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يف عددها األول تطل عليك أيها القارئ الكريم مجلة التنمية
الصناعية وهي مجلة متخصصة  ،كام املرصف  ،يف شأن الصناعة
التحويلية  .يتضمن هذا العدد جملة من املوضوعات املتنوعة
يأيت يف مقدمتها محفظة الزيوت النباتية والتي يساهم فيها
سبعة عرش مرصفاً  ،ثم يأيت موضوع أنظمة الدفع اإللكرتونية
ومضامينها  ،وتأخذنا األستاذة  /أمال مجذوب يف جلسة داخل
مركز البحوث واإلستشارات الصناعية  ،ونصطحب دكتور  /عباس
عيل السيد رئيس إتحاد الغرف الصناعية يف مقدمته يف علم
النفس الصناعي  ،واليفوتنا العالمة املرصيف الضليع د .عبد املنعم
محمد الطيب مدير مركز البحوث واإلستشارات والنرش بأكادميية
السودان للعلوم املرصفية واملالية وهو يقدم عرضاً لكتاب اإلدارة
اإلسرتاتيجية يف البنوك اإلسالمية ،ويف سياحة أثريية ننتقل بقارئنا
إىل مدينة نياال كمدينة تجارية صناعية ناهضة  .وفوق كل هذا
وذاك يرحب بكم املدير العام للمرصف يف هذا العدد ونأمل أن
نفتح أبواب عقولكم قبل قلوبكم للمشاركة يف أعدادنا القادمة
مبايساهم يف دفع عجلة التنمية الصناعية يف بالدنا .
وما التوفيق إال من عند الله
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رئيس هيئة التحرير
املفتي إسامعيل قمر
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القاريء الكريم
مرحبا بك يف العدد األول من مجلة ( التنمية الصناعية ) كمجلة
متخصصة تعني بشأن الصناعة يف بالدنا متمنني أن تجد فيها
الجديد املفيد.
معلوم أن السودان يذخر برثوات زراعية وحيوانية وغابية ضخمة
إيل جانب الرثوات املائية واملعدنية غري أنها تحتاج إيل جهد آخر
لتحويل هذه الرثوات إيل سلع ومنافع للناس.
عليه جاءت فكرة انشاء مرصف التنمية الصناعية يف العام 2005
كمرصف متخصص يعني بالصناعة التحويلية بصفة خاصة والنهوض
بالصناعة عموماً لتعظيم مساهمتها يف الناتج املحيل االجاميل
وتوفري االحتياجات االساسية وخلق املزيد من فرص العمل.
نشأ املرصف برأسامل أسمي كبري يبلغ الواحد مليار دوالر للقيام
باملهام واالختصاصات التالية:
املساعدة يف إنشاء منشآت الصناعة يف السودان وتوسيع نشاطها
وتطويرها
القيام بجميع االعامل واملعامالت املرصفية التي تخص قطاع
الصناعة التحويلية
انشاء املناطق واملجمعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات املختصة
تقديم املشورة ودراسات الجدوي وبناء القدرات ملنشآت الصناعة
العمل عيل جذب روؤس االموال والخربات املحلية واالجنبية.
ألجل ذلك تم وضع خطط وبرامج تستوعب كل تطور متوقع
لقطاع الصناعة التحويلية وتوظيف رأسامل املرصف وموارده
املختلفة يف متويل القطاع الصناعي يف املجاالت اآلتية:
التصنيع الغذايئ السيام تصنيع الزيوت النباتية ،السكر،الدقيق،
اللحوم وغريها من الصناعات الغذائية املهمة

صناعة االدوية البرشية والبيطرية واملعدات الطبية
صناعة االسمنت والصناعات الهندسية
صناعة الغزل والنسيج
صناعة الدباغة واملنتجات الجلدية
االهتامم بالحرفيني واملهنيني كرشيحة صناعية هامة
أهتم املرصف ايضا بتقوية العالقة مع الصناعيني يف تنظيامتهم
املختلفة باعتبارهم الرشيك االسرتاتيجي للمرصف وعمالءه
األساسيني ورشيك أصيل يف وضع سياسات وخطط املرصف من
خالل متثيلهم املعترب يف مجلس اإلدارة والتشاور معهم النفاذ خطط
املرصف وبرامجه فلهم منا الشكر عيل التجاوب الكبري الذي وضع
املرصف عيل منصة االنطالق.
والشكر ملساهمي املرصف ممثلني يف وزارة املالية واالقتصاد
الوطني وبنك السودان املركزي ولوزارة الصناعة كجهة اختصاص
تهتم بتطوير املرصف ليلعب دوره املنوط به.
وميتد الشكر لكل الذين أسهموا يف تأسيس هذا الرصح من أعضاء مجلس
اإلدارة السابق والحايل ولإلدارة التنفيذية السابقة ولجميع العاملني.
فالله نسال أن يوفقنا لتحقيق رؤيتنا ورسالتنا عيل أرض الواقع.
إذ تقوم الرؤية عيل (االرتقاء باملرصف ليصبح الخيار االفضل يف
مجال متويل قطاع الصناعة التحويلية» وتقوم الرسالة عيل
« النهوض بقطاع الصناعة التحويلية عن طريق تقديم التمويل
والخدمات املرصفية والحلول الفنية ومواكبة التطور التقني)
فمرحباً بك أيها القاريء الكريم مرة أخري ضيفاً عزيزاً لتسهم معنا يف
تحقيق أهدافنا وتطوير مهنتنا فنحن أحوج ما نكون لالفكار البناءة.
والله نسأل التوفيق
				
مساعد محمد أحمد
				
املدير العام
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أهــداف المصـرف:
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•تقديم التمويل والخدمات املرصفية الشاملة مبا يساعد
يف تنمية وتطوير الصناعة التحويلية ىف السودان وزيادة
معدالت منوها.
•املساعدة ىف إنشاء منشآت الصناعة التحويلية ىف
السودان وتوسيع نشاطها وتطويرها وفقا لألساليب
الحديثة.
•القيام بجميع األعامل واملعامالت املالية واملرصفية التي
تخص قطاع الصناعة.
•إنشاء املناطق واملجمعات الصناعية بالتنسيق مع
الجهات املختصة.
•هـ /تقديم املشورة ودراسات الجدوى وبناء القدرات
ملنشآت الصناعة.
•العمل عىل جذب روؤس األموال والخربات املحلية
واألجنبية للدخول ىف مجاالت متويل تنمية الصناعة
بالسودان ،بغرض اإلسهام بطريقة مبارشة أو غري
مبارشة يف تنمية وتطوير الصناعة.
•إصدار األسهم وصكوك املضاربة مبختلف أنواعها
ومتويل اإلكتتاب أو متويلها بالقدر والكيفية التي
يحددها مجلس اإلدارة وفقا للضوابط التي تساعده
عىل تحقيق أغراضه.

دليل المصرف

 /1املقر الرئييس:
السودان  -الخرطوم – العامرات شارع  21مبنى مرصف التنمية الصناعية
تلفون 00249 183 472186 :عرشة خطوط
فاكس 00249 183 472157 - 00249 183 472148
صندوق الربيد 710 :الرمز الربيدي 11111
 www.idb.sdاملوقع عيل اإلنرتنت:
 info@idb.sdالربيد اإللكرتوين:
 /2الفروع العاملة:
 /1الفرع الرئييس:
الخرطوم – العامرات شارع  21مجمع مرصف التنمية الصناعية
تلفون 00249 183 472186 :عرشة خطوط
فاكس 00249 183 472161
صندوق الربيد 710 :الرمز الربيدي 11111
 /2فرع بورتسودان:
والية البحر األحمر – بورتسودان – السوق الكبري – شارع سودان الين
تلفون 00249 311 822586 :فاكس00249 311 829398 :
 /3فرع بحري ووحدة التمويل األصغر:
والية الخرطوم – بحري – شارع الصناعات – غرب مطاحن سيقا – شامل شارع اإلنقاذ
فرع بحري تلفون 00249 185 324199 :تلفون وفاكس 00249 185 324099
وحدة التمويل األصغر تلفون 00249 185 323599 :تلفون وفاكس
00249 185 323799
 /4فرع أم درمان:
والية الخرطوم – أم درمان – شارع الصناعات – شامل السوق الشعبي
تلفون00249 187 560299 - 00249 187 560222 :
فاكس00249 187 560930 :
 /5فرع مدين:
والية الجزيرة – مدين – السوق الكبري – جوار البنك الزراعي
تلفون00249 511 832513 - 00249 511 832516 :
فاكس00249 511 832517 - 00249 511 832514 :
 /6فرع األبيض:
والية شامل كردفان – االبيض – السوق الكبري – شارع النهود مقابل سوق الصاغة
تلفون 00249 611 843971 :فاكس00249 611 843969 :
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قائمة املركز املايل:

 1/2املوجودات:
بلغ إجامىل موجودات املرصف بنهاية العام 2013م مبلغ  1.182.6مليون جنيه مقارنة بــ  1.089.2مليون جنيه
عام 2012م،بنسبة زيادة بلغت  %9ويعزى ذلك لزيادة التمويل املمنوح.
الجدول التايل يوضح تطور إجاميل امليزانية من العام 2013 -2009م.
املبالغ مباليني الجنيهات
العام
املبلغ
2009
509
2010
757
2011
944
2012
1,089
1,183

2013

أ /النقد وما يف حكمه

بلغ إجامىل النقد و ما يف حكمه ىف 2013/12/31م مبلغ  153.7مليون جنيه مقارنة مببلغ 115.3مليون جنيه
يف 2012/12/31م بنسبة زيادة بلغت  %33والجدول التايل يوضح تطور إجاميل النقد وما يف حكمه من العام
2013 -2009م.
الجدول التايل يوضح إجامىل النقد و ما يف حكمه من العام 2013 -2009م.
املبالغ مباليني الجنيهات
العام
املبلغ
2009
32
2010
132
2011
177
2012
115
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154

2013

ب /التمويل:

بلغ حجم التمويل املبارش اإلجاميل القائم بنهاية العام 2013م مبلغ  947.9مليون جنيه مقارنة مع  882.3مليون جنيه
ىف العام 2012م ،بنسبة زيادة قدرها  ،%7.4فيام بلغ التمويل املنفذ خالل العام 2013م مبلغ  617مليون جنيه مقارنة
مببلغ 429مليون جنيه يف العام 2012م بنسبة زيادة  ،%44والجدول أدناه يوضح تطور إجاميل التمويل من العام -2009
2013م.
املبالغ مباليني الجنيهات
العام
املبلغ
445

2009

561

2010

699

2011

882

2012

948

2013
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جـ  /العمليات االستثمارية املنفذة حسب القطاعات الصناعيةمن األعوام 2013-2011م

2011
69.658
6.283
2.332
1.186
2.349
6.062
11.619
19.842
4.128
14.407
2.676
72.661
21.881
235.081

القطاع
األغذية واملرشوبات
املنسوجات وامللبوسات
الجلود واألحذية
األسمنت
الخشب والفلني
الورق ومنتجاته
منتجات النفط
املطاط والبالستيك
صناعة تشكيل املعاد (الحديد)
اآلليات واألجهزة الكهربائية
الكيامويات واملنتجات الكياموية
بنيