصنــع
4الزيــوت) انخفــاض الســعر الســوقي للحبــوب الزيتيــة ألنهــا
تدخــل ضمــن مدخــات تصنيــع الزيــوت النباتيــة .يف حــال
ارتفــاع أســعار الحبــوب الزيتيــة مــن املمكــن أن يتعــرض
مصنــع الزيــوت لخســائر ماليــة ولكــن عنــد مامرســة حــق
خيــار الـراء يســتطيع رشاء الحبــوب الزيتيــة بســعر التنفيــذ
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األقــل مــن ســعر الســوق وبالتــايل يســتطيع تعويــض جــزء أو
كل الخســائر الناتجــة مــن ارتفــاع الســعر الســوقي للحبــوب
الزيتيــة كــا موضــح يف الشــكل ( )6التــايل:

وميكــن أيضـاً إنشــاء محفظــة اســتثامرية مكونــة مــن األوراق
املاليــة املتداولــة يف البورصــة وهــي:
1-1سهم رشكة الحبوب الزيتية (أو رشكة املوايش)
2خيار بيع حبوب زيتية (رشاء العقد)
23خيار رشاء حبوب زيتية (بيع العقد)
3املحفظــة أعــاه خاليــة مــن املخاطــر متامـاً وعوائدهــا مامثلــة
لعوائــد الســند ) (Bالخــايل مــن املخاطــر أو كــا موضــح يف
الشــكل التــايل:

ميكــن توضيــح ذلــك باعتبــار ) (Sترمــز لســعر الســهم و )(X
ترمــز لســعر تنفيــذ الخيــار (خيــار البيــع أو خيــار ال ـراء)،
باعتبــار أن الخياريــن (الــراء والبيــع) لهــا نفــس تاريــخ
صالحيــة ،عوائــد املحفظــة يف كل األحــوال كاآليت:

X

إذا ً يف كلتــا الحالتــن ال تتغــر قيمــة املحفظــة وبالتــايل تعتــر
هــذه املحفظــة خاليــة مــن املخاطــر متام ـاً.
خامساً :الخالصة
توضــح الورقــة كيفيــة اســتخدام عقــود الخيــارات يف إدارة
املخاطــر يف أســواق الســلع .مــن أهــم مــا يشــار تجــاه عقــود
الخيــارات املتداولــة يف أســواق املــال ىف مخالفتهــا للــرع
اإلســامى عــدم وجــود تبــادل فعــي لألصــل موضــع عقــد
الخيــار بــن البائــع واملشــري وعــدم متلــك البائــع لألصــل هــذا
بجانــب عــدم وجــود منفعــة عامــة مــن إســتخدامها.
يف محاولــة إلزالــة هــذه املالحظــات عــن عقــود الخيــارات تــم
التوضيــح يف هــذه الورقــة أن التحفظــات التــي متــت اإلشــارة
إليهــا ال تنطبــق عــى كل اســتخدامات الخيــارات بــل مــن
املمكــن معالجــة املخالفــات الرشعيــة املذكــورة مــن خــال
تطبيــق الخيــارات ىف بورصــات الســلع .وىف هــذا الصــدد توضح
الورقــة كيفيــة اســتخدام الخيــارات ضمــن أدوات إدارة املخاطــر
يف بورصــات الســلع حيــث تــم توضيــح أن عقــود الخيــارات
ميكــن أن تلعــب نفــس دور تأمــن مخاطــر تذبــذب أســعار
الســلع للمنتــج وللمســتهلك عــى حــد ســواء ،وبالتــاىل هنالــك
إمكانيــة تحقــق منفعــة اقتصاديــة عامــة ،ومــن املمكــن أيضـاً
االســتفادة منهــا لخلــق أصــل مــايل جديــد خــا ِل مــن املخاطــر
يســتخدم يف قيــاس التكلفــة الرأســالية بصــورة موضوعيــة.

References:
& 1. Chandra P. (1999): Financial Management, Theory
Practice. 4th edition. Tata McGraw-Hill. Delhi, India.
2. El Gari, M. (1993), “Towards an Islamic Stock Markets”,
Islamic Economic Studies, vol. 1, No. 1.
3. Mirakhor A. (1996), “Cost of Capital and Investment in
a non-interest Economy”. Islamic Economic Studies, vol.
4, No. 1, Dec. 1996.
4. Najatulla S. (2004), “Islamic Financial: Current Legal and
Regulatory Issues”. A paper presented at the sixth Harvard
University Forum on Islamic Finance, May 8-9, 2004.
5. Neftci S. (2008): Principles of Financial Engineering.
Second edition, Academic Press Publisher, MA, USA.
مجلة ضامن الودائع املرصفية  -تصدر عن صندوق
ضامن الودائع املرصفية  -العدد الثاين  -ديسمرب 2016م

11

المتغيرات الحاكمة لإلعسار المالي للمزارعين

دراسة حالة عينة من مزارعي الزراعة اآللية بوالية القضارف
Variables Governing Farmers’ Financial Insolvency

Case Study of Farmers at Mechanized farming in Gadarif State
املستخلص
تتنــاول الدراســة مســألة تحديــد املتغ ـرات التــي تقــود إىل اإلعســار املــايل للمزارعــن ،وذلــك للتأثــر املبــارش
لهــذه املشــكلة عــى املزارعــن أنفســهم وعــى القطــاع املــريف ،فضــا عــن تأثــر االقتصــاد الســوداين بشــكل غــر مبــارش
ج ـراء هــذه املشــكلة .اســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي إضافــة ألســلوب دراســة الحالــة ،وقــد اعتمــدت
الدراســة عــى عينــة مــن مزارعــي الزراعــة اآلليــة بواليــة القضــارف كممثــل لحالــة البحــث .خرجــت الدراســة مبجموعــة
مــن النتائــج أهمهــا :وجــود عالقــة طرديــة بــن مســتوى اإلعســار املــايل للمزارعــن وعــدد ســنوات خــرة املزارعــن .وجــود
عالقــة طرديــة بــن مســتوى اإلعســار املــايل للمزارعــن وحجــم التمويــل الزراعــي .قدمــت الدراســة العديــد مــن التوصيــات
أهمهــا :العمــل عــى تنميــة جســم تنســيقي بــن األطـراف املعنيــة بالســودان لتقريــب وجهــات النظــر لالرتقــاء بالعمــل
الزراعــي .إنشــاء بنــك لتوفــر املعلومــات الدقيقــة عــن املســاحات الزراعيــة والتكاليــف الســابقة والتطــورات املتوقعــة
وغريهــا مــن املعلومــات التــي تعــن يف صناعــة السياســات الزراعيــة

Abstract

1.1د .حســـن محمــد أحمــد
محمــد مختــار
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The study searches on variables that lead to
financial insolvency for farmers, such problem affecting
farmers and the banking sector in particular and the
Sudanese economy in general. The study is descriptive
and analytical in nature, in addition, the case study
method is adopted for the purpose of this study; hence,
farmers of mechanized agriculture in Gadarif State are
selected for representing the case study. The study results
in many findings, the most important were: There is
positive statistical relationship between levels of financial
insolvency of farmers and years of experience of the
same farmers. There is positive statistical relationship
between levels of financial insolvency among farmers
and the size of the funds devoted for those farmers. The
study comes with many reasonable recommendations,
the more interesting are: a coordinating body should
be established between the concerning parties for
narrowing the veiws gaps to improve the agricultural
sector. Creation of a bank of information for providing
accurate information on agricultural areas, agricultural
costs, developmental aspects, and other information
that helps on establishing of agricultural policies.
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 .1املقدمة
يتأثــر الســودان بالعديــد مــن املشــاكل املاليــة
واملناخيــة والتــي تؤثــر بدورهــا عــى القطــاع الزراعــي خالفـاً
للمخاطــر والتعقيــدات والتــي تشــكل مهــددا ً ملشــاريع
النهضــة الزراعيــة ،ولعــل مشــكلة اإلعســار املــايل للعديــد
مــن مزارعــي الزراعــة اآلليــة بالقطــاع املطــري هــي األكــر
تأث ـرا عــى األمــن الغــذايئ بالســودان وذلــك الرتبــاط هــذا
القطــاع بإنتــاج الحبــوب والتــي تشــكل العمــود الفقــري
لألمــن الغــذايئ الســوداين عوضــاص عــن تشــكيلها للعمــود
االقتصــادي للســودان.
 .2أهمية البحث :
تــأيت أهميــة البحــث مــن الــدور املهــم والرئيــس
للقطــاع الزراعــي بشــكل عــام والقطــاع املطــري عــى وجــه
الخصــوص يف االقتصــاد الســوداين ،وتأثــر القطاعــات الصناعية
وقطاعــات املســتهلكني بهــذا القطــاع ،حيــث إن أي تدهــور
ينشــأ لهــذا القطــاع تكــون لــه نتائــج اقتصاديــة حياتيــة
وإجتامعيــة خطــرة ،إضافــة لتأثــر قطــاع البنــوك التجاريــة
جـراء تفاقــم مشــكلة إعســار املزارعــن ،عــى هــذا فإنــه مــن
املتوقــع أن يســاهم البحــث عــن املتغـرات املؤثــرة يف تفاقــم
مشــكلة اإلعســار املــايل التــي تحــدث للمزارعــن بشــكل
علمــي مــع اقــراح الحلــول املمكنــة وفقــاً لــرؤى أطــراف
املشــكلة مــن مزارعــن وممولــن ودولــة.
 .3مشكلة البحثResearch Problem :
تتمثــل مشــكلة البحــث بشــكل رئيــس يف تزايــد
حــاالت اإلعســار املــايل التــي تحــدث للمزارعــن مــع تضخــم
حجــم التمويــل املمنــوح لهــذه الفئــة مــا نتــج عــن ذلــك
تأثــر القطــاع املــريف املكلــف بعمليــات التمويــل إضافــة
لتعــرض الكثــر مــن املزارعــن لحــاالت الضبــط القانــوين
وهــروب أو إنســحاب معظــم املزارعــن مــن هــذا القطــاع
وترسبهــم لقطاعــات هامشــية ال تفيــد كثــرا يف تحريــك
االقتصــاد الســوداين
 .4أهداف البحث:
تتمثــل أهــداف البحــث بشــكل عــام يف عــرض مشــكلة
اإلعســار املــايل وتقديــم مقرتحــات موضوعيــة لتجنــب هــذه
املشــكلة .ميكــن تفصيــل أهــداف البحــث بشــكل تفصيــي
عــى النحــو التــايل:
1.1التعريــف الدقيــق بأســباب نشــوء مشــكلة
اإلعســار املــايل للمزارعــن وفقــا آلراء األطــراف
املتصلــة باملشــكلة مــن مزارعــن ،ممولــن،

مراقبــن ،وجهــات تأمينيــة ،والوصــول لوجهــة
نظــر توافقيــة تجــاه هــذا األمــر.
2.2إيجــاد عـــاقات إحصائيــة بـــن اإلعســار املــايل
للمزارعــن وبعــض املتغــرات التنظيميــة
والشــخصية وأي متغــرات أخــرى.
 .5فرضيات البحث:
يعتمد البحث عىل فرضيتني عىل النحو التايل:
توجدعالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن معــدل اإلعســار املــايل
للمزارعــن وســنوات خــرة املـزارع.
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن معــدل اإلعســار
املــايل للمزارعــن وحجــم التمويــل الزراعــي.
 .6محددات البحث:
تــم جمــع معلومــات البحــث مــن مزارعــي الزراعــة اآلليــة
بواليــة القضــارف للفــرة مــن 2012- 2010م.
 .7منهجية البحث:
يتبــع البحــث املنهــج الوصفــي لوصــف الظاهــرة محــل
الدراســة ،إضافــة للمنهــج اإلحصــايئ التحليــي لتحليــل
متغـرات مشــكلة البحــث وقيــاس فرضياتــه ،إضافــة ألســلوب
دراســة الحالــة.
 .8مصادر جمع البيانات
البيانــات األوليــة :تــم جمــع بيانــات البحــث األساســية
بتطبيــق اســتبانة مفــردات عينــة البحــث.
البيانــات الثانويــة :متثــل املراجــع والكتــب والنــرات
والدوريــات واملجــات مصــدر البيانــات الثانويــة.
 .9أدوات جمع وتحليل بيانات البحث:
تم جمع بيانات البحث الرئيســة بواسطة استبانة تم
تصميمهــا ألغــراض هــذا البحــث ،اعتمــد البحــث عــى
الحزمــة اإلحصائيــة للدراســات االجتامعيــة  S.P.S.S.يف تحليل
البيانــات وقيــاس الفرضيــات.
 .10مجتمع وعينة البحث
يتمثــل مجتمــع البحــث يف مزارعــي الزراعــة اآلليــة
بواليــة القضــارف والــذي يبلــغ عددهــم  7.650مزارعــا ،عينــة
البحــث تقــل عــن نســبة  %10مــن إجــايل حجــم املجتمــع
نســبة لظــروف عــدم اســتقرار املزارعــن إلرتباطهــم مبســتوى
نجــاح األمطــار مبناطقهــم ،تــم اختيــار مفــردات العينــة وفــق
األســلوب العشــوايئ القطاعــي وفقــا لعــدد املزارعــن باملناطق
اإلداريــة الخمــس .جــدول ()1
جدول رقم ( )1توزيع أفراد عينة املزارعني
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اسم املنطقة
الزراعية
املنطقة الشاملية
املنطقة الجنوبية
املنطقة الوسطي
املنطقة الرشقية
املنطقة الغربية
Total

حسب املنطقة الزراعية
املجتمع
2.100
950
1.250
1.700
1.650
7.650

العينة
املختارة
171
83
111
133
140
638

النسبة
20.4%
14.1%
26.3%
15.4%
23.8%
%100

املصدر  :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية 2012م

 .11الدراسات السابقة
دراســة بعنــوان :تقويــم محفظــة البنــوك التجاريــة
الســودانية لتمويــل املؤسســات الزراعيــة ،مقدمــة بواســطة
الــدارس إبراهيــم فضــل املــوىل البشــر العــام 2001م لنيــل
درجــة الدكتــوراه يف إدارة األعــال جامعــة الســودان ،ترتكــز
فكــرة الدراســة يف دراســة مشــاكل متويــل املرشوعــات
الزراعيــة بواســطة املصــارف الســودانية وكيفيــة ســداد تلــك
اإللتزامــات وإيجــاد الســبل لتفعيــل دور محفظــة املصــارف
الســودانية لــدرء آثــار الديــون املتعــرة لتحقيــق النهضــة
الزراعيــة واالقتصاديــة .خرجــت الدراســة مبجموعــة مــن
النتائــج أهمهــا :عــدم إتصــاف النقــود بخاصيــة الثبــات
والــدوام وبذلــك ليســت معيــارا ً للمدفوعــات اآلجلــة ،أوصــت
الدراســة بزيــادة رؤوس أمــوال املصــارف التجاريــة بصــورة
حقيقيــة ،الت ـزام املؤسســات الحكوميــة اإليفــاء بالتزاماتهــا،
وتوفــر التمويــل الــازم يف الوقــت املناســب.
دراســة بعنــوان :أثــر الديــون املتعــرة يف منــح التمويــل
مــن قبــل البنــوك الســودانية مقدمــة بواســطة الــدارس
عبداللــه أحمــد ســليامن عجلــون العــام 2010م لنيــل درجــة
املاجســتري يف إدارة األعــال جامعــة الســودان ،وقــد متحــورت
الدراســة حــول الديــون املتعــرة وذلــك ملــا أفرزتــه مــن آثــار
ســالبة عــى الجهــاز املــريف أدت إىل تعطيــل جــزء كبــر
مــن مواردهــا وبنــا ًء عــى ذلــك تأثــرت مقدرتهــا التمويليــة
وبالتــايل أصبحــت مهــددة بصــورة مبــارشة يف عــدم التمكــن
مــن تحقيــق أهدافهــا وبالتــايل يف اســتمراريتها ،وجــاءت
النتائــج عــى النحــو التــايل:
حجــم التمويــل املتعــر ال يؤثــر عــى حجــم التمويــل
املمنــوح ،متوســط حجــم التمويــل يقــل عــن متوســط حجــم
الديــون املتعــرة يف املصــارف الســودانية ،نســبة التمويــل إىل
حجــم التمويــل تقــل عــن نســبة حجــم الديــون املتعــرة إىل
التمويــل املمنــوح باملصــارف الســودانية.
متثلــت التوصيــات يف النقــاط التاليــة :رفــع رأس مــال البنــوك
مــن أربــاح املســاهمني ملجابهــة التعــر الــذي
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يــؤدي إىل زعزعــة الودائــع ،تحفيــز البنــوك التــي تخفــض
ديونهــا املتعــرة  ،تفعيــل إدارات االســتثامر بالكــوادر
املرصفيــة املؤهلــة املدربــة ،بيــع الديــون املتعــرة لجهــات
تســتطيع تحصيلهــا.
دراســة بعنــوان :تقويــم أقســاط تأمــن األقطــان يف الســودان،
مقدمــة بواســطة بدريــة الحــاج جيــب اللــه عــي ،العــام
2009م لنيــل درجــة املاجســتري يف اإلدارة جامعــة الســودان،
ترتكــز فكــرة الدراســة حــول مــدى مالءمــة ســعر التأمــن
املعمــول بــه يف تأمــن محصــول القطــن بــكل أنواعــه
واملراحــل التــي ميــر بهــا مــن إعــداد األرض للزراعــة حتــى
مرحلــة التصديــر .أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة
متثلــت يف النقــاط التاليــة :ارتفــاع معــدل تكــرار الخســائر
الصغــرة بســبب املخاطــر التــي تواجــه محصــول القطــن بعد
بدايــة مرحلــة اللقيــط ،الخســائر الكبــرة تحــدث بتك ـرارات
ضعيفــة جــدا ً ولكــن حدوثهــا يعنــي أنهــا كارثــة ،انخفــاض
متوســط معــدل الخســارة عــن معــدل القســط املعمــول بــه
يف تأمــن األقطــان .وجــاءت التوصيــات عــى النحــو التــايل:
إعــادة تقييــم ســعر التأمــن ،العمــل عــى خفــض املخاطــر
مــن خــال توفــر األجهــزة املطلوبــة ووحــدات الســامة،
العمــل عــى زيــادة الوعــي التأمينــي للمزارعــن وزيــادة
كفــاءة فنيــي تقديــر الخطــر وتقييــم الخســارة.
دراســة بعنــوان :مخاطــر التمويــل املــريف باملصــارف
الســودانية ،مقدمــة بواســطة الــدارس حــازم أحمــد حســن عيل
العــام 2008م لنيــل درجــة املاجســتري يف إدارة األعــال جامعــة
الســودان وقــد كانــت فكــرة الدراســة حــول مخاطــر التمويــل
املــريف وآثارهــا الســالبة عــى املصــارف الســودانية وكيفيــة
إيجــاد حلــول لتلــك املشــاكل .أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا
الباحــث تتمثــل فيــا يــي :مالمئــة وعدالــة التمويــل املــريف
يف املصــارف اإلســامية ،خطــورة مصــادر مخاطــر التمويــل
الخارجــي ،أغفــال املصــارف اإلســامية للتمويــل بصيغــة
املضاربــة ،انصــب متويــل املصــارف عــى قطاعــات ذات نســبة
مخاطــر منخفضــة ومتثلــت أهــم التوصيــات يف النقــاط التاليــة،
تشــجيع املصــارف عــى منــح التمويــل بكافــة صيــغ التمويــل
اإلســامي ،تنويــع مصــادر مــوارد التمويــل.
 .11اإلطار النظري Theoretical Framework
 .1.11مصادر التمويل التقليدية قصري األجل:
القــروض :هــي قــروض تحصــل عليهــا املنشــأة من املؤسســات
املاليــة مثــل البنــوك ورشكات التأمــن ومــن أهــم الخصائــص
املميــزة لهــذا النــوع مــن القــروض أنــه يتــم االتفــاق عــى
رشوطــه (معــدل الفائــدة ،تأريــخ االســتحقاق ،الرهــن) وذلــك

بالتفــاوض بــن املقــرض واملقــرض ،أمــا بالنســبة لســداد قيمة
القــرض فقــد يتــم مــرة واحــدة يف تأريــخ اســتحقاق متفــق
عليــه ،أو يتــم عــى أقســاط متســاوية يف تواريــخ محــددة.
(الحنــاوي وآخــرون)1998 ،
االئتــان التجــاري :هــو عبــارة عــن ديــن واجــب الســداد
خــال فرتة ســنة واحــدة( .فردويســتون وبرجــام )1993 ،وهو
ائتــان قصــر مينحــه املــورد إىل املشــري عندمــا يقــوم األخــر
ب ـراء البضاعــة لغــرض إعــادة بيعهــا ويحتــاج املشــري إىل
اإلئتــان يف حالــة عــدم كفايــة رأس مالــه وعــدم مقدرتــه
عــى الحصــول عــى القــروض املرصفيــة .وهــو شــكل مــن
أشــكال التمويــل قصــر األجــل ورمبــا يكــون أكــر مصــدر مــن
مصــادر التمويــل قصــر األجــل ملعظــم الــركات( .الهــواري،
)1996
التمويــل مــن خــال البنــوك التجاريــة :يعتــر مــن أهــم
مصــادر التمويــل قصــر األجــل للــركات بعــد اإلئتــان
التجــاري ،ويدخــل هــذا النــوع مــن االقــراض يف امليزانيــة
العموميــة للرشكــة املقرتضــة يف بنــد قــروض مرصفيــة قصــرة
األجــل( .فردويســتون وبرجــام)1993 ،
الورقــة التجاريــة :هــي عبــارة عــن ســندات إذنيــة أو
كمبيــاالت تصدرهــا رشكــة كبــرة للحصــول عــى حاجتهــا مــن
التمويــل وتشــريها رشكات التمويــل األخــرى( .فردويســتون
وبرجــام)1993 ،
 .2.11التمويل بالصيغ اإلسالمية
التمويــل املــريف التقليــدي يتمثــل جوهــره يف
صيغــة واحــدة تحــت اســم القــرض بفائــدة ،وهــو عــن ربــا
النســيئة أي الزيــادة يف الديــن نظــر األجــل ،عكــس االســتثامر
اإلســامي حيــث بلــغ عــدد وســائل وصيــغ التمويــل اإلســامي
حــواىل ثــاث عــرة أداة تغطــي كل النشــاط االقتصــادي
واالجتامعــي( .مصطفــى)2007 ،
هنــاك عــدة صيــغ للتمويــل اإلســامي نذكــر منهــا
أربــع صيــغ عــى النحــو التــايل:
املرابحــة  :تعتــر صيغــة املرابحــة نوع ـاً مــن أنــواع عقــود
املعاوضــات أي معاوضــة مــال مبــال عــى ســبيل الــرايض
فهــي مــن عقــود البيــوع .واملرابحــة لغــة مشــتقة مــن املــادة
«ر ب ح» وتعنــي النــاء والزيــادة والربــح .أمــا تعريفهــا
اصطالحـاً فهــي بيــع مبثــل رأس مــال املبيــع مــع زيــادة ربــح
معلــوم( .مصطفــى)2007 ،
دليــل مرشوعيتهــا مــن القــرآن يف قولــه تعاىــي »:وأحــل اللــه
البيــع وحــرم الربــا « صــدق اللــه العظيــم» (ســورة البقــرة
اآليــة )275

أمــا مــن الســنة فقــول رســول اللــه صــى اللــه عليــه
وســلم «ثــاث فيهــن الربكــة املقارضــة والبيــع ألجــل وخلــط
الــر بالشــعري للبيــت ال للبيــع» ،أمــا اإلجــاع فقــد أجمــع
املســلمون عــى جوازهــا فهــي صالحــة كبديــل لوســائل
التمويــل التقليديــة وبهــا فائــدة للزبائــن ألنهــا متكنهــم مــن
الحصــول عــى بضائــع وســلع الميتلكــون مثنهــا وفيهــا فوائــد
ملؤسســات التمويــل ألنهــا تتحصــل عــى أربــاح مناســبة
وكذلــك هــي صيغــة رشعيــة( .مصطفــى)2007 ،
املشــاركة :هــي إحــدى وســائل توظيــف األمــوال باملصــارف
اإلســامية وهــي أكــر الصيــغ التمويليــة مرونــة ومالءمــة
وشــموالً ،فهــي عقــد بــن اثنــن أو أكــر عــى أن يتجــروا
يف رأس مــال مشــرك بينهــم ويكــون الربــح بينهــم حســب
اإلتفــاق وتكــون الخســارة بنســبة مســاهمة كل رشيــك يف
رأس املــال( .املرشــد الفقهــي)1998 ،
أدلــة مرشوعيــة املشــاركة :مــن القــرآن الكريــم يف قولــه
تعــاىل« :وإن كثـرا ً مــن الخلطــاء ليبغــي بعضهــم عــى بعــض
إال الذيــن ءامنــوا وعملــوا الصالحــات وقليــل ماهــم وظــن
داؤود أمنــا فتنــاه فاســتغفر ربــه وخــر راكع ـاً وأناب»صــدق
اللــه العظيــم (ســورة ص ،اآليــة)24
ومــن الســنة املطهــرة ،الحديــث القــديس فيــا يــروى
عــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه رفعــه إىل النبــي صــى اللــه
عليــه وســلم قــال« :إن اللــه عــز وجــل يقــول :أنــا ثالــث
الرشيكــن مــا مل يخــن أحدهــا صاحبــه ،فــإذا خانــه خرجــت
مــن بينهــا( .مصطفــى)2007 ،
املضاربــة :تعنــي أن يدفــع رب املــال إىل املضــارب مــاالً ليتجــر
فيــه ويكــون الربــح مشــركاً بينهــا بحســب مــا يشــرطا ،وال
يتحمــل املضــارب شــيئاً مــن الخســارة إال إذا أثبــت أنــه قــد
تعــدى عــى رأس املــال أو قــر أو أهمــل يف منائــه( .املرشــد
الفقهــي)1998 ،
تعنــي املضاربــة لغــة الــرب والســعي يف األرض
لطلــب الــرزق وتعنــي أيضـاً القطــع أي أن يقتطــع رب املــال
جــزءا ً مــن مالــه ليتاجــر فيــه ،أمــا رشع ـاً واصطالح ـاً تعنــي
أن يدفــع رب املــال «املــرف» إىل املضــارب «العميــل»
مــاالً ليتجــر فيــه ويكــون الربــح مشــركاً بينهــا بحســب
مــا يشــرطان عــى أن تكــون الخســارة عــى رأس املــال وال
يتحمــل املضــارب شــيئاً إال إذا ثبــت أنــه تعــدي أو قــر أو
أهمــل أو خــان( .مصطفــى)2007 ،
الســلم :يعنــي بيــع آجــل بعاجــل أو بيــع عــن موصوفــة يف
الذمــة مقــرور تســليمها الحقــاً ،أي بيــع يتقــدم فيــه رأس
املــال ويتأخــر املثمــن ألجــل .هــذا وقــد عرفــه الســادة
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الحنابلــة بأنــه عقــد عــى موصــوف يف الذمــة مؤجــل بثمــن
مقبــوض مبجلــس العقــد ،ويشــرط فيــه مايشــرط يف عقــود
البيــع( .مصطفــى)2007 ،
الدليــل مــن القــرآن الكريــم :قــال ابــن عبــاس ريض اللــه
عنهــا :أشــهد أن الســلف املضمــون إىل أجــل قــد أحلــه
اللــه يف كتابــه وأذن فيــه ثــم قــرأ :يــا أيهــا الذيــن آمنــوا
إذا تداينتــم بديــن إىل أجــلٍ مســمى فاكتبــوه .صــدق اللــه
العظيــم (ســورة البقــرة ،آيــة رقــم )282
الدليــل مــن الســنة النبويــة :روى ابــن عبــاس أن رســول اللــه
صــى اللــه عليــه وســلم حــن قــدم املدينــة وهــم يســلفون يف
الثــار الســنة والســنتني فقــال مــن أســلف يف يشء فليســلف
يف كيــل معلــوم ووزنٍ معلــوم إىل أجــلٍ معلــوم( .مصطفــى،
)2007
يتميــز عقــد الســلم عــى غــره مــن العقــود بأنــه يلبــي
للحاجــات العاجلــة للســيولة ويعطــى املســلم إليــه (البائــع)
مرونــة ىف اســتخدام الثمــن كــا مينحــه أيض ـاً فرصــة لتدبــر
املقابــل (املســلم فيــه) وتســليمه عنــد أجلــه.
 .3.11مفهوم اإلعسار املايل:
قــال تعــاىل( :فــإن مــع العــر ي ـرا ً) وقــال تعــاىل ( إن
مــع العــر ي ـرا )( .ســورة الــرح ،اآليتــان )6 -5
العــر لغــة :ضــد اليــر وهــو الضيــق والشــدة والصعوبــة،
وعــر األمــر أي ضــاق ويقــال للعــرة قلــة ذات اليــد وكذلك
اإلعســار ومعنــاه الحاجــة التــي تعــر عــى غــري وتعــر
عــى األمــر وتعــارس واســتعرس :اشــتد والتــوى وصــار عسـرا ً .
وهــو األمــر الصعــب الشــديد لذلــك قيــل للفقــر عــر وهــو
ضيــق الحــال مــن جهــة عــدم املــال وعــرف املعــر بأنــه مــن
ال فلــوس لــه  ،أي املعــر هــو املفلــس  ،نقــل ابــن شــهاب
عــن اإلمــام مالــك قولــه  :الفلــس رشعـاً مــن قــر مــا بيــده
عــا عليــه مــن الديــون فيقــال أفلــس الرجــل كأنــه صــار إىل
حــال ليــس لــه فلــوس أي أن أمــوال الرجــل التــي يف يــده ال
تســدد ديونــه الحالــة عليــه( .علــوان)2010 ،
 .4.11هيئة الزراعة اآللية – والية القضارف:
تقســم مناطــق الزراعــة اآلليــة بواليــة القضــارف إىل خمــس
مناطــق كــا يــي( :الزراعــة اآلليــة)2012 ،
املنطقــة الرشقيــة :وتشــتمل عــى منطقــة دوكــة ،أبوعــرة،
باســندة والفشــقة بإجــايل مزارعــن نحــو( )1.700مــزارع.
املنطقــة الغربيــة :وتشــتمل عــى املناطــق التاليــة أبوســعنة،
الحواتــة ،املفــازة والنحــل بإجــايل مزارعــن ( )1.650مزارعـاً.
املنطقــة الوســطى :وتشــتمل عــى املناطــق التالية:الحــوري،
الصقــورة ،أم بليــل ،القبــوب والتمرقــو بإجــايل
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مزارعــن نحــو( )1.250مزارعـاً.
املنطقــة الشــالية وتشــتمل عــى املناطــق التالية:كيلــو
ســته،القدمبلية وكســمور بإجــايل مزارعــن نحــو()2.100
مــزارع.
املنطقــة الجنوبيــة :وتشــتمل عــى املناطــق التالية:منطقــة
سمســم ومنطقــة أم ســينات بإجــايل مزارعــن نحــو()950
مزارع ـاً.
تبلــغ املســاحة الكليــة ملنطقــة الزراعــة اآلليــة بوآليــة
القضــارف (عــرة ماليــن فــدان تقريب ـاً) مبــا فيهــا مســاحة
 84000فــدان يف منطقــة الحــدود مــع دولــة أثيوبيــا متنــازع
عليهــا ،تتميــز هــذه املنطقــة مبعــدل هطــول أمطــار ممتــاز
وارتفــاع خصوبــة الرتبــة ووفــرة العاملــة.
 .5.11خطوات التمويل الزراعي:
غالبــاً مــا تكــون خطــوات منــح متويــل زراعــي عــى
النحــو التــايل( :مــرف املــزارع)2011 ،
1.1يقــوم املـزارع بتقديــم طلــب متويــل للفــرع يحــدد
الكميــة التــي يــود بيعهــا بصيغــة بيــع الســلم.
2.2يقــوم رئيــس قســم املكتــب التجــاري بعــرض طلــب
التمويــل للجنــة الفــرع املكونــة مــن مديــر الفــرع
ورؤســاء األقســام والتــي تجتمــع يوميــاً ملناقشــة
تســيري العمــل بالفــرع.
3.3بعــد إجتــاع لجنــة الفــرع إذا مل توافــق اللجنــة
بتمويــل العميــل يتــم االعتــذار لــه ويف حالــة
املوافقــة يحــول إىل قســم املكتــب التجــاري ملتابعــة
بقيــة اإلجــراءات.
4.4إذا كان للعميــل رهــن ســابق لضــان التمويــل
األكــر مــن 10.000جنيــه (الضــان الشــخيص)
ينتقــل للخطــوة التاليــة ،وإذا كان ليــس لديــه
رهــن ســابق يقــوم بتقديــم شــهادة بحــث جديــدة
للعقــار املــراد رهنــه ثــم يقــوم البنــك بتحريــر
خطــاب ملســجل األرايض ليقــوم بعمــل الرهــن
لصالــح البنــك علـاً بأنــه يتــم تقييــم العقــار املـراد
رهنــه بواســطة الجهــات املختصــة.
5.5يطلــب مــن امل ـزارع الرمــز االئتــاين وصــورة مــن
البطاقــة الشــخصية والبيانــات األخــرى.
 6.6يف املرحلــة األخــرة يتــم توقيــع عقــد التمويــل مــع
العميــل وفتــح حســاب باســم العمليــة.
7.7يتــم خصــم الرســوم الخاصــة بالتمويــل املتمثلــة يف
الدمغــات مــن جملــة التمويــل املمنــوح.
8.8ثــم يتــم خصــم مبلــغ التمويــل مــن الحســاب

املعنــي وإضافتــه لحســاب العميــل.
9.9عنــد بلــوغ أجــل ســداد االلتــزام يقــوم املــزارع
بتســليم كميــة الســلعة املتفــق عليهــا يف املــكان
املحــدد ويتــم حســاب الســلعة بالســعر الجــاري
يف نفــس يــوم التســليم ويتــم إرجــاع مــا زاد عــن
ثلــث رأس املــال إىل املــزارع كإزالــة غــن وإذا
نقــص العائــد حســب ســعر التســليم يقــوم املـزارع
بســداد مــا نقــص مــن ثلــث رأس املــال للبنــك.
 1010حــث العمــاء املتأخريــن عــن الســداد ،فــإذا مل
يســتجب العميــل ومل يقــدم شــهادة إعســار يقــوم
البنــك بإرســال إنــذار ببيــع العقــار املرهــون لســداد
االلت ـزام الــذي عليــه ثــم يتــم التنفيــذ.
 .12اإلطار التحلييل
 .1.12تحليل وتفريغ بيانات البحث:
أوال :البيانات األولية
الجــدول ( )2يبــن التوزيــع التكــراري ملفــردات
عينــة البحــث وفــق متغــر أســلوب التمويــل ،نجــد أن
أغلــب أفـراد العينــة ميولــون نشــاطهم بواســطة البنــوك وهــم
ميثلــون  %50مــن حجــم العينــة املســتهدفة .الجــدول ()3
مييــز بــن املفــردات وفقــا للمســاحة املزروعــة حيــث تبــن
أن أغلــب مفــردات عينــة البحــث يزرعــون أكــر مــن 3000
فــدان يف املوســم وهــم ميثلــون % 33مــن حجــم العينــة.
جدول رقم ( )2التوزيع التكراري للعينة مبتغري أسلوب
التمويل
أسلوب
التمويل
خاص
تعاوين
من األرسة
من األصدقاء
من البنوك
املجموع

التكرار
160
43
75
42
318
638

النسبة

25.1%
6.7%
11.8%
6.6%
49.80%
100%

املصــدر  :إعــداد الباحــث مــن الدراســة
امليدانيــة 2012م
جدول رقم ( )3التوزيع التكراري للعينة مبتغري متوسط
املساحة املزروعة بواسطة مفردات العينة

متوسط املساحة املزروعة
اقل من 500
من 1000-500
من 1500-1000
من 2000-1500
اكرث من 3000
املجموع

التكرار

النسبة

167
176
40
44
211
638

26.2%
27.6%
6.3%
6.9%
33.1%
100%
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ثانيا :البيانات الرئيسة
مــن الجــدول ( )4التوزيــع التك ـراري للعينــة مبتغــر حجــم
التمويــل ،يوضــح أن أغلــب املزارعــن يحصلــون عــى متويــل
يفــوق ال  45ألــف جنيــه باملوســم الواحــد وهــم بنســبة
 ،% 26بينــا الجــدول ( )5يصنــف املزارعــن وفقــا ملتغــر
ســنوات الخــرة الزراعيــة يبــن أن أغلــب مفــردات عينــة
البحــث يؤكــدون أن خرباتهــم العمليــة يف مجــال الزراعــة
تــراوح مــن  36ســنة إىل  45ســنة.
فيــا يختــص بســبب إعســار املزارعــن ،يبــن
الجــدول رقــم ( )6رؤيــة املزارعــن عــن األســباب التــي تقــود
إلعســار مزارعــي الزراعــة اآلليــة بواليــة القضــارف عــى
النحــو التــايل:
1.1نســبة  % 19.6يــرون أن الســبب يف إعســار املزارعــن
يتمثــل يف عــدم توظيــف كامــل مبلــغ التمويــل لالغراض
الزراعيــة.
2.2نســبة  % 15.7يعــزون الســبب يف عــدم توافــر الخــرة
الزراعيــة الكافية.
3.3بنســبة  % 15.4يــرون أن عــدم االســتعداد الــكايف
للعمــل الزراعــي مــن قبــل املزارعــن.
جدول رقم ( )4التوزيع التكراري للعينة مبتغري حجم التمويل
حجــم التمويــل الــذي تحصلــت عليــه
(باأللــف جنيــه)
اقل من 10ج
10ج15-ج
10ج15-ج
26ج35-ج
36ج45-ج
46ج55-ج
56ج65-ج
66ج75-ج
76ج75-ج
اكرث من 85ج
املجموع

Frequency

Percent

44
51
108
126
165
51
28
5
7
53
638

6.9%
8.0%
16.9%
19.7%
25.9%
8.0%
4.4%
0.8%
1.1%
8.3%
100
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جدول رقم ( )5التوزيع التكراري للعينة مبتغري سنوات الخربة
الزراعية
سنوات الخربة الزراعية
اقل من سنتني
من 5-3
من 8-6
من11-9
من 14-12
من 17-15
18-20
21-23
24-26
اكرث من 27
املجموع

Frequency

Percent

3
54
91
114
145
63
58
14
19
77
638

0.30%
8.50%
14.30%
17.90%
22.70%
9.90%
9.10%
2.20%
3%
12.10%
%100

املصدر  :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية 2012م

جدول رقم ( )6التوزيع التكراري للعينة مبتغري السبب
الرئييس لالعسار املايل الذي يحدث للمزارعني

ســبب اإلعســار املــايل الــذي يحــدث التكرار
للمزا رعــن
56
عدم استقرار املحاصيل
76
تاخر التمويل الزراعي
29
كرب املرشوعات مقايل التمويل املمنوح
عــدم توظيــف كامــل مبلــغ التمويــل
125
لالغــراض الزراعيــة
عــدم االســتعداد الــكايف للعمــل الزراعــي
98
مــن قبــل املزارعــن
عــدم توافــر الخــرة الزراعيــة الكافيــة
100
للحاصلــن عــي التمويــل
عــدم التقيــد بــروط وضوابــط منــح
50
التمويــل
عــدم االســتفادة مــن خدمــات التامــن
61
الزراعــي
تحكــم العالقــات االجتامعيــة غــر الرســمية
41
يف قـرار التصديــق بالتمويــل
عــدم نجــاح املواســم الزراعيــة بســبب
2
االمطــار وغريهــا
638
املجموع

النسبة

8.8%
11.9%
4.5%
19.6%
15.4%
15.7%
7.8%
9.6%
6.4%
0.3%
100

املصدر  :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية 2012م

مــن الجــدول ( )4يتبــن أن أغلــب أفــراد العينــة
وهــم بنســبة  % 43قــد تعرضــوا لإلعســار املــايل بــن ثــاث
إىل أربــع م ـرات خــال فــرة عملهــم الزراعــي.
 .2.12اختبار فرضيات البحث :
اختبار الفرضية األوىل والتي تنص عىل ما ييل:
توجد عالقة ذات داللة احصائية او تاثري معنوي عند
مستوى معنوية
بني مستوي االعسار للمزارعني
وعدد سنوات الخربة.
الختبــار هــذه الفرضيــة تــم تطبيــق تحليــل االنحدار
البســيط ،وذلــك باالســتفادة مــن معطيــات الجــداول ( )5و(،)7
حيــث تشــر نتائــج التحليــل اإلحصــايئ مــن الجــدول رقــم ()8
والشــكل رقــم ( )1إىل وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن
مســتوى اإلعســار للمزارعــن وعــدد ســنوات الخــرة إذ بلــغ
معامــل االرتبــاط ( )0.56ومبعامــل تحديــد ( ,)0.31كــا
بلغــت قيمــة درجــة التأثــر أي معامــل االنحــدار ()0.488
وهــي قيمــة موجبــة وهــذا يعنــي أن العالقــة طرديــة بــن
املتغــر التابــع (مســتوى اإلعســار) واملتغــر املســتقل (ســنوات
الخــرة الزراعيــة) اى (كلــا زادت ســنوات الخــرة الزراعيــة زاد
مســتوى اإلعســار للمزارعــن والعكــس صحيــح) مــن الناحيــة
القياســية أي زيــادة ىف ســنوات الخــرة مبــا يعــادل وحــدة
واحــدة يــؤدى إىل زيــادة مســتوى االعســار للمزارعــن مبقــدار
( )0.488وتؤكــد قيمــة  Fاملحســوبة والتــى بلغــت ( )285وهى
دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة.
جــدول رقــم( )8تحليــل االنحــدار البســيط :العالقــة
بــن مســتوى اإلعســار املــايل للمزارعــن وســنوات خــرة املزارعني

املصدر  :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية 2012م

جدول رقم ( )7التوزيع التكراري للعينة مبتغري عدد حاالت
اإلعسار املايل
عــدد حــاالت االعســار املــايل التكرار
التــي تعــرض لهــا امل ـزارع
23
وال مرة
41
مرة واحدة فقط
108
مرتان
149
ثالث مرات
125
اربع مرات
70
خمس مرات
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شكل( )20/4يوضح اتجاه العالقة بني مستوى اإلعسار
وسنوات الخربة الزراعية

املصــدر :التحليــل اإلحصــايئ لبيانــات البحث
املصدر :التحليل اإلحصايئ لبيانات البحث
اختبار الفرضية الثانية  :وتنص عىل ما ييل:
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة أو تأثــر معنــوي عنــد
بــن مســتوي االعســار املــايل
مســتوى معنويــة
للمزارعني وحجم التمويل الزراعي.
الختبــار هــذه الفرضيــة تــم تطبيــق تحليــل االنحــدار البســيط،
وذلــك باالســتفادة مــن معطيــات الجــداول ( )4و( ،)7وتشــر
نتائــج التحليــل االحصــاىئ مــن الجــدول رقــم ( )9والشــكل رقــم
( )2بوجــود عالقــة ،وبذلــك ميكــن القــول بإثبــات صحــة
الفرضيــة ،مــا يعنــي وجــود عالقــة ذات داللــة احصائيــة بــن
مســتوى اإلعســار للمزارعــن وحجــم التمويــل اذ بلــغ معامــل
االرتبــاط ( , )0.29ومبعامــل تحديــد (, )0.084كــا بلغــت
قيمــة درجــة التاثــر ( ).268وهــى قيمــة موجبــة وهــذا يعنــى
ان العالقــة طرديــة بــن املتغــر التابــع (مســتوى اإلعســار)
واملتغــر املســتقل (حجــم التمويــل) اى (كلــا زاد حجــم
التمويــل زاد مســتوى اإلعســار للمزارعــن والعكــس صحيــح )
مــن الناحيــة القياســية اى زيــادة ىف حجــم التمويــل مبــا يعــادل
وحــدة واحــدة يــؤدى اىل زيــادة مســتوى االعســار للمزارعــن
مبقــدار ( ).268وتؤكــد قيمــة  Fاملحســوبة والتــي بلغــت ()58.5
.
وهــي دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة
جــدول رقم (  ) 9تحليل االنحدار البســيط لتفســر
العالقــة بني مســتوى اإلعســار املايل للمزارعــن وحجم التمويل
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شكل رقم ( )2يوضح اتجاه العالقة بني مستوى اإلعسار
وحجم التمويل

 .13النتائج والتوصيات
 .1.13نتائج البحث
استخلص البحث مجموعة من النتائج عىل النحو التايل:
النتيجــة األوىل :توجــد عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى معنويــة
بــن ســنوات خــرة املــزارع
ومســتوى إعســاره املــايل .مبعنــى العالقــة طرديــة بــن املتغــر
التابــع (مســتوى اإلعســار) واملتغــر املســتقل (ســنوات الخــرة
الزراعيــة) اى (كلــا زادت ســنوات الخــرة الزراعيــة زاد مســتوى
اإلعسار للمزارعني والعكس صحيح).
النتيجــة الثانيــة :توجــد عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة عند
مســتوى معنويــة
بــن مســتوي اإلعســار املــايل
للمزارعــن وحجــم التمويــل الزراعــي .مبعنــى أنــه كلــا زاد
حجم التمويل الزراعي كلام زاد مستوى إعسار املزارع.
 .2.13مناقشة نتائج البحث
أوالُ :بالرجــوع للنتيجــة األوىل والتــي تفيــد بوجــود عالقــة
طرديــة بــن املتغــر التابــع (مســتوى االعســار) واملتغــر املســتقل
(ســنوات الخــرة الزراعيــة) اى (كلــا زادت ســنوات الخــرة
الزراعيــة زاد مســتوى االعســار للمزارعــن والعكــس صحيــح)،
وهــو أمــر يعــد غــر متوافــق مــع منطــق األشــياء ،حيــث إن
املتوقــع أن يكــون املـزارع الــذي يتمتــع بســنوات خــرة أكــر أقل
تعرضــا لإلعســار (مبــا يتمتــع بــه مــن خ ـرات تؤهلــه لالبتعــاد
مــن املناطــق التــي تجلــب أو تســاعد عــى حصــول اإلعســار).
ولتأكيــد هــذا الفهــم؛ قــد قــام الباحــث بإجـراء مقابلة شــخصية
مــع عــدد مــن املزارعــن للوقــوف عــى مــدى تأثــر الخــرة
الزراعيــة عــى تفــادي عمليــة اإلعســار املــايل للمزارعــن.
جــاءت نتائــج املقابلــة مؤكــدة عــى أن خــرة املـزارع تعينه
بصــورة كبــرة لتفــادي كثــر مــن مشــاكل العمليــة الزراعية
وذلــك عــى ســبيل املثــال إن املــزارع املتشــبع بالخــرة
يعلــم جيــدا ً متــى يقــوم بتحضــر األرض واإلعــداد الجيــد
ونوعيــة البــذور املمتــازة والعمليــات الفالحيــة الجيــدة
التــي تســاعد يف عمليــة اإلنبــات الجيــد وتجهيــز العــال
يف الوقــت املناســب لعمليــة الحصــاد وبالتــايل يســتطيع
تفــادي مشــاكل كثــرة والتــي ميكــن أن تعرضــه لإلعســار
املــايل وهــذه النتيجــة تخالــف نتيجــة التحليــل اإلحصــايئ
للعالقــة ،وبالتــايل إقتــى األمــر التأكــد مــن صحــة النتيجــة
الســابقة مــا دعــا الباحــث للتمحيــص بشــكل غــر رســمي
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(حتــى ال يتعــرض املســتجيب ألي تأثــر رســمي) ويكــون
يف وضــع مريــح إلعطــاء إجابــة صحيحــة وموثــوق بهــا.
خرجــت هــذه املقابــات بالنتائــج التاليــة:
1.1املزارع الذي ميتلك خربة طويلة هو األكرث قدرة عىل
التالعب باملستدات املالية ليحصل عىل أكرب قدر من
التمويل ال يتناسب مع حاجاته الزراعية.
2.2بزيادة خربة املزارع الزراعية تزداد فرصة استغالل
التمويل ألغراض أخرى وهو ما يزيد من احتامل
إعساره يف نظر الجهات التمويلية.
3.3كلام ازدادت خربة املزارع كلام كانت له القدرة عىل
إستغالل الثغرات القانونية ملصلحته الشخصية ليصبح
معرسا يف نظر الجهة التمويلية.
4.4غالبا ما يكون املزارع الذي ميتلك خربة زراعية كبرية
بنظر الجهات التمويلية معرسا ً ،إال أنه يف حقيقة
األمر غري معرس إذا قام باستغالل جزء كبري من مبلغ
التمويل يف مشاريع أخرى غري املرشوع الذي من أجله
حصل عىل التمويل.
ثاني ـاً :بالرجــوع للنتيجــة الثانيــة والتــي تفيــد بوجــود عالقــة
طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مســتوي اإلعســار املــايل
للمزارعــن وحجــم التمويــل الزراعــي .يــرى الباحــث أن العالقــة
املشــار إليهــا تعــد منطقيــة يف ظــروف عــدم وجــود منهجيــة
ســليمة للتمويــل إضافــة إلمكانيــة تالعــب املســتفيد مــن
التمويــل املمنــوح (وهــم يف الغالــب مــن كبــار املزارعــن)،
إضافــة ملغريــات التمويــل الكبــر مــن إعــادة توجيــه االســتثامر
لوجهــات تختلــف كث ـرا عــن الوجهــة التــي تــم التصديــق لهــا
بالتمويــل.
 .3.13توصيات البحث:
تقدم الدراسة التوصيات الرئيسة اآلتية:
أوالً :العمــل عــى تنميــة جســم تنســيقي بــن األطــراف
املعنيــة بنجــاع العمليــة الزراعيــة (املزارعــن – املمولــن
– الجهــات الرقابيــة – الجهــات التمويليــة – املؤسســات
التأمينيــة وغريهــم) لتقريــب وجهــات النظــر واالتفــاق
عــى وضــع املعالجــات املناســبة واملتفــق عليهــا.
ثاني ـاً :إنشــاء بنــك لتوفــر املعلومــات الدقيقــة عــن املســاحات
الزراعيــة والتكاليــف الســابقة والتطــورات املتوقعــة وغريهــا
مــن املعلومــات التــي تعــن صنــاع السياســات ،إضافــة لتنميــة
املنهجيــة الواضحــة والســليمة لعمليــات التمويــل ومراحلهــا.
ثالثــاً :وضــع الضوابــط الصارمــة ملنــع املــزارع مــن
التالعــب باملســتندات ألغــراض التمويــل ومنــع
اســتغالل التمويــل ألغــراض أخــرى ،وســد الثغــرات
القانونيــة التــي يســتفيد منهــا األشــخاص املغامــرون.
رابعــاً :وضــع الضوابــط والرقابــة اللصيقــة واملبــارشة للفئــات
التــي تحصــل عــى متويــل كبــر نســبيا منعــا لتوجيــه وجهــة
االســتثامر لوجهــات غــر تلــك التــي تــم التصديــق لهــا بالتمويــل.
خامســاً :فيــا يختــص بــركات التأمــن يــويص
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الباحــث بتكثيــف الرســالة اإلعالميــة املوجهــة للمزارعــن لزيــادة
وعــي املزارعــن بأهــداف ومقاصــد التأمــن وتقليــل إج ـراءات
التأمــن وتســهيل عمليــات التعويــض بالشــكل الــذي يغــري
امل ـزارع عــى تبنــي فكــرة التأمــن الزراعــي.
سادسـاً :التــوازن املعقــول بــن تكلفــة التامــن الزراعــي املدفوعة
مــن قبــل املزارعــن وحجــم التمويــل الزراعــي املتحصــل عليــه
لتحقيــق العدالــة يف هــذا الشــأن.
املصادر:
القرآن الكريم.
الكتب
1.1الحناوي ،محمد صالح  ،2004نهال فريد ،جالل
إبراهيم العبد ،اإلدارة املالية مدخل اتخاذ القرارات،
الدار الجامعية.
2.2الهواري ،سيد  ،1996اإلدارة املالية :منهج إتخاذ
القرارات ،عني شمس القاهرة.
3.3فردويستون ،بوجني وبرجام ،1993 ،التمويل اإلداري،
دار املريخ للنرش ،الرياض.
املجالت والدوريات:
1.1مصطفى ،رساج الدين عثامن  ،2007صيغ التمويل
اإلسالمي ،إتحاد املصارف السودانية.
2.2املرشد الفقي لصيغة املرابحة ،1998 ،بنك الشامل
اإلسالمي.
3.3علوان ،عباس سليامن  ،2010اإلدعاء باإلعسار يف الفقه
والقانون ،السلطة القضائية.
الرسائل العلمية
1.1إبراهيم فضل املوىل البشري العام2001 ،م ،تقويم
محفظة البنوك التجارية السودانية لتمويل املؤسسات
الزراعية ،رسالة دكتوراه يف إدارة األعامل ،جامعة
السودان .
2.2عبدالله أحمد سليامن عجلون2010،م ،أثر الديون
املتعرثة يف منح التمويل من قبل البنوك السودانية،
رسالة لنيل درجة املاجستري يف إدارة األعامل ،جامعة
السودان
3.3بدرية الحاج جيب الله عىل2009،م ،تقويم أقساط
تأمني األقطان يف السودان ،رسالة لنيل درجة املاجستري
يف اإلدارة جامعة السودان.
4.4حازم أحمد حسن عيل2008 ،م ،مخاطر التمويل
املرصيف باملصارف السودانية ،رسالة لنيل درجة
املاجستري يف إدارة األعامل جامعة السودان
التقارير الرسمية:
1.1إدارة الزراعة اآللية ،القضارف2012 ،م
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العوامل الداخلية المؤثرة على ربحية البنوك السودانية
(*) هــذه الدراســة بنيــت عــى بحــث تــم اعــداده بواســطة طــاب مدرســة العلــوم اإلداريــة تحــت إرشاف
الربوفســور أبــوذر محمــد أحمــد الجــي ،وهــم  :الشــفيع عمــر محمــد عبــد القــادر ،صــري حســن بخيــت
إمــام ،أفنــان خالــد محمــد ريحــان ،عبــد اللــه مــي محمــد معــوان ،يوســف البشــر محمــد أحمــد
املستخلص
هدفــت هــذه الدراســة إىل معرفــة وتحليــل بعــض العوامــل الداخليــة املؤثــرة عــى ربحيــة البنــوك التجاريــة
الســودانية .وقــد اســتخدمت الدراســة املنهــج التحليــي الوصفــي مــن خــال تحليــل محتــوى التقاريــر الســنوية لـــ  15بنكا
ســودانياً مثلــت عينــة الدراســة للفــرة مــن  2009إىل  .2013واستكشــفت الدراســة خمســة عوامــل داخليــة للبنــوك مــن
واقــع األدبيــات املتاحــة بافـراض تأثريهــا عــى ربحيــة البنــوك وهــي :حجــم البنــك ،الســيولة ،املديونيــة ،حقــوق امللكيــة
ووجــود امللكيــة الحكوميــة .وتوصلــت الدراســة اىل وجــود عالقــة عكســية ذات داللــة معنويــة بــن حجــم البنــك ومعــدل
العائــد عــى األصــول كمقيــاس للربحيــة مــن جهــة ،وبــن وجــود امللكيــة الحكوميــة والربحيــة مبقياســيها العائــد عــى
األصــول والعائــد عــى حقــوق امللكيــة مــن جهــة أخــرى .بينــا وجــدت الدراســة أن هنــاك عالقــة طرديــة بــن كل مــن
حجــم البنــك واملديونيــة مــن جهــة ومعــدل العائــد عــى حقــوق امللكيــة مــن جهــة أخــرى .كــا توصلــت الدراســة إىل
عــدم وجــود عالقــة معنويــة بــن كل مــن الســيولة وحقــوق امللكيــة مــن جهــة والربحيــة مبقياســيها العائــد عــى األصــول
والعائــد عــى حقــوق امللكيــة مــن جهــة أخــرى.
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This study investigated and analyzed internal factors which
are thought to impact the profitability in Sudanese banks. The
study used the analytical descriptive method for analyzing
the annual reports of a sample of 15 banks over the period
(2009-2013). The Study chose five factors from the literature
that may have an impact on profitability: Bank size, Liquidity,
debt – or financial leverage, ownership equity and government
ownership. The result showed that there is a negative
significant relationship between bank size and return on asset
(ROA). There is also a significant negative relation between
government ownership and profitability (ROE). The study found
a positive relation between (bank size and Debt) and returns
on equity (ROE). Furthermore, the study showed that there’s
)no significant relation between (Liquidity, Ownership Equity
and profitability on its two measures: (ROA) and (ROE).

 1-1املقدمة
إن للمصــارف التجاريــة تأث ـراً فعــاالً يف عــدة نــواح تتعلــق
باتجاهــات ومســارات التنميــة االقتصاديــة عــن طريــق
املدخــرات املختلفــة مــن مصادرهــا يف االقتصــاد القومــي
والتوزيــع الكــفء لهــا يف األنشــطة االقتصاديــة املختلفــة،
فضــا عــن إمكاناتهــا يف خلــق إئتــان يأخــذ دوره باملضاعــف
النقــدي ومالــه مــن أثــر يف النشــاط االقتصــادي  ،مــا
جعــل تلــك املصــارف تحتــل موقع ـاً مهــا وفاع ـاً يف النظــم

االقتصاديــة واملاليــة .
ويعتــر تحقيــق األربــاح وتعظيمهــا أحــد األهــداف األساســية
إن مل يكــن الهــدف األســايس الــذي تســعي إليــه املصــارف
التجاريــة إذ إن تحقيــق مثــل هــذه األربــاح ميكنهــا مــن
املحافظــة عــى اســتمراريتها وبقائهــا وتدعيــم مركزهــا املــايل .
ومــن هنــا جــاءت أهميــة الدراســة للتعــرف عــى العوامــل
املؤثــرة عــى ربحيــة البنــوك التجاريــة يف الســودان  ،إســهاماً
يف مســاعدة إدارة تلــك البنــوك والجهــات املنظمــة للقطــاع
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عــى تهيئــة املنــاخ املالئــم لتعزيــز هــذه العوامــل مبــا يضمــن
للبنــوك اســتمراريتها ونجاحهــا يف تحقيــق أهدافهــا وتحقيــق
التنميــة االقتصاديــة املنشــودة .
2-1مشكلة الدراسة :
بالرغــم مــن األهميــة البالغــة للربحيــة يف القطــاع
املــريف وتأثريهــا عــى حركــة عجلــة االقتصــاد إال أنهــا
مل تحــظ باإلهتــام املطلــوب يف الدراســات الســابقة
بشــكل واســع ومكثــف .كــا أنــه مل يتــم الرتكيــز عــى
كل هــذه العوامــل يف دراســة واحــدة خاصــة يف الــدول
ذات األنظمــة املرصفيــة اإلســامية مثــل الســودان  ،كــا
أن حجــم العينــة التــي يتــم دراســتها واإلطــار الزمنــي
املأخــوذ للدراســة قــد ميكنــان مــن الوصــول إىل نتائــج أدق .
ولذلــك تتمثــل مشــكلة البحــث يف ماهــي العوامــل التــي
تؤثــر عــى ربحيــة املصــارف التجاريــة (اإلســامية) يف
الســودان ؟ إذ إن تحديــد هــذه العوامــل مــن شــأنه
املســاهمة يف زيــادة الربحيــة عــن طريــق إدارة هــذه
العوامــل ومتابعتهــا .
ولذلــك جــاء الرتكيــز عــى تنــاول عــدد مــن العوامــل التــي
تفــرض الدراســة أنهــا رمبــا تؤثــر عــى الربحيــة مــن واقــع
أدبيــات الدراســات الســابقة وعــى مجموعــة مــن البنــوك
العاملــة يف الجهــاز املــريف الســوداين .
 3-1أهمية الدراسة :
ترجع أهمية هذه الدراسة إىل ماييل :
تســاهم يف تســليط الضــوء عــى أحــد املواضيــعاملهمــة واملتعلقــة بالعوامــل املؤثــرة عــى ربحيــة املصــارف،
بهــدف تعزيــز الربحيــة التــي بدونهــا الميكــن تحقيــق
الهــدف الرئيــي ملنظــات األعــال (تعظيــم ثــروة املــاك )
مــا يحقــق مصــدر اطمئنــان للمســتثمرين .
تســاهم يف تقديــم معلومــات مفيــدة ملتخــذيالقــرارات مــن مــدراء املصــارف واملســتثمرين والجهــات
الترشيعيــة لوضــع السياســات واالس ـراتيجيات مــا يحقــق
منــوا ً وزيــادة األربــاح  ،ومــن ثــم منــو وتقــدم اإلقتصــاد
الســوداين ككل .
تقــوم الدراســة بســد الفجــوة املوجــودة يف املوضوعقيــد الدراســة حيــث إن هنــاك عــددا ً قلي ـاً مــن الدراســات
التــي تناولــت موضــوع الربحيــة ومؤثراتهــا يف الســودان .
 4-1أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة إىل :
1.1معرفة العالقة بني حجم البنك وربحيته .
2.2معرفة العالقة بني السيولة والربحيه .
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3.3معرفة العالقة بني املديونية والربحية .
4.4معرفة العالقة بني حقوق امللكية والربحية .
5.5تحديــد العالقــة بــن وجــود امللكيــة الحكوميــة
والربحيــة .
 5-1منهجية الدراسة :
تهــدف الدراســة إىل معرفــة ودراســة العوامــل التــي يفــرض
أن تؤثــر عــى ربحيــة البنــوك – موضــع الدراســة – يف بيئــة
األعــال الســودانية مــن خــال اتبــاع املنهــج الوصفــي الكمي
االســتقرايئ  ،وذلــك بتحليــل محتــوى التقاريــر الســنوية لهــذه
البنــوك .
وقــد تــم اختيــار عينــة هــذه الدراســة عشــوائياً حســب
توفــر املعلومــات عنهــا مــن مجتمــع الدراســة والــذي يشــمل
جميــع البنــوك الســودانية العاملــة .
61 1حدود الدراسة :الحــدود الزمانيــة  :تغطــي الدراســة الفــرة (-2009)2013
الحدود املكانية  :خمسة عرش بنكاً سودانياً .الحــدود املوضوعيــة  :يقــوم البحــث بدراســة بعــضالعوامــل التــي يفــرض أن تؤثــر عــى الربحيــة بنــا ًء عــى
الدراســات الســابقة (حجــم البنــك -املديونيــة – الســيولة –
حقــوق امللكيــة – وجــود امللكيــة الحكوميــة)
ولتحقيــق هــدف هــذه الدراســة تــم تنظيمهــا يف خمســة
أجــزاء :الجــزء األول ويعطــي فكــرة عامــة عــن البحــث
حيــث يشــتمل عــى أهــداف الدراســة وأهميتهــا ومشــكلتها
وحدودهــا والتنظيــم العــام للبحــث  .والجــزء الثــاين يغطــي
اإلطــار النظــري وأدبيــات الدراســة .أمــا الجــزء الثالــث
فيبســط منهجيــة الدراســة ويتنــاول املناهــج املســتخدمة
يف البحــث ومجتمــع وعينــة الدراســة وفروضهــا ومتغ ـرات
الدراســة والنمــوذج املســتخدم فيــه واألســاليب اإلحصائيــة
والرياضيــة املســتخدمة يف البحــث ثــم يشــتمل الجــزء الرابــع
عــى التحليــل ومناقشــة النتائــج والتحليــل الوصفــي واختبــار
فــروض الدراســة ومنوذجهــا واخ ـرا ً يغطــي الجــزء الخامــس
النتائــج والتوصيــات
 1-2ربحية البنوك :
يعتــر تحقيــق األربــاح مــن أهــم األهــداف التــي تســعى
إليهــا املصــارف التجاريــة – شــأنها شــأن الوحــدات االقتصادية
األخــرى – فهــو أمــر رضوري لبقائهــا واســتمرارها  ،وهــو
كذلــك يعتــر املطلــب الرئيــي لــكل املســاهمني واملودعــن
واملقرضــن واإلدارة والجهــات الرقابيــة  ،فهــو الغايــة التــي
يتطلــع إليهــا املســاهمون لزيــادة قيمــة ثرواتهــم  ،وهــو

مصــدر ثقــة لــكل مــن املودعــن واملقرضــن والدائنــن
للمــرف  ،وهــو كذلــك الهــدف الــذي تصبــو إليــه إدارة
املــرف لكونــه مــؤرشا ً مه ـاً لقيــاس كفاءتهــا يف اســتخدام
املــوارد املوجــودة لديهــا  ،وهــو موضــع إهتــام الجهــات
الرقابيــة ملــا تعكســه مــن نجــاح للمــرف وقدرتــه عــى
تحســن كفــاءة رأس املــال.
وتحقيــق املــرف التجــاري للربحيــة يحفــز رجــال األعــال
واملــاك عــى تأســيس املنظمــة املرصفيــة  ،وتحمــل املخاطــر
ووضــع رؤوس األمــوال فيهــا  ،كــا أن الربحيــة تســمح
بالتطويــر والتوســع يف الخدمــات املرصفيــة  ،وهــي كذلــك
مــؤرش ألداء املــرف التجــاري فهــي متثــل صــايف نتائــج عــدد
كبــر مــن السياســات والقـرارات التــي تتخذهــا إدارة املــرف
التجــاري .
وتعمــد املصــارف التجاريــة إىل تعظيــم ربحيتهــا مــن خــال
حصولهــا عــى أكــر قــدر مــن الودائــع ومصــادر األمــوال
بأقــل تكلفــة ممكنــة  ،ثــم توظيــف هــذه املــوارد عــى شــكل
تســهيالت ائتامنيــة وإســتثامرات ماليــة تــدر أكــر قــدر مــن
األربــاح ضمــن درجــة ســيولة ومخاطــر متدنيــة نســبيا حيــث
ميكنهــا ذلــك مــن تعظيــم صــايف الربــح النهــايئ إىل أقــى حــد
ممكــن .
 2-2مفهوم الربحية :
ميكــن تعريــف الربحيــة بأنهــا العالقــة بــن األربــاح التــي
تحققهــا املنشــأة واإلســتثامرات التــي ســاهمت يف تحقيــق
هــذه األربــاح  ،والربحيــة تعتــر هدفــا للمنشــأة ومقياســا
للحكــم عــى كفاءتهــا عــى مســتوى الوحــدة الكليــة أو
الوحــدة الجزئيــة .وتقــاس الربحيــة إمــا مــن خــال العالقــة
بــن األربــاح واملبيعــات أو مــن خــال العالقــة بــن األربــاح
واإلســتثامرات التــي ســاهمت يف تحقيقهــا  ،علــا بــأن
املقصــود باإلســتثامرات هــو قيمــة املوجــودات أو حقــوق
امللكيــة .
 3-2أهمية األرباح للمصارف التجارية :
أ .األربــاح رضوريــة ملقابلــة املخاطــر املتنوعــة التــي يتعــرض
لهــا املــرف حتــى يســتطيع البقــاء يف دنيــا األعــال  ،فهنــاك
مخاطــر كثــرة ومتعــددة منهــا  :مخاطــر اإلئتــان  ،ومخاطــر
التصفيــة اإلجباريــة  ،مخاطــر الرسقــة واالختــاس  ،ومخاطــر
ســعر الفائــدة  .....إلــخ .
ب .األربــاح رضوريــة ملــاك املــروع  ،حيــث تزيــد مــن قيمة
ثرواتهم واســتثامراتهم يف املؤسســات املرصفيــة والرشكات .
ج .األربــاح رضوريــة للحصــول عــى رأس املــال الــازم يف
املســتقبل وذلــك عــى ثالثــة أوجــه :

إعــادة إســتثامر األربــاح بصفــة مســتمرة  ،وهــو إحــدىوســائل التمويــل الــذايت .
تشــجيع أصحــاب رؤوس األمــوال عــى االكتتــاب يفاملــرف عنــد زيــادة رأس مالــه .
إعطــاء املســاهم عائــدا ً مقبــوالً عــى رأس مالــه يزيــدمــن ثقتــه يف املــرف الــذي يســاهم فيــه.
• د .تقيــس األربــاح االجهــود التــي بذلــت بصفــة عامــة
حيــث ميكــن القــول بأنهــا مقيــاس ألداء اإلدارة .
 4-2مقاييس الربحية :
معدل العائدعىل حقوق امللكية :
يقــوم هــذا املعــدل بقيــاس العائــد املتحقــق مــن اســتثامر
أمــوال املالكــن  ،ويعتــر ارتفــاع هــذا املعــدل دليــا ألداء
اإلدارة الكــفء  ،وميكــن أن يكــون ارتفاعــه دليـاً للمخاطــرة
العاليــة الناجمــة عــن زيــادة الرافعــة املاليــة  ،بينــا يــدل
انخفاضــه إىل متويــل متحفــظ مــن القــروض ويحســب كــا
يــي :
معــدل العائــد عــى حقــوق امللكيــة = صــايف الدخــل قبــل
× 100
الرضيبــة
حقوق امللكية
1معــدل العائــد عــى الودائــع  :يقــوم هــذا املعــدلبقيــاس مــدى نجــاح إدارة البنــك يف توليــد األربــاح مــن
الودائــع التــي اســتطاع الحصــول عليهــا ويحســب كــا
يــي :
معــدل العائــد عــى الودائــع = صــايف الدخــل بعــد الرضيبــة
× 100
إجاميل الودائع
2معدل العائد عىل األموال املتاحة :يقــوم هــذا املعــدل بقيــاس كفــاءة إدارة البنــك يف توليــد
األربــاح مــن األمــوال املتاحــة لهــا واملتمثلــة يف حقــوق
امللكيــة والودائــع  ،ويــدل ارتفــاع هــذا املعــدل عــى قــدرة
البنــك عــى تحقيــق العائــد مــن توظيــف األمــوال يف األصــول
املربحــة  ،ويحســب كــا يــي :
معــدل العائــد عــى األمــوال املتاحــة = صــايف الربــح بعــد
الرضيبــة × 100
إجاميل الودائع  +حقوق امللكية
3معدل العائد عىل مجموع األصول :يشــر إىل قــدرة كل جنيــه مســتثمر بأصــول عــى تحقيــق
األربــاح التشــغيلية فهــو يعكــس القــدرة عــى تحقيــق
األربــاح مــن األصــول املتاحــة بغــض النظــر عــن الطريقــة
التــي يتــم بهــا متويــل األصــول وبذلــك يعكــس كفاءة أنشــطة
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العمليــات وال يعكــس األنشــطة التمويليــة .
معــدل العائــد عــى إجــايل األصــول = صــايف الدخــل بعــد
الرضائــب × 100
إجاميل األصول
نسبة /هامش صايف العوائد :
يقيــس نســبة صــايف هامــش العائــد الفــرق بــن إيــرادات
ومرصوفــات العوائــد والــذي تحققــه اإلدارة مــن خــال
رقابتهــا ألصــول البنــك التــي تحقــق الدخــل  ،وتتبــع أقــل
مصــادر التمويــل تكلفــة  ،ويســتخدم هــذا املــؤرش أيضــاً
يف تقييــم قــدرة البنــك عــى إدارة مخاطــر معــدل العائــد
ويحســب كاآليت :
نســبة  /هامــش صــايف العوائــد = الدخــل مــن العوائــد
– مرصوفــات العوائــد × 100
إجاميل األصول
نسبة  /هامش صايف دخل األتعاب ( الخدمات األخرى )
تقيــس هــذه النســبة مقــدار األتعــاب التــي يســتطيع البنــك
الحصــول عليهــا ( اإليـرادات بخــاف العوائــد ) وذلــك نســبة
إىل التكاليــف التــي حدثــت يف صــور بخــاف العوائــد والتــي
تشــمل األجــور والصيانــة ومرصوفــات الخســارة للقــروض
وميكــن حســابها كاآليت :
نســبة  /هامــش صــايف األتعــاب = اإليــرادات بخــاف
العوائــد -املرصوفــات بخــاف العوائــد ×100
إجاميل األصول
 4-2الدراسات السابقة
 1-4-2دراســة (حســن  )2006بعنــوان العوامــل املؤثــرة عــى
ربحيــة املصــارف التجاريــة العاملــة يف فلســطني :
هدفــت هــذه الدراســة إىل تحديــد وقيــاس العوامــل املؤثــرة
عــى ربحيــة املصــارف التجاريــة العاملــة يف فلســطني خــال
الفــرة ( . )2004-1997وقــد متثلــت مشــكلة البحــث يف
معرفــة األســباب وراء الخســائر التــي تعرضــت لهــا البنــوك
الفلســطينية خــال األعــوام مــن ( . )2003-2000وقــام
الباحــث باســتخدام معادلــة االنحــدار الخطــي لقيــاس العالقة
بــن املتغ ـرات املســتقلة ( نســبة الســيولة النقديــة  ،نســبة
األصــول الثابتــة إىل حقــوق املســاهمني  ،نســبة املديونيــة ،
صــايف الفوائــد  ،إجــايل املوجــودات ،حقــوق امللكيــة ،عمــر
املــرف  ،عــدد املوظفــن  ،عــدد الفــروع ) واملتغــر التابــع
الربحيــة وقــد توصلــت الدراســة إىل بعــض النتائــج أهمهــا -:
وجــود عالقــة عكســية بــن (نســبة املخصــص الخــاص إىلإجــايل التســهيالت ) والربحيــة مبقياســها معــدل العائــد
عــى املوجــودات ومعــدل العائــد عــى حقــوق امللكيــة .
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ـ وجــود عالقــة طرديــة بــن كل مــن (صــايف الفوائــد ،حقــوق
امللكيــة ،عــدد املوظفــن ،وعــدد الفــروع) والربحية مبقياســيها
املذكورين ســابقاً.
وجــود عالقــة عكســية بــن نســبة الســيولة النقديــةوالربحيــة مبقياســها ومعــدل العائــد عــى املوجــودات .
وأخــرا أوصــت الدراســة املصــارف التجاريــة العاملــة يف
فلســطني بالعمــل عــى تنويــع اســتثامراتها مــن أجــل زيــادة
اإليــرادات وتقليــل املخاطــر .
 2-4-2دراســة (ســلامن –  )2013بعنــوان اســتخدام النســب
املاليــة يف تحديــد العوامــل املؤثــرة عــى ربحيــة املصــارف
التجاريــة :
هدفــت الدراســة إىل معرفــة أهــم العوامــل ونســبة تأثريهــا
عــى ربحيــة املصــارف التجاريــة وإيجــاد الحلــول املناســبة
ملعالجــة االختالفــات ذات التأثــر املبــارش عــى الربحيــة .
وقــد كمنــت مشــكلة البحــث يف مــدى معرفــة وإدراك
أهميــة العوامــل التــي تؤثــر عــى ربحيــة املصــارف مثــل
حجــم امللكيــة واملوجــودات واملديونيــة والســيولة النقديــة
مــن قبــل املتخصصــن يف إدارة املــرف.
وقــد قــام الباحــث بإســتخدام التحليــل املبــارش بالنســب
لتحليــل بيانــات ومعلومــات التقاريــر املاليــة واإلحصــاءات
الرســمية .
ومــن أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث أن حجــم
املوجــودات كان لــه التأثــر األكــر عــى ربحيــة املــرف ومــن
ثــم تــأيت املديونيــة يف املرتبــة الثانيــة يف التأثــر عــى ربحيــة
املــرف وأخ ـرا ً حقــوق امللكيــة وحجــم التدفقــات النقديــة
تواليـاً  .كــا أوىص الباحــث البنــوك عينــة الدراســة ( مــرف
التجــارة العراقــي -مــرف الخليــج التجــاري ) بالتوســع يف
األنشــطة االســتثامرية يف املشــاريع العقاريــة والصناعيــة
لتحقيــق عائــد أكــر  ،وعــدم التوســع يف امتــاك األصــول
الثابتــة غــر الرضوريــة  ،إذ أثبتــت الدراســة ضعــف العالقــة
بــن حجــم املوجــودات الثابتــة والربحيــة وعــدم التوســع
يف الحصــول عــى التزامــات طويلــة األمــد بســبب تأثريهــا
الســلبي عــى ثقــة الزبائــن واملســتثمرين يف قــدرة املــرف
عــى تحقيــق أربــاح يف األمــد القصــر
 3-4-2دراســة ( صيــام وخربــوش  )2001-بعنــوان العوامــل
املؤثــرة عــى ربحيــة البنــوك التجاريــة يف األردن
لقــد هدفــت الدراســة إىل تحديــد العوامــل التــي تؤثــر عــى
ربحيــة البنــوك التجاريــة األردنيــة خــال الفــرة (-1991
 )2000ومتثلــت عينــة الدراســة يف كافــة البنــوك التجاريــة
األردنيــة املدرجــة يف بورصــة األوراق املاليــة للعــام 2000

وهــي  12بنــكاً .
وقــد متثلــت مشــكلة الدراســة يف وجــود نقــاط ضعــف
لــدى املصــارف التجاريــة األردنيــة فيــا يتعلــق بالربحيــة
ومواجهــة التحديــات املســتقبلية وقــد قــام الباحــث باختبــار
البيانــات الخاصــة باملصــارف إحصائيــاً باســتخدام منــوذج
االنحــدار املتعــدد ومعامــل ارتبــاط بريســون وقــد أظهــرت
نتائــج الدراســة وجــود عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة
بــن ربحيــة البنــوك التجاريــة مــن جهــة وكل مــن ( حقــوق
امللكيــة  ،مرصوفــات الدعايــة واإلعــان  ،نســبة املديونيــة ،
الســيولة النقديــة والفوائــض النقديــة ) مــن جهــة وعــدم
وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن ربحيــة هــذه
املصــارف مــن جهــة وإجــايل األصــول وعمــر البنــك مــن
جهــة أخــرى وقــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات التــي
مــن شــأنها تحســن ربحيــة البنــوك التجاريــة وتفعيــل دورهــا
يف تنشــيط االقتصــاد .
4-4-2محــددات ربحيــة البنــوك يف رومانيــا (Roman 2013
: ( and Elena
هدفــت هــذه الدراســة إىل تحــري وتفحــص العوامــل التــي
لهــا تـــأثري عــى الربحيــة يف البنــوك التجاريــة يف الفــرة بــن
( )2013-2011وهدفــت إىل معرفــة تأثــر بعــض العوامــل
املحــددة لربحيــة البنــوك التــي تعمــل يف رومانيــا  .أوضحــت
نتائــج هــذه الدراســة أن ربحيــة البنــوك الرومانيــة تتأثــر
بــكل العوامــل املحــددة لربحيــة البنــك واملتغـرات يف البيئــة
الخاصــة وبجــودة األداء  ،جــودة اإلدارة والســيولة البنكيــة .
هــذه الدراســة تزامنــت مــع دراســات عديــدة يف هــذا
املوضــوع واعتمــدت عــى دراســات ســابقة بحيــث تعتــر
أن البنــوك الرومانيــة ميكــن أن تطــور مــن ربحيتهــا خاصــة
بزيــادة جــودة األصــول ،تطويــر جــودة اإلدارة وزيــادة الدخل
الخــايل مــن الفائــدة وزيــادة تنويــع أعــال البنــوك.
 5-4-2محــددات ربحيــة البنــوك يف االقتصــاد النامــي
(: )Obamuyi-2013
هــذه الدراســة تتحــرى تأثــر رأس املــال وحجــم البنــك
واملرصوفــات اإلداريــة ودخــل الفوائــد والظــروف االقتصاديــة
عــى ربحيــة البنــوك يف نيجرييــا وقــد طبــق فيهــا منــوذج
االنحــدار يف مجموعــة مــن البيانــات املنتقــاة مــن القوائــم
املاليــة ل 20بنــكاً لألعــوام ( . )2012-2006النتائــج تشــر إىل
أن البنــوك املتقدمــة مــن حيــث رأس املــال ومعــدل الفائــدة
واملرصوفــات اإلداريــة والظــروف االقتصاديــة املرغــوب فيهــا
تســاهم يف رفــع األداء ومنــو يف البنــوك يف نيجرييــا  ،لــذا فــإن
السياســات القوميــة يف القطــاع املــريف العــام عليهــا أن

تشــجع البنــوك بطــرق منظمــة لزيــادة رأس مالهــا ودعــم
البيئــة التــي تــؤدي إىل مضاعفــة وزيــادة النمــو االقتصــادي
يف الدولــة وكذلــك إدارة البنــوك التــي تعمــل بكفــاءة وتديــر
محافظهــا االســتثامرية مــن أجــل حاميــة الفائــدة يف عملياتهــا
االســتثامرية طويلــة األجــل .
أشــارت النتائــج أيضــاً إىل أن البنــوك املتقدمــة مــن حيــث
رأس املــال ودخــل الفائــدة أو كفــاءة املرصوفــات اإلداريــة
للبنــك والظــروف االقتصاديــة املرغــوب فيهــا تســاهم يف
زيــادة أداء ومنــو البنــوك يف نيجرييــا .
 6-4-2هــل الحجــم والعمــر والرافعــة ذات أهميــة لتحديــد
الربحية ؟؟؟ ( ( Sulub 2014
هــذه الدراســة تقــوم بفحــص تأثــر بعــض العوامــل عــى
ربحيــة قطــاع البنــوك يف الســودان والدراســة توضــح ثالثــة
عوامــل كمحــددات لربحيــة البنــك تشــمل الحجــم  ،العمــر
 ،الرافعــة املاليــة .
منهجيــة الدراســة تحتــوي عــي التقاريــر الســنوية للبنــوك
الســودانية خــال الفــرة ( )2012-2009باســتخدام تحليــل
االنحــدار الخطــي املتعــدد.
وقد توصلت الدراسة للنتائج التالية :
وجود عالقة قوية موجبة بني الحجم والربحية.وجود عالقة سالبة بني العمر والربحية.وجــود عالقــة موجبــة غــر قويــة بــن الرافعــة املاليــةوالربحيــة
أوىص الباحــث بتنظيــم دراســة أخــرى تأخــذ يف االعتبــار
عوامــل االقتصــاد الــكيل وبعــض املحــددات التــي ميكــن ان
يكــون لهــا تأثــر عــى الربحيــة .
 7-4-2دراســة ( املــزاري  )2014بعنــوان تأثــر العوامــل
الداخليــة عــى ربحيــة البنــوك :
تفحصــت هــذه الدراســة العوامــل الداخليــة التــي تؤثــر
عــى ربحيــة البنــوك الســعودية واالردنيــة  .وكان أســلوب
مقارنــة الربحيــة يف البنــوك الســعودية والبنــوك األردنيــة هــو
إســتخدام العوامــل الداخليــة لتقديــر املعلومــات الرضوريــة
ومــن ثــم جمــع البيانــات مــن مصــادر ثانويــة لعينــة مكونــة
مــن  23بنــكاً ســعودياً وأردني ـاً يف الفــرة بــن ()2011-2005
 .وتــم حســاب النســب املاليــة و إســتخدمت فيهــا أدوات
إحصائيــة مشــتملة عــى التحليــل الوصفــي وتحليــل اإلنحدار
واإلختــاف يف اختبــار الفــروض وأيضــا لقيــاس االختالفــات
والتشــابهات لعينــة مختــارة مــن البنــوك وخصائصهــا
املختلفــة  .وأوضحــت النتائــج أن هنــاك ارتباطـاً تامـاً موجبـاً
بــن معــدل العائــد عــى األصــول يف البنــوك الســعودية
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مــع مجمــوع حقــوق امللكيــة إىل نســبة األصــول ومجمــوع
االســتثامرات إىل مجمــوع األصــول  .وهنــاك ارتبــاط ســالب
مــع صــايف التســهيالت االئتامنيــة عــى مجمــوع األصــول ،
وصــايف االئتــان إىل الودائــع وأيض ـاً حجــم البنــك .
 1-3منهجية الدراسة :
إتبعــت الدراســة املنهــج التحليــي الوصفــي مــن خــال
دراســة حالــة عينــة مــن البنــوك الســودانية يبلــغ عددهــا 15
بنــكاً  ،وتــم إج ـراء الدراســة عــى التقاريــر الســنوية لهــذه
البنــوك الســودانية ملــدة خمــس ســنوات مــن  2009إىل 2013
.
كذلــك رجعــت الدراســة إىل الدراســات الســابقة واألوراق
العلميــة والكتــب واملجــات العلميــة املنشــورة باللغتــن
العربيــة واإلنجليزيــة .
 2-3مجتمع وعينة الدراسة .
مجتمــع الدراســة يتكــون مــن كل البنــوك الســودانيةوالبالــغ عددهــا ( )37بنــكاً تعمــل جميعهــا بالنظــام
املــريف اإلســامي .
عينــة الدراســة تتكــون مــن ( )15بنــكاً لســنوات ،2009 2013 ،2012 ،20011 ،2010أي وجود” “ “75مشــاهدة
العينــة .
مصــادر البيانــات هــي التقاريــر الســنوية للبنــوك موضعالدراســة كمصــادر أوليــة باإلضافــة إىل األوراق العلميــة
املنشــورة يف املجــات العامليــة ومواقــع اإلنرتنــت
كمصــادر ثانويــة
 3-3صياغة فروض الدراسة :
بنــا ًء عــى الدراســات الســابقة التــي توفــرت للباحثــن تــم
اســتنتاج خمســة فــروض تحــدد العالقــة بــن الربحيــة
واملتغـرات املســتقلة التــي تــم أخذهــا يف الدراســة كعوامــل
مؤثــرة عــى مســتوى الربحيــة وهــي ( :حجــم البنــك
 ،الســيولة  ،املديونيــة  ،حقــوق امللكيــة ووجــود امللكيــة
الحكوميــة ).
 /1تأثري الحجم عىل الربحية :
إن زيــادة حجــم موجــودات املصــارف التجاريــة يزيــد مــن
قدرتهــا عــى االســتثامر  ،فمــن املتوقــع دامئــاً أن زيــادة
موجــودات املــرف ســوف تــؤدي إىل زيــادة ربحيتــه (حســن
 . )2006كذلــك تكــون املنشــأة كبــرة الحجــم ذات قــدرة
عــى الوصــول للمــوارد وبصــورة مســتمرة كــا تكــون لهــا
مرونــة أكــر تجــاه التغـرات يف األنشــطة وديناميكيــة الســوق
مقارنــة مــع الــركات الصغــرة (.) 2014Sulub
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لــذا فــإن أغلــب الدراســات حــول تأثــر الحجــم عــى الربحيــة
قــد أثبتــت وجــود عالقــة موجبــة بــن كل مــن الحجــم
والربحيــة  ،منهــم عــى ســبيل املثــال  :حســن (، )2006
ســلامن (، )2014( Sulub، )2013املـزاري ()2013( ، )2014
 . Kosmido Wanzenried ، )2007( ، Obamuyبينــا
دراســات أخــرى وجــدت أن هنــاك عالقــة ســالبة بــن الحجــم
والربحيــة عــى رأســها صيــام وخريــوش (Roman، )2001
Almumari ، Tearcy (1980) Danuletiue(2012) m ،
)(2013
بنــا ًء عــى الدراســات الســابقة فــإن الفــرض األول ميكــن
صياغتــه كاآليت :
 .iعنــد قيــاس الربحيــة بالعائــد عــى األصــول ( هنالــك عالقة
عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن حجــم البنــك والربحية ) .
 .iiعنــد قيــاس الربحيــة بالعائــد عــى حقــوق امللكيــة
( هنالــك عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن حجــم
البنــك والربحيــة ).
 /2تأثري السيولة عىل الربحية :
تســاعد الســيولة املــرف عــى تجنــب الخســارة نتيجــة
إضطــرار البنــك إىل تصفيــة بعــض أصولــه غــر الســائلة ،
وبذلــك ميكــن القــول بــأن الســيولة متثــل عنــر الحاميــة
واألمــان عــى مســتوى املــرف مــع املحافظــة عــى قــدرة
الجهــاز املــريف عــى تلبيــة طلبــات التمويــل يف أي وقــت .
ونظ ـرا ً ألهميــة الســيولة للمصــارف فإنهــا تلتــزم باالحتفــاظ
بنســب ســيولة قانونيــة التقــل عــن حــد أدىن مــن إلتزاماتهــا
الســائلة ملواجهــة هــذه الطلبــات  ،األمــر الــذي يحــد مــن
قــدرة املصــارف عــى زيــادة الربحيــة .
لــذا فــإن كثـرا ً مــن الدراســات الســابقة التــي فحصــت تأثــر
الســيولة عــى الربحيــة وجــدت أن هنالــك عالقــة عكســية
بــن كل مــن الســيولة والربحيــة ومنهــا عــى ســبيل املثــال
أهميــة الســيولة :
Kolapo , Adeusi ,(2014) Francis (2006) ,Moly . )uinx(1992) ,Thornton ,(2009) Aluko(2013بينــا
هنالــك دراســات أخــرى أثبتــت وجــود العالقــة الطرديــة
منهــا  :حســن (Lartey (2013)Antwi , Boadi , )2006
Almumari
بنــا ًء عــى الدراســات التــي أيــدت وجــود العالقــة العكســية
بــن كل مــن الســيولة والربحيــة فــإن الفــرض الثــاين ميكــن
صياغتــه كاآليت :
i.iعنــد قيــاس الربحيــة بالعائــد عــى األصــول ( هنالــك
عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن الســيولة

والربحيــة)
iiiiعنــد قيــاس الربحيــة بالعائــد عــى حقــوق امللكيــة
( هنالــك عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن
الســيولة والربحيــة ) .
 /3تأثري املديونية عىل الربحية :
ترتبــط املديونيــة أو (الرافعــة املاليــة )بهيــكل متويــل املنشــأة
 ،فكلــا ازداد اعتــاد املنشــأة عــى املصــادر الخارجيــة يف
التمويــل تــزداد درجــة الرفــع املــايل  ،ويصبــح الرفــع املــايل
فعــاالً إذا إســتطاعت املنشــأة اســتثامر األمــوال املقرتضــة
مبعــدل عائــد يزيــد عــن تكلفــة األمــوال املقرتضــة  ،بينــا
إذا مل تنجــح املنشــأة يف اســتثامر األمــوال املقرتضــة فإنهــا
ســتتعرض ملخاطــر أكــر وتحقــق خســائر أكــر .
هنالــك العديــد مــن الدراســات أوضحــت أن العالقــة بــن
املديونيــة والربحيــة عالقــة طرديــة وهــذه الدراســات عــى
ســبيل املثــال هــي (Signapurwoko , Elwahid )2011
)Jang(2005 )2012( Yoon Georgeata , Florinita ،
بينــا أوضحــت دراســات أخــرى وجــود عالقــة عكســية بــن
الربحيــة واملديونيــة مثــل دراســة (Senior ,Jounior )2013
,Esther
وبنــاءا عــى ماســبق فــإن الفــرض الثالــث ميكــن صياغتــه
كاآليت :
i-iعنــد قيــاس الربحيــة بالعائــد عــى األصــول ( هنالــك
عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن املديونيــة
والربحيــة ).
iiiiعنــد قيــاس الربحيــة بالعائــد عــى حقــوق امللكيــة
( هنالــك عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن
املديونيــة والربحيــة ).
 /4تأثري حقوق امللكية عىل الربحية :
إن حجــم حقــوق امللكيــة مبــا فيهــا االحتياطــات متثــل عامـاً
مهــا يف زيــادة ثقــة الزبائــن يف قــدرة املــرف بالوفــاء
بالتزاماتــه يف مواعيــد اســتحقاقها (ســلامن . )2013
هنالــك دراســات أوضحــت أن هنالــك عالقــة موجبــة بــن
الربحيــة وحقــوق امللكيــة مثــل دراســة(Zaman )2011
 ,Irshad ,Qulبينــا توضــح دراســة أخــرى بوجــود عالقــة
عكســية ( Kiruri )2013بينــا تشــر دراســات أخــرى بعــدم
وجــود عالقــة بــن الربحيــة وحقــوق امللكيــة Was Chiczek,
 )Aburime (2008وعليــه فــإن الفــرض الرابــع ميكــن
صياغتــه كاآليت :
i-iعنــد قيــاس الربحيــة بالعائــد عــى األصــول ( هنالــك
عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن حقــوق امللكيــة

والربحيــة ).
iiiiعنــد قيــاس الربحيــة بالعائــد عــى حقــوق امللكيــة
(هنالــك عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن
حقــوق امللكيــة والربحيــة ).
 /5تأثري امللكية الحكومية عىل الربحية :
امللكيــة الحكوميــة للمصــارف شــائعة ومنتــرة يف كل أنحــاء
العــامل وخاصــة يف الــدول ذات املؤسســات الضعيفــة  ،ولهــذا
النــوع مــن امللكيــة تأث ـرات مميــزة عــى تخصيــص املــوارد
والتطــور االقتصــادي  .وهنــا يوجــد رأيــان رئيســيان حــول
املشــاركة الحكوميــة يف الســوق املاليــة  ،يقــرن الــرأي األول
بالتطــور وفيــه يــرى  )Alexander Gerhenkron (2010أن
التطــور املــايل رضوري لتحقيــق النمــو ويشــر إىل أن املصــارف
ذات امللكيــة الخاصــة هــي املحــرك الرئيــي لتوجيــه
اإلدخــارات نحــو الصناعــة يف العديــد مــن الــدول الصناعيــة
خــال النصــف الثــاين مــن القــرن التاســع عــر يف أملانيــا .
أمــا الــرأي الثــاين فهــو يتعلــق بالسياســة ويــرى أن الســيطرة
الحكوميــة عــى التمويــل مــن خــال مصارفهــا تضفــي الصفــة
السياســية عليــه بتخصيــص املــوارد مــن أجــل الحصــول عــى
أصــوات الناخبــن وتخفيــض الفاعليــة االقتصاديــة  ،والدليــل
عــى ذلــك هــو عــدم فاعليــة املؤسســات الحكوميــة والدوافع
السياســية وراء التوفــر العــام للخدمــات وفوائــد التخصيــص .
هنالــك العديــد مــن الدراســات أوضحــت أن هنالــك
عالقــة طرديــة بــن الربحيــة وامللكيــة الحكوميــة وهــي
Gonzalez (2002) Fernandez, Fonsesa, Zouari ,
 )Taktak (2012) , Molyneux , Thorntan (1990بينــا
توضــح دراســات أخــرى بوجــود عالقــة عكســية مثــل دراســة
)Herrero, Santababarg(2007
وبنــا ًء عــى هــذه الدراســات فــإن الفــرض الخامــس ميكــن
صياغتــه كاآليت :
عنــد قيــاس الربحيــة بالعائــد عــى األصــول ( هنالــك
عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن امللكيــة الحكوميــة
والربحيــة ).
i-iعنــد قيــاس الربحيــة بالعائــد عــى حقــوق امللكيــة
( هنالــك عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن
امللكيــة الحكوميــة والربحيــة ) .
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التابعــة واملســتقلة  ،لــذا ســوف تعتمــد منهــج التحليــل
الكمــي والوصفــي لتحديــد اتجــاه وقــوة العالقــة بــن
متغــرات الدراســة  ،وذلــك مــن خــال اســتخدام برنامــج
التحليــل اإلحصــايئ ( )SPSSإلجــراء االختبــارات اإلحصائيــة
التحليليــة اآلتيــة :
1.1تحليــل التبايــن ()ANOVA
وذلــك إلختبــار وجــود داللــة إحصائيــة لــكل متغــر مــن
متغــرات الدراســة املســتقلة .
2.2تحليــل االنحــدار البســيط
واملتعــدد (  )Regressionوذلــك لتحديــد املتغــرات ذات
اآلثــر األكــر عــى عنــارص الدراســة .
3.3معامــل االرتبــاط بريســون (
الشكل رقم ( )1النموذج البياين للدراسة الربحية
 )Pearson Correlationللتعــرف عــى إتجــاه العالقــة بــن
املتغــرات املســتقلة والتابعــة .
4.4معامل التحديد املعدل (. )R2
 4-3قياس املتغريات :
5.5معادلة االنحدار الخطي للدراسة :
املتغري التابع ( :الربحية )
العائــد عــى األصــول = أ  +ب 1الحجــم  +ب 2املديونيــة +
وتــم أخــذ مقياســن لهــا يف الدراســة تقــاس باملعادلــة :
ب 3الســيولة  +ب 4حقــوق امللكيــة  +ب 5ملكيــة الحكومــة
 +حــد الخطــأ
العائــد عــى حقــوق امللكيــة=  +ب 1الحجــم  +ب 2املديونيــة
 +ب 3الســيولة  +ب 4امللكيــة  +ب 5ملكيــة الحكومــة  +حــد
ا لخطأ
						
حيث أن:
			
املتغــر التابــع األول هــو الربحيــة مقاســة بالعائــد عــى
األصــول ()ROA
املتغــر التابــع الثــاين هــو الربحيــة مقاســة بالعائــد عــى
حقــوق امللكيــة ()ROE
وتــم إجــراء التحليــل اإلحصــايئ عــى هــذه العالقــة بــن
املتغــر التابــع واملتغ ـرات املســتقلة عاليــه وســيتم مناقشــة
نتائــج هــذا التحليــل يف الجــزء الرابــع .
صــايف الربــح قبــل الرضيبــة = ROA
 1-4مناقشة تحليل البيانات واختبار الفرضيات :
يتنــاول هــذا الجــزء تحليــل البيانــات واختبــار الفرضيــات
الخاصــة بالدراســة  ،حيــث تــم إجــراء التحليــل الوصفــي
 .4حقــوق امللكيــة  :اللوغريثــم الطبيعــي إلجــايل حقــوق
للبيانــات  ،بهــدف توضيــح خصائــص كل متغــر مــن
امللكيــة .
متغ ـرات الدراســة  ،كــا تــم إج ـراء تحليــل االرتبــاط لــكل
 .5وجــود امللكيــة الحكوميــة  :عــن طريــق تخصيــص الرقــم
مــن املتغ ـرات  ،بهــدف التعــرف عــى طبيعــة العالقــة بــن
« »1يف حالــة وجــود امللكيــة الحكوميــة والرقــم « »0يف حالــة
املتغــرات التابعــة واملســتقلة  .وكذلــك تحليــل االنحــدار
عــدم وجودهــا .
للعالقــة بــن املتغـرات ملعرفــة قــوة هــذه العالقــة للوصــول
 5-3منهج تحليل البيانات :
إىل اختبــار ومناقشــة فرضيــات الدراســة  ،وبيــان نتائــج هــذا
تبحــث الدراســة طبيعــة العالقــة بــن املتغـرات
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اإلختبــار للوصــول إىل مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات
التــي تحقــق الهــدف مــن هــذه الدراســة .
اإلحصاء الوصفي ملتغريات الدراسة :
قبــل البــدء بتحليــل و اختبــار الفرضيــات البــد مــن وصــف
بيانــات متغــرات الدراســة وتوضيــح معاملهــا الرئيســية ،
وذلــك باســتخدام أســاليب التحليــل الوصفــي اإلحصــايئ
األكــرر قبــوالً وهــي املتوســط الحســايب  ،الوســيط  ،االنحـراف
املعيــاري ،ومعامــل االختــاف  ،كــا يتضــح مــن الجــدول
التــايل :
الجدول رقم ()1
املــؤرشات اإلحصائيــة الوصفيــة للمتغــرات املســتقلة
والتابعــة للدراســة (ن=)75
املتغري

املتوسط
الحسايب

العائد عىل
األصول

02745.

أقل قيمة أعىل
قيمة

1286. 00065

االنحراف
املعياري
02433.0

العائد عىل
حقوق امللكية

1613.

517. 0036.

11992.

الحجم

9.1784

10.043 373.8

.40016

املديونية

8478.

998. 11651.

15729.

السيولة

2885.

1.367 04568.

21166.

ملكية
الحكومة

27.

حقوق
امللكية

8.4158

0

1

9.056 7.958

445.
32519.

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )1أن املتوســط الحســايب ملســتوى
الربحيــة مقاسـاً بــال  ROAلألعــوام ( )2013-2009يســاوي
 % 2.7ويبلــغ أعــى مســتوى ربحيــة  % 12بينــا يبلــغ
أدىن مســتوى ربحيــة  % 0.07واإلنحــراف املعيــاري % 2.4
ماميعنــي أن البنــوك التختلــف بدرجــة كبــرة يف مســتوى
الربحيــة .
كذلــك يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )1أن املتوســط الحســايب
ملســتوى الربحيــة مقاس ـاً بــال  ROEلألعــوام ()2013-2009
يســاوى  % 16ويبلــغ أعــى مســتوى ربحيــة  % 51بينــا
يبلــغ أدىن مســتوى ربحيــة  % 0.4واإلنح ـراف املعيــاري 12
 %ماميعنــي أن البنــوك تختلــف بدرجــة كبــرة يف مســتوى
الربحيــة حــن تقــاس مبعيــار.ROE
أمــا بالنســبة للمتغـرات املســتقلة فيوضــح الجــدول رقــم ()1

التحليــات الوصفيــة للمتغــرات املســتقلة (حجــم البنــك-
الســيولة – املديونيــة – حقــوق امللكيــة -وجــود امللكيــة
الحكوميــة ):
بلــغ متوســط أحجــام البنــوك خــال الســنوات الخمــس
 9.17وأقــل البنــوك حجـاً بلــغ اللوغريثــم الطبيعــي لحجــم
أصولــه  8.3بينــا حقــق أكربهــم حج ـاً لوغريثــم طبيعــي
بلــغ  10ويــدل اإلنحـراف املعيــاري  % 40عــى البنــوك عينــة
الدراســة ال تختلــف بدرجــة كبــرة يف أحجامهــا .
بلــغ متوســط املديونيــة خــال الســنوات الخمــس  % 85وكان
أدىن مســتوى مديونيــة  % 11بينــا أعــى مســتوى مديونيــة
 % 99بإنحـراف معيــاري  % 15مــا يعنــي أن هنالــك إختالفاً
مــا يف مســتوى املديونيــة بــن البنــوك .
بلــغ متوســط الســيولة خــال الســنوات الخمــس  % 28وكان
أدىن مســتوى ســيولة  % 4بينــا أعــى مســتوى ســيولة 136
 %بانح ـراف معيــاري  % 21مــا يعنــي أن هنالــك اختالف ـاً
مــا يف مســتوى الســيولة بــن البنــوك .
بلــغ متوســط حقــوق امللكيــة خــال الســنوات الخمــس 8.4
وألقــل البنــوك مــن حيــث حقــوق امللكيــة بلــغ اللوغريثــم
الطبيعــي لــه  7.9بينــا أكــر البنــوك مــن حيــث حقــوق
امللكيــة لوغريثــم طبيعــي بلــغ  9ويــدل اإلنحـراف املعيــاري
 % 32عــى أن البنــوك عينــة الدراســة التختلــف بدرجــة
كبــرة يف حقــوق ملكيتهــا  .وبلــغ متوســط امللكيــة الحكومية
خــال الســنوات الخمــس .% 27
 2-4تحليــل اإلنحــدار الخطــي املتعــدد :العائــد عــى األصــول
()ROA
جدول رقم ()2
االنحدار الخطي املتعدد :النموذج:
العائــد عــى األصــول = أ  +ب 1الحجــم  +ب 2املديونيــة +
ب 3الســيولة  +ب 4حقــوق امللكيــة  +ب 5ملكيــة الحكومــة
 +حــد الخطــأ
النموذج

معامل قيمة
املتغري ()t

قيمة
()p

األهمية
االحصائية

الحد الثابت  0.868 0.166 0.013ال توجد اهمية
معنوية
الحجم

 0.016 2.482 -0.024مهمة احصائيا
عند مستوي الفا
5%

املديونية

 0.177 1.363 -0.027غري مهمة
احصائيا
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السيولة

 0.544 0.610 -0.008غري مهمة
احصائيا

حقوق
امللكية

 0.000 2.863 0.032مهمة احصائيا
عند كل
مستويات الفا

امللكية  0.000 3.838 -0.026مهمة احصائيا
عند كل
الحكومية
مستويات الفا

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )2أعــاه أن التغــر يف حجــم البنــك بوحــدة واحــدة يــؤدي إىل تغــر عكــي يف مســتوى الربحيــة (كــا
يقــاس ب  )ROAبنســبة  % 2.4كــا يقــاس ب . ROAوتــؤدي الزيــادة بوحــدة واحــدة يف الســيولة إىل تغــر عكــي يف
مســتوى الربحيــة بنســبة  . % 0.8وأيضاًوجــود امللكيــة الحكوميــة يــؤدي إىل تغــر عكــي يف مســتوى الربحيــة بنســبة  % 2.6بينــا
الزيــادة بوحــدة واحــدة يف حقــوق امللكيــة يــؤدي إىل زيــادة يف مســتوى الربحيــة بنســبة .% 3.2
تحليل االنحدار الخطي املتعدد  :العائد عىل حقوق امللكية () ROE
جدول رقم ()3
االنحدار الخطي املتعدد :النموذج:
العائــد عــى حقــوق امللكيــة = أ  +ب 1الحجــم  +ب 2املديونيــة  +ب 3الســيولة  +ب 4حقــوق امللكيــة  +ب 5ملكيــة الحكومــة
 +حــد الخطــأ
معامل املتغري
- 0.557
0.179
0.044
0.039
-0.113

النموذج
الحد الثابت
الحجم
املديونية
السيولة
حقوق امللكية

قيمة ()t
1.417
3.777
0.466
0.605
2.090

قيمة ()p
0.146
0.000
0.643
0.547
0.040

األهمية اإلحصائية
ال توجد أهمية معنوية
مهمة إحصائياً عند كل مستويات الفا
غري مهمة إحصائياً
غري مهمة إحصائياً

مهمة إحصائيا عند مستويى الفا % 5
0.015
2.499
-0.082
امللكية الحكومية
مهمة إحصائيا عند مستويى الفا % 5
يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )3أعــاه أن التغــر يف حجــم البنــك بوحــدة واحــدة يــؤدي إىل تغــر طــردي يف مســتوى الربحيــة
(مقاس ـاً ب  ) ROEبنســبة  ،% 17وتــؤدي زيــادة املديونيــة بوحــدة واحــدة إىل تغــر طــردي يف مســتوى الربحيــة بنســبة % 4
وكذلــك تــؤدي الزيــادة بوحــدة واحــدة يف الســيولة إىل تغــر طــردي الربحيــة بنســبة  .% 3.9بينــا وجــود امللكيــة الحكوميــة
يــؤدي إىل تغــر عكــي يف مســتوى الربحيــة بنســبة  % 8وكذلــك الزيــادة بوحــدة واحــدة يف حقــوق امللكيــة يــؤدي إىل تغــر
عكــي يف مســتوى الربحيــة بنســبة . % 11
إختبار الفروض :
الجدول رقم ()4معامالت ارتباط بريسون (ن= )75
املتغري

العائد عىل
االصول
العائد عىل
امللكية
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العائد عىل العائد عىل الحجم
األصول امللكية
**-0.257
*499.
1
*499.
000.

0000.
1

املديونية

السيولة

حقوق امللكية

امللكية الحكومية

-0.123

0.103

0.006

- 0.336

0.026
*0.300

0.291
*0.343

0.378
-0.022

959.
-0.044

*0.003
-*0.308

0.009

0.003

0.854

0.708

0.007
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الحجم

*0.300 **0.257-

1

*0.327

*-0.441

*0.679

**0.257

0.004
1

0.000
-0.178

0.000
0.008

0.026
**-0.343

0.126
1

0.949
*-0.351

0.003
**-0.247

*-0.351

0.002
1

0.033
*0.391

*0.391

املديونية

0.026
0.123

0.009
*0.343

*0.327

السيولة

0.291
0.103

0.003
-0.022

0.004
*-0.441

0.008

0.378
0.006

0.854
-0.044

0.000
*0.679

0.949
0.008

0.959
*-0.336

0.708
*-0.308

0.000
**0.257

0.002
0.949
**-0.247 **-0.343

0.003

0.007

0.026

حقوق
امللكية
امللكية
الحكومبة

0.003

0.033

0.001
1

0.001

(*) مهمة احصائيا عند مستوي % 1
(**) مهمة احصائيا عند مستوى % 5
 3-4اختبار الفرض األول  :العالقة بني الربحية وحجم البنك
• • (هنالك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني حجم البنك والربحية – مقاسة بالعائد عىل األصول )
•يوضــح الجــدول رقــم ( ) 4أن معامــل إرتبــاط بريســون بــن الربحيــة وحجــم البنــك  0.257-وهــذا يــدل عــى وجــود عالقــة
عكســية بــن املتغرييــن عنــد مســتوى معنويــة  % 2.6ويتضــح مــن الجــدول رقــم ( ) 2تحليــات االنحــدار املتعــدد أن التغــر
يف حجــم البنــك بوحــدة واحــدة يــؤدي إىل تغــر عكــي يف الربحيــة بنســبة  2.4%ويوضــح الجــدول رقــم (  ) 2أن قيمــة
 2.482Tومســتوى املعنويــة  % 1.6وهــو أقــل مــن  % 5ماميعنــي أن قيمــة  Tتقــع يف منطقــة قبــول الفــرض وهــذا يعنــيأنــه كلــا زاد حجــم البنــك قــل مســتوى الربحيــة  .وبنــا ًء عــى هــذه التحليــات ســيتم قبــول الفــرض األول الــذي ينــص «
هنالــك عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن حجــم البنــك والربحيــة مقاســة مبعــدل العائــد عــى األصــول «.
•( هنالك عالقة طردية ذات داللة إحصائية بني حجم البنك والربحية -مقاسة بالعائد عىل حقوق امللكية )
•ويوضــح الجــدول رقــم (  ) 4أن معامــل إرتبــاط بريســون بــن الربحيــة وحجــم البنــك  0.3وهــذا يــدل عــى وجــود عالقــة
طرديــة بــن املتغرييــن عنــد مســتوى معنويــة  % 0.9ويتضــح مــن الجــدول (  ) 3تحليــات االنحــدار املتعــدد أن التغــر يف
حجــم البنــك بوحــدة واحــدة يــؤدي إىل تغــر طــردي يف الربحيــة بنســبة  % 17ويوضــح الجــدول رقــم (  ) 3أن قيمــة T
 3.777ومســتوى املعنويــة  0%وهــو أقــل مــن  % 5مــا يعنــي أن قيمــة  Tتقــع يف منطقــة قبــول الفــرض .وبنــاءا عــى
هــذه التحليــات ســيتم قبــول الفــرض األول الــذي ينــص « هنالــك عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن حجــم البنــك
والربحيــة مقاســة مبعــدل العائــد عــى حقــوق امللكيــة»
•اختبار الفرض الثاين:
•(هنالك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني السيولة والربحية مقاسة مبعدل العائد عىل األصول )
يوضــح الجــدول رقــم (  ) 4أن معامــل االرتبــاط بــن الربحيــة والســيولة  0.103مــا يعنــي أن هنالــك عالقــة طرديــة لكنهــا ليســت
معنويــة بــن الســيولة والربحيــة  .يوضــح الجــدول ( ) 2أن قيمــة  Tاملحســوبة  0.610-ومســتوى املعنويــة  54%وهــذا يعنــي
أنهــا تقــع يف منطقــة رفــض الفــرض وبالتــايل يعنــي أنــه العالقــة معنويــة بــن الســيولة والربحيــة وعليــه ســيتم رفــض الفــرض الــذي
ينــص « هنالــك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن الســيولة والربحيــة – مقاســة مبعــدل العائــد عــى األصــول «
( ب) (هنالك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بني السيولة والربحية -مقاسة بالعائد عىل حقوق امللكية )
يوضــح الجــدول رقــم (  ) 4أن معامــل االرتبــاط بــن الربحيــة والســيولة  -0.022ماميعنــي أن هنالــك عالقــة عكســية لكنهــا
ليســت معنويــة بــن الســيولة والربحيــة .
يوضــح الجــدول رقــم (  ) 3أن قيمــة  Tاملحســوبة  0.605ومســتوى املعنويــة  54%وهــذا يعنــي أنهــا تقــع يف منطقــة رفــض
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الفــرض وبالتــايل يعنــي أنــه ال عالقــة معنويــة بــن الســيولة
والربحيــة وعليــه ســيتم رفــض الفــرض الــذي ينــص « هنالــك
عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن الســيولة والربحيــة
«.
الفرض الثالث  :العالقة بني املديونية والربحية
• ( هنالــك عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن
املديونيــة والربحيــة -مقاســة مبعــدل العائــد عــى
األصــول )
يوضــح الجــدول رقــم ( ) 4أن معامــل االرتبــاط بــن الربحيــة
واملديونيــة  0.123-مــا يعنــي أن هنالــك عالقــة عكســية
بينهــا لكنهــا ليســت معنويــة .
يوضــح الجــدول رقــم (  )2أن قيمــة  Tاملحســوبة 1.363-
ومســتوى املعنويــة  17%وهــذا يعنــي أنهــا تقــع يف منطقــة
رفــض الفــرض وبالتــايل نقــول إنــه التوجــد عالقــة ذات داللــة
معنويــة بــن املديونيــة والربحيــة  ،وبنــاء عــى ذلــك يتــم
رفــض الفــرض القائــل « هنالــك عالقــة طرديــة ذات داللــة
إحصائيــة بــن الربحيــة مقاســة مبعــدل العائــد عــى االصــول
واملديونيــة «
(ب)( هنالــك عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن
املديونيــة والربحيــة -مقاســة مبعــدل العائــد عــى حقــوق
امللكيــة ) :
يوضــح الجــدول رقــم ( ) 4أن معامــل االرتبــاط بــن الربحيــة
واملديونيــة  0.343مــا يعنــي أن هنالــك عالقــة طرديــة
عنــد مســتوى معنويــة  0.03%ويتضــح مــن الجــدول رقــم
(  ) 3تحليــل اإلنحــدار املتعــدد أن التغــر يف مديونيــة
البنــك بوحــدة واحــدة يــؤدي إىل تغــر يف مســتوى الربحيــة
بنســبة  4%يف نفــس اإلتجــاه  ،بعــد إج ـراء تحليــي بريســون
واإلنحــدار تبــدو النتائــج بالنســبة للعالقــة بــن العائــد عــى
امللكيــة واملديونيــة متباينــة وقــد يرجــع ذلــك لوجــود
املتغــرات األخــرى يف منــوذج االنحــدار .
ويؤكــد تحليــل اإلنحــدار الخطــي البســيط االضــايف و املبــن يف
الجــدول رقــم (  ) 5بنتيجــة اختبــار بريســون والتــي أظهــرت
وجــود عالقــة طرديــة ذات معنويــة مهمــة بــن املتغرييــن
إذ إن مســتوى املعنويــة يف منــوذج االنحــدار أقــل مــن 1%
 .وبنــا ًء عــى ذلــك يتــم قبــول الفــرض القائــل « أن هنالــك
عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن املديونيــة والربحيــة
جدول رقم ()5
منــوذج االنحــدار البســيط  :معــدل العائــد عــى حقــوق
امللكيــة= أ  +ب املديونيــة  +الحــد الخطــأ
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النموذج
الحد
الثابت
املديونية

معامل قيمة
املتغري ()T
0.832 -0.060
3.117 0.261

األهمية
القيمة
االحتاملية( )pاالحصائية
غري مهم
0.408
احصائيا
مهم
0.003
احصائيا
عند كل
مستويات
االهمية
االحصائية

اختبــار الفــرض الرابــع  :العالقــة بــن حقــوق امللكيــة
والربحيــة
(أ) ( :هنالــك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن حقــوق امللكيــة
والربحيــة – مقاســة بالعائــد عــى األصــول ) .
يوضــح الجــدول رقــم (  ) 4أن معــدل االرتبــاط بــن الربحيــة
وحقــوق امللكيــة  -0.006مــا يعنــي أن هنالــك عالقــة عكســية
لكنهــا ليســت معنويــة بــن حقــوق امللكيــة والربحيــة .كــا
يوضــح الجــدول رقــم ( )2أن قيمــة ( 2.863 )tومســتوى
املعنويــة  .% 0.06أمــا الســبب وراء ظهــور اختبــار  Tمعنويـاً
فهــو يعــزى إىل حجــم العينــة يف اإلحصــاء وعليــه ســيتم قبــول
الفــرض الــذي ينــص «هنالــك عالقــة طرديــة ذات داللــة
إحصائيــة بــن الربحيــة وحقــوق امللكيــة «
اختبــار الفــرض الخامــس العالقــة بــن امللكيــة الحكوميــة
والربحيــة:
• • ( هنالــك عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن
امللكيــة الحكوميــة والربحيــة – مقاســة بالعائــد عــى
األصــول).
يوضــح الجــدول رقــم ( )4أن معامــل ارتبــاط بريســون بــن
الربحيــة ووجــود امللكيــة الحكوميــة  ، 0.336-وهــذا يــدل عــى
وجــود عالقــة عكســية بــن املتغرييــن عنــد مســتوى معنويــة
 .% 03.ويتضــح مــن الجــدول ( )2تحليــات اإلنحــدار املتعــدد
أن التغــر يف وجــود امللكيــة الحكوميــة بوحــدة واحــدة يــؤدي
إىل تغــر عكــي يف الربحيــة بنســبة  2.3%ويوضــح الجــدول
رقــم ( )2أن قيمــة ( )tبلغــت  3.838-ومســتوى معنويــة % 0
وهــو أقــل مــن  % 1ماميعنــي أن قيمة  Tتقــع يف منطقة قبول
الفــرض وهــذا يعنــي أنــه كلــا كانــت هنالــك ملكيةحكوميــة
قــل مســتوى الربحيــة .
وبنــا ًء عــى هــذه التحليــات ســيتم قبــول الفــرض الخامــس
الــذي ينــص « هنالــك عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن
وجــود امللكيــة الحكوميــة والربحيــة «
(ب) ( هنالــك عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن امللكيــة
الحكوميــة والربحيــة –مقاســة مبعــدل العائــد عــى حقــوق

امللكيــة ).
يوضــح الجــدول رقــم ( )11أن معامــل االرتبــاط بريســون بــن
الربحيــة ووجــود امللكيــة الحكوميــة بلــغ  ، 0.308-وهــذا
يــدل عــى وجــود عالقــة عكســية بــن املتغرييــن عنــد مســتوى
معنويــة  % 0.7ويتضــح مــن الجــدول ( )3تحليــات اإلنحــدار
املتعــدد أن التغــر يف وجــود امللكيــة الحكوميــة بوحــدة واحــدة
يــؤدي إىل تغــر عكــي يف الربحيــة بنســبة  .% 8.2ويوضــح
الجــدول رقــم ( )3أن قيمــة  Tاملحســوبة  ، 2.499-ومســتوى
املعنويــة  % 1.5وهــو أقــل مــن  % 5مــا يعنــي أن قيمــة
 Tيف منطقــة قبــول الفــرض وهــذا يعنــي أنــه كلــا كانــت
هنالــك ملكيــة حكوميــة قــل مســتوى الربحيــة .وبنــاءا عــى
هــذه التحليــات ســيتم قبــول الفــرض الخامــس الــذي ينــص «
هنــاك عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن وجــود امللكيــة
الحكوميــة والربحيــة – مقاســة بالعائــد عــى حقــوق امللكيــة
«.
 1-5النتائج والتوصيات
النتائج :
هدفــت هــذه الدراســة إىل التعــرف عــى بعــض العوامــل
الداخليــة التــي قــد تؤثــر عــى ربحيــة البنــوك الســودانية ســواء
كان هــذا التأثــر لتفاديهــا أو التقليــل منهــا  ،أو إيجابـاً ملحاولــة
زيادتهــا وتعظيمهــا وكذلــك الوصــول إىل نتائــج قــد تســاعد يف
املحافظــة عــى أربــاح البنــوك وتحســن ربحيتهــا ومعالجــة
العوامــل التــي تــؤدي إىل حســائر أو تخفيــض الربحيــة .
وبنــاءا عــى ماتــم اســتعراضه يف هــذه الدراســة مــن إطــار
نظــري وتحليــل إحصــايئ فقــد توصلــت الدراســة إىل النتائــج
التاليــة :
•هنالــك عالقــة عكســية ذات داللــة إحصائيــة بــن حجــم
البنــك والربحيــة عنــد قياســها مبعــدل العائــد عــى
األصــول.
• هنالــك عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن حجــم
البنــك والربحيــة عنــد قياســها مبعــدل العائــد عــى حقــوق
امللكيــة .
•ال توجــد عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بــن
الســيولة والربحيــة عنــد قياســها مبعــدل العائــد عــى
األصــول.
•التوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن الســيولة
والربحيــة عنــد قياســها مبعــدل العائــد عــى حقــوق
امللكيــة.
•التوجــد عالقــة ذات داللــة إجصائيــة بــن املديونيــة
والربحيــة عنــد قياســها مبعــدل العائــد عــى األصــول.
•هنالــك عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بــن املديونيــة
والربحيــة عنــد قياســها مبعــدل العائــد عــى حقــوق امللكيــة .

•ال توجــد عالقــة ذات داللــة احصائيــة بــن حقــوق امللكيــة
والربحيــة عنــد قياســها مبعــدل العائــد عــى االصــول.
•ال توجــد عالقــة ذات داللــة احصائيــة بــن حقــوق امللكيــة
والربحيــة عنــد قياســها مبعــدل العائــد عــى حقــوق
امللكيــة.
•هنالــك عالقــة عكســية ذات داللــة احصائيــة بــن وجــود
امللكيــة الحكوميــة والربحيــة عنــد قياســها مبعــدل العائــد
عــى االصــول وكذلــك عنــد قياســها مبعــدل العائــد عــى
حقــوق امللكيــة.
 5-2التوصيات:
يــويص الباحثــون بنــاء عــى نتائــج الدراســة التــي تــم اجراؤهــا
مبــا يــي:
•العمــل عــى إبعــاد أو التقليــل مــن وجــود امللكيــة
الحكوميــة يف القطــاع املــريف نســبة لتأثريهــا الســلبي
عــى مســتوى الربحيــة.
•اج ـراء دراســات اخــرى تاخــذ يف االعتبــار أثــر املتغ ـرات
االخــرى ذات العالقــة عــى مســتوى الربحيــة خاصــة
دراســة عوامــل االقتصــاد الــكيل.
•إجـراء الدراســة عــى عينــة أكــر وفــرة زمنيــة أطــول حتى
ميكــن التثبــت مــن نتائــج الدراســة وزيــادة موثوقيتها.
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التدقيق الشرعي في المصارف اإلسالمية

التحديات واآلفاق

دراسة حالة الهيئة العليا للرقابة الشرعية
للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بالسودان
املقدمة :
جاء يف مجلة الوعي اإلسالمي العدد األول الصادر يف مايو 1965م تحت عنوان خرب وسؤال املوضوع
التايل :
الخــر  :تــورع أحــد املســلمني األثريــاء عــن أخــذ فوائــد أموالــه الكثــرة املودعــة يف أحــد البنــوك
األجنبيــة فوجههــا البنــك لبنــاء كنيســة  ،و كان الســؤال كاآليت  :هــل مــن املمكــن أن تؤخــذ هــذه
الفوائــد و تســتغل يف املنافــع العامــة للمســلمني و مــا أكرثهــا و أشــد حاجتهــا بــدالً مــن تركهــا ت ُســتغل
ضــد اإلســام و املســلمني و تــم توجيــه هــذا االســتفتاء لعــدد مــن العلــاء جزاهــم اللــه خ ـرا ً  ،وال
عبد املحسن مريغني عبد الله
يهمنــا اآلن مــا هــي إجابــة هــذا الســؤال فللــه الحمــد و املنــة اســتغنت معظــم الــدول اإلســامية عــن
بنك السودان املركزي
هــذا الســؤال ألننــا نتفي ـأُ ظــال املصــارف اإلســامية التــي تعتــر مــن أكــر النعــم التــي أنعــم اللــه
االدارة العامــة لتنظيــم وتنميــة علينــا بهــا إذ كيــف كان حالنــا حتــى منتصــف الســتينات مــن القــرن املــايض ؟؟؟ اإلجابــة كــا كان يف
بدايــة هــذه املقدمــة التــي قصــدت بهــا أن نعــود بأذهاننــا اىل املــايض قليـاً لــي نحمــد اللــه تعــاىل
الجهــاز املــريف
عــى مــا نحــن فيــه اآلن مــن نعــم ومــن أجلهــا هــذه املصــارف اإلســامية التــي غــزت حتــى الــدول
تلفون 2736507810
الغربيــة غــر املســلمة .

موبايل 9307993210

مستخلص البحث
تعــرض البحــث للتعريــف بالرقابــة الرشعيــة التــي تقــوم مبهمتــن هــا إصــدار الفتــاوى و مراقبــة ســر عمليــات املــرف فكلــا انحــرف املــرف إىل
العمليــات املحرمــة تقــوم الرقابــة الرشعيــة بتوجيــه املــرف إىل العمليــات املرصفيــة اإلســامية املباحــة إال أن هــذه املهمــة الثانيــة للرقابــة الرشعيــة
ليســت بالســهلة و أصبحــت تــؤرق املرصفيــن واملهتمــن باملصــارف اإلســامية فتعــرض البحــث لإلطــار النظــري للتدقيــق و الرقابــة الرشعيــة و مــن
ثــم تنــاول واقــع التدقيــق الرشعــي يف املصــارف االســامية وبعــد ذلــك ناقــش الباحــث مشــكلة الدراســة ومــن ثــم اقــرح الباحــث عمــل وحــدة يف
إدارة التفتيــش ببنــك الســودان املركــزي تقــوم بالتنســيق بــن الهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة و إدارة التفتيــش يف البنــك املركــزي  ،و تقــوم بتثقيــف
موظفــي التفتيــش بــكل مــا هــو جديــد مــن فتــاوى  ،و مــن ثــم تقــوم إدارة التفتيــش عــن طريــق هــذه الوحــدة بالتأكــد مــن تنفيــذ الفتــاوى التــي
تصــدر مــن الهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة و بالتــايل تكــون هــذه الوحــدة مبثابــة آليــة لتفعيــل إلزاميــة الفتــاوى الصــادرة مــن الرقابــة الرشعيــة خاصــة
فيــا يختــص بالفتــاوى التــي فيهــا نـزاع أحــد طرفيــه مــرف إســامي  ،كذلــك تعتــر هــذه الوحــدة مبثابــة معاونــة جهــاز الرقابــة يف البنــك املركــزي
« التفتيــش « عــى أداء مهمــة التدقيــق الرشعــي وكل هــذا يصــب يف تفعيــل بنــود قانــون تنظيــم العمــل املــريف للعــام 4002م .

Abstract
The paper started with the introduction of (Shari`a) board control (S.B.C.) ، This board is to carry out two duties
which are :(a) issuing acts (Fatawa) ، (b)monitoring the operations of the bank; whenever the bank diverts to
forbidden operations، this (S.B.C.) direct the bank to the more legal Islamic banking operations، but the second
responsibility of this (S.B.C.) isn`t that easy، and becomes a wakening matter to the bankers in the Islamic banks.
the paper is mention the theoretical frame work of (S.B.C.), and thereby the researcher suggests establishing and
founding a unit for co-ordination between Inspection Department in The Central Bank Of Sudan and high
(Shari`a) board control (H.S.B.C.) ،This unit carries out the (Shari`a) inspecting، and culturalizing the bank
staff particularly the clerks of inspecting with the most innovative things. And then the inspection department
makes this unit makes sure that these (Fatawa) are executed which are issued from (H.S.B.C.). Then this unit
becomes a mechanism to activate the (Fatawa) which are issued by (H.S.B.C.) particularly with those which
belongs to (Fatawa) in which one part of its dispute is an Islamic Bank. Also this unit is considered as a helping
body to the technical supervision department in The Central Bank “inspection department” on the importance
of (Shari`a) auditing.
Key words:
(Shari`a) control، (Shari`a) auditing Islamic Banks
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ومبــا أن فكــرة الرقابــة الرشعيــة تعتــر حديثــة اىل حـ ٍـد مــا
 ،و يعتــر الســودان الدولــة الثالثــة يف العــامل يف تطبيــق
نظــام مــريف إســامي بعــد إيــران و باكســتان  ،فيعتــر
الوقــوف بغــرض مراجعــة خــط ســر الرقابــة الرشعيــة مــن
الــرورة مبــكان و هــل تقــوم بالهــدف الــذي أُسســت مــن
أجلــه  ،ألن أي نظــام جديــد البــد لــه مــن فــرة تجريبيــة ،
وبعــد هــذه الفــرة تتــم دراســته بغــرض تطويــر اإليجابيــات
 ،ومحاولــة التقليــل مــن الســلبيات  ،وحتــى تــؤيت الرقابــة
الرشعيــة أُكُلهــا البــد لهــا مــن القيــام بــكل املهــام املناطــة
بهــا و مــن أهــم هــذه املهــام التدقيــق الرشعــي الــذي يعتــر
آليــة متابعــة تنفيــذ الفتــاوى التــي تصــدر مــن الهيئــة العليــا
للرقابــة الرشعيــة للجهــاز املــريف واملؤسســات املاليــة خاصــة
يف حالــة النـزاع الــذي يحــدث فيــا بــن املصــارف اإلســامية
وعمالئهــا  ،حيــث تقــوم هــذه الهيئــة بــدور بــارز يف
التفريــق بــن الحــال و الحـرام يف معامــات الجهــاز املــريف
و املؤسســات املاليــة  ،وتفــض النزاعــات فيــا بــن العمــاء
واملصــارف اإلســامية يف الســودان وغــره مــن مهــام  ،وبهــذا
يعتــر الســودان الدولــة األوىل التــي تطبــق نظــام هيئــة عليــا
للرقابــة الرشعيــة تقــوم مبهمــة االجتهــاد الجامعــي الــذي
يُعتــر مقدمــاً عــى االجتهــاد الفــردي يف املســائل الفقهيــة
املســتجدة .
مشكلة البحث:
تتمثــل مشــكلة البحــث يف عــدم وجــود آليــة فعالــة لهيئــات
الرقابــة الرشعيــة لتنفيــذ إلزاميــة الفتــاوى الصــادرة مــن هذه
الهيئــات بــل ال توجــد لــدى هيئــات الرقابــة الرشعيــة آليــة
فعالــة لتنفيــذ التدقيــق الرشعــي  ،وقــد نجــد أن املــرف
املعــن قــد اســتفتى هيئتــه الرشعيــة و مــن ثــم حولــت هــذه
الهيئــة الفتــوى للهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة و بعــد كل
ذلــك ال تــرى الفتــوى طريقهــا للتنفيــذ العمــي داخــل إدارات
االســتثامر وغريهــا مــن اإلدارات التــي يصــدر منهــا االســتفتاء
و بالتــايل محصلــة الرقابــة الرشعيــة يف نظــر كل مــن يســلك
هــذا الســلوك أن يقــول ضمنـاً  ،مبــا أن الرقابــة الرشعيــة ليــس
لهــا آليــة رقابيــة يف أرض الواقــع فليــس لهــا طاعــة و قراراتهــا
غــر نافــذة .
فرضيــة البحــث :ال توجــد عالقــة رســمية للتنســيق بــن هيئــة
الرقابــة الرشعيــة و اإلدارات الرقابيــة األخــرى التــي ترتبــط
بهــا .
الفرضيــة البديلــة  :هنالــك عالقــة رســمية للتنســيق بــن
هيئــة الرقابــة الرشعيــة و االدارات الرقابيــة األخــرى التــي
ترتبــط بهــا .
حدود البحث:
رئاسة بنك السودان املركزي .
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أهداف البحث :
تتلخص أهداف هذا البحث يف اآليت :
•عــرض ملشــكلة التدقيــق الرشعــي التــي تواجــه الصريفــة
اإلســامية ودور هيئــات الرقابــة الرشعيــة يف ذلــك.
•محاولــة ايجــاد حــل ملشــكلة تكليــف الهيئــات الرشعيــة
بالتدقيــق الرشعــي بالرغــم مــن عــدم تفــرغ هــذه
الهيئــات .
•تقديــم بيانــات ومعلومــات تفيــد الباحثــن يف هــذا
املجــال .
منهج البحث :
ينتهــج البحــث املنهــج الوصفــي التحليــي مــن خــال منهــج
دراســة الحالــة للمصــارف اإلســامية ممثـاً يف الهيئــة العليــا
للرقابــة الرشعيــة التــي تتخــذ مــن بنــك الســودان املركــزي
مقـرا ً لهــا .
مصادر جمع البيانات :
تتمثــل مصــادر البيانــات يف املصــادر الثانويــة املتمثلــة
يف الكتــب واملجــات والبحــوث والدوريــات والدراســات
والقوانــن واملنشــورات الصــادرة مــن بنــك الســودان املركــزي،
و وزارة املاليــة.
مجتمع البحث :
املوظفون برئاسة بنك السودان املركزي.
خطة البحث :
يتكــون هــذا البحــث مــن ثالثــة مباحــث  :املبحــث األول
اإلطــار النظــري للتدقيــق و الرقابــة الرشعيــة  ،أمــا املبحــث
الثــاين فيتنــاول واقــع التدقيــق الرشعــي يف املصارف اإلســامية
املبحــث الثالــث و األخــر فيخــرج الباحــث فيــه بعــدة نتائــج
و توصيــات .
الكلامت املفتاحية :
الرقابة الرشعية  ،التدقيق الرشعي  ،املصارف االسالمية
املبحث األول
اإلطار النظري للتدقيق و الرقابة الرشعية
قبــل الدخــول إىل الواقــع العمــي للرقابــة الرشعيــة يف
الســودان البــد لنــا مــن التعريــف بهــا ملعرفــة الناحيــة
النظريــة و مــاذا ترمــي إليــه  ،و مــا تقــوم بــه مــن الناحيــة
العمليــة بغــرض التقويــم و التقييــم  ،فهنالــك عــدة تعريفــات
تناولــت الرقابــة الرشعيــة منهــا :
« التأكــد مــن مــدى مطابقــة أعــال املؤسســة املاليــة
اإلســامية ألحــكام الرشيعــة اإلســامية حســب الفتــاوى
الصــادرة و القـرارات املعتمــدة مــن جهــة الفتــوى “ ( الســعد
2005 ،م  ،ص ).9
كذلــك ميكــن تعريــف الرقابــة الرشعيــة بأنهــا « عبــارة
عــن هيئــة أو إدراة تراقــب مــا تقــوم بــه املؤسســة املاليــة

اإلســامية مــن أعــال و تتأكــد مــن مطابقتهــا ألحــكام
الرشيعــة اإلســامية الغـراء « ( الكفـراوي  8002 ،م  ،ص21
)
أهمية الرقابة الرشعية :
•إن حفــظ أعــال املؤسســة املاليــة عــن املخالفــات
الرشعيــة  ،ال يتصــور أدىن الكــال فيــه إال بوجــود رقابــة تتابع
تنفيــذ الفتــاوى و الق ـرارات عــى الوجــه املرســوم  ،وتعيــش
الواقــع العمــي للمؤسســة  ،تحقيقــاً للهــدف االســراتيجي
للهيئــة الرشعيــة  ،فــإن مــا ال يتــم الواجــب إال بــه فهــو
واجــب  ،فــإن مل يتحقــق التــزام املؤسســة املاليــة بأحــكام
الرشيعــة اإلســامية إال بوجــود الرقابــة الرشعيــة فإنهــا تكــون
واجبــة و مقصــودة بالقصــد األول.
•تعتــر الرقابــة الرشعيــة املعلــم البــارز الــذي يفــرق بــن
البنــك التقليــدي و املــرف اإلســامي و بالتــايل تعتــر مصــدر
ثقــة عمــاء املصــارف اإلســامية يف التــزام هــذه املصــارف
بالصريفــة اإلســامية و بالتــايل تجــذب كثــرا ً مــن العمــاء
الجــدد .
•وجــود الهيئــات الرشعيــة ميثــل أحــد تطبيقــات فريضــة
األمــر باملعــروف و النهــي عــن املنكــر باعتبارهــا فريضــة
رشعيــة يتعــن عــى املكلفــن لزومهــا واألخــذ بهــا والعمــل
مبقتضياتهــا  ،كــا أنهــا تحقــق معنــى التعــاون عــى الــر
والتقــوى يف لــزوم املأمــور وتــرك املحظــور.
•صــون التجربــة اإلســامية عــن االنحــراف و الفســاد ،
لتواصــل تحقيــق نجاحاتهــا كبديــل رشعــي عــن النظــم املاليــة
الوضعيــة ( الخليفــي 2003 ،م  ،ص) 7
•تعتــر الرقابــة الرشعيــة الجهــة التــي ترصــد أعــال
املصــارف اإلســامية و تقــوم بالتأكــد مــن مــدى التزامهــا
بالرشيعــة اإلســامية .
•افتقــار معظــم العاملــن يف املصــارف اإلســامية اىل
اإلحاطــة بقواعــد املعامــات اإلســامية مــا يحقــق مــن
أهميــة وجــود هــذه الهيئــات .
•ان وجــود الهيئــة يعطــي املــرف الصبغــة الرشعيــة مــن
منظــور عمالئــه الذيــن يتورعــون عــن التعامــل مــع املصــارف
الربويــة ( الهيتــي 2008 ،م  ،ص . ) 8
أشكال الرقابة الرشعية :
مــن خــال دراســة جهــاز الرقابــة الرشعيــة و املهــام املناطــة
بــه يظهــر لنــا أن هــذا الجهــاز ال ميكنــه القيــام مبهامــه وأداء
دوره بشــكل صحيــح مــا مل يعتمــد يف ذلــك عــى ثــاث
مؤسســات تكمــل كل منهــا دور األخــرى وهــذه املؤسســات
هــي :
1هيئة الفتوى :وتقــوم مبهمــة الفتــوى و التأصيــل الرشعــي آلليــات العمــل
املــريف .
2-املراجعة و التدقيق الرشعي :

أحــد مكونــات نظــام الرقابــة الرشعيــة الداخليــة  ،و أدواتــه
 ،و هــي إدارة تقــوم مبســاعدة اإلدارة يف التحقــق مــن حســن
أداء نظــام الرقابــة الرشعيــة الداخليــة و فاعليتــه يف تحقيــق
واجبــات إدارة املؤسســة يف ضــان االلتـزام بأحــكام الرشيعــة
اإلســامية ( مشــعل 2004 ،م  ،ص )13
 3هيئة عليا للرقابة الرشعية :تكــون هــذه املؤسســة مرجعيــة لجميــع أجهــزة الرقابــة
الرشعيــة يف املصــارف اإلســامية و هــذا مــا أقــره املجلــس
العــام للبنــوك و املؤسســات املاليــة اإلســامية التابــع ملنظمــة
املؤمتــر اإلســامي  ،يك تقطــع الطريــق أمــام االجتهــادات
الفرديــة و الــرؤى الشــخصية ملســئويل الهيئــات الرشعيــة يف
املصــارف اإلســامية ( الطيــب 2009 ،م  ،ص  ، ) 11و هــذا
مــا تــم تنفيــذه بصــورة جزئيــة يف الســودان ممثــا يف الهيئــة
العليــا للرقابــة الرشعيــة للمصــارف و املؤسســات املاليــة .
ميزات وجود هيئة مستقلة للرقابة الرشعية :
االبتعــاد عــن أخــذ املفتــي األجــرة مــن املســتفتي ،وهــو مــا
يحــد مــن التســاهل والــوالء إىل الوظيفــة واملؤسســة التــي
تتبعهــا الرقابــة الرشعيــة  ،وهــي مآخــذ لوحظــت عــى بعــض
أعــال الرقابــات الرشعيــة عندمــا صــارت تشــتغل قطاعــا
خاصــا  ،فأكــر العلــاء مينعــون أخــذ األجــرة عــى الفتــوى
مطلقــا ،مــن غــر تفصيــل ،قــال الــرزيل( :أمــا اإلجــارة عــى
الفتــوى ،فنقــل املــازري يف رشح املدونــة اإلجــاع عــى
منعهــا) ،وقــال اللخمــي ( :ويجــوز للمفتــي أن يكــون لــه أجــر
مــن بيــت املــال ،وال يأخــذ أجــرا ممــن يفتيــه) (الغريــاين،
 28إبريــل 2010م  ،ص ، ) 2لــذا تــم تأســيس الهيئــة العليــا
للرقابــة الرشعيــة يف الســودان عــى أال تأخــذ أجــرا مــن
الجهــاز املــريف وأمنــا يحــدد مخصصاتهــا وزيــر املاليــة و هــو
نفســه بيــت املــال كــا ُســمي يف القــرون األوىل مــن اإلســام .
أهــداف واختصاصــات الهيئــة العليــا للجهــاز املــريف
واملؤسســات املاليــة :
أوالً :أهداف الهيئة :
1 1تنقيــة نشــاط الجهــاز املــريف و معامالتــه املاليــة مــنالربــا و الغــرر واالســتغالل و االحتــكار و ســائر و جــوه
أكل أمــوال النــاس بالباطــل .
2 2مراقبــة و متابعــة مــدى التـزام بنــك الســودان و الجهــازاملــريف و املؤسســات املاليــة بتطبيــق أحــكام الرشيعــة
اإلســامية و هديهــا .
3 3العمــل عــى بلــورة قيــم الديــن يف مجــاالت الكســباالقتصــادي وذلــك بالتعــاون مــع جهــات االختصــاص
 ،وتحديــد األدوات املناســبة و الفاعلــة يف التمويــل
والرقابــة حتــى تتوجــه السياســات االقتصاديــة إىل
تحقيــق أهدافهــا يف خدمــة مصالــح األمــة (عبداللــه 9 ،
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ثانياً :اختصاصات الهيئة :
1 1النظــر و إبــداء الــرأي يف املســائل التــي تعــرض عليهــامــن وزيــر املاليــة أو محافــظ بنــك الســودان أو مديــري
املصــارف أو املتعاملــن يف املصــارف و إصــدار الفتــاوى و
التوصيــات و املشــورة .
2 2معاونــة أجهــزة الرقابــة الفنيــة يف بنــك الســودان واملصــارف و املؤسســات املاليــة عــى أداء مهامهــا وفق ـاً
ألحــكام الرشيعــة اإلســامية .
3 3مســاعدة بنــك الســودان واملصــارف واملؤسســات املاليــةيف وضــع وتنفيــذ برامــج التأهيــل والتدريــب مبــا ميكــن
هــذه الجهــات مــن الوصــول فيهــا ملرتبــة الصــريف
الفقيــه.
4 4معاونــة إدارات و أقســام البحــوث عــى تطويــرالبحــث العلمــي و تشــجيع النــر مبــا يخــدم األهــداف
واالختصاصــات .
5 5النظــر يف الخالفــات الرشعيــة التــي تنشــأ بــن الجهــاتالخاضعــة ألحــكام هــذا القانــون و املتعاملــن معهــا
وإصــدار الفتــاوى و التوصيــات بشــأنها.
6 6أي اختصاصــات أخــرى تراهــا الهيئــة الزمــة لتحقيــقأهدافهــا بــرط موافقــة الوزيــر.
7 7ال يجــوز للهيئــة النظــر يف املســائل املعروضــة أمــامالقضــاء أو التــي صــدر فيهــا حكــم مــن محكمــة ذات
اختصــاص ( قانــون تنظيــم العمــل املــريف لســنة
2004م املــادة . )19
املبحث الثاين
واقع التدقيق الرشعي
يف املصارف اإلسالمية
مقدمة :
بعــد التعــرض لإلطــار النظــري للرقابــة الرشعيــة  ،مــن
تعريــف بهــا و معرفــة املهــام املناطــة بهــا يتضــح لنــا جليــا
أن مراقبــة و متابعــة مــدى الت ـزام بنــك الســودان والجهــاز
املــريف واملؤسســات املاليــة بتطبيــق أحــكام الرشيعــة
اإلســامية وهديهــا  ،مــن أهــم وظائــف الهيئــة العليــا للرقابــة
الرشعيــة .
ويوضــح لنــا الواقــع العمــي أن هيئــات الرقابــة الرشعيــة
تقــوم بــدور متعاظــم يف املصــارف اإلســامية و هــو الفتــوى
يف املســائل الفقهيــة املســتجدة التــي تواجــه العمــل املــريف
اإلســامي  ،و ميكــن أن نطلــق عــى الفتــوى إنهــا توفيــق
عــن رب العاملــن  ،لــذا فهــي مهمــة صعبــة جــدا و ال يجــوز
التــرع يف إصــدار الفتــاوى  ،فالفتــوى ميكــن أن تصــدر
لإلصــاح بــن املتخاصمــن  ،لــذا تعتــر هــذه املهمة مســئولية
عظيمــة و نجــد أن الرقابــة الرشعيــة قــد ســدت هــذه الثغــرة
بقــدر كبــر جــدا فلــم تقتــر عــى مــا يعــرض
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عليهــا مــن فتــاوى فقــط بــل لقــد قدمــت الرقابــة الرشعيــة
يف الســودان منتجــات ماليــة اســامية حلــت مشــاكل كبــرة
يف االقتصــاد الســوداين  ،مثــل شــهادات املشــاركة الحكوميــة
(شــهامة ) وشــهادة البنــك املركــزي ( شــمم ) وغريهــا مــن
املنتجــات اإلســامية وكذلــك اســتحدثت مبــدأ إزالــة الغــن
لحــل مشــكلة التغــر الكبــر يف أســعار الســلم و غــره مــن
فتــاوى ال ميكــن حرصهــا يف هــذا البحــث.
أمــا بالنســبة للشــق الثــاين مــن مهــام و صالحيــات الرقابــة
الرشعيــة و مــا يتعلــق بالتدقيــق الرشعــي نــرى أن هنالــك
قصــورا ً يف هــذا الجانــب  ،و هــذا هــو ســبب إعــداد هــذا
البحــث  ،فلــاذا ال تراقــب الرقابــة الرشعيــة إال مــا يعــرض
عليهــا مــن عقــود أو معامــات ؟
إذن البــد لــكل مــرف إســامي حاليــا أن تكــون لديــه هيئــة
تدقيــق رشعــي لــي تقــوم بهــذه املهمــة بــدال عــن الهيئــة
العليــا للرقابــة الرشعيــة .
املشــاكل التــي تواجــه املصــارف اإلســامية يف التدقيــق
الرشعــي :
هنالــك عــدة مشــاكل تواجــه ادارة املــرف االســامي
لاللتــزام بعمــل إدارة أو وحــدة للتدقيــق الرشعــي تقــوم
هــذه الوحــدة بعمليــة مراجعــة كل معامالتــه مــن الناحيــة
الرشعيــة  ،بالرغــم مــن أهميــة هــذه العمليــة كــا أوضحنــا
يف املبحــث الســابق  ،مــن أهــم هــذه املشــاكل مايــي :
•تعتــر هــذه العمليــة باهظــة الثمــن خاصــة بالنســبة
للمصــارف اإلســامية الصغــرة جــدا ً  ،النهــا تتطلــب تعيــن
موظفــن وبالتــايل مخصصــات لهــم ومــا إىل ذلــك مــن تبعــات
تأســيس ادارة للتدقيــق الرشعــي .
•أمــا بالنســبة لهيئــات الرقابــة الرشعيــة فتعتــر مشــكلة
التدقيــق الرشعــي عبئــاً كبــرا ً عــى عاتــق هــذه الهيئــات
خاصــة وأنهــا غــر متفرغــة للعمــل داخــل املــرف عــدا
األمانــة العامــة لهــا  ،حيــث تعمــل عــى اإلجابــة عــن
التســاؤالت التــي تطــرح لهــا مــن خــال االجتامعــات التــي
تعقدهــا دوريـاً ســواء كان هــذا اســبوعيا أو شــهريا وبالتــايل
ال يتســنى لهــا التدقيــق الرشعــي عــى كل معامــات املــرف
اليوميــة .
•بالنســبة للهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة للجهــاز املــريف
و املؤسســات املاليــة فبالرغــم مــن وجــود أمانــة عامــة
متفرغــة للعمــل داخــل املــرف إال أن ذلــك ال يحقــق لهــا
أن تقــوم مبراقبــة الجهــاز املــريف الــذي يتكــون مــن أكــر
مــن ثالثــن مرصفـاً إســامياً باالضافــة لفــروع هــذه املصــارف
 ،وغريهــا مــن رشكات التأمــن العاملــة بالبــاد التــي ال يعــرف
الباحــث عددهــا .
وحدة مقرتحة للتدقيق الرشعي :
نظ ـرا ً لــرورة التدقيــق الرشعــي كــا اتضــح لنــا يف املحــاور

الســابقة  ،يقــرح البحــث أن يتــم بنــاء تأســيس وحــدة
داخــل إدارة التفتيــش ببنــك الســودان املركــزي  ،عــى أن
تتخصــص يف التفتيــش الرشعــي و يتــم تدريبهــا عــى أيــدي
فقهــاء الرقابــة الرشعيــة  ،وتعمــل عــى فحــص عينــات مــن
املعامــات املاليــة بدفاتــر كل املصــارف اإلســامية بالبــاد
و التأكــد مــن مطابقتهــا للمنشــورات و املراشــد الفقهيــة
الصــادرة مــن بنــك الســودان و بعــد ذلــك التأكــد مــن
وجــود هــذه املالحظــات بتقريــر املراجعــة الداخليــة للبنــك
 ،وبالتــايل يكــون البنــك املركــزي قــد قــام بالتأكــد مــن قيــام
إدارات املراجعــة الداخليــة بالتفتيــش و املراجعــة الرشعيــة
لــكل معامــات البنــك اليوميــة  ،و هــذه الوحــدة تعمــل
كقنــاة اتصــال و تنســيق بــن الهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة
و إدارة التفتيــش لتكــون مــن مهــام هــذه الوحــدة عــرض
الفتــاوى التــي تصــدر مــن هــذه الهيئــة أول بــأول و التنســيق
بــن الهيئــة و إدارة التفتيــش لعــرض فتــاوى إدارة التفتيــش
عــى الهيئــة عــى أن يكــون مســتقبل هــذه الوحــدة أن
تكــون الــذراع الرقــايب للهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة داخــل
التفتيــش ببنــك الســودان املركــزي أي تتخصــص يف التدقيــق
الرشعــي الــذي هــو مــن أهــم الســلطات املمنوحــة للهيئــة
العليــا للرقابــة الرشعيــة كــا هــو منصــوص عليــه يف قانــون
تنظيــم العمــل املــريف  ،و الــذي ينــص عــى أن مــن أغـراض
الهيئــة « تنقيــة قوانــن و لوائــح و مراشــد البنــك ( املركــزي
) و املصــارف و املؤسســات املاليــة و نشــاطها مــن املعامــات
الربويــة و حيلهــا الظاهــرة و الخفيــة و كل مــا مــن شــأنه
أن يــؤدي اىل أكل أمــوال النــاس بالباطــل « ( قانــون تنظيــم
العمــل املــريف لســنة  ، 2004الفقــرة  ، 4املــادة  ، )3ومــن
يقــوم بهــذه املهمــة يف الجهــاز املــريف بالســودان غــر
إدارة التفتيــش و إدارة املراجعــة ببنــك الســودان املركــزي ؟
و بالتــايل تــأيت روح هــذه املــادة ليقــول « تنقيــة قوانــن و
لوائــح و مراشــد البنــك املركــزي و املصــارف و املؤسســات
املاليــة و نشــاطها مــن املعامــات الربويــة و حيلهــا الظاهــرة
و الخفيــة و كل مــا مــن شــأنه أن يــؤدي اىل أكل أمــوال الناس
بالباطــل عــن طريــق إدارة التفتيــش ببنــك الســودان املركــزي
«.
ومبــا أن إدارة التفتيــش بالبنــك املركــزي جهــة رقابيــة عــى
الجهــاز املــريف بالســودان مثــل الهيئــة العليــا للرقابــة
الرشعيــة  ،يقــرح الباحــث لتأســيس هــذه الوحدة التنســيقية
بــن الهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة و إدارة التفتيــش  ،أن
يتــم تحديــد عــدد مــن موظفــي إدارة التفتيــش -باعتبــار
خربتهــم يف التفتيــش املــريف  -يتناوبــون عــى حضــور
اجتامعــات الرقابــة الرشعيــة التــي تنعقــد أســبوعيا ببنــك
الســودان  ،بغــرض اختــاط موظفــي هــذه الوحــدة مــع

الرقابــة الرشعيــة  ،ألن هــذه االجتامعــات مــن أكــر الوســائل
لتدريــب هــؤالء املفتشــن عــى معرفــة أصــول الفقــه
اإلســامي و آليــات اصــدار الفتــاوى  ،و معرفــة املســتجدات
والفتــاوى التــي تصــدر مــن الرقابــة الرشعيــة أول بــأول  ،مــع
االلت ـزام مبســؤولية كتــان رسيــة مــا تــم االطــاع عليــه يف
هــذه االجتامعــات مــن آليــات لتطبيــق املســائل املســتفتى
فيهــا بهــذه املؤسســات املســتفتية ( املعايــر الرشعيــة  ،هيئــة
املحاســبة و املراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية 2010،
 ،املعيــار  ، ) 29ومــن ثــم تكــون مــن مهــام هــذه الوحــدة
تنويــر موظفــي التفتيــش مبــا يصــدر مــن فتــاوى  ،و متليــك
ملخــص نــص هــذه الفتــاوى لــكل موظفــي التفتيــش يك
يقومــوا – بالتعــاون مــع هــذه الوحــدة  -بالتأكــد مــن تنفيــذ
البنــوك لهــذه الفتــاوى  ،وميكــن للرقابــة الرشعيــة تكليــف
هــذه الوحــدة مبــارشة بالقيــام بتفتيــش العمليــات التــي
تــرى تفتيشــها يف البنــوك العاملــة بالبــاد .
و بذلــك تجــد الرقابــة الرشعيــة آليــة عمليــة لتنفيــذ مــا نــص
عليــه قانــون تنظيــم العمــل املــريف بــأن « تكــون الفتــاوى
الرشعيــة التــي تصدرهــا الهيئــة يف أي نـزاع يتعلــق بالنشــاط
املــريف ملزمــة للبنــك و املصــارف و املؤسســات املاليــة
وواجبــة التنفيــذ مــا مل يطعــن فيهــا الغــر أمــام القضــاء «
(قانــون تنظيــم العمــل املــريف  ،لســنة  ،2004املــادة 1و.)2
قــد يقــول قائــل  :مــا هــو موقــف تنفيــذ الفتــاوى التــي
تعــرض مــن داخــل بنــك الســودان و مــا هــي آليــة إلزاميــة
الفتــوى لبنــك الســودان املركــزي نفســه ؟ .
نقــول و كــا يعلــم الجميــع إن بنــك الســودان املركــزي عبارة
عــن مؤسســة حكوميــة رقابيــة و تخضــع للمراجــع العــام
و هــي ال تســعى للربــح مثــل البنــوك التجاريــة و بالتــايل
ال توجــد عمليــات ماليــة يُشــتبه يف أنهــا تخالــف الرشيعــة
اإلســامية إال و تعــرض عــى الهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة
 ،و هــذا األمــر طبيعــي ألن البنــك املركــزي ال يســعى للربــح
وبالتــايل ال داعــي لعمــل آليــة بــن املراجعــة الداخليــة لبنــك
الســودان و الهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة للجهــاز املــريف
واملؤسســات املاليــة التــي يخضــع لهــا بنــك الســودان املركــزي
نفســه  ،و ألن الهيئــة ال تتبــع لبنــك الســودان املركــزي مــن
الناحيــة القانونيــة بــل تتبــع لــوزارة املاليــة إذ تــم انشــاؤها
بق ـرار مــن الســيد رئيــس الجمهوريــة بالتشــاور مــع الســيد
وزيــر املاليــة  ،ولكــن مــن بــاب التأكــد مــن مطابقــة كل
عمليــات البنــك املركــزي للرشيعــة اإلســامية ميكــن أن
تســتفيد إدارة املراجعــة الداخليــة مــن وحــدة التنســيق بــن
الرقابــة الرشعيــة وإدارة التفتيــش مــن خــال تكليــف هــذه
الوحــدة املقرتحــة بتعميــم الفتــاوى التــي تصــدر مــن الرقابــة
الرشعيــة و التــي تخــص بنــك الســودان عــى كل موظفــي
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البنــك مبــا فيهــم إدارة املراجعــة الداخليــة  ،عــى أن تحتفــظ
االخــرة بهــذه الفتــاوى مبلفاتهــا بغــرض التأكــد مــن تنفيــذ
اإلدارة املعنيــة لهــذه الفتــوى .
وبهذا املقرتح نكون قد حققنا اآليت :
•إيجــاد آليــة لتفعيــل إلزاميــة الفتــاوى الصــادرة مــن
الهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة .
•تعتــر هــذه الوحــدة الجهــة املتخصصــة يف إدارة التفتيش
ببنــك الســودان يف التفتيــش الرشعــي و يكــون حضــور
اجتامعــات الرقابــة الرشعيــة مبثابــة تدريــب رشعــي ملوظفــي
هــذه الوحــدة  ،ويف نفــس الوقــت يكــون حصــول هــذه
الوحــدة عــى الفتــاوى أول بــأول ومعرفتهــم بهــا تجعلهــم
مواكبــن للنواحــي الفقهيــة يف الصريفــة اإلســامية.
•توحيــد املرجعيــة الرشعيــة يف التدقيــق الرشعــي حيــث
تعمــل كل ادارات املراجعــة الداخليــة يف املصــارف اإلســامية
بالبــاد عــى األســس الرشعيــة التــي تعتمدهــا هــذه الوحــدة
يف التدقيــق الرشعــي .
مستقبل وحدة التدقيق الرشعي (املقرتحة) :
ميكــن أن تكــون هــذه الوحــدة مســتقبالً  ،مســتقلة عــن بنــك
الســودان املركــزي  ،لتتبــع مبــارشة للهيئــة العليــا للرقابــة
الرشعيــة للجهــاز املــريف و املؤسســات املاليــة يك تكــون
عــن الرقابــة الرشعيــة عــى الجهــاز املــريف و املؤسســات
املاليــة و قبــل ذلــك بنــك الســودان املركــزي فيمكــن أن
تقــوم بالتدقيــق الرشعــي بــاإلدارات التــي مــن طبيعــة
أعاملهــا العمليــات املاليــة  ،فمعظــم إدارات البنــك املركــزي
إمــا رقابيــة أو ادارات سياســات  ،ولكــن ال نســتهني بــكل
جهــة ميكــن أن تتعــرض لإلنــزالق نحــو براثــن االنحـراف عــن
الصريفــة اإلســامية مهــا قــل هــذا االحتــال ألننــا بهــذا
نكــون قــد حاربنــا مــا حذرنــا اللــه منــه التحذيــر الشــديد
فقــال « يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اللــه و ذروا مــا بقــي مــن
الربــا  ،إن كنتــم مؤمنــن  ،فــإن مل تفعلــوا فأذنــوا بحــرب مــن
اللــه و رســوله و إن تبتــم فلكــم رؤوس أموالكــم ال تظلمــون
و ال تظلمــون « ] البقــرة .279-278 :
ومســتقبل هــذه الوحــدة أن تقــوم بالتدقيــق الرشعــي يف
كل املؤسســات املرصفيــة و املاليــة التــي تقــع تحــت إرشف
الهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة للجهــاز املــريف واملؤسســات
املاليــة .
كــا ميكــن أن تكــون هــذه الوحــدة مبثابــة حلقــة الوصــل
بــن الرقابــة الرشعيــة واملؤسســات التــي تــرف عليهــا
ملعرفــة واقــع العمــل يف هــذه املؤسســات إذ يعتــر معرفــة
الواقــع رضوري ـاً بالنســبة للمفتــي و بالتــايل تكــون الرقابــة
الرشعيــة لديهــا وســائل موثوقــة ملعرفــة تفاصيــل املســائل
التــي تعــرض عليهــا .
تعميــم فكــرة هــذه الوحــدة بعــد أن يكســب النــاس الثقــة
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فيهــا يف كل الــدول التــي تنتهــج النمــط الشــامل للمرصفيــة
اإلســامية .
الخامتة
النتائج :
1.1تعتــر مشــكلة التدقيــق الرشعــي يف املصــارف اإلســامية
خاصــة الصغــرة منهــا  ،مــن أكــر املشــاكل التــي تواجــه
املصــارف االســامية .
2.2عــدم تفــرغ الهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة يجعــل
مهمــة التدقيــق الرشعــي مــن الصعوبــة مبــكان اذ البــد
لعمليــة التدقيــق الرشعــي مــن االســتمرارية  ،و بالتــايل
ال ميكــن للهيئــة تنفيــذ مهمــة التدقيــق الرشعــي بصــورة
كاملــة إال عــن طريــق إدارة التفتيــش ببنــك الســودان
املركــزي .
3.3مــن خــال مناقشــة مهــام الرقابــة الرشعيــة مــع
بعــض الباحثــن بالهيئــة العليــا للرقابــة الرشعيــة ببنــك
الســودان املركــزي  ،اتضــح أنهــا تســتفيد مــن تقاريــر
التفتيــش ملعرفــة واقــع التنفيــذ العمــي للفتــاوى
املصــدرة مــن الهيئــة  ،و لكــن ال توجــد عالقــة رســمية
مبــارشة للتنســيق بــن ادارة التفتيــش و الهيئــة العليــا
للرقابــة الرشعيــة ببنــك الســودان املركــزي .
التوصيات:
•تأســيس وحــدة للتفتيــش الرشعــي بالبنــك املركــزي  :أن
يتــم تأســيس وحــدة للتفتيــش الرشعــي بالبنــك املركــزي
تعمــل عــى التفتيــش الرشعــي و تؤكــد قيــام ادارت
املراجعــة الداخليــة باملصــارف اإلســامية بالســودان
بعمليــة التدقيــق الرشعــي لــكل معامــات املصــارف
االســامية .
•العمــل عــى تفقيــه املوظفــن الذيــن يقومــون بهــذه
املعامــات املرصفيــة :
•يجــب أن يكــون موظفــو اإلســتثامر الذيــن يقومــون
بهــذه املعامــات عــى قــدر معقــول مــن الفقــه يف
املعامــات املرصفيــة و يعتــر هــذا العلــم بالنســبة
للموظــف الــذي يقــوم بهــذه املعامــات فــرض عــن
بالنســبة لــه حيــث قــال عمــر بــن الخطــاب « ال يدخــل
ســوقنا هــذا إال فقيــه  ،وإال وقــع يف الربــا شــاء أم أىب « ،
إذن يجــب كذلــك عــى موظفــي املراجعــة والتفتيــش يف
املصــارف اإلســامية اإلملــام مبــا يؤهلهــم للقيــام مبهمــة
املراجعــة و التفتيــش الرشعــي  ،وبالتــايل البــد مــن
بــذل مزيــد مــن الجهــد لتوفــر الوســائل التــي تســاعد
عــى تأهيــل املوظفــن العاملــن يف املصــارف اإلســامية
بفقــه املعامــات املرصفيــة مبختلــف الوســائل املتاحــة
مــن نــدوات ودورات تدريبيــة  ،وتشــجيع الحصــول
عــى الشــهادات فــوق الجامعيــة يف االقتصــاد اإلســامي

الشــهادات املهنيــة يف الصريفــة اإلســامية .
•قيــام إدارات املراجعــة الداخليــة باملصــارف مبهمــة
التدقيــق الرشعــي:
•مبــا أن فــرة تجربــة الصريفــة اإلســامية ليســت بالقليلــة
يف الســودان فهــي أكــر مــن عقديــن مــن الزمــان
 ،بالتــايل يكــون موظفــو البنــوك خاصــة يف إدارات
املراجعــة الداخليــة  ،قــد اكتســبوا خــرة معقولــة يف
الصريفــة اإلســامية  ،إذن البــد مــن تكليــف إدارات
املراجعــة والتفتيــش داخــل البنــوك بالقيــام مبهمــة
التدقيــق الرشعــي .
•تشــجيع الدراســات والبحــوث العلميــة يف مجــاالت
الرقابــة الرشعيــة :
وذلــك ليتــم تلخيصهــا واعتــاد معايــر اسرتشــادية تســاعد
البنــوك اإلســامية عــى النجــاح يف أعــال الرقابــة الرشعيــة و
التدقيــق الرشعــي.
املراجع و املصادر
أوال :القرآن الكريم
ثانيا  :الكتب والبحوث
1.1الطيــب عبداملنعــم محمــد 31 ،مايــو –  3يونيــو2009م ،
أثــر الرقابــة الرشعيــة عــى التزام املصــارف اإلســامية باألحكام
الرشعيــة  ،ورقــة مقدمــة يف ورشــة الهيئــة العليــا للرقابــة
الرشعيــة يف املصــارف الســودانية ( الواقــع و التحديــات ) ،
الخرطــوم  ،اتحــاد املصــارف الســودانية.
2.2مشــعل عبدالبــارئ بــن محمــد عــي 20-19،شــعبان
1425ه –  4-3أكتوبــر 2004م  ،اســراتيجيات التدقيــق
الرشعــي الخارجــي  -املفاهيــم و آليــة العمــل  ،ورقــة مقدمــة
اىل املؤمتــر الرابــع للهيئــات الرشعيــة يف املؤسســات املاليــة
اإلســامية  ،مملكــة البحريــن  ،هيئــة املحاســبة و املراجعــة
لللمؤسســات املاليــة اإلســامية .
3.3الكفــرواي عــوف محمــود  2008 ،م  ،البنــوك اإلســامية –
النقــود و البنــوك يف النظــام اإلســامي  ،مــر  ،االســكندرية
 ،مركــز اإلســكندرية للكتــاب.
4.4الغريــاين الصــادق بن عبــد الرحمــن 28-27،أبريل 2010م
 ،الرقابــة الرشعيــة التجربــة و املعوقــات  ،ورقــة مقدمــة اىل
مؤمتــر الخدمــات املاليــة واإلســامية الثــاين  ،طرابلــس  ،املركــز
العاملــى للمهــن املاليــة و اإلداريــة  ،و أكادمييــة الدراســات
العليــا.
5.5الســعد أحمــد محمــد1425 ،ه – 2005م  ،الرقابــة
الرشعيــة وأثرهــا يف املصــارف اإلســامية ،املؤمتــر العاملــي
لالقتصــاد اإلســامي ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة.
6.6عبداللــه أحمــد عــي  23-22 ،رجــب 1422ه -10 9
أكتوبــر 2001م  ،العالقــة بــن الهيئــات الرشعيــة و البنــوك

املركزيــة  ،ورقــة مقدمــة اىل املؤمتــر األول للهيئــات الرشعيــة
للمؤسســات املاليــة اإلســامية  ،البحريــن ،املنامــة  ،هيئــة
املحاســبة و املراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســامية.
7.7الهيتــي عبدالــرزاق رحيــم جــدي  15-14 ،مايــو 2008م
 ،مســرة هيئــات الرقابــة الرشعيــة يف املصــارف الســودانية ،
بحــث مقــدم إىل مؤمتــر املصــارف اإلســامية بــن الواقــع و
املأمــول  ،ديب  ،دائــرة الشــؤون اإلســامية و العمــل الخــري.
8.8الخليفــي ريــاض منصــور  10-9 ،شــعبان1424ه املوافــق
 6-5أكتوبــر 2003م  ،النظريــة العامــة للهيئــات الرشعيــة
 ،بحــث مقــدم إىل مؤمتــر للهيئــات الرشعيــة للمؤسســات
املاليــة اإلســامية  ،الكويــت ،مكتــب املستشــار الرشعــي
الــدويل لالستشــارات و التدريــب.
ثالثا  :املجالت و القوانني :
9.9قانون تنظيم العمل املرصيف لسنة 2004م .
 1010خــر و ســؤال  ،املحــرم 1385هـــ  -مايــو 1965م  ،مجلــة
الوعــي اإلســامي  ،وزارة االوقــاف الكويتيــة  ،العــدد األول.
1111املعايــر الرشعيــة  ،هيئــة املحاســبة و املراجعــة
للمؤسســات املاليــة اإلســامية.
 1212منشــور اإلدارة العامــة لتنميــة وتنظيــم الجهــاز املــريف
و املؤسســات املاليــة  ،بنــك الســودان املركــزي  ،بالرقــم
 7/2001بتاريــخ  29ربيــع الثــاين 1422ه –  21مايــو 2001م
 ،بعنــوان تكليــف إدارات املراجعــة والتفتيــش باملصــاف
بالقيــام بالتفتيــش الرشعــي.
سرية ذاتية
االسم  :عبد املحسن مريغني عبدالله سعيد
تاريــخ و مــكان امليــاد ، 29 :أكتوبــر1975،م  ،الخرطــوم ،
الكالكلــة صنقعــت
املؤهالت :
1.1ماجســتري اقتصــاد اســامي بتقديــر امتيــاز  ،جامعــة
أمدرمــان االســامية  ،معهــد دراســات و بحــوث العــامل
االســامي 2013م.
2.2مكان العمل :بنك السودان املركزي منذ2001م.
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قياس و تقييم األثر االقتصادي و االجتماعي
الداء محفظة تمويل الخريجين بمصرف المزارع التجارى

خالد الحاج عبد الجليل
مرصف املزارع التجاري

مقدمة:
جــاء إنشــاء محفظــة متويــل مرشوعــات الخريجــن ىف إطــار جهــود الدولــة التــي
تهــدف ملعالجــة ضيــق فــرص التوظيــف للخريجــن واســتقطاباً ملــوارد املصــارف العاملة
بالســودان ومــوارد الجهــات األخــرى وتوظيفهــا لتمويــل مرشوعــات الخريجــن وذلــك
حســب موجهــات بنــك الســودان املركــزى وذلــك ىف ينايــر  .2012وتــدار املحفظــة
بواســطة بنكــن رائديــن هــا (مــرف امل ـزارع التجــارى ومــرف االدخــار للتنميــة
االجتامعيــة) حيــث بلــغ إجــايل املســاهامت املتاحــة للمــرف  35مليــون جنيــه علـاً
بــأن أجــل املحفظــة خمــس ســنوات قابلــة للتمديــد.

أهـداف املحفظـة :
(((1اإلهتــام برشيحــة الخريجــن وتســهيل حصولهــم عــى
التمويــل الــازم ملرشوعاتهــم .
(((2توسيع نطاق التعامل املرصيف.
(((3متويل املرشوعات ذات الصبغة القومية والنفع العام.
(((4انتخــاب أفضــل فــرص االســتثامر املتاحــة وأكرثهــا تلبيــة
لحاجــات املجتمــع .
(((5خلــق عالقــات ورشاكات ذكيــة مــع مؤسســات وهيئــات
القطــاع الخــاص ذات االهتــام املشــرك
(((6إبتــداع وتوفــر أشــكال فاعلــة مــن الضامنــات لــدرء مخاطر
االســرداد وتتناســب وإمكانات املســتهدفني .
	) (7رصــد التغــر االقتصــادى واالجتامعــي ىف بيئــة املرشوعــات
لبيــان أثــر التمويــل ىف ذلــك .
وقــد جــاء إختيــار مــرف امل ـزارع التجــارى كبنــك رائــد إلدارة
املحفظــة لعــدة اعتبــارات منهــا :
-1أن املــرف يعنــى بتقديــم خدمــات مرصفيــة شــاملة
ومتميــزة لكافــة رشائــح املجتمــع مــع االهتــام بصغــار املنتجــن
(رســالة املــرف).
-2إمتــاك املــرف لشــبكة فــروع منتــرة ىف واليــات الســودان
املختلفــة منهــا ( )11فرعــا يف واليــة الخرطــوم و( )20فرعــاَ
ىف باقــى واليــات الســودان وبالتــايل لــه القــدرة عــى تغطيــة
مســاحات شاســعة .
-3امتــاك كادر بــرى مؤهــل ومــدرب عــى التعامــل مــع
العمــاء ورشيحــة الخريجــن .
-4للمــرف خــرة كبــرة وتجــارب ناجحــة ىف إدارة املحافــظ
اإلســتثامرية .
الهيكل التنظيمى للمحفظة :
يتكــون الهيــكل التنظيمــي للمحفظــة مــن ( :)1مجلــس
املســاهمني  )2( :مجلــس اإلدارة ( )3رائــدي املحفظــة .
وتتــوزع املهــام واالختصاصــات مابــن الصنــدوق القومــى
لتشــغيل الخريجــن والبنكــن الرائديــن والتــي يتــم تنفيذهــا
بتعــاون وتنســيق تــام
املصــارف املســاهمة ىف محفظــة الخريجــن
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مبــرف املــزارع التجــاري :
بنــك الســودان املركــزي –مــرف االدخــار والتنميــة االجتامعيــة
–مــرف التنميــة الصناعية-البنــك الزراعــي الســوداين –البنــك
العقــارى التجــاري –بنــك األرسة –بنــك العــال الوطنــي –بنــك
الــروة الحيوانيــة –بنــك أمدرمــان الوطنــي –بنــك الخرطــوم
–بنــك النيــل األزرق املــرق –بنــك الربكــة الســوداين –البنــك
الســعودى الســوداين-البنك الســوداين الفرنــي –بنــك التضامــن
اإلســامي .
أبرز املؤرشات و املرشوعات التي تم متويلها :
املؤرشات :
-1أصــل املبلــغ املســتغل مــن رأس املــال 38,409,285جنيهــاً
وإجــايل املبلــغ (أصــل املبلــغ +األربــاح)= 46,341,847جنيهــا
-2بلــغ عــدد املســتفيدين مــن التمويــل  2518خريجـاً وخريجــة
1717،ذكــورا ً( ))% 69و 801إنــاث (. ))% 31
 -3بلغت نسبة السداد .)% 95
-4نسبة التعرث إلجاميل مبلغ التمويل ..)% 2,3
-5بلــغ عــدد املرشوعــات التــي تــم ســدادها ســدادا ً نهائيـاً 1764
مرشوعــاً بإجــايل مبلــغ  31,954,808جنيهــا وذلــك بنهايــة
مايــو .2016
التمويل حسب القطاعات :
القطــــــــــــــاع
تجــــاري
زراعى (نبايت /حيواين)
خدمـــــي
صنـــــــاعي
نقل
أخرى
الجملـــــــة

النسبة إلجاميل التمويل %
% 40
% 36
% 15
%6
%2
%1
% 100

أبرز املرشوعات الجامعية التي تم تنفيذها
-1مرشوعــات البيــوت املحميــة إلنتــاج الطامطــم والخيــار فىــي
واليــة الخرطــوم بطيبــة الحســناب ومبــروع الســليت الزراعــي .

-2مرشوعــات االســتزراع الســمىك (مــروع جامعــي ) –حاضنــة
خشــم القربــة لالســتزراع الســميك واليــة كســا  15خريجــاً
وخريجــة وتــم ســداده بالكامــل وهنــاك مــروع حاضنــة
مربوكــة لالســتزراع الســميك غــرب الحصاحيصــا وهــى ىف مرحلــة
التســويق وتســتوعب  25خريجــاً وخريجــة .
-3املركــز اإلنتاجــي النموذجــي للدواجــن بالدامــر (مــروع
جامعــي ) إلنتــاج الدجــاج الالحــم ويســتوعب عدد20خريجــا
وخريجــة وســاهم مبــد الســوق املحــي يف عطــرة والدامــر
بإنتــاج الدجــاج الالحــم .
-4مرشوعــات املختـرات الطبيــة واســتفاد منهــا عــدد ( )13مــن
خريجــي املختـرات الطبيــة.
-5متويــل القطــاع الزراعــي (زراعــة األعــاف /املشــاتل /
الخدمــات الزراعيــة )والنشــاط الحيــواين( تســمني العجــول/
األبقــار الحلوب/تســمني الضــأن /اإلبــل وتربيــة الدجــاج الالحــم
والبيــاض الخدمــات البيطريــة).
-6القطاع الخدمي الصحي (الصيدليات /العيادات )
-7القطــاع الخدمــي التعليمــي (ريــاض األطفال/املــدارس/
املكتبــات /مكاتــب الخدمــات الطالبية/املعاهــد التعليميــة )
-8الخدمــى املهنــى (ورش صيانــة األجهــزة اإللكرتونيــة
والكهربائية/معــدات البنــاء /ورش الحــدادة والنجارة/املشــاغل/
مراكــز خدمــات إعالميــة  /تصويــر املناســبات /وكالةالســفر
والســياحة).
-9الخدمــات (البقاالت/الكافترييات/مراكــز تســويق املنتجــات/
قطــع الغيار/خدمــات املناســبات/كروت الشــحن وأجهــزة
املوبايــات)
-10القطــاع الصناعى(تصنيــع الصابون/تصنيــع املــواد العازلــة
للمباىن/تدويــر البالســتيك/تصنيع الطــوب البلــوك )
املتابعة امليدانية للمرشوعات املنفذة:
تنتهــج وحــدة متويــل الخريجــن باملــرف بالتعــاون مــع
الفــروع وصنــدوق تشــغيل الخريجــن إســلوب املتابعــة امليدانيــة
للمرشوعــات املنفــذة ىف كل واليــات الســودان بغــرض الوقــوف
عــى املرشوعــات وتقديــم النصــح واإلرشــاد للخريجــن وحــل
املشــاكل التــي تواجههــم ميدانيــا وبالرسعــة املطلوبــة .كــا
أقــام املــرف ورشــة ملوظفيــه لتقييــم أداء املــرف ملحفظــة
الخريجــن تحــت إرشاف اإلدارة العليــا للمــرف.
منهجية الدراسة والنتائج:
أجــرت وحــدة متويــل الخريجــن باملــرف دراســة لقيــاس األثــر
االقتصــادى واالجتامعــى ملرشوعــات الخريجــن حيــث كان اهــم
أهــداف الدراســة :
1قيــاس دور املحفظــة ىف إســتقطاب رشيحــة الخريجــنداخــل الجهــاز املــرىف ودورهــا ىف نــر الوعــي املرصفىــي.
2تقييم أداء املرصف ىف إدارة محفظة الخريجني .3تقييــم رشوط وضوابــط التمويــل مــن وجهــة نظــراملســتفيدين .
4قياس اثر التدريب عىل املستفيدين من التمويل .5تقييــم مــدى اســتفادة الخريجــن مــن مرشوعاتهــم املمولــة.
6-قيــاس األثــر االقتصــادى واالجتامعــي ملرشوعــات الخريجــن

.
7قياس الدور اإلعالمي للمحفظة .8رصــد املشــاكل واملعوقــات التــي تواجــه مرشوعــاتالخريجــن.
9تقييــم ســلبيات وإيجابيــات التجربــة مــن وجهــة نظــراملســتفيدين .
-011.وضع حلول وتوصيات لتقويم التجربة .
2.وقــد جــاء تقييــم التجربــة مــن وجهــة نظــر الخريجــن كــا
يــى :
أوال :اإليجابيات والسلبيات من وجهة نظر الخريجني :
-1إيجاد فرص عمل للخريجني وبعض أفراد األرسة
-2اكتساب الخربة ىف إدارة املرشوعات وتعزيز الثقة بالنفس .
-3رفع املستوى املعيىش وتحسني دخل الفرد .
-4املساهمة ىف التأهيل العلمي بالدخول ىف دراسات عليا.
-5املساعدة ىف تكوين راسامل .
السلبيات من وجهة نظر الخريجني :
-1مبلغ التمويل غري ٍ
كاف لبعض املرشوعات .
-2إرتفاع هامش األرباح
ثانيا :نتائج تحليل االستبيان:
( )1أكــر مــن  % 85مــن حجــم العينــة مل يســبق لهــم التعامــل
مــع الجهــاز املــريف وبذلــك لعــب املــرف ومحفظــة الخريجني
دورا ً كب ـرا ً يف جــذب هــذه الرشيحــة للتعامــل مــع املصــارف
ونــر الوعــي املــريف وتحقيــق الشــمول املــايل مــن خــال
اإلنتشــار الجغ ـرايف للفــروع ىف مختلــف الواليــات .
( )2إكتســاب املــرف لســمعة جيــدة وســط الخريجــن برسعــة
إجراءاتــه ومتابعتــه للمرشوعــات املمولــة .
( )3التوجــد مشــكلة ىف رشوط وضوابــط التمويــل مــن وجهــة
نظــر الخريجــن إال املطالبــة برفــع ســقف التمويــل .
( )4نســبة كبــرة مــن الخريجــن مل يتــم متليكهــا البطاقــة
املرصفيــة مــا حــد مــن إمكانيــة اإلســتفادة منهــم ىف نــر
الخدمــات املرصفيــة الحديثــة خاصــة وأن هــذه الرشيحــة لهــا
املقــدرة ىف اســتيعاب ونــر املنتجــات الحديثــة للمــرف .
( )5ضعــف التدريــب املقــدم للخريجــن خاصــة وأنــه عامــل
مهــم جــدا ً لنجــاح املرشوعــات املمولــة .
( )6إنصــب معظــم التمويــل املمنــوح للخريجــن ملرشوعــات
بــدأت مــن مرحلــة التأســيس وذلــك بنســبة تفــوق  % 75بينــا
 % 23جــاء متويلهــم للتوســع ىف مرشوعــات قامئــة .
()7نســبة الذيــن تــم متويلهــم ىف مجــال دراســتهم األكادمييــة ىف
حــدود  % 20بينــا  % 48تــم متويلهــم ىف أنشــطة تتوافــر فيهــا
للخريــج الخــرة العمليــة .
( )8إكتســاب الخريجــن للخــرة العمليــة ىف إدارة املرشوعــات
وبالتــاىل إكتســاب القدرة ىف التطوير والتوســع لهــذه املرشوعات
حيــث أن  % 75مــن حجــم العينــة تديــر مرشوعاتهــا بنفســها
.كــا أتاحــت هــذه املرشوعــات فــرص عمــل ألفـراد األرسة مــا
أتــاح تبــادل الخـرات بــن أفرادهــا .
( )9دخل املرشوع هو املصدر األسايس لسداد التمويل .
( )10أوضــح التحليــل أن  % 96مــن العينــة اســتفادوا مــن
التمويــل فائــدة قصــوى وىف مجــاالت مختلفــة كمعالجة مشــكلة
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البطالــة ,الحصــول عــى مصــدر دخــل رشيــف ,مســاعدة األرسة
,يف اكتســاب املهــارات والثقــة يف النفــس واإلحســاس باملســئولية
بجانــب اكتســاب الخــرة العمليــة يف إدارة املرشوعــات .وكان
أثــر ذلــك واضحـاً يف رغبــة  % 91منهــم يف التمويــل مــرة أخــرى .
( )11أحدثــت هــذه املرشوعــات أث ـرا ً اقتصادي ـاً متثــل بجانــب
محاربــة الفقــر والبطالــة ىف توفــر منتجــات وخدمــات يحتاجهــا
املجتمــع إضافــة المتــاك الخريجــن ألصــول تعينهــم عــى
اإلنتــاج واالعتــاد عــى أنفســهم باإلضافــة للمســاعدة ىف توفــر
فــرص عمــل ألف ـراد األرسة .
( )12تركــت هــذه املرشوعــات أثـرا ً عــى مســتوى األرسة متمثـاً
ىف تقليــل إعتــاد الخريــج عــى أرستــه بجانــب قدرتــه عــى
توفــر احتياجاتــه الخاصــة بــل وتوفــر بعــض احتياجــات األرسة
هــذا إىل جانــب األثــر النفــى بإحساســه باســتقالله ماديــاً
ومعنوي ـاً .
( )13كان أثــر هــذه املرشوعــات إيجابيـاً عــى مســتوى التعليــم
لهــذه الرشيحــة حيــث متثلــت االســتفادة ىف تطويــر مســتواهم
األكادميــي عــن طريــق الدخــول ىف برامــج دراســات عليــا بجانب
اإللتحــاق بــدورات ىف بنــاء القــدرات إضافــة ملســاهمتهم يف
تعليــم أف ـراد األرسة .
( )14مل يقــف األثــر عــى ماذكــر أعــاه بــل إمتــد إيجابــا عــى
مســتوى املســكن فقــد ســاهمت هــذه الرشيحــة ىف مســاعدة
ارسهــم ىف ســداد إيجــار املنــزل باإلضافــة للمســاهمة ىف عمليات
الصيانــة ورشاء األجهــزة اإللكرتونيــة والكهربائيــة واألثاثــات .
( )15أمــا ىف مجــال الصحــة فقــد ســاهمت هــذه الرشيحــة ىف
توفــر مصاريــف عــاج األرسة ورشاء األدويــة .
( )16امتــد األثــر اجتامعي ـاَ حيــث أصبــح الخريــج أكــر قــدرة
عــى املســاهمة ىف املناســبات االجتامعيــة  ,بجانــب متكــن
بعــض الخريجــن مــن إكــال نصــف دينهــم وترصيــف شــؤونهم
املعاشــية باإلضافــة ملســاهمة بعضهــم ىف تزويــج أفــراد مــن
أرسهــم .
( )17تحتــاج املحفظــة لتكثيــف العمــل ىف الجانــب اإلعالمــى
للرتويــج ولعكــس التجربــة .
( )18نتيجــة لــكل ذلــك وباستفســار الخريجــن بعــد تجربتهــم
ىف مرشوعــات العمــل عــن الخيــار املســتقبىل لهــم مابــن العمــل
الحــر والوظيفــة كانــت النتيجــة أن  % 70منهــم يفضلــون
االســتمرار ىف العمــل الحــر بينــا  % 13يرغبــون ىف االلتحــاق
بوظيفــة  ،ويعتــر هــذا مــؤرشا ً لنجــاح تجربــة مرشوعــات
العمــل الحــر .
املشاكل واملعوقات والحلول :
 -1عــدم وجــود برامــج للتدريــب التحويىل وخصوصـاً يف مجاالت
األنشــطة التــي تحتــاج لتدريــب عمــي باإلضافــة إىل تعــر برامــج
التدريــب .وقــد تــم الحقـاً تصميــم برامــج لتدريــب الخريجــن
بواســطة الصنــدوق القومــي لتشــغيل الخريجــن بالتعــاون مــع
مراكــز البحــوث والجامعــات والقطــاع الخــاص ومجلــس إدارة
املحفظــة كــا قامــت وحــدة الخريجــن بتنفيــذ برنامــج إرشــادي
للخريجــن املرشــحني للتمويــل باملــرف اشــتمل عــى التعريــف
باملحفظــة ومقومــات نجــاح املــروع والتعريــف باملخاطــر
املحتملــة مــع عــرض لتجــارب لبعــض املرشوعــات.
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-2ارتفــاع تكلفــة رضيبــة القيمــة املضافــة عــى الفواتــر النهائيــة
وهنــاك محــاوالت يقــوم بهــا مجلــس إدارة املحفظــة بالتعــاون
مــع الجهــات املختصــة ملعالجــة املشــكلة
-3مشــكلة الرســوم املحليــة والرتاخيــص  .وهنــاك بعــض الواليــات
قامــت بإعفــاء مرشوعــات الخريجــن منها
-4مشــكلة التســويق لبعــض منتجــات مرشوعــات الخريجــن
.ملعالجــة ذلــك تقــوم وحــدة الخريجــن اآلن يف املــرف
بتصميــم نافــذة للتســويق اإللكــروىن لعــرض منتجــات الخريجني
باإلســتفادة مــن موقــع البنــك اإللكــروين .بجانــب املشــاركة
فىياملعــارض.
-5ســفر بعــض الخريجــن ملناطــق تعديــن الذهــب والهجــرة
للخــارج مــا يضطــر البنــك للجــوء للضامنــات املقدمــة مــن
الخريجــن.
توصيات الدراسة
أوال :مقرتحات وتوصيات الخريجني :
-1رفع مبلغ التمويل .
-2إعفاء الخريجني من الرضائب والرسوم املحلية.
-3تخفيض هامش األرباح .
-4توفري ضامنات تناسب الخريجني .
-5زيادة فرتة التمويل.
ثانيا :التوصيات من واقع نتائج الدراسة:
( )1رضورة االهتــام بالتدريــب والتدريــب التحويــي وترســيخ
مفهــوم العمــل الحــر وذلــك بالتنســيق مــع الجهــات ذات الصلــة
مــع رضورة أن يؤمــن الخريــج بــأن هــذا التمويــل مســرد .
( )2رضورة إميــان منســويب املــرف بأهميــة تجربــة التمويــل
األصغــر عمومــا ومتويــل الخريجــن خصوصــا خاصــة بعــد
التجربــة الحاليــة والعمــل عــى حــل املشــاكل التــي تواجــه هــذه
املرشوعــات أول بــأول.
( )3التنســيق مــع صنــدوق الخريجــن الختيــار الخريجــن
الجاديــن والذيــن لديهــم الرغبــة واالســتعداد للعمــل الحــر
واختيــار املرشوعــات ذات الجــدوى االقتصاديــة وإالجتامعيــة
وذات أألثــر إإليجــاىب عــى املجتمــع وعــى الخريجــن .
( )4الرتكيــز عــى أســلوب املتابعــة امليدانيــة لهــذه املرشوعــات
وتوفــر كل املعينــات لهــا كأداة أساســية لنجــاح التجربــة
( )5عقــد ورشــة عمــل لــكل فــروع املــرف للوقــوف عــى
اإليجابيــات والســلبيات مــن واقــع التجربــة والعمــل عــى
تقييمهــا مــع تقييــم أداء الفــروع .
( )6العمــل عــى االســتفادة مــن قــدرات الخريجــن خاصــة وأنها
رشيحــة مســتنرية يف نــر الوعــي املــريف والرتويــج للمنتجــات
والخدمــات الحديثــة التــي يقدمهــا املــرف .
( )8العمــل بقــدر اإلمــكان عــى متويــل الخريجــن يف مجــال
تخصصهــم الــدرايس مــا يقلــل مــن مخاطــر التمويــل ويتيــح
الفرصــة لتطويــر هــذه املرشوعــات .
( )9إدخــال أســلوب التحفيــز واملنافســة بــن الفــروع والخريجــن
لرفــع مســتوى التنفيــذ والتحصيــل .
( )10تكثيــف الــدور اإلعالمــي للمحفظــة يف مجــال الرتويــج
وفىــي مجــال عكــس التجربــة .

دور المعلومات المحاسبية في تقليل مخاطر التمويل األصغر اإلسالمي

(دراسة تطبيقية البنك الزراعي السوداني
للفترة من 2008م حتى 2012م)
املستخلص

دفع الله عبدالكريم دفع الله كايف
موظف بالبنك الزراعي السوداين
موبايل3982993210
0374411190

بريد االلكرتوينmoc.oohay@28allafad

متثلــت مشــكلة البحــث يف أن التمويــل األصغــر يســتهدف متويــل الفق ـراء النشــطني
اقتصاديـاً بأمــوال املودعــن والذيــن ليــس لديهــم ضامنــات ماليــة وال أمــوال ماميزيــد
مخاطــر التمويــل األصغــر .هــدف البحــث إىل بيــان دور املعلومــات املحاســبية يف
تقليــل مخاطــر املصــارف الســودانية مــن صناعــة التمويــل األصغــر .اســتخدم الباحــث
املنهــج الوصفــى التحليــي و التاريخي،وبلــغ حجــم عينــة الدراســة( 100فــرد) مــن
موظفــى البنــك الزراعــي الســوداين .واســتخدم الباحــث االســتبانة كأداة للدراســة
موجهــة إىل مديــري اإلدارات ورؤســاء االقســام واملحاســبني واملراجعــن بالبنــك .توصــل
الباحــث إىل مجموعــة مــن النتائــج منهــا،أن توفــر معلومــات محاســبية مالمئــة تــؤدى
إىل تقليــل مخاطــر التمويــل االصغــر ،توفــر معلومــات محاســبية مالمئــة تعــد مــن
مصــادر املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا البنــك يف تقليــل مخاطــر التمويل ،توفــر قاعدة
بيانــات جيــدة عــن عمــاء التمويــل األصغــر تــؤدى لتقليــل املخاطــر وتوفــر معلومــات
محاســبية مالمئــة تــؤدي إىل عدالــة منــح التمويــل األصغــر للرشائــح املســتهدفة .بنــا ًء
عــى النتائــج أوىص الباحــث بــرورة التوســع يف اســتخدام املعلومــات املحاســبية يف
عمليــات التخطيــط بكافــة أنواعهــا ورســم السياســات املســتقبلية للبنــك ،أن تقــوم
البنــوك بإعــداد مشــاريع بواســطة بيــوت الخــرة والجهــات ذات الصلــة بقضايــا الفقــر
والفقــراء تناســب عمــاء التمويــل االصغــر ،أن يكــون التمويــل املمنــوح للرشائــح
املســتهدفة بالتمويــل األصغــر موجهــاً للمرشوعــات املنتجــة اكــر مــن االســتهالكية
وعــى البنــوك تبســيط اجـراءات وسياســات منــح التمويل األصغــر للرشائح املســتهدفة.

Abstract
The problem of this study is manifested in the fact that despite microfinance targets the economically active poor,
however, they do not have sufficient collaterals hence increase the risks of Microfinance. The aims of research is
to explain the importance of accounting information in mitigating the risk of the microfinance.
The researcher used descriptive-analytical methodology, the sample size of the study was (100) of the staff of the
Agricultural Bank of Sudan.The questionnaire was used as a devise to collect the relevant information which was
distributed to managers, departments heads, accountants and auditors in the bank. The results revealed that the
availability of good microfinance customer data base minimizes financial risk and the the availability of relevant
information leads to justice in providing microfinance to customers. The researcher recommends to expand the
utilization of accounting information in financial planning and policy formulation and the bank should prepare
microfinance projects via well experienced consultants beside the projects should be directed to target customer
groups.
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أوالً:اإلطار املنهجي للدراسة
املقدمة
يعتــر التمويــل األصغــر إحــدى اآلليــات املبتكــرة للتخفيــف
مــن حــدة الفقــر وآثــاره يف املجتمعــات التــي ظلــت تعانىــي
مــن هــذه املشــكلة ذات البعــد االقتصــادي واالجتامعــي
بتأثرياتهــا املتعــددة التــي تلقــى بظاللهــا الكثيفــة عــى
املجتمــع وإستقراره،وتكتســب هــذه اآلليــة أهميتهــا يف
الســودان ليــس فقــط مــن خــال أهدافهــا االقتصاديــة
واالجتامعيــة التــي ترمــي إىل تحقيقهــا وإمنــا مــن خــال
كونهــا تُنظــم وتُــدار بواســطة واحــدة مــن أهــم أجهــزة
املجتمــع املاليــة وأكرثهــا تأثــرا ً عــى النشــاط اإلقتصــادي
وهــو الجهــاز املــريف الــذي استشــعر مســؤوليته االجتامعيــة
وعمــد إىل املســاهمة يف املشــكالت ذات الطابــع االجتامعــي
مــن خــال هــذه اآلليــة.
مشكلة الدراسة
تكمــن مشــكلة البحــث يف ان التمويــل األصغــر يســتهدف
متويــل الفق ـراء النشــطني إقتصادي ـاً بأمــوال املودعني،والذيــن
ليســت لديهــم ضامنــات ماليــة وال أمــوال مــا يزيــد مخاطــر
التمويــل االصغــر.
ومــن هنــا ميكــن صياغــة مشــكلة الدراســة يف الســؤال
الرئيــى التــاىل:
مــا دور مالءمــة املعلومــات املحاســبية يف تقليــل مخاطــر
منــح التمويــل األصغــر يف املصــارف الســودانية؟وتتفرع مــن
هــذا الســؤال الرئيــي األســئلة الفرعيــة التاليــة:
هــل يتــم اســتخدام املعلومــات املحاســبية مــن قبــل املديرين
ورؤســاء االقســام يف املصــارف الســودانية عنــد اتخــاذ قـرارات
منــح التمويــل االصغــر ؟
هــل توفــر القوائــم املاليــة التــي تعدهــا املصــارف الســودانية
عــن املرشوعــات الصغــرى معلومــات محاســبية مالمئــة
ملتخــذى ق ـرارات منــح التمويــل االصغــر؟
هــل تحتــوي املعلومــات املحاســبية عــي الخصائــص املطلوبة
لعمليــة اتخــاذ ق ـرارات منــح التمويــل األصغــر يف املصــارف
الســودانية؟
ماهــي مزايــا مالءمــة املعلومات املحاســبية بالنســبة ملتخذي
قـرارات منــح التمويــل األصغر يف املصارف الســودانية؟
هــل وجــود نظــام محاســبى فعــال يســاعد عــى توفــر
معلومــات محاســبية مالمئــة ملتخــذى قـرارات منــح التمويــل
األصغــر يف املصــارف الســودانية ؟
أهمية الدراسة
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تنبــع أهميــة البحــث مــن كونــه يتنــاول قضيــة حياتيــة
شــغلت الكثرييــن وهــى قضيــة الحــد مــن الفقــر عــر تقديــم
خدمــات التمويــل األصغــر للفقــراء النشــطني اقتصاديــا.
أهداف الدراسة
تسعي الدراسة ايل تحقيق االهداف االتية:
بيــان دور املعلومــات املحاســبية يف تقليــل مخاطــر التمويــل
األصغــر بالبنــك الزراعــي الســوداين.
التعــرف عــى مــدى مال›مــة املعلومــات املحاســبية املتوفــرة
بهــدف اتخــاذ ق ـرارات مالمئــة.
تقييــم أثــر اســتخدام املعلومــات املحاســبية عــى عمليــة
اتخــاذ قــرارات التمويــل االصغــر.
تقديــم التوصيــات التــي تســاعد متخــذى ق ـرارات التمويــل
األصغــر لالســتفادة مــن املعلومــات املحاســبية.
فرضيات الدراسة
يسعى الباحث الختبار الفرضيات اآلتية:
توفــر معلومــات محاســبية مالمئــة يــؤدى إىل تقليــل مخاطــر
التمويــل األصغــر يف البنــك الزراعــي الســوداين.
توفــر معلومــات محاســبية مالمئــة تــؤدى إىل عدالــة منــح
التمويــل األصغــر يف البنــك الزراعــي الســوداين.
توجــد عالقــة ذات داللــة احصائيــة بــن مخاطــر العمــاء
واحجــام البنــك الزراعــي الســوداين عــن قـرار منــح التمويــل
االصغــر.
حدود الدراسة
الحدود املكانية:البنك الزراعي السوداىن  -الخرطوم
الحدود الزمانية :العام2012-2008م
ثانياً:مفهوم التمويل األصغر وأهدافه ومخاطره
مفهوم التمويل االصغر
عــرف بنــك الســودان املركــزي بأنــه التســهيل املمنــوح
للفــرد أو ملجموعــة مــن املقرتضــن الــذي ينتــج دخلهــم
االســاىس مــن األنشــطة التــي تضمــن اإلنتــاج وبيــع الســلع
والخدمات،بحيــث اليتجــاوز الحــد األعــى 10.000جنيــه
ســوداين،أو حســب مايقــرره البنــك مــن وقــت آلخر(بنــك
الســودان املركــزى ، ،ص .)7
عــرف التمويــل األصغــر بأنــه عمليــة تقديــم خدمــات ماليــة
متعــددة مثــل خدمــات الودائــع والقــروض والدفعيــات
وتحويــل النقــود والتأمــن للفقــراء وأصحــاب الدخــول
املتدنيــة مــن االرس واصحــاب املرشوعــات املتناهيــة
والصغرية،ويقــدم التمويــل األصغــر يف الغالــب بواســطة ثالثــة
مصــادر رئيســية(عبدالرحيم وفــارس أربــاب،2006 ،ص)20
البنوك الرسمية كالبنوك(خاصة البنوك املحلية).

املؤسسات شبه الرسمية مثل املنظامت غري الحكومية.
املصــادر غــر الرســمية مثــل املمولــن وأصحــاب املتاجــر
واملجموعــات التــي تضمــن بعضهــا البعــض.
عــرف التمويــل األصغــر بانــه يقصــد بــه كل تســهيل
مــاىل ممنــوح للفقــر النشــط اقتصاديــاً أو ملجموعــة مــن
الفق ـراء النشــطني اقتصادي ـاً بحيــث اليتجــاوز 20.000جنيــه
ســوداىن،للفرد حســب مايقــرره بنــك الســودان املركــزى مــن
وقــت آلخر،وذلــك ملســاعدتهم يف أى مــن األىت(بدرالديــن
عبدالرحيــم و فــارس أربــاب ،نفــس املصــدر ،ص:)22
إنشــاء أو تطويــر نشــاط إنتاجــى أو خدمــي خــاص بهــم
بهــدف إدماجهــم إقتصاديــاً.
إقتنــاء أو بنــاء أو إصــاح ســكن خــاص بهــم أو تزويدهــم
بالخدمــات الرضوريــة مثــل الكهربــاء واملــاء الصالــح للــرب.
القيــام بــإى نشــاط إقتصــادى لتوليــد الدخــل أو توفــر فــرص
العمل.
تــرز أهميــة التمويــل األصغــر مــن الناحيــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة مــن خــال النقــاط التالية(:مصطفــى محمــد
مســند2008 ،م،ص.)4
توفــر فــرص العمــل األساســية وغــرس مســئولية التدريــب
أثنــاء العمــل.
املساهمة يف الناتج املحىل اإلجاميل.
توفري سبل العيش والرزق لعدد كبري من أفراد املجتمع.
االستفادة من إمكانيات املجتمع املحيل.
تحقيق التنمية االجتامعية ومحاربة الفقر.
توظيف املدخرات وإدخالها ضمن الودائع املرصفية.
املساعدة يف توفري إحتياجات املرشوعات الكبرية.
املساهمة يف التشغيل الكامل للموارد.
يــرى الباحــث مــن التعاريــف الســابقة للتمويــل األصغــر
بأنــه تشــجيع فــرص التوظيــف الــذاىت وتنشــيط الــدورة
االقتصاديــة املحليــة بإســتغالل الطاقــات الكامنــة خاصــة
طاقــات ذوى الدخــل املحــدود.
ثانياً :أهداف التمويل األصغر
يهــدف التمويــل األصغــر إىل املســاهمة يف التنميــة االقتصادية
و إيجــاد فــرص الســتخدام املنتــج والتخفيــف مــن حــدة الفقر
كــا يهــدف إىل إدمــاج اقتصــادي للفقـراء وأصحــاب الدخــول
املنخفضــة وكذلــك دعــم إدارة األعــال الصغــرة واإلســهام يف
الصحــة والتعليــم ورفــع القــدرات والتقنيــة البديلــة ومتكــن
املــرأة مــن إدارة املرشوعــات ومتليكها(البنــك الزراعــي
الســوداين ,دليــل التمويــل األصغــر (,الخرطــوم :إدارة التمويــل
األصغــر 2011 ,م  ،ص.)8

ثالثاً :مخاطر التمويل االصغر
مفهوم املخاطر
هنالــك العديــد مــن التعاريــف تناولــت مصطلــح املخاطــر
وميكــن التطــرق لبعــض منهــا يف هــذا املبحــث عــى ســبيل
املثــال ال الحــر.
عرفــت لجنــة التنظيــم املــرىف املنبثقــة عــن هيئــة قطــاع
املصــارف يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة إدارة املخاطــر
بأنهــا إحتــال حصــول الخســارة إمــا بشــكل مبــارش مــن
خــال خســائر يف نتائــج االعــال أو خســائر يف راس املــال،أو
بشــكل غــر مبــارش مــن خــال وجــود قيــود تحــد مــن قــدرة
املــرف عــى تحقيــق أهدافــه وغاياته،حيــث إن مثــل هــذه
القيــود تــؤدى إىل إضعــاف قــدرة املــرف عــى االســتمرار
يف تقديــم أعاملــه ومامرســة أنشــطته مــن جهــة وتحــد
مــن قدرتــه عــى اســتغالل الفــرص املتاحــة يف بيئــة العمــل
املــرىف مــن جهــة أخرى(صديــق عثــان عىل،مخاطــر
التمويــل املرصىف(،الخرطوم،املعهــد العــاىل للدراســات
املرصفيــة واملاليــة2006 ،م)،ص42
عــرف املخاطــر بأنهــا التقلــب املحتمــل يف النواتــج وأن
الخطــر مفهــوم موضوعــى وميكــن قياســه كميـاً وأنــه يخلــق
يخســائر محتملــة حيــث ميكــن أن يرتتــب عــى التعريــف
الــذي يصاحــب الخطــر مكاســب أو خســائر والميكــن التنبــؤ
بأيهــا ســوف يحــدث فعالً(خالــد وهيــب،إدارة املخاطــر
املالية(،عــان2009 :م ،ص .)71
.2أنواع مخاطر التمويل االصغر
تتمثل مخاطر التمويل األصغر يف التايل:
أ.مخاطــر تتعلــق بالدولــة تتمثــل أهــم املخاطــر التــي تتعلــق
بــأداء الدولــة يف اآليت (:مصطفــى محمــد مســند 2008 ،م
ص ص.)12-11،
خطــر إرتفــاع الرضائــب عــى قطــاع األعــال الصغــرة عمومــا
ً و التنميــة االجتامعيــة عــى وجــه الخصــوص .
ضعــف التنســيق بــن الدولــة و مؤسســات التمويــل األصغــر
مبــا فيهــا املصــارف.
املخاطــر املرتبطــة بنقــص املعلومــات فمؤســات التمويــل
األصغــر أو اإلدارات أو الجهــات ذات الصلــة بالتمويــل األصغر
بحاجــة إىل قطــاع يديــر ويســيطر عــى تدفــق املعلومــات
حتــى تســهل إدارتــه .
ب.مخاطــر تتعلــق باملصــارف :إن أهــم املخاطــر ذات العالقــة
بالجهــاز املــريف التــي يواجههــا التمويــل األصغــر تتمثــل يف
األيت (:نفــس املصــدر،ص .)13
عــزوف املصــارف عــن متويــل هــذا القطــاع بســبب ارتفــاع
تكلفــة التمويــل .
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اشـراط املصــارف لتوفــر ضامنــات كافيــة عنــد التمويــل مــا
يحــول دون إمكانيــة حصــول أصحــاب الحــرف و الصناعــات
الصغــرة عــى األمــوال الالزمــة لتنفيــذ مرشوعاتهــم وهــذا
مايشــكل تهديــدا ً الســتمرارية املرشوعــات التــي يتــم متويلها.
إشــراط املصــارف لعقــد إيجــار أو شــهادة بحــث لــأرض
التــي يعمــل عليهــا قطــاع األعــال الصغــرة مــا يحــول دون
حصــول هــذا القطــاع عــى متويــل مــن املصــارف ألنــه غالبــا ً
مــا يعمــل يف محــات مؤقتــة أو يف املنــازل.
تشــرط املصــارف بطاقــة اتحــاد أصحــاب العمــل حتــى يتــم
التعامــل مــع العميــل يف حــن أن معظــم الذيــن يتقدمــون
للتمويــل األصغــر ال توجــد لديهــم بطاقــات.
ضعــف املبالــغ التــي توفرهــا املصــارف ألصحــاب املرشوعــات
الصغــرة يحــول دون تحقيــق املنتــج ألهدافــه وبالتــايل
يضعــف تحقيــق لألربــاح املرجــوة كــا قــد تضعــف أيضــا
إمكانيــة تســديد مــا عليهــم مــن التزامــات.
تفضيــل املصــارف للتمويــل عــر صيغــة املرابحــة يدفــع
بالعمــاء لتحديــد فــرة قصــرة للتمويــل تفاديــا إلرتفــاع
تكلفــة اإلنتــاج مــا يــؤدي بــدورة إىل فشــل الســداد بســبب
عــدم بــدء املــروع إلنتاجــه بكفــاءة خــال هــذه الفــرة
القصــرة.
ضعــف املتابعــة ملرشوعــات التمويــل األصغــر مــن قبــل
املصــارف بســبب قلــة عــدد املوظفــن.
متركــز معظــم فــروع املصــارف باملــدن الكــرى بحثــا عــن
تحقيــق األربــاح ،يف حــن أن قطــاع األعــال الصغــرة
والتنميــة االجتامعيــة يتمركــز يف الريــف.
يــرى الباحــث إن وجــود قاعــدة بيانــات متاحــة للمصــارف
واملؤسســات التــي تســعى لتقديــم خدمــات التمويــل قــد
يشــجع املصــارف لتقديــم هــذه الخدمــة وهــذا يســتوجب ان
تلعــب الدولــة الــدور االكــر يف توفــر البيانــات واملعلومــات
عــن الرشائــح املســتهدفة مــن محــدودى الدخــل وتذليــل
املخاطــر والعقبــات التــي تعــرض صناعــة التمويــل األصغر يف
الســودان عــر توفــر قاعــدة بيانــات واعــداد دراســة جــدوى
اقتصاديــة ملرشوعــات صغــرة تناســب رشيحــة محــدودى
الدخــل وتوفــر الضامنــات التــي تضمــن اســرداد املبالــغ عــر
صناديــق التكافــل االجتامعــي وديــوان الــزكاة وان تتبنــى
الحكومــة مســئولية تســويق منتجــات هــذا القطاع،وســيؤدي
ذلــك إىل مســاهمة املصــارف يف عمليــة محاربــة الفقــر
وبرنامــج التنميــة االجتامعيــة واالقتصاديــة الــذي تســعى
الدولــة لتحقيقــه مــن أجــل توزيــع عــادل للــروة بــن
كافــة رشائــح املجتمــع واالســتفادة مــن املــوارد واملنتجــات
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املحليــة يف زيــادة الدخــل القومــي وكل ذلــك يتحقــق بتوفــر
نظــام معلومــات فعــال وكــفء يســتطيع انتــاج معلومــات
محاســبية مالمئــة تســاعد متخــذي ق ـرارات التمويــل.
تجربة التمويل األصغر يف السودان
بــدأ التمويــل األصغــر يف الســودان خــال فــرة الثامنينيــات
مــن القــرن املــايض أي قبــل أكــر مــن ثالثــن عام ـاً وهنالــك
العديــد مــن تجــارب التمويــل التقليدية (الشيل،الختة،كشــف
العزاء،النفري،الجرورة،املســاقاة،الصناديق الخرييــة والجمعيات
التعاونيــة الخرييــة).
اهتمــت السياســة النقديــة والتمويليــة خــال فــرة
التســعينات بتمويــل االرس املنتجــة والحرفيــن واملهنيــن
وإعتربتهــا مــن القطاعــات ذات اآلولويــة يف التمويــل
املرصيف،وتخصيــص نســبة % 10مــن محفظــة متويــل بالبنــوك
للتمويــل األصغر(ماعــرف بالضــان الشــخىص)ومن ثــم رفــع
إىل  % 12ىف العام2007م،وذلــك يف إطــار خطــة الدولــة
التــي تهــدف لتخفيــف حــدة الفقر(,الخرطــوم ،يونيكونــز
).
لالستشــارات املحــدودة 2006 ,م ،ص9
أنشــأ بنك الســودان املركــزى يف نفس العــام أي 2007م وحدة
متكاملــة لــإرشاف وســن الترشيعــات ورســم السياســات
وتطويــر الرصافــة االجتامعيــة والتنمويــة يف مجــال التمويــل
االصغر،وســميت بوحــدة التمويــل األصغــر ببنــك الســودان
املركــزي وذلــك بإقامــة مؤسســات وأنشــطة فاعلــة يف هــذا
الجانــب وتقليــل حــدة الفقــر وســط قطاعــات املجتمــع
ورفــع مســتوى املعيشــة ودفــع النشــاط االنتاجــي لتحقيــق
التنميــة االقتصاديــة املتوازنــة يف كافــة أنحــاء البالد،وهــذا
باالضافــة الهتــام مؤسســات املجتمــع املــدىن والصناديــق
االجتامعية(بنــك الســودان املركــزي و يونيكونــز لالستشــارات
).
املحــدودة  ،نفــس املصــدر ،ص12
خامســاً:مالءمة املعلومــات املحاســبية لقــرارات التمويــل
األصغــر
عــى الرغــم مــن اختــاف آراء الكتــاب يف تحديــد مفهــوم
املعلومــات املحاســبية،إال أنهــم اتفقــوا فيــا بينهــم عــى أن
املالءمــة يف املعلومــات املحاســبية تعني وفاء هــذه املعلومات
يف التوقيــت املالئــم باحتياجــات متخــذي الق ـرار،أن املالءمــة
خاصيــة مــن خصائــص املعلومــات املحاســبية لهــا عالقــة
وثيقــة بالغــرض الــذي أعــدت مــن أجلــه ،وأن املعلومــات
املحاســبية هــي التــي متكــن مســتخدميها مــن اتخــاذ القـرار
وتســاعدهم عــى التنبــؤ بالنتائــج املتوقعــة مســتقبالً ،كــا
متكنهــم مــن التعــرف عــى دقــة توقعاتهــم الســابقة.
ولــي تتحقــق املالءمــة يف املعلومــات املحاســبية يجــب أن

تصــل إىل مســتخدميها يف الوقــت املالئم،كــا يجــب أن تكــون
لهــا قيمــة تنبؤيــة وقيمــة رقابيــة أو تصحيحيــة ،بحيــث
تتوافــر فيهــا صفــة الصالحيــة لالســتخدام يف تقويــم األنشــطة
املاضيــة وتصحيــح التوقعــات الســابقة.
كــا أن نجــاح تطبيــق املالءمــة كمبــدأ يعتمــد عــى مــدى
إدراك املحاســب لطبيعــة االحتياجــات مــن املعلومــات ومدى
كفايتهــا عــن الــيء موضــوع اإلدراك،كــا أن التوســع يف
اإلفصــاح زادت أهميتــه مــع ازديــاد املالءمــة وعــن ارتبــاط
املالءمــة باإلفصــاح املحاســبي و أن اتجــاه التوســع يف
اإلفصــاح املحاســبي يعــد امتــدادا ً لفــرص كفــاءة الســوق،
وأن املعلومــات املحاســبية املالمئــة ســوف تنعكــس بالــرورة
عــى القــرارات مــن جانبني(عصــام الديــن محمــد متــويل
،2010،ص:)40
الجانب األول:
يرتبط باملالءمة بالنسبة لنامذج اتخاذ القرارات.
الجانب الثاين:
يرتبط باملالءمة بالنسبة ألهداف متخدي القرارات.
ويف عــام 1994م أعــد املعهــد األمريــي للمحاســبني القانونيــن
( )AICPAتقريــرا ً عــن احتياجــات مســتخدمي املعلومــات
املحاســبية،وركز عــى أهميــة مالءمــة املعلومــات املحاســبية،
وأورد يف تقريــره تعتــر املالءمــة عامــاً مهــاً وأساســياً يف
التقاريــر املاليــة ،كــا أنهــا تفيــد املســتثمرين يف اتخــاذ
القــرارات االســتثامرية(عبد املقصــود دبيان،كــال الديــن
الدهــراوى 2005،م ،ص .)49
كــا أن املعلومــات ميكــن أن تتوافــر فيهــا بعــض الخصائــص
ورغــم ذلــك تكــون غــر مالمئــة ،ولــي تكــون هــذه املعلومات
مالمئــة البــد مــن وجــود عالقــة بــن إعــداد وتجهيــز هــذه
املعلومــات وتحديــد االحتياجــات الالزمــة لهــا ،وقــدرة هــذه
املعلومــات عــى إحــداث تغيــر يف اتجــاه املشــكلة أو الحالــة
أو الحدث،وتعتمــد املالمئــة عــى نوعيــة املعلومــات الالزمــة
للجهــات املســتخدمة لتلــك التقاريــر لتمكينهــا مــن اتخــاذ
القــرارات املناســبة(الحنطاوي محمــد يوســف2002 ،م ،ص
.)87
كــا أن خاصيــة املالءمــة تقــي بــرورة اختيــار طــرق
القيــاس والعــرض واإلفصــاح املحاســبي عــن السياســات
املحاســبية التــي تــم اتباعهــا حتــى تســهم يف عمليــة اتخــاذ
القرارات،وينعكــس مقــدار كفايــة اإلفصــاح عــى مالءمــة
املعلومــات املحاســبية التخــاذ القــرارات وقــد ضمــن هــذا
املوضــوع يف اقتصاديــات املعلومــات إذ تعتــر املعلومــة
املحاســبية ســلعة يف الســوق ميكــن طلــب مــا يحتاجــه

املســتخدمون منهــا بثمن(الــراوى حكمــت احمــد1999 ،م،
ص.)94
سادســاً :دراســة الحالة:نشــاة وتطــور البنــك الزراعــي
الســوداىن
أوالً :النشأة واألهداف
تأســس البنــك الزراعــي الســوداىن مبوجــب قانــون يف
عــام1957م ،وزاول نشــاطه عام1959م،وتعــود ملكيتــه
لحكومــة الســودان(وزارة املالية+البنــك املركزي)،ويبلــغ رأس
مالــه (اثنــن مليــار جنيــه) ومتكــن البنــك مــن إرســاء بنيــات
تحتيــة تتمثــل يف املقــر الرئيــى وشــبكة الفــروع املنتــرة يف
جميــع أنحــاء القطــر والبالــغ عددهــا 99فرع ـاً  17 +مكتب ـاً
داخــل الســودان باإلضافــة لفــرع تشــاد(البنك الزراعــي
السوداىن،منشــورات البنــك الزراعــي الســوداين2013،م ،ص
ص .)-5 3
يهــدف البنــك إىل إحــداث نهــوض اقتصــادى واجتامعــى
يســتهدف يف املقــام االول إنســان الســودان عــر العمــل
بفعاليــة لحشــد املــوارد واإلمكانــات املاديــة واملاليــة والبرشية
لتنميــة زراعيــة نباتيــة وحيوانيــة شــاملة عــن طريــق وجــود
واســع وســط املنتجــن مــن الــزراع والرعــاة.
ثاني ـاً:دور البنــك الزراعــي الســوداين يف التنميــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة
ويعتــر البنــك الزراعــي الســوداين بنــك تنمــوي منــوط بــه
إحــداث نهــوض اقتصــادي واجتامعــي يســتهدف يف املقــام
االول إنســان الســودان عــر العمــل بفعاليــة لحشــد املــوارد
واإلمكانــات املاديــة واملاليــة والبرشيــة لتنميــة زراعيــة نباتيــة
وحيوانيــة شــاملة عــن طريــق وجــود واســع وســط املنتجــن
مــن الــزراع والرعــاة يقــدم البنــك مــن خاللــه خدمــات
متويليــة ومرصفيــة وتســويقية وإرشــادية متكاملــة ومتميــزة
تبنــى قــدرات املنتجــن زراعـاً ورعاة وتــرىض رغبــات املودعني
واملســتثمرين واملســاهمني عــى حــد سواء،باســتخدام أفضــل
التقنيــات واألدوات املرصفيــة الحديثــة وبــكادر مؤهــل
ومقتــدر إلحــداث تحــول يف القطــاع الزراعــي ليصبــح قطاعـاً
اقتصاديــاً قــادرا ً عــى التنافــس إقليميــاً وعامليــاً ومشــاركاً
بفعاليــة يف ســلة غــذاء العامل(البنــك الزراعــي الســوداىن،نفس
املصــدر،ص.)8
ميكــن بيــان دور البنــك الزراعــي الســوداين يف التنميــة
االقتصاديــة واالجتامعيــة مــن خــال عــرض حجــم التمويــل
املمنــوح للقطاعــات املختلفــة خــال فــرة الدراســة 2008م
اىل2012م وتحديــد ماخصــص للتمويــل األصغــر يف الجــدول
رقــم(.)1
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البيان

م

2008م
2009م
2010م
2011م
2012م

حجــم التمويــل املــرىف الفعــى املمنــوح حجــم التمويــل األصغــر الفعــى نسبة التمويل األصغر
املمنــوح
للقطاعــات املختلفــة
774.000.000
762.000.000
796.000.000
683.000.000
1.106.000.000

121.576.789
88.577.031
97.310.343
199.674.646
302.099.918

15%
11%
12%
29%
27%

املصدر :البنك الزراعي السوداين  ،ادارة التمويل األصغر ،و ادارة االحصاء و املعلومات
يتضــح مــن الجــدول رقــم( )1اعــاه دور البنــك الزراعــي الســوداىن يف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة مــن خــال حجــم التمويــل
املمنــوح للقطاعــات املختلفة.
سابعاً:تحليل البيانات واختبار الفرضيات
اوالً:إجراءات دراسة الحالة
منهجية الدراسة
اتبــع الباحــث مزيجـاً مــن مناهــج البحــث العلمــي تتمثــل يف املنهــج الوصفــي التحليــي وهــو املنهــج الــذي يســتخدم يف دراســة
األوضــاع الراهنــة للظواهــر مــن حيــث خصائصها،اشــكالها،وعالقاتها،والعوامل املؤثــرة يف ذلــك ،وهذايعنــي أن املنهــج الوصفــي
يهتــم بدراســة حــارض الظواهرواألحــداث ويشــمل يف كثــر مــن األحيــان عــي عمليــات تنبــؤ ملســتقبل الظواهــر واألحــداث التــي
يدرســها.
ثانياً:مجتمع وعينة الدراسة
يقصــد مبجتمــع البحــث املجموعــة الكليــة مــن التــي يســعى الباحــث أن يعمــم عليهــا النتائــج ذات العالقــة باملشــكلة
املدروســة،ويتكون مجتمــع البحــث األصــي مــن (100فــرد) مــن الذكــور واألنــاث العاملــن بالبنــك الزراعــي الســوداىن.
عينة الدراسة
فقــد تــم اختيارهــا بطريقــة عشــوائية منظمــة مــن مجتمــع البحــث حيــث قــام الباحــث بتوزيــع ( )100اســتامرة اســتبيان
عــى املســتهدفني واســتجاب ( )80فــردا ً ،حيــث أعــادوا االســتامرات بعــد ملئهــا بــكل املعلومــات املطلوبــة أى مانســبته ()%.80
مــن املســتهدفني،ومتثلت عينــة البحــث يف مديــري الٌــدارات ورؤســاء األقســام واملراجعــن واملحاســبني العاملــن بالبنــك الزراعــي
الســوداىن .
العينةواملؤهل العلمي
جدول رقم( )2توزيع العينة حسب املؤهل العلمي.
البيان
دبلوم وسيط
بكالوريوس
دبلوم عايل
ماجستري
دكتوراه
ثانوي اكادميي
املجموع

التكرار
8
28
17
17
7
3
80

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية2013،م
يوضح الجدول رقم ( )3توزيع العينة حسب التخصص العلمي
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البيان
محاسبة

التكرار
39
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النسبة
10.0
33.8
21.3
21.3
8.8
3.8
100.0

النسبة
48.8

إدارةأعامل
دراسات مرصفية
اقتصاد
زراعة
تقنية معلومات
متويل
أكادميي
املجموع

10
5
14
9
1
1
1
80

البيان
مديرادارة
رئيس قسم
محاسب
مراجع داخيل
مراقب مايل
مفتش اقتصادي
ضابط متويل
مراجع حسابات
مفتش استثامر
مفتش زراعي
مفتش اداري
مهندس تقني
امني مخازن
اداري
املجموع

التكرار
7
14
28
6
5
1
11
1
1
1
2
1
1
1
80

البيان
5سنوات فاقل
10-6سنوات
20-11سنة
 25-21سنة
اكرثمن 25سنة
املجموع

التكرار
13
8
18
36
5
80

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية2013،م
جدول رقم( )4توزيع العينة حسب الوظيفة.

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية2013،م
جدول رقم( )5توزيع العينة حسب سنوات الخربة.

املصدر :إعداد الباحث من الدراسة امليدانية2013،م

12.5
6.3
17.5
11.3
1.3
1.3
1.3
100.0
النسبة
8.8
17.5
35.0
7.5
6.3
1.3
13.8
1.3
1.3
1.3
2.5
1.3
1.3
1.3
100.0
النسبة
16.3
10.0
22.5
45.0
6.3
100.0

أداة الدراسة
أداة البحــث عبــارة عــن الوســيلة التــي يســتخدمها الباحــث يف جمــع املعلومــات الالزمــة عــن الظاهرة موضــوع الدراســة ،وتوجد
العديــد مــن األدوات املســتخدمة يف مجــال البحــث العلمــي للحصول عىل املعلومــات والبيانــات الالزمة للدراســة،وقداعتمدالباحث
عــى االســتبيان كأداة رئيســية لجمــع املعلومــات مــن عينة الدراســة،حيث أن لالســتبيان مزايــا منها:
ميكن تطبيقه للحصول عىل معلومات عىل عدد من األفراد.
مجلة ضامن الودائع املرصفية  -تصدر عن صندوق
ضامن الودائع املرصفية  -العدد الثاين  -ديسمرب 2016م

51

قلة تكلفته وسهولة تطبيقه.
سهولة وضع أسئلته وترسيم ألفاظه وعباراته.
يوفر االستبيان وقتاً للمستجيب ويعطية فرصة للتفكري.
يشعر املجيبون عىل االستبيان بالحرية يف التعبري عن اآلراء التي يخشون عدم موافقة اآلخرين عليها.
اختبار الفرضيات
تحليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالفرضيه األوىل:
ينص الفرض األول عىل اآليت :توفر معلومات محاسبية مالمئة تؤدي إىل تقليل مخاطر منح التمويل األصغر:
الجــدول رقــم ( )6يبــن التك ـرارات واختبــار مربــع كاي ومســتوى الداللــه لتحليــل فق ـرات قامئــة (توفــر معلومــات محاســبيه
مالمئــه تــؤدي إىل تقليــل مخاطــر منــح التمويــل األصغــر).
الرأي
الفقرة
محايد
ال أوافــق
ال أوافق
بشــد ة
4
توفــر معلومــات محاســبية مالمئــة تعــد مــن
1
مصــادر املعلومــات التــي يعتمــد عليهــا البنــك يف -
تقليــل مخاطــر التمويــل.

توفــر قاعــدة بيانــات جيــدة عــن عمــاء التمويــل
األصغــر تــؤدى لتقليــل املخاطــر.
تســاعد املعلومــات املحاســبية املالمئــة متخــذى
القـرارات عــى التأكــد مــن دقــة وصحة االجـراءات
واتخــاذ الق ـرارات املاليــة الرشــيدة.
توفــر نظــام معلومــات متطــور تكنلوجيـاً يســهم يف
تقليــل مخاطــر التمويــل.
توجــد بالبنــك سياســة واضحــة لالســتفادة مــن
املعلومــات املحاســبية يف اتخــاذ ق ـرارات التمويــل.
وجــود كادر محاســبى كــفء يســهم يف ســهولة
عمليــة اتخــاذ قــرارات التمويــل الصحيحــة.
توفــر معلومــات محاســبية مالمئــة متكــن متخــذى
القــرارات املاليــة واالداريــة مــن التنبــؤ بالنتائــج
املتوقعــة يف املســتقبل.

-

-

-

-

1

2

-

9

-

4

-

2

أوافق
42

1

26

5

32

4

35

14

38

8

34

5

33

أ وا فــق كاي
بشــد ة

الداللة

33

63.50

000.

53

50.7

000.

43

28.6

000.

38

88.1

000.

19

24.1

000.

34

39.6

000.

40

55.9

000.

اتجاه
العبارة
أوافق
بشدة
أوافق
بشدة
أوافق
بشدة

أوافق
بشدة
أوافق
أوافق
بشدة
أوافق
بشدة

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )6أعــاه أن أفـراد العينــة قــد أكــدوا الفرضيــة ،ويظهــر ذلــك مــن خــال إجابــات أفـراد العينــة حــول
غالبيــة عبــارات املحــور.
يوضــح الجــدول رقــم ( )7املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ونتائــج اختبــار (ت) الفــرض األول (توفــر معلومــات
محاســبيه مالمئــة تــؤدي إىل تقليــل مخاطــر منــح التمويــل األصغــر)
متســط املحــور
النظــرى

21

املتسط
الحساىب

30,25

االنحراف
املعياري

3,04

قيمة(ت)

27,16

مستوى

الداللة
0,000

التفسري
دالة

الراي

أوافق بشدة

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )7أعــاه ومــن خــال الجــزء الخــاص باختبــار املحــور ككل أن هنــاك فروقـاً ذات داللــة احصائيــة بــن
متوســط أفـراد العينــة ومتوســط املقيــاس ،وهــذا يعنــي أن معظهــم أجــاب عــى عبــارات املحــور ب(أوافــق بشــده) مــا يشــر
إىل قبــول الفرضيــه االوىل.
تحليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:
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ينص الفرض الثاين عىل اآليت :توفر معلومات محاسبية مالمئة تؤدي إىل عدالة منح التمويل األصغر للرشائح املستهدفة
الجــدول رقــم ( )8يبــن التك ـرارات واختبــار مربــع كاي ومســتوى الداللــة لتحليــل فق ـرات قامئــة (توفــر معلومــات محاســبيه
مالمئــه تــؤدي إىل عدالــة منــح التمويــل األصغــر للرشائــح املســتهدفة)
الرأي
الفقرة
محايد
ال أوافــق
ال أوافق
بشــد ة
7
توفــر معلومــات محاســبية ذات قــدره تنبؤيــة
1
تســاعد اإلدارة يف صياغــة وتصميــم الخطــط -
املســتقبلية.
17
تتميــز املعلومــات املحاســبية لــدى البنــك
4
باملوضوعيــة وعــدم التحيــز.
16
تتميــز املعلومــات املحاســبية يف البنــك بدرجــة
3
مــن الوضــوح.
20
تتميــز املعلومــات املحاســبية يف البنــك بخاصيــة
2
1
الشــمول.
23
تصــل املعلومــات املحاســبية الالزمــة ملتخــذى
9
2
القــرار يف الوقــت املناســب.
22
تتميــز املعلومــات املحاســبية يف البنــك بخاصيــة
10
1
املقارنــة.
22
متتــاز املعلومــات املحاســبية يف البنــك بقابليتهــا
9
3
للقيــاس الكمــى.

أوافق
47
14
38
46
28
35
32

أ وا فــق كاي
بشــد ة

الداللة

25

64.2

000.

18

35.5

000.

23

31.9

000.

11

85.1

000.

18

27.6

000.

12

42.1

000.

14

32.1

000.

ا تجــا ه
ا لعبــا ر ة
أوافق

أ و ا فــق
بشــد ه
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق
أوافق

يتضــح مــن الجــدول رقــم( )8أعــاه أن أف ـراد العينــة قــد أكــدوا الفرضيــة (توفرمعلومــات محاســبيه مالمئــة تــؤدي إىل
عدالــة منــح التمويــل األصغرللرشائــح املســتهدفه) ويظهــر ذلــك مــن خــال إجابــات أفـراد العينــة حــول غالبيــة عبــارات املحــور
وهــذا واضــح مــن خــال قيــم مربــع كاي االحتامليــة .
الجــدول جــدول رقــم ( ) 9يوضــح املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ونتائــج اختبــار (ت) للفــرض الثــاين (توفــر
معلومــات محاســبيه مالمئــه تــؤدي إىل عدالــة منــح التمويــل األصغــر للرشائــح املســتهدفة)
متوســط املحــور املتوسط
الحساىب
النظــري
26,7
21

االنحراف
املعياري
4,23

قيمة(ت)

12,0

مستوى الداللة التفسري
دالة

0,000

الراي

أوافق

يوضــح الجــدول رقــم( )9أعــاه ومــن خــال الجــزء الخــاص باختبــار املحــور ككل أن هنــاك فــروق ذات داللــة احصائيــة بــن
متوســط أفـراد العينــة ومتوســط املقيــاس لصالــح أفـراد العينــة وهــذا يعنــي أن معظهــم أجــاب عــى عبــارات املحــور ب(أوافــق)
مــا يشــر إىل قبــول الفرضيــه الثانيــة.
تحليل ومناقشة النتائج املتعلقة بالفرض الثالث:
ينــص الفــرض الثالــث عــى اآليت :توجــد عالقــه ذات داللــة إحصائيــة بــن مخاطــر العمــاء وإحجــام البنــوك عــن ق ـرار منــح
التمويــل األصغــر.
الجدول رقم ( )10يبني التكرارات واختبار مربع كاي ومستوى الداللة لتحليل فقرات القامئة
الفقرة

الرأي
محايد
ال أوافــق ال
بشــد ه أوافــق

أوافق

أ وا فــق كاي
بشــد ه

الداللة
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ا لعبــا ر ة
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ضعــف االهتــام بتوفــر معلومــات عــن
عمــاء التمويــل األصغــر يــؤدي إىل إحجــام
البنــوك عــن منــح التمويــل االصغــر.
عــدم فعاليــة قاعــدة عمــاء التمويــل األصغــر
تســاعد البنــوك عــى عــدم منــح التمويــل
االصغــر.
ضعــف الضامنــات الكافيــة لعمــاء التمويــل
األصغــر يــؤدى إىل احجــام البنــك عــن منــح
التمويــل االصغــر.
تســاهم املعلومــات املحاســبية يف تصحيــح
الق ـرارات التمويليــة وتعزيزهــا والتأكــد مــن
فاعليتهــا
عــدم توفــر معلومــات عــن تعامــل العميــل
الســابق يف التمويــل يــؤدى إىل احجــام البنــك
عــن ق ـرار منــح التمويــل.
تســاهم املعلومــات املحاســبية يف تقييــم
املوقــف املــاىل لعمــاء التمويــل االصغــر.
تســاهم املعلومــات املحاســبية يف تقليــل
مخاطــر منــح التمويــل األصغــر.

-

3

-

8

3

11

2

-

1

11

-

4

-

2

5

35

10

14

6

31

9

41

7

29

3

40

6

34

38
18
29
28

45.22
31.16
34.23

000.
000.
000.

000. 104.78

32

69.26

000.

33

22.64

000.

38

83.42

000.

أوافق
بشدة
أ و ا فــق
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أوافق
أوافق
أوافق
بشده
أوافق
أوافق
بشدة

يتضــح مــن الجــدول رقــم ()10أعــاه أن أفـراد العينــة قــد أكــدوا الفرضيــه (توجدعالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مخاطرالعمــاء
وإحجــام البنــوك عــن قرارمنــح التمويــل األصغــر) ويظهــر ذلــك مــن خــال إجابــات أفـراد العينــة حــول غالبيــة عبــارات املحــور
مــا يشــر إىل قبــول الفرضيــه الثالثــة.
الجدول رقم ( )11يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) للفرض الثالث

21

متوسط
املحور
النظرى

املتوسط
الحساىب

28,9

ا ال نحــر ا ف قيمة(ت)
ا ملعيــا ر ي

3,7

19,14

مستوى

التفسري

الراي

الداللة
0,000

دالة

أوافق بشدة

يوضــح الجــدول رقــم ( )11أعــاه ومــن خــال الجــزء الخــاص باختبــار املحــور ككل أن هنــاك فروق ـاً ذات داللــة إحصائيــة بــن
متوســط أف ـراد العينــة ومتوســط املقيــاس لصالــح أف ـراد العينــة مــا يشــر إىل قبــول الفرضيــه الثالثــة.
النتائج:
خرج البحث بالنتائج التالية:
ان توفر معلومات محاسبيه مالمئة يؤدي إىل تقليل مخاطر منح التمويل األصغر .
توفر معلومات محاسبية مالمئة تعد من مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البنك يف تقليل مخاطر التمويل.
توفر قاعدة بيانات جيدة عن عمالء التمويل األصغر يؤدي لتقليل املخاطر.
تســاعد املعلومــات املحاســبية املالمئــة متخــذى الق ـرارات عــى التأكــد مــن دقــة وصحــة االج ـراءات واتخــاذ الق ـرارات املاليــة
الرشــيدة.
توفر نظام معلومات متطور تكنلوجياً يسهم يف تقليل مخاطر التمويل.
توجد بالبنك سياسة واضحة لالستفادة من املعلومات املحاسبية يف اتخاذ قرارات التمويل.
وجود كادر محاسبي كفء يسهم يف سهولة عملية اتخاذ قرارات التمويل الصحيحة.
توفــر معلومــات محاســبية مالمئــة متكــن متخــذى القــرارات املاليــة واإلداريــة مــن التنبــؤ بالنتائــج املتوقعــة يف
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املســتقبل.
توفرمعلومات محاسبية مالمئة تؤدي إىل عدالة منح التمويل األصغرللرشائح املستهدفة).
توجدعالقة ذات داللة إحصائية بني مخاطرالعمالء وإحجام البنوك عن قرارمنح التمويل األصغر.
التوصيات:
بناء عىل النتائج التي تم التوصل إليها أوىص البحث باآليت:
رضورة التوسع يف استخدام املعلومات املحاسبية يف عمليات التخطيط بكافة أنواعها ورسم السياسات املستقبلية للبنك .
أن تقــوم البنــوك بزيــادة املعرفــة واالطــاع للــكادر املحاســبي الــذي يعمــل بالدائــرة املاليــة لديهــا وخاصــة فيــا يتعلــق باملعايــر
املحاســبية الدوليــة ملــا لهــا مــن أهميــة كبــرة تســاعدهم يف االرتقــاء مبســتواهم العلمــي واملعــريف يف مجــال املحاســبة وهــذا
مــن شــأنه أن يزيــد موضوعيــة ودقــة إعــداد القوائــم والتقاريــر املاليــة ،وبالتــايل الحصــول عــى معلومــات محاســبية متميــزة
بخصائصهــا املطلوبــة.
رضورة التعــرف عــى طبيعــة املعلومــات التــي تحتاجهــا كل فئــة إداريــة ومراعــاة اختــاف الفئــات املســتخدمة للمعلومــات وتعدد
احتياجاتهــم ،وكذلــك توفــر املعلومــات الالزمــة لنــاذج اتخــاذ القـرارات وذلــك لرفع كفــاءة وفعاليــة املعلومات املحاســبية.
أن تقوم البنوك بإعداد مشاريع بواسطة بيوت الخربة تناسب عمالء التمويل األصغر.
رضورة وجود سوق يستوعب منتجات عمالء التمويل األصغر وتشجيع املنتجات الوطنية عىل املستوردة.
أن يكون التمويل املمنوح للرشائح املستهدفة بالتمويل األصغر موجهاً للقطاعات املنتجة اكرث من االستهالكية.
أن تقوم البنوك بعملية املتابعة الدورية لتقييم مرشوعات عمالء التمويل األصغر.
أن تقوم البنوك بتبسيط إجراءات وسياسات منح التمويل االصغر.
توصيات مقرتحة لدراسات مستقبلية:
قياس وتحليل أثر املعلومات املحاسبية عىل مخاطر التمويل األصغر.
مدى استخدام املعلومات املحاسبية يف قرارات التمويل األصغر.
تقييم أثر سياسات بنك السودان املركزي لتشجيع املصارف عىل التمويل األصغر.
املصادر واملراجع
القران الكريم
بنك السودان املركزى( ،الئحة رشوط الرتخيص ملصارف ومؤسسات التمويل األصغر ،لسنة 2006م تعديل2008م).
بدرالديــن عبدالرحيم،د.فــارس أرباب،تأثــر سياســات االقتصــاد الــكىل عــى التمويــل األصغــر يف الســودان(،الخرطوم،يونيكوننز
لالستشــارات املحــدودة.)2006،
محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي،التمويل األصغر ملحات وإضاءات(،الخرطوم،املجلس األعىل للتخطيط االسرتاتيجى2012،م).
مصطفــى محمــد مسند،اس ـراتيجية إدارة مخاطــر التمويــل األصغــر باملصــارف الســودانية(اكادميية الســودان للعلــوم املرصفيــة
واملاليــة2008،م).
البنك الزراعي السوداين ,دليل التمويل األصغر (,الخرطوم ،إدارة التمويل األصغر 2011 ,م ).
صديق عثامن عىل،مخاطر التمويل املرصىف(،الخرطوم،املعهد العايل للدراسات املرصفية واملالية2006 ،م)
خالد وهيب،إدارة املخاطر املالية(،عامن2009 ،م) .
مصطفــى محمــد مسند،اسـراتيجية إدارة مخاطــر التمويــل األصغــر باملصــارف الســودانية(الخرطوم ،أكادمييــة الســودان للعلــوم
املرصفيــة واملاليــة ،مركــز البحــوث والنــر واإلستشــارات  2008 ، ،م )
بنــك الســودان املركــزي و يونيكونــز لالستشــارات املحــدودة  ،رؤيــة حــول تنميــة و التوســيع يف قطــاع التمويــل متناهــي الصغــر
يف الســودان(,الخرطوم ،يونيكونــز لالستشــارات املحــدودة 2006 ,م)
عصام الدين محمد متويل،املعلومات املحاسبية واسواق املال(الخرطوم،مطبعة جامعة السودان املفتوحة.)2010،
عبد املقصود دبيان،كامل الدين الدهراوى ،اساسيات نظم املعلومات املحاسبية2005(،م).
الحنطاوي محمد يوسف،نظم املعلومات املحاسبية(،عامن،دار وائل للنرش والتوزيع2002،م)
الراوى حكمت احمد،نظم املعلومات املحاسبية واملنظمة(،عامن،دار الثقافة للنرش والتوزيع1999،م)
البنك الزراعي السوداين،منشورات (الخرطوم،مطبعة البنك الزراعي السوداين2013م).
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كيف يستطيع التدقيق الداخلي إضافة قيمة للمؤسسة؟

أسامه مأمون الطاهر
رئيــس وحــدة التدقيــق
الداخــي
صنــدوق ضــان الودائــع
املرصفيــة

مقدمة:
لإلجابــة عــى هــذا الســؤال  ،البــد مــن النظــر مليـاً إىل التطــور التاريخــي
للتدقيــق الداخــي وكذلــك مفهومــه  ،واملعايــر الدوليــة للتدقيــق الداخــي
وأهميتهــا يف تحقيــق فعاليتــه واملفاهيــم واألبعــاد الحديثــة للتدقيــق
الداخــي .

النشأة والتطور-:
يف ظــل التنامــي الرسيــع ملنشــآت األعــال والصناعــات وكــر
حجمهــا  ،وظهــور دور نظريــة الوكالــة يف إدارة األعــال
واملؤسســات والتــي تقــوم أصــاً عــى تنظيــم العالقــة بــن
أصحــاب رؤوس األمــوال واإلدارة التنفيذيــة  .بــرزت الحاجــة
إىل وجــود طــرف ثالــث يلعــب دور الحــارس األمــن واملراقــب
اللصيــق لعمــل االدارة التنفيذيــة  ،وهــو مــا يعــرف إصطالحـاً
ب (عــن مجلــس اإلدارة عــي اإلدارة التنفيذيــة ).
تطــور مفهــوم التدقيــق الداخــي مــن دور حــري وصغــر
ملراقبــة أعــال النقديــة (الخزينــة) والتحقــق منهــا واكتشــاف
االخطــاء والعمليــات املاليــة فقــط يف مطلــع العــام 1939م إيل
حاميــة االصــول وصحــة الســجالت املحاســبية واتســاقها مــع
املعايــر الدوليــة وتقييــم واق ـراح الحلــول للمشــاكل وكذلــك
فحــص فعاليــة أنظمــة الرقابــة املحاســبية واإلداريــة يف العــام
 ،1957وتطــورت كثــرا ً يف ســبعينيات القــرن املــايض بــأن
أصبحــت تقيــس وتقيــم فاعليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة
والضبــط الداخــي املؤســي  ،وتوجيــه املوظفــن وإبــداء اآلراء
ومتابعــة تنفيــذ التوجيهــات  .بــل وأكــر مــن ذلــك يف العــام
 1999عندمــا أصــدر معهــد املدققــن الداخليــن األمريــي
( )IIAتعريف ـاً واضح ـاً للتدقيــق الداخــي يركــز عــى الرقابــة
عــى عمليــات الحوكمــة و إدارة املخاطــر يف املؤسســات
وتقديــم الخدمــات االستشــارية لــإدارة التنفيذيــة .
املعايري الدولية للتدقيق الداخيل -:
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حتــى يضطلــع التدقيــق الداخــي بــدوره يف تحقيــق أهــداف
املؤسســة ولضــان مامرســة مهنيــة فعالــة فــإن األمــر يتطلــب
حزمــة مــن الضوابــط والقواعــد والــروط التــي تحــدد املســار
التنظيمــي والوظيفــي الــذي ينبغــي التقيــد وااللتــزام بــه
مــن قبــل مــاريس مهنــة التدقيــق الداخــي  .ولعــل معايــر
التدقيــق الداخــي الدوليــة تبنــت تلــك الضوابــط والــروط
وحــددت اإلرشــادات والتوجيهــات بشــأنها داخــل اإلطــار
التنظيمــي العــام لهــا  ،حيــث أصــدرت يف 1978م أول نســخة
شــملت اســتقاللية وحياديــة املدقــق الداخــي والعنايــة
املهنيــة الالزمــة ونطــاق العمــل باالضافــة إيل أداء عمــل
التدقيــق الداخــي .
تطــورت تلــك املعايــر أكــر لتواكــب التغــرات االقتصاديــة
الرسيعــة واملشــاكل الجوهريــة التــي حدثــت تباعــاً لذلــك
بــأن أصــدرت جمعيــة املدققــن الداخليــن يف العــام 2003م
نســخة حديثــة مــن املعايــر عالجــت بعــض القضايــا الراهنــة
مثــل الحوكمــة وإدارة املخاطــر والرقابــة  ،وتــم تقســيمها إىل
ثالثــة أقســام -:
 /1معايــر الخصائــص الواجــب توفرهــا (الصفــات) وتتنــاول
خصائــص املؤسســات واألفــراد املعنيــن بتنفيــذ أنشــطة
التدقيــق الداخــي .
 /2معايــر األداء  :وهــي معايــر تعنــي بوصــف طريقــة
مامرســة التدقيــق الداخــي بالطريقــة التــي يجــب أن تكــون
عليهــا  ،ومقاييــس تقييــم تلــك املامرســة .

 /3معايــر التنفيــذ  :وهــي معايــر تقــدم إرشــادات ملزمــة
فيــا يخــص تطبيــق معايــر الخصائــص واألداء
مفهوم التدقيق الداخيل -:
عــرف معهــد املدققــن الداخليــن األمريــي التدقيــق الداخــي
بأنــه نشــاط مســتقل و موضوعــي يقــدم تأكيــدات وخدمــات
استشــارية بهــدف إضافــة قيمــة للمؤسســة وتحســن عملياتها
 ،ويســاعد هــذا النشــاط يف تحقيــق أهــداف املؤسســة مــن
خــال اتبــاع أســلوب منهجــي منظــم لتقييــم وتحســن فاعليــة
عمليــات الحوكمــة وإدارة املخاطــر والرقابــة .
ونخلص من هذا التعريف إىل أن التدقيق الداخيل -:
 مستقل موضوعي يقدم تأكيدات وخدمات استشارية إضافة قيمة للمؤسسة تحسني العمليات يساعد عيل تحقيق أهداف املؤسسة تحســن وتقييــم فعاليــة عمليــات الحوكمــة و إدارة املخاطروالرقابة .
وفقــاً لتعريــف جمعيــة املدققــن الداخليــن االمريكيــة
للتدقيــق الداخــي فإنــه وحتــى يــؤدي املدققــون الداخليــون
عملهــم بحريــة تامــة وموضوعيــة وبصــورة فعالــة البــد مــن
أن يتمتــع الرئيــس التنفيــذي للتدقيــق الداخــي بإمكانيــة
التواصــل املبــارش مــع اإلدارة العليــا ومجلــس اإلدارة  ،وأال
تكــون هنــاك أيــة ظــروف مــن شــأنها تهديــد اســتقالليته .
و كذلــك املوضوعيــة هــي التــزام أخالقــي صــادق مبامرســة
مهــام التدقيــق وفقــاً ملبــادئ واخالقيــات املهنــة التــي
حددتهــا جمعيــة املدققــن الداخليــن واملتمثلــة يف االســتقامة
واملوضوعيــة والحفــاظ عــي الرسيــة والكفــاءة  ،وأال يتأثــروا
يف تكوينهــم آلرائهــم واحكامهــم بــآراء وتأثــرات اآلخريــن
وأن يســتخدموا املعــارف واملهــارات والخـرات الالزمــة لتأديــة
مهامهــم  .وأن يتــم اإلبتعــاد عــن أي احتــاالت لحــدوث مــا
يعيــق موضوعيتهــم واســتقالليتهم كتضــارب املصالــح مثـاً أو
تقييــد الوصــول إىل الســجالت أو املوظفــن لــدي أي مــن
أعضــاء فريــق العمــل  ،وذلــك بغــرض الوصــول إىل أن تلــك
األعــال قــد تــم أداؤهــا أدا ًء موضوعي ـاً .
مــن صميــم غــرض ونشــاط التدقيق الداخــي تقديــم تأكيدات

معقولــة عــن نتائــج مهــام العمــل  ،حيــث إنــه ال توجــد
تأكيــدات مطلقــة حولهــا مهــا كانــت مســتويات الفحــص
والعنايــة املهنيــة املســتخدمة .
كذلــك فيــا يتعلــق بتحســن العمليــات فإنــه مــن الــروري
قيــام موظفــي التدقيــق بالتوصيــة والتوجيــه بزيــادة
وتعزيزالضوابــط الرقابيــة عــى العمليــات التــي يظهــر بهــا
ضعــف أو قصــور يف تأديــة املهــام .
كــا أن التدقيــق الداخــي يســاعد كث ـرا ً املؤسســة يف كيفيــة
تحقيــق أهدافهــا وذلــك مــن خــال خطــة عمــل مبنيــة
بالكامــل عــى املخاطــر التــي مــن املتوقــع أن تعيــق املؤسســة
مــن تحقيــق أهدافهــا  ،وتقــوم هذه الخطــة بتحديد السياســة
العامــة إلدارة املخاطــر وتقييمهــا وإدارتهــا بالتخفيــف مــن
حــدة آثارهــا  ،أو تخفيضهــا وصــوالً إيل املســتويات املقبولــة
 ،وذلــك بهــدف زيــادة إمكانــات تحقيــق غايــات وأهــداف
املؤسســة .
لقــد تطــورت املراجعــة الداخليــة كثــرا ً  ،فأصبحــت تعنــى
باألهــداف البنــاءة التــي ترتكــز عــى تحســن فاعليــة عمليــات
إدارة املخاطــر والرقابــة والحوكمــة ،بعــد أن كانــت تقتــر
خدماتهــا عــى عمليــات الفحــص والتقييــم والتدقيقــات
املاليــة فقــط  .وظلــت تقــدم خدمــات التأكيــد املوضوعــي
واالستشــاري املســتند إىل املعايــر واألعــراف املهنيــة التــي
تحكــم نشــاط التدقيــق الداخــي ،وبالتــايل فإنــه إذا مــا متــت
مامرســة أنشــطة التدقيــق الداخــي يف جميــع املؤسســات
وفقـاً ملــا نصــت عليــه هــذه املعايــر والنصــوص حول تحســن
فاعليــة عمليــات (الحوكمــة – إدارة الخطــر  -الرقابة) مامرســة
فعالــة  ،فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يفــي إىل تعزيــز الثقــة
واملصداقيــة وبالتــايل تقليــل مخاطــر الفســاد املــايل واإلداري
وزيــادة قيمــة املؤسســة والعمــل عــى تحقيــق أهدافهــا .هــذا
فضـاً عــن مامرســة العمــل الروتينــي للتدقيــق الداخــي الذي
لوحــده يعتــر إضافــة كبــرة لقيمــة املؤسســة وأهدافهــا ،
ذلــك بأنــه يقــوم باكتشــاف األخطــاء ومنــع وقوعهــا وقــت
حدوثهــا وتقديــم اقرتاحــات الحلــول للمشــاكل وتقييمهــا.
املراجع
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الجهاز المصرفي  ..وأمن المعلومات

أ.التجــاين حســن دفــع
ا لســيد
املستشــار اإلعالمــي التحــاد
املصــارف
ورشكــة الخدمــات املرصفيــة
اإللكرتونية

مقدمة:
(إن املحافظــة عــى رسيــة وأمــن معلوماتــك الشــخصية مــن أهــم األولويــات يف البنــك حيــث
اتخذنــا التدابــر املناســبة لحاميــة رسيــة معلوماتــك الشــخصية ووقايتهــا مــن الدخــول غــر
املــرح بــه ،إذ إن حاميــة معلوماتــك الشــخصية تعتــر مســئولية كل موظــف مــن موظفينــا
ويقــوم البنــك بشــكل متواصــل مبتابعــة التطــورات املتعلقــة بحاميــة املعلومــات وتحديــث
عملياتــه وإجراءاتــه لضــان االلتــزام بأعــى مامرســات الصناعــة املرصفيــة يف هــذا املجــال.
وســواء اخــرت التعامــل معنــا مــن خــال مراكزنــا املالية/فروعنــا ،أو أجهــزة الــراف اآليل،
أو الخدمــات املرصفيــة عــر البنــك الناطــق أو اإلنرتنــت ،فإننــا نلتــزم باملحافظــة عــى حاميــة
معلوماتــك ســواء عنــد جمعهــا أو اســتخدامها أو مشــاركتها) بهــذه العبــارة افتتــح أحــد البنــوك
يف موقعــه موضوع ـاً عــن أمــن املعلومــات.
وبالرغــم مــن أن (أمــن املعلومــات) لــه أهميــة قصــوى يف جميــع املؤسســات ،مهــا كانــت
طبيعتهــا ،وبخاصــة مؤسســات األعــال ،إال أن الجهــاز املــريف هــو األكــر حاجــة ملســألة
أمــن املعلومــات ،وذلــك بحكــم طبيعتــه التــي اقتضــت أن تتســم أعاملــه بالرسيــة ،وأن يكــون
(الحفــاظ عــى رسيــة معلومــات العمــاء) مكون ـاً رئيســياً مــن مكونــات قيــم املــرف ،وأمــر
مــازم لوجــود املــرف نفســه .ومــن هنــا صــارت الكثــر مــن الدراســات تبحــث يف موضــوع
أمــن املعلومــات يف القطــاع املــريف .ويقــال :لــوال أمــن املعلومــات لتمكــن أي شــخص مــن أن
يخــرق أنظمــة البنــوك ويصبــح ملياردي ـرا ً دون عنــاء.

ما املقصود بأمن املعلومات وما هي عنارصه األساسية:
بحســب (د.عايــض املــري) فــإن أمــن املعلومــات ،مــن زاويــة
أكادمييــة ،هــو العلــم الــذي يبحــث يف نظريــات واس ـراتيجيات
توفــر الحاميــة للمعلومــات مــن املخاطــر التــي تهددهــا ومــن
أنشــطة االعتــداء عليهــا .ومــن زاويــة تقنيــة ،هــو الوســائل
واألدوات واإلجـراءات الــازم توفريهــا لضــان حاميــة املعلومــات
مــن األخطــار الداخليــة والخارجيــة ،ومــن زاويــة قانونيــة ،فــإن
أمــن املعلومــات هــو محــل دراســات وتدابــر حاميــة رسيــة
وســامة محتــوى وتوفــر املعلومــات ومكافحــة أنشــطة االعتــداء
عليهــا أو اســتغالل نظمهــا يف ارتــكاب الجرميــة ،وهــو هــدف
وغــرض ترشيعــات حاميــة املعلومــات مــن األنشــطة غــر
املرشوعــة وغــر القانونيــة التــي تســتهدف املعلومــات ونظمهــا
(جرائــم الكمبيوتــر واإلنرتنــت) .
واســتخدام اصطــاح أمــن املعلومــات Information
   Securityوإن كان اســتخداما قدميــاً ســابقاً لــوالدة وســائل
تكنولوجيــا املعلومــات ،إال أنــه وجــد اســتخدامه الشــائع بــل
والفعــي ،يف نطــاق أنشــطة معالجــة ونقــل البيانــات بواســطة
وســائل الحوســبة واالتصــال ،إذ مــع شــيوع الوســائل التقنيــة
ملعالجــة وحفــظ البيانــات وتداولهــا والتفاعــل معهــا عــر شــبكات
املعلومــات -وتحديــدا ً اإلنرتنــت – احتلــت أبحــاث ودراســات
أمــن املعلومــات مســاحة رحبــة آخــذة يف النــاء
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مــن بــن أبحــاث تقنيــة املعلومــات املختلفــة  ،بــل رمبــا أمســت
أحــد الهواجــس التــي تــؤرق مختلــف الجهــات .
ويف تعريــف آخــر يعنــي أمــن املعلومــات إبقــاء معلوماتــك تحت
ســيطرتك املبــارشة والكاملــة ،أي مبعنــى عــدم إمكانيــة الوصــول
لهــا مــن قبــل أي شــخص آخــر دون إذن منــك ،وأن تكــون عــى
علــم باملخاطــر املرتتبــة عــى الســاح لشــخص مــا بالوصــول إىل
معلوماتــك الخاصــة.
ومــن املهــم كذلــك أن تفهــم أنــك حتــى ولــو مل تقــم بإعطــاء
معلوماتــك ألي شــخص عــر اإلنرتنــت ،فقــد يتمكــن بعــض
األشــخاص مــن الوصــول إىل نظــام الكمبيوتــر لديــك للحصــول
عــى املعلومــات التــي يحتاجونهــا دون علــم أو إذن منــك.
مواطن الضعف يف شبكة اإلنرتنت:
تعتــر شــبكة اإلنرتنــت عرضــة للعيــوب والضعــف يف دفاعاتهــا.
وقــد يكــون هــذا الضعــف ناجامً عــن األخطــاء الربمجيــة والعيوب
يف تصميــم النظــام .ويعــود ســبب بعــض نقــاط الضعــف إىل
اإلدخــال الخاطــئ للبيانــات ،حيــث إن غالب ـاً مــا يســمح بتنفيــذ
األوامــر املبــارشة أو عبــارات لغــة  SQLوأحيان ـاً يخفــق املربمــج
يف التحقــق مــن حجــم البيانــات املخزنــة ،حيــث يــؤدي ذلــك إىل
فيــض مــن البيانــات والــذي يســبب فســاد املكــدس أو مناطــق
الشــجرة الثنائيــة يف الذاكــرة.
وغالب ـاً مــا تتيــح مواطــن الضعــف للمهاجــم إمكانيــة التحايــل

عــى الربنامــج بتجــاوز فحــص إمكانيــة الوصــول أو تنفيــذ األوامــر
عــى النظــام املضيــف لهــذا الربنامــج.
هنــاك عــدد مــن نقــاط الضعــف والتــي يكــون جهــازك أو
شــبكتك عرضــة لهــا .ومــن أكرثهــا شــيوعاً هــي أخطــاء تدقيــق
صحــة إدخــال البيانــات مثــل األخطــاء الربمجيــة الناجمــة عــن
تنســيق الرمــوز النصيــة ،والتعامــل الخاطــئ مــع الرمــوز املتغــرة
لغــاف الربنامــج ولذلــك يتــم تفســر هــذه الرمــوز ،وإدخــال
عبــارات  SQLوتضمــن النصــوص الربمجيــة متعارضــة املوقــع
داخــل تطبيقــات الويــب .ومــن نقــاط الضعــف الشــائعة أيضــا
تحطــم املكــدس وفيــض البيانــات يف ذاكــرة التخزيــن املؤقــت
باإلضافــة إىل ملفــات الروابــط الرمزيــة (.)Symlinks
مرتكزات أمن املعلومات:
إن أمن املعلومات يرتكز عىل:
أنظمة حامية نظم التشغيل
أنظمة حامية الربامج والتطبيقات.
أنظمة حامية قواعد البيانات.
أنظمة حامية الولوج أو الدخول إىل األنظمة.
العنارص األساسية ألمن املعلومات:
تتفق الدراسات عىل أن عنارص أمن املعلومات هي:
ـ الرسية Confidentiality
ـ التكاملIntegrity
ـ التوافر Availability
يف عــام  ،2002اقــرح دون باركر منوذجـاً بديـاً للثالــوث التقليدي
( .)CIAيتكــون مــن ســتة عنــارص مــن أمــن املعلومــات .العنارص
ـ الرسية،
ـ الحيازة،
ـ السالمة،
ـ األصالة،
ـ التوفر
ـ واألداة
ومن أدوات الحامية:
ـ كلامت الرس بأنواعها.
ـ البطاقات الذكية املستخدمة للتعريف.
ـ وســائل التعريف البيولوجية والتــي تعتمــد عــى ســات
الشــخص املســتخدم املتصلــة ببنائــه البيولوجــي.
ـ املفاتيــح املشــفرة وميكــن أن تشــمل مــا يعــرف باألقفــال
اإللكرتونيــة التــي تحــدد مناطــق النفــاذ.
الرسية:
الرسيــة هــو املصطلــح املســتخدم ملنــع الكشــف عــن معلومــات
ألشــخاص غــر مــرح لهــم باالطــاع عليهــا أو الكشــف عنهــا.
عــى ســبيل املثــال ،اســتعامل بطاقة االئتــان يف املعامــات
التجاريــة عىل شــبكة يتطلب إدخــال رقــم بطاقــة االئتــان
عــى أن تنتقــل مــن املشــري إىل التاجــر ومــن التاجــر إلنجــاز
وتجهيــز املعامــات عــى الشــبكة .يحــاول النظــام فــرض الرسيــة
عــن طريق تشــفري رقم البطاقــة أثنــاء اإلرســال ،وذلــك بالحــد

مــن الوصــول إىل أماكــن تخزيــن أو ظهــور تسلســل رقــم البطاقــة
(يف قواعــد البيانــات ،وســجل امللفــات ،النســخ االحتياطــي،
واإليصــاالت املطبوعــة) ،وذلــك بتقييــد الوصــول إىل األماكــن
التــي يتــم تخزيــن الرقــم والبيانــات بهــا .امــا إذا كان الطــرف
غــر املــرح لــه قــد حصــل عــى رقــم البطاقــة بــأي شــكل مــن
األشــكال فــإن ذلــك يعــد انتهــاكاً ملبــدأ الرسيــة يف حفــظ وتخزيــن
البيانــات.
خــرق الرسيــة يتخــذ أشــكاالً عديــدة .تجســس شــخص مــا عــى
شاشــة الحاســوب لرسقــة كلــات رس الدخــول ،أو رؤيــة بيانــات
رسيــة بــدون علــم مالكهــا ،ميكــن أن يكــون خرق ـاً للرسيــة.
التكامل:
يف مجــال أمــن املعلومــات ،التكامــل (الســامة) يعنــي الحفــاظ
عــى البيانــات مــن التغيــر أوالتعديــل مــن األشــخاص غــر
املخولــن بالوصــول إليهــا .عندمــا يقــوم شــخص بقصــد أو بغــر
قصــد بحــذف أو انتهــاك ســامة ملفــات البيانــات املهمــة أو
اإلرضار بهــا وهــو غــر مخــول بذلــك يعــد هــذا انتهــاكاً لســامة
البيانــات .وعندمــا يصيــب فــروس حاســوباً ويقــوم بتعديــل
بياناتــه أو يتلفهــا يعــد هــذا انتهــاكا لســامة البيانــات ،وكذلــك
عندمــا يكــون املوظــف (غــر املخــول) قــادرا عــى تعديــل راتبــه
يف قاعــدة البيانــات واملرتبــات .ســامة البيانــات كذلــك ،أن تكــون
التغــرات يف البيانــات مطــردة ،فعندمــا يقــوم عميــل البنــك
بســحب أو إيــداع ،ينبغــي أن ينعكــس ذلــك عــى رصيــده يف
البنــك.
توفر البيانات:
يهــدف أي نظــام للمعلومــات لخدمــة غرضــه ،أن تكــون
املعلومــات متوفــرة عنــد الحاجــة إليهــا .وهــذا يعنــي أن تعمــل
عنــارص النظــام اآلتيــة بشــكل صحيــح ومســتمر:
األنظمة الحاسوبية املستخدمة لتخزين ومعالجة املعلومات.
الضوابط األمنية املستخدمة لحامية النظام.
قنوات االتصال املستخدمة للوصول.
نظــم عاليــة الرسيــة تهــدف إىل اســتمرارية الحاميــة يف جميــع
األوقــات.
منــع انقطــاع الخدمــة بســبب انقطــاع التيــار الكهربــايئ ،أو تعطل
األجهــزة ،اونظــام الرتقيــات والتحديث.
ضامن منع هجامت الحرمان من الخدمة.
مهددات أمن املعلومات:
تتمثل أهم مهددات أمن املعلومات يف:
ـ الفريوس:
وهــو برنامــج صغــر مكتــوب بإحــدى لغــات الحاســب ويقــوم
بإحــداث أرضار يف الحاســب واملعلومــات املوجــودة عىل الحاســب
مبعنــى أنــه يرتكــز عــى ثــاث خــواص وهــي التخفــي ،التضاعــف،
وإلحــاق األذى .مصــادر الفــروس هــي الرســائل اإللكرتونيــة
املجهولــة ،صفحــات اإلنرتنــت املشــبوهة ،نســخ الربامــج املقلــدة،
اســتخدام برامــج غــر موثقــة ،كذلــك تبــادل وســائل التخزيــن
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دون عمــل فحــص مســبق مثــل األقــراص والذاكــرة املتنقلــة
وإرســال امللفــات داخــل الشــبكة املحليــة.
ـ هجوم تعطيل الخدمة :
وهــذا النــوع مــن الخدمــة يقــوم فيــه القرصــان أو املعتــدي
بإج ـراء أعــال خاصــة تــؤدي إىل تعطيــل األجهــزة التــي تقــدم
الخدمــة  Serverيف الشــبكات.
ـ مهاجمه املعلومات املرسلة:
وهــو اعــراض املعلومــات عنــد إرســالها مــن جهــة إىل أخــرى،
ويحــدث هــذا التعامــل غالبــاً أثنــاء تبــادل الرســائل خــال
الشــبكات.
ـ هجوم السيطرة الكاملة:
يف هــذا النــوع يقــوم القرصــان بالســيطرة الكاملــة عــى جهــاز
الضحيــة والتحكــم يف جميــع ملفاتــه كــا لــو كانــت يف جهــازه
هــو وميكــن للقرصــان مراقبــة الضحيــة بصــورة كاملــة.
ـ هجوم التضليل:
وفيــه يقــوم القرصــان بانتحــال شــخصية موقــع عــام .كــا ميكــن
للقرصــان أن ينتحــل شــخصية مســتخدم موثــوق بــه للحصــول
عــى معلومــات غــر مرصحــة لــه.
ـ الوصول املبارش لكوابل التوصيل:
يقــوم املهاجــم بالوصــول املبــارش ألســاك التوصيــل والتجســس
عــى املعلومــات املــارة .ولكنــه هجــوم صعــب ويتطلــب عتــادا ً
خاص ـاً.
طرق وأدوات الحامية:
ـ التأمني املادي لألجهزة واملعدات.
ـ تركيب مضاد فريوسات قوي وتحديثه بشكل دوري.
ـ تركيب أنظمة كشف االخرتاق وتحديثها.
ـ تركيــب أنظمــة مراقبــة الشــبكة للتنبيــه عــن نقــاط الضعــف
التأمينيــة.
ـ عمل سياسة للنسخ االحتياطي.
ـ استخدام أنظمة قوية لتشفري املعلومات املرسلة.
ـ دعم أجهزة عدم انقطاع التيار.
ـ نرش التعليم والوعي األمني.
منوذج ألمن املعلومات يف املصارف:
كتب أحد البنوك يف موقعه:
نصائــح لحاميتــك مــن رسقــة بياناتــك الشــخصية عــر اإلنرتنــت
“”Phishing
يف حالــة اســتالمك رســالة اإللكرتونيــة مشــكوك فيهــا بحيــث تبــدو
أنهــا صــادرة عــن البنــك  ،يرجــى القيــام مبــا يــي:
ال تقــم بالــرد عــى الرســالة ،أو بالنقــر عــى أي رابــط إلكــروين،
أو بأج ـراء ايــة تغي ـرات عــى الرســالة اإللكرتونيــة بأيــة طريقــة.
اتصــل بنا فــورا َ وقــم بشــطب رســالة الربيــد اإللكــروين بعــد
تبليغنــا عنهــا .
قــم بالتأكــد مــن أن برنامــج الحاميــة مــن الفريوســات وبرامــج
الحاميــة مــن التجســس اإللكــروين “ ”anti-spyware
محدثة وخاصــة إذا قمــت بالنقــر بالخطــأ عــى الرابــط أو املرفـــق
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بالرســالة اإللكرتونيــة.
كــن شــديد الحــذر عنــد التســوق عــر اإلنرتنــت .ال تقــم بإدخــال
رقــم بطاقــة االئتــان أو معلوماتــك الشــخصية إال إذا قمــت أنــت
بإنشــاء هــذه العمليــة وعــى موقــع الكــروين موثوق.
عنــد إدخالــك ألرقــام بطاقــة االئتــان أو معلوماتــك الشــخصية
تأكــد مــن انــك تســتخدم موقعــا الكرتونيــا آمنــا .تأكــد مــن وجــود
شــهادة حاميــة أمنيــة للموقــع اإللكــروين قبــل إدخــال معلوماتــك
الشخصية.
اســتخدم الخدمــات املرصفيــة اإللكرتونيــة بشــكل منتظــم
(ومثالهــا :الخدمــات املرصفيــة عــر اإلنرتنــت أو الهاتــف النقــال
“ ”SMSأو البنــك الناطــق أو عــن طريــق أجهــزة ال ـراف اآليل
“ )”ATMللكشــف عــن أيــة عمليــات احتياليــة إن وجــدت.
أغلــق الرابــط اإللكــروين عــى الشــبكة عنــد االنتهــاء مــن
اســتخدامه وخاصــة إذا كنــت تســتخدم املــودم أو  DSLللدخــول
إىل شــبكة اإلنرتنــت .ادرس إمكانيــة اســتخدام برنامــج الحاميــة
الشــخيص (.)Personal Firewall
خامتة:
إن املصــارف الســودانية تحــرص دامئ ـاً عــى أمــن املعلومــات
لديهــا ،بــل أن رشكــة الخدمــات املرصفيــة اإللكرتونيــة تقــوم كل
خدماتهــا التــي تقدمهــا للبنــوك عــى االلت ـزام بأمــن املعلومــات،
ومل تحــدث حتــى اآلن يف الســودان عمليــة اخـراق أمنــي خطــرة
طالــت املصــارف ،وبالتــايل مل تتعــرض ســمعة الســودان يف هــذا
املجــال حتــى اليــوم ألي اهتــزاز ،غــر أن مــا يجــري يف العــامل
اليــوم مــن أعــال القراصنــة التــي أثــرت عــى املصــارف يف دول
ذات أهميــة ،ســواء كان يف أمريــكا أو أوروبــا أو منطقــة الخليــج،
ومــا حــدث مــن خســائر تحملتهــا املصــارف بفعــل الهجــات مــن
جانــب القراصنــة والجرائــم اإللكرتونيــة ،يجعــل مــن الــروري
الحيطــة والحــذر ،وذلــك ألن القراصنــة إذا اســتهدفوا أي دولــة من
دول بلــدان العــامل الثالــث ،فمــن املمكــن أن يلحقــوا باملصــارف
فيهــا خســائر كبــرة .فالثغــرة موجــودة عامليــاً ،والقراصنــة
ينشــطون يف البحــث عــن ســبل لتنفيــذ جرامئهــم .ووســائل
املجرمــن تتطــور مــع تطــور وســائل الحاميــة مــن الجرميــة.
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يثــور لغــط حــول فهــم مدلــول أو محــل االمتيــاز العائــم ولعــل ســبب
ذلــك يرجــع إىل عــدم تعريفــه ىف قانــون الــركات الــذي تــم الغــاؤه،
بــل حتــى القانــون اإلنجليــزي املصــدر الــذي أخــذ منــه قانــون الــركات
الســوداىن معظــم أحكامــه  ،مل يِعــرف االمتيــاز العائــم تعريف ـاً دقيق ـاً
وإمنــا تركــه للقضــاء االنجليــزي ،أمــا املــرع الســوداين فقــد اهتــدى إىل
تعريفــه وذلــك يف قانــون الــركات لســنة  2015وإىل النــص عــى أحــكام
االمتيــاز العائــم وقــد ســاه تعســفاً الرهــن العائــم ومعــروف أن هنــاك
اختالفـاً بــن مدلــول الرهــن واالمتيــاز !!!؟؟ .

ولكــن لعــل املــرع قــد فضــل بتلــك التســمية اســتخدام
املصطلحــات املعروفــة واملتداولــة ىف فقهنــا و عــدم اســتخدام
املصطلحــات غريالشــائعة ومصطلــح االمتيــاز العائــم مــن
املصطلحــات غــر املتداولــة بينــا مصطلــح الرهــن العائــم
األكــر تــداوالً وشــيوعاً .
هــذه الورقــة عبــارة عــن محاولــة لتوضيــح مفهــوم ونطــاق
الرهــن العائــم أي األصــول التــي تكــون محــا ًللرهــن العائــم.
اوضــح قانــون الــركات لســنة  2015ىف املــادة  102الرهــن
العائــم بأنــه حــق عينــى مينــح اى دائــن الى رشكــة مدينــة
اســبقية اقتضــاء حقــه ىف كل أصــول الرشكــة املدينــة أو بعضها
الحاليــة واملســتقبلية بعــد اســتيفاء الديــون املشــمولة برهــن
تأمينــي .....والحــق العينــي هــو ســلطة مبــارشة لشــخص
عــى عــن الــيء املرهــون .
واملعــروف أن أصــول الرشكــة إمــا ثابتــة أو جاريــة أي
متداولــة ومل يفصــل القانــون رصاحــة األصــول التــي تكــون
محــاً للرهــن  ،ولكــن باســتقراء نــص املــادة  104والتــي
تســتثنى الرهــن التأمينــي والحيــازي واملنقــول مــن تطبيــق
احــكام الرهــن العائــم وبالرجــوع للفقــه االنجليــزي نجــد أن
الســابقة أدنــاه رائــدة ىف تحديــد األصــول التــي تكــون محــا
للرهــن  ،ومشــار إليهــا يف كتــاب
Yorkshire Wool chambers Association Ltd 1903
Cases and Materials in company law, by Lensealy

Sarah Worthington
وقــد أفــادت تلــك الســابقة آن االمتيــاز العائــم هــو كل امتياز
عــى أصــل مــن أصــول الرشكــة الحاليــة واملســتقبلية يتغــر
مــن وقــت آلخــر وفــق املجــرى العــادي للعمــل التجــاري وأن
ذلــك األصــل يبقــى حتــى تتخــذ خطــوة يف املســتقبل مــن
أو نيابــة عــن ذوي املصلحــة يف االمتيــاز  . ،وقــد ورد اآليت يف
تلــك الســابقة :
I certainly think if a charge has the three
characteristics’, that I am about to mention it’s a
:floating charge
It is a charge on a class of assets of a company
.present and future
If that class is one which in ordinary course of
business of the company would change from time
to time and (3)if you find that by the charge it
contemplated that until some future step is taken
by or on behalf of those interested in the charge
,the company may carry on its business in ordinary
. )) way
مــن الســابقة نجــد أن األصــول التــي تكــون محــاً للرهــن
العائــم هــي تلــك األصــول التــي ميكــن أن تــدار أو تحــول
يف املجــرى العــادي للعمــل التجــاري حســب
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طبيعــة عمــل الرشكــة مثــل نقــود الرشكــة وديونهــا التجاريــة
والبضائــع املحفوظــة بغــرض التجــارة وهــي مــا تعــرف
باألصــول الجاريــة.
وباســتقراء نصــوص قانــون الــركات لســنة  2015الــذي
يســتبعد تطبيــق أحــكام الرهــن العائــم عــى األصــول التــي
تكــون مح ـاً للرهــن التأمينــي والحيــازي ،نجــد أن األصــول
الجاريــة للــركات هــي التــي تكــون محـاً للرهــن العائــم .
معنــى ذلــك انــه ال يجــوز رهــن األصــول الثابتــة رهنــا
عامئــا وهــى األصــول التــي يتــم الحصــول عليهــا بشــكل
دائــم بغــرض العمــل التجــاري مثــل أرايض الرشكــة ومبانيهــا
وماكيناتهــا واثاثاتهــا ومعداتهــا  ،فهــذه األصــول إمــا عقــارا ً أو
عقــارا ً بالتخصيــص وفــق نــص املــادة  2/26معامــات مدنيــة
 ،ذلــك أن هــذه األصــول تصلــح للرهــن التأمينــي الثابــت أو
أن تكــون اصــول الرشكــة منقــوالت فقــط فتصلــح للرهــن
الحيــازى أو رهــن املنقــول.
فالرهــن العائــم محلــه األصــول الجاريــة واملتغــرة والرهــن
العائــم ال يتبــع األصــل كــا يف الرهــن التأمينــى العــادي
وإمنــا يســبح فــوق األصــول اعــى منهــا لذلــك ســمي عامئــا .
مثــا اذا كانــت الرشكــة تعمــل ىف مجــال صناعــة البســكويت
وترغــب ىف التمويــل لــراء مــواد خــام
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كالدقيــق ومــواد التعبئــة فاألفضــل للرشكــة أن ترهــن هــذه
املــواد رهنــا عامئــا ووفــق املجــرى العــادى يتحــول وينتقــل
املصنــع تلقائي ـاً .وىف حالــة قيــام الرشكــة
الرهــن إىل الناتــج َ
ببيــع املنتــج ىف الســوق ينتقــل الرهــن اىل الناتــج النقــدى،
فــاذا اشــرت الرشكــة بالناتــج النقــدي مــوادا ً خامـاً مــرة ثانيــة
،تدخــل املــواد تلقائيــا ىف مظلــة الرهــن العائــم وهكــذا إىل
أن يوقــف الطرفــان االتفــاق او يتــم انفــاذ الرهــن فينتهىــي
بــذات الطريقــة التــي ينتهــي بهــا الرهــن الثابــت.
وميــزة هــذا الرهــن العائــم ان الــركات التــي ترهــن اصولهــا
الجاريــة املتداولــة تســتطيع ان تبــارش عملهــا التجــاري مــع
كــون اصولهــا مرهونــة.
وال يســتطيع الدائنــون أن مينعــوا الرشكــة مــن التــرف يف
األصــول وفــق املجــرى العــادي إال بعــد اتخــاذ إجـراءات انفاذ
الرهــن أي تســييله  ،ويخضــع الرهــن العائــم عنــد االنفــاذ
ملطالبــات تفضيليــة لصالــح الســلطات الرضيبيــة مثــا
وتكــون عقبــة للدائنــن.
وأخ ـرا ً فغنــي عــن القــول أن األصــول الجاريــة التــي تكــون
مح ـاً للرهــن العائــم هــي أصــول الــركات وليــس أســاء
األعــال والتوكيــات التجاريــة وخالفهــا مــن املســميات
القانونيــة .

تلخيص رسالة دكتوراه:

السودان وأثرها على التجارة الخارجية
الصرف في ّ
ُنظم وسياسات سعر ّ

د .محمد مبارك مصطفى اإلمام

السوداين
إدارة املخاطر بنك فيصل اإلسالمي ّ

يف بحثــه الــذي نـ َ
ـال عنــه درجــة دكتــوراة الفلســفة يف الدراســات
الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا ،اختــار
املرصفيــة مــن جامعــة ّ
الباحــث د .محمــد مبــارك مصطفــى اإلمــام؛ املوظــف بــإدارة
الســوداين ،دراســة (نُظــم
املخاطــر ببنــك فيصــل اإلســامي ّ
الســودان وأثرهــا عــى التجــارة
وسياســات ســعر ّ
الــرف يف ّ
الخارجيــة) موضوعــاً لبحثــهُ ،مق ّيــداً حــدود البحــث بالفــرة
الزمنيــة مــن « -2011 1990م».

َ
أرشف عليــه د.
يقــع البحــث ،الــذي
ابراهيــم فضــل املــوىل البشــر؛ عميــد كليــة
الســودان
الدراســات التجاريــة بجامعــة ّ
للعلــوم والتكنولوجيــا ،يف ( )305صفحــة مــن
الــورق املتوســط ،شــامل ًة صفحــات املق ّدمــة
والقوائــم واملالحــق التــي أوفــت الدقــة
والســامة واملوضوعيــة ُمس ـتَ َحقّها مــن حيــث
ّ
االســتخدامات الف ّنيــة (الهيكلة وشــكل العرض)
وكذلــك التوثيــق للمصــادر واملعلومــات .وقــد
أجي ـ َز البحــثُ بعــد مناقشــته بتاريــخ أكتوبــر
مــن العــام 2013م.
انتهــج الباحــث يف هــذه الدراســة األســلوب
َ
الوصفــي عــن طريــق تحليــل الجــداول
واملنهــج اإلحصــايئ القيــايس مــن خــال بنــاء
منــاذج قياســية للسالســل الزمنيــة ملتغــرات
الدراســة وذلــك باســتخدام برنامــج .E.views
وكان ُمســ ِّوغ الباحــث يف اختيــار ِه للفــرة
املمتــدة مــن «2011 – 1990م» كحــدود زمنية
الســودان
للدراســة أ ّن هــذه الفــرة شــهدت مــرور اقتصــاد ّ
مبراحــل متباينــة وظــروف سياســية واقتصاديــة مختلفــة
الســودان االقتصاديــة
أثّــرت عــى الهيــكل العــام لخريطــة ّ
واالجتامعيــة والسياســية.
هيكل الدراسة:
يتك ّون البحث من سبعة فصول عىل النحو التايل:
الفصــل األول :اإلطــار العــام للدراســة والدراســات الســابقة،

واحتــوى يف ط ّياتــه عــى مبحثــن؛ املبحــث االول :اإلطــار
العــام للدراســة :يشــتمل عــى مقدمــة ثــم بعــد ذلــك تــأيت
مشــكلة الدراســة وبعدهــا يتطــرق الفصــل إىل أهميــة
الدراســة وأهدافهــا ،ثــم الفرضيــات التــي تقــوم عليهــا
الدراســة واملنهجيــة لهــذه الدراســة ومصــادر املعلومــات.
أيضــا احتــوى املبحــث عــى الحــدود الزمانيــة واملكانيــة
لهــذه الدراســة ،ومــن ثــم جــاء تنظيــم وتنســيق الدراســة.
املبحــث الثــاين :الدراســات الســابقة :والــذي أىت مشــتمالً
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واملختصــن يف ســياق
عــى مــا كُ ِتــب مــن ِقبــل الباحثــن
ّ
الســبق يف هــذا
موضــوع ال ّرســالة ،والذيــن كان لهــم قــدم ّ
املجــال.
الــرف .يحتــوي
الفصــل الثــاين :نُظــم وسياســات ســعر ّ
الفصــل الثــاين عــى مقدمــة ومــن ثــم تليهــا أربعــة مباحــث
ـرف واآلليــات
رئيســة هــي :املبحــث األول حــول ســعر الـ ّ
املتبعــة تجاهــه والنظريــات املســتحدثة عــن حــاالت ســعر
الــرف وأوضاعــه املختلفــة يف ظــل االقتصاديــات القامئــة
ّ
والتــى تعــاين مــن حالــة عــدم اســتقرار وتدهــور عــى عكــس
االقتصاديــات التــي بهــا حالــة اســتقرار وانتعــاش .ويــأيت
املبحــث الثــاين مشــتمالً عــى النظريــات املتعلقــة بســعر
ـرف .أمــا املبحــث الثالــث فيحتــوي عــى ال ُنظــم املتبعــة
الـ ّ
ـرف .أمــا املبحــث الرابــع واألخــر فيشــمل
تجــاه ســعر الـ ّ
ـرف.
السياســات املتبعــة تجــاه ســعر الـ ّ
الفصــل الثالــث :التجــارة الخارجيــة .يحتــوي الفصــل الثالــث
عــى مقدمــة تعقبهــا أربعــة مباحــث؛ املبحــث األول تطــرق
إىل التجــارة الخارجيــة ،أمــا املبحــث الثــاين فتضمــن سياســة
التجــارة الخارجيــة ،أمــا املبحــث الثالــث فتنــاول نُظــم
وأدوات حاميــة التجــارة الخارجيــة ،بينــا تضمــن املبحــث
الرابــع أخطــار التجــارة الخارجيــة.
الفصــل الرابــع :مي ـزان املدفوعــات .يحتــوي الفصــل الرابــع
عــى مقدمــة وثالثــة مباحــث؛ املبحــث األول يتطــرق مليـزان
املدفوعــات واآلليــات املتبعــة والنظريــات املســتحدثة مليـزان
املدفوعــات وإمكانيــة وجودهــا يف حالــة االقتصاديــات
املختلفــة ،كــا يحتــوي املبحــث عــى النظريــات واألنــواع
املختلفــة ملي ـزان املدفوعــات .أمــا املبحــث الثــاين فيتطــرق
إىل الصــادرات ،ويحتــوي املبحــث الثالــث عــى االســترياد.
الســودان الخارجية .يحتــوي الفصل
الفصــل الخامــس :تجــارة ّ
الخامــس عــى مقدمــة وخمســة مباحــث؛ املبحــث األول
الســودان الخارجيــة،
يشــتمل عــى املالمــح الرئيســية لتجــارة ّ
الــرف
أمــا املبحــث الثــاين فيتطــرق إىل تطــورات ســعر ّ
الســودان ،ويحتــوي املبحــث الثالــث عــى تطــور قطــاع
يف ّ
الســودان ،ويــأيت املبحــث الرابــع عــن ميــزان
الصــادر يف ّ
الســودان ،أمــا املبحــث الخامــس فيتطــرق إىل
املدفوعــات يف ّ
الســودان.
تطــور االســتثامر يف ّ
الفصــل الســادس :الدراســة التطبيقيــة .يحتــوي الفصــل
الســادس عــى ثالثــة مباحــث بــدءا ً مبقدمــة ثــم يــأيت املبحث
األول مشــتمالً عــى النمــوذج ،آمــا املبحــث الثــاين فيحتــوي
عــى التحليــل ،بينــا يتــم يف املبحــث الثالــث اختبــار
الفرضيــات موضــع الدراســة.
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الفصــل الســابع :النتائــج والتوصيــات .يــأىت الفصــل الســابع
ختام ـاً لهــذه الدراســة ويحتــوي عــى مقدمــة ثــم النتائــج
املتحصــل عليهــا مــن هــذه الدراســة وتوصيــات الدراســة.
ّ
أهمية الدراسة:
ميكــن النظــر إىل أهميــة هــذه الدراســة مــن خــال املحــاور
التاليــة :
أ  -األهمية العلمية :
والتي تكمن يف:
 تطويــر النظريــة االقتصاديــة املبن ّيــة عــى النــدرةواالحتياجــات بــن الــ ّدول إلشــباع الرغبــات مــن خــال
التطــورات املســتحدثة يف عمليــة التبــادل التجــاري وظهــور
عــدد مــن االنُظمــة املتّبعــة مــن قبــل كل دولــة وتأثريهــا
عــى حركــة تجارتهــا الخارجيــة «صــادرات – واردات»
وتســوية الفروقــات الناتجــة عــن عمليــة التبــادل التجــاري.
 املســاهمة يف إثــراء دروب العلــم واملعرفــة واملكتبــاتاملختصــة يف هــذا املجــال .ومعالجــة القصــور العلمــي
ّ
يف الدراســات الســابقة واتبــاع منهجيــة علميــة صحيحــة
يف طــرح موضــوع الدراســة والتحليــل العلمــي ملتغــرات
الدراســة املســتهدفة .أيضـاّ لتمثــل الدراســة مصــدرا ً ومرجعـاً
للباحثــن واملهتمــن يف هــذا املجــال .
ـرف وأثرهــا املهــم عــى
 معرفــة نُظــم وسياســات أســعار الـ ّالتجــارة الخارجية.
 تقويــم الــدور الفعــي للصــادرات وخاصــة الصــادرات غــرالســودان.
النفطيــة عــى االقتصــاد يف ّ
ب  -األهمية العملية :
تنبع أهمية الدراسة العملية من خالل:
 تب ّني الجهات املختصة لنتائج البحث. تعــد الدراســة إطــارا ً مرجعي ـاً لواضعــي سياســات ونُظــمـرف مــن مصــارف مركزيــة وغريهــا.
ســعر الـ ّ
فرضيات الدراسة:
تفرتض هذه الدراسة التايل:
الــرف والتجــارة
أ  /هنالــك عالقــة بــن سياســات ســعر ّ
الســودان ،تتمثــل يف:
الخارجيــة يف ّ
 وجــود عالقــة طرديــة بــن سياســة التجنيــب وقطــاعالســودان.
الصــادر والتــوازن يف ميــزان املدفوعــات يف ّ
 انتهــاج الدولــة لسياســة التحريــر االقتصــادي أدى إىلالســودان.
تنميــة قطــاع الصــادر يف ّ
الــرف والتجــارة
ب /هنالــك عالقــة بــن نُظــم ســعر ّ
الســودان ،تتمثــل يف:
الخارجيــة يف ّ
 -اســتخدم الدولــة لنظــام الســعر الثابــت يــؤدى لزيــادة

معــدل التذبــذب يف معــدل
منــو التجــارة الخارجيــة يف
الســودان.
ّ
 انتهــاج الدولــة لنظــامالســعر ال ُحــر يــؤدي إىل زيادة
معــدالت النمــو يف التجــارة
الســودان.
الخارجيــة يف ّ
جـــ  /توجــد عالقــة طرديــة
تحســن رصف العملــة
بــن ّ
الوطنيــة «الجنيــه» وتدفــق
رؤوس األمــوال مــن الخــارج
(االســتثامرات األجنبيــة ).
د  /وجــود عالقــة طرديــة
الــرف
تحســن ســعر ّ
بــن ّ
الســودان.
الســوداين ومعــدالت الصــادر يف ّ
الجنيــة ّ
الــرف
هـــ  /هنالــك عالقــة عكســية بــن اســتقرار ســعر ّ
الســودان .
وزيــادة الــواردات يف ّ
نتائج وتوصيات الدراسة:
يف الفصــل األخــر مــن الدراســة يُشــر الباحــث إىل مجموعــة
مــن النتائــج والتوصيــات التــي خلُــص إليهــا البحــث بنــا ًء
عــى اختبــار الفرضيــات وتحليــل البيانــات .ومــن أهــم
ـرج بهــا البحــث:
النتائــج التــي خـ َ
 .1وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن سياســات ســعر
الســودان ُممثلــة يف:
الـ ّ
ـرف والتجــاره الخارجيــة يف ّ
 وجــود عالقــة طرديــة بــن سياســة التجنيــب وقطــاعالســودان.
الصــادر والتــوازن يف ميــزان املدفوعــات يف ّ
 انتهــاج الدولــة لسياســة التحريــر االقتصــادي أدى إىلالســودان.
زيــادة النمــو يف قطــاع الصــادر يف ّ
 .2أثبتــت النتائــج وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن
الســودان ممثلــة
نظــم ســعر الـ ّ
ـرف والتجــارة الخارجيــة يف ّ
يف:
 اســتخدم الدولــة لنظــام الســعر الثابــت أدى لزيــادةالســودان.
التذبــذب يف معــدل منــو التجــارة الخارجيــة يف ّ
 أيض ـاّ أوضحــت النتائــج أن انتهــاج الدولــة لنظــام الســعرالحــر أدى إىل تحســن معــدالت النمــو يف التجــارة الخارجيــة
الســودان.
يف ّ
 .3وجــود عالقــة طرديــة بــن تحســن رصف العملــة
الســودان وتدفــق رؤوس األمــوال مــن الخــارج
الوطنيــة يف ّ
(االســتثامرات األجنبيــة).

 .4وجــود عالقــة طرديــة بــن تحســن ســعر رصف الجنيــه
الســودان.
الســوداين ومعــدالت الصــادر يف ّ
ّ
 .5أثبتــت نتائــج الدراســة وجــود عالقــه طرديــة بــن زيــادة
الســوداين,
الســودان واســتقرار ســعر ا ّرف الجنيه ّ
الواردات يف ّ
الســودان تؤثــر
حيــث إن الزيــادة يف حجــم الــواردات عــى ّ
عــى اســتقرار ســعر رصف الجنيــه.
اقرتح الباحث عددا ً من التوصيات منها:
كام َ
الســليمة ىف تطبيــق سياســة التجنيــب يف
االســتمرارية ّ
الســودان ملــا لهــا مــن آثــار إيجابيــة تجــاه املص ّدريــن
ّ
الســودان.
وقطــاع الصــادر يف ّ
تطبيــق سياســة التحريــر االقتصــادي عــى التجــارة الخارجية
السودان.
يف ّ
الــرف الحــر ملــا لــه مــن تأثــر عــى
اتبــاع نظــام ســعر ّ
انعــاش الحركــة االقتصاديــة.
ـرف الثابت ألنــه يؤدي
عــدم انتهــاج الدولــة لنظــام ســعر الـ ّ
الزديــاد التذبــذب يف معــدالت منو التجــارة الخارجية.
الســوداين مــن خــال النظــم
تعزيــز ســعر رصف الجنيــه ّ
والسياســات املحكمــة واملدروســة والتــي تعمــل عــى زيــادة
تدفــق رؤوس األمــوال األجنبيــة مــن الخــارج «االســتثامر
األجنبــي”.
الســوداين مقابــل الــدوالر
عــدم تخفيــض قيمــة الجنيــه ّ
وذلــك للحـ ّد مــن األثــر الســلبي عــى حركــة قطــاع الصــادر
الســودان.
يف ّ
تفعيــل حركــة الصــادرات للتقليــل مــن حــدة الــواردات،
وذلــك مــن خــال تشــجيع الصــادرات الزراعيــة والحيوانيــة,
الســودان تؤثــر
حيــث إ ّن الزيــادة يف حجــم الــواردات إىل ّ
عــى اســتقرارية ســعر رصف الجنيــه.
مجلة ضامن الودائع املرصفية  -تصدر عن صندوق
ضامن الودائع املرصفية  -العدد الثاين  -ديسمرب 2016م
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the three periods, both tests reject the null-hypothesis of random walk. These resultsindicate
that KSE is inefficient.Also the results show that the automation of the trade has no effect on
the efficiency of KSE market.
The rejection of the random walk hypothesis of KSE implies that successive price changes in
individual securities are correlated. This interdependence of security prices imply that the past
history of priceseries change can be used to predict future price changes.
Table (2) Unit Root Tests
:Full sample

Dickey-Fuller Test

Philip Peron Test

Calculated value
Critical value
Before Automation
Calculated Value
Critical value
After Automation
Calculated value
Critical value

*173.79
2.86

*178.98
2.86

*175.27
2.86

*177.04
2.86

*24.01
21.7

*24.001
21.7

*Significance at 5% confidence level (reject the null hypothesis of random walk).
5- Conclusion:
The objective of this study is to investigate the effect of electronic trading on efficiency of
Khartoum Stock Exchange. Therefore the sample period is divided equally into two sub peri
ods,pre-automation and post-automation. In addition to the two sub periods, the overall sam
ple was subjected to weak form efficiency tests, specifically ADF and PP unit root tests. The
results of the study reveal that KSE is inefficient, which imply that investors can develop prof
itable trading strategies base on the prediction of future prices from past prices information.
Furthermore the automation of the market has no impact on its efficiency, while there is a de
crease on market returns in post-automation period. These results imply that trade automation
per se do not improve efficiency performance of KSE market. As a result for KSE to be effi
cient and hence to perform it is prospective role in promoting the economic growth of Sudan,
other factor must be considered, in accompany with the automation. One important factor is
the information adequacy and transparency that lead to attract domestic and foreign investors
to invest in the market. Also the development of adequate laws and regulations that govern the
market participants’ interactions and protect investors’ rights. Furthermore encouraging the
listing of large profitable companies can activate the market, similar to a previous experiment
when Sudatel Company had been privatized and listed it attracted not only inside investors but
also foreigners to invest in KSE. Finally, the initiation of mutual funds with the advantages of
low transaction costs and managerial expertise can enhance the market performance.
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4-1-1 Descriptive statistics
Table (1) below depicts the descriptive statistics of the monthly KSE market index returns for
three periods, the overall sample, and the period before and after the automation.
For the full sample and the pre-automation period the mean of market returns are positive,
while the return mean after the automation is negative. The minimum return is negative
throughout the three periods. The maximum return is positive in the three periods while it
is very low in the post-automation period compared to pre-automation period. The volatility
of the market return is higher for pre-automation period than post- automation period, which
represented by the standard deviation of the returns. The positive skewness of pre-automation
period implies that there is higher probability of positive returns, in contrast to the negative
skewness in post –automation period which implies higher probability of negative returns.
This result reveal that market returns tend to decrease in after automation period. The excess
kurtosis indicate that the distribution of the market return is characterized by peaked tail. JB
test results formally support departure of market return distribution from normality.
No. of Observations
Mean
Minimum
Maximum
Standard Deviation
Skewness
Excess Kurtosis
)JarqueBera Test (p-value

Full Sample
48
0.162
-0.118
7.76
1.11
6.97
48.79
*0.00

Before Automation
24
0.334
-0.698
7.76
1.58
4.87
23.85
*0.00

After Automation
24
-0.231
-0.118
0.933
0.446
-4.98
24.90
*0.00

Table (1) Descriptive Statistics
*Significance at 5% confidence level(reject the null hypothesis of normal distribution).
4-1-2 Market Return Trend
Figure (1) below provide visual evidence that the returns before automation has the same
trend as the return after the automation. It also support the previous results that the post-auto
mation period characterized by lower return than pre-automation period.
Figure (1)

4-3 The Unit Root Tests:
Table (2) below shows the results of the unit root tests, ADF test and PP test. The two tests
applied for the overall sample period, as well as for the two sub periods before and after the
automation. Since the test statistic values are greater than the critical values in all
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2012). The results indicate that the introduction of the ATS has no statistical significant effect
on market efficiency at the Nairobi Securities Exchange.
3- Data and Methodology:
3-1 Data
Data used for the study is secondary data, it is monthly prices of Khartoum Stock Exchange
market index during a period of four years from January 2011 to December 2014, (48 obser
vations). The monthly returns calculated by taking the first difference for the market index
prices. In order to investigate the automation effect on the market efficiency the sample is
divided into two sub periods, two years before automation (2011- 2012), and two years after
the automation (2013 - 2014).
3-2 Methodology
3-2-1 Dickey-Fuller Unit Root Tests
Augmented
Dickey-Fuller
(ADF)
test
is
a
test
of
unit
roots
in
ARMA(p,q) model with unknown order. The ADF test, tests the null
hypothesis that a time series (yt) is I(1) (i.e. it is random walk),
against
the
alternative
that
it
is
I(0)
(
i.e.
it
is
stationary).
ADF test is based on estimating the test regression:

Where:
( d )is a vector of deterministic terms (constant, and trend).
t
( p )lagged difference terms.( Δy ) are used to approximate the ARMA structure of the errors,
t-j
and the value (p) is set so that the errors (ε )are serially uncorrelated.
t

3-2-2Phillips-PerronUnit Root Test:
PhillipsPerron (PP) unit root test differ from the ADF test mainly in how it deal with serial
correlation and heteroskedasticity in the error terms. The test regression for the PP tests is:
Where,(μ ) is I(0) and may be heteroskedastic. It tests the null
t
hypothesis that a time series (yt) is I(1) (i.e. it is random walk), against the alternative that it
is I(0) ( i.e. it is stationary).
The PP tests correct for any serial correlation and heteroskedasticity in the errors μ by using
Tlˆ

t

.
OLS estimation and modifying the test statistics t and
λ=0
4- Analysis of the results:
This part include two sections the first one is descriptive analysis, and the second section is
the unit root tests analysis.
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2- Literature Review:
This part of the study discusses some studies which have been undertaken in different stock
markets regard the impact of electronic trade on capital markets efficiency.
Freund and Pagano (2000) discuss the mechanics of automated trading systems and its bene
fits and disadvantages also the effects of automation on price efficiency. They examine price
efficiency before and after automation on the NYSE and the TSE. Although they find that
automation is associated with an improvement in market efficiency on the TSE relative to the
NYSE, they do not detect any changes in the nonrandom patterns in returns before and after
automation, which leads them to conclude that automation has not changed price efficiency
on the TSE.
Naidu and Rozeff (1994) in their study on Singapore Stock Exchange they find out reduced
autocorrelations of returns, which leads them to conclude that market efficiency improves
after automation.
Maghyereh & Omet (2005) examine the efficiency of the Jordanian capital market around
the date of its automation. Based on a multi-factor model with time varying coefficients and
the GARCH-M model, the results show that the move to the electronic trading system has no
impact on the pricing efficiency of the Jordanian capital market.
Mensah, Pomaa-Berko and Adom (2012) using the Unit Root Ran
dom Walk and the GARCH models find that the Ghana Stock Exchange
(GSE) was weakly inefficient in both pre and post automation periods,
suggesting that the automation of the GSE did not yield the needed impact towards improving
the efficiency of the exchange.
Iskandrani and Haddad (2012) tested the impact of applying the Electronic Trading System
(ETS) which implemented, on market liquidity, and stock prices behavior in Amman Stock
Exchange (ASE) before and after its implementation onMarch, 2000. The findings of this re
search can be summarized as follows. First, market liquidity is significantly influenced by the
electronic trading. The trading volume which is higher on an automated trading system than
on a floor trading system. Second the impact of electronic trading shows a negative abnormal
return.
Benouda&Mezzez (2003) investigate the effects of automation on the liquidity, volatility,
returns and efficiency of Tunisian Stock Exchange (TSE).While the results show an improve
ment in the liquidity following the automation, returns decreased and no effects on volatility
or efficiency were detected.
Omuchesi,Bosire, andMuiru (2014) investigate the effect of the automation on market effi
ciency of the Nairobi Securities Exchange (NSE) using monthly market returns from the clos
ing NSE 20-Share index from 2002 to 2012. Two study periods were considered pre-automa
tion period (January 2002 to June 2006) and post-automation period (July 2008 to December
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dition to the public information. The concept of market efficiency, at the three levels, entails
the fairness of stock prices that reflect the true value of the underlying firms. Therefore an
efficient market can help in disciplining managers and consequently improve the process of
capital allocation. In other words, the determination of the fair securities prices is the essence
of the efficient allocation of the capital (scarce resources) to the investment opportunities with
the highest rate of return. In addition the efficient market is characterized by low transaction
costs as well as high liquidity. And another necessary feature for the fairness of the security
prices is that prices should adjust to new information quickly.
Electronic Trading (ET) encompasses a wide variety of systems, ranging from simple order
transmission services to fully fledged trade execution facilities. According to Heuvlman et al.
(2001)ET system is a facility that provides some or all of the following services: electronic order
routing (the delivery of orders from users to the execution system), automated trade execution
(the transformation of orders into trades), and electronic dissemination of pre-trade (bid/offer
quotes and depth) and post-trade information (transaction price and volume data). These systems
can affect the market’s structure and its dynamics.
In general, electronic trading should allow orders to reach the market faster because of higher
processing speeds than with manual processes. Prices should therefore incorporate informa
tion more quickly. By lowering trading costs and widening access to market information, ET
should also encourage greater trading activity by existing investors and broader participation
in markets. It should also reduce the cost of arbitrage trading. ET facilitates the centralization
of markets by allowing both remote access and multilateral trading. These factors may, at
least in theory, boost liquidity. Assuming that deeper liquidity in markets means more effi
cient price discovery, market prices should better reflect available information about funda
mentals, and hence prices adjust more quickly to changes in these fundamentals.
This paper investigates the effect of the automation on the efficiency of Khartoum Stock
Exchange (KSE). In particular, the study assesses the weak form efficiency of KSE before
and after the automation. Two popular tests of weak form efficiency are utilized, which are
Augmented Dickey Fuller Test (ADF), and Phillips Perron test (PP)
Khartoum Stock Exchange (KSE) is the principal stock exchange of Sudan. In 1994 the pri
mary market activities started while the secondary market started early in 1995 with 34 com
panies which had satisfied the requirements of listing in KSE. In 2001 Shahama certificates
were introduced in KSE. Khartoum index was declared in 2003. In 2007, KSE joined Africa
Market Union. The number of listed public companies has now grown to 53 companies. The
electronic trading have been introduced in the market in the late of 2012.
The remaining of the paper is organized as follows, the second section include the literature
review, the third section discusses the data and the methodology, analysis of the results and
conclusion are presented on the forth and the fifth sections respectively.
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Abstract
This paper investigates the impact of automation of
trading transactions on performance efficiency of
Khartoum Stock Exchange (KSE). The finding of
the paper indicate that the introduction of Electronic
Trading System four years ago has not improved the
efficiency performance of the stock exchange. This
implies that the decision of the automation of the
stock exchange has not properly studied as for an au
tomation process to have a positive impact on stock
exchange efficiency performance it is necessary to
have effective regulatory framework in place that
enhances the stock market development indicators,
such as the liquidity, and turnover ratio of the market.

المستخلص
تبحث هذه الورقة عن أثر أتمتتة العمليات
Keywords: Khartoum Stock Exchange; Efficiency; Electronic Trading
1- Introduction
Financial markets play a vital role in the economy, they channel funds from lenders to bor
rowers with productive investment opportunities. This Function allows the efficient use of
scarce resources in a way that promotes economic activity and hence economic growth. In
contrast, in the absence of a well-functioning financial markets resources will remain unuti
lized which will not only erode them, but also it will hamper the economic activity as a whole,
and as a result both savers and borrowers are worse off. In order to perform their presumed es
sential tasks, financial markets must be efficient. According to Fama (1970, 1998) a financial
market is efficient when prices reflect all available and relevant information instantaneously.
The analysis of the relevant information provide three levels of market efficiency. The weak
form efficiency indicate that prices reflect all past information in stock prices and returns,
therefore investors are not able to beat the market by developing trading strategies based on
these past information. The second level is the semi-strong form, in which investors are not
able to make abnormal returns based on the publicly available information.
The third type is the strong form efficiency it involve the private information in ad
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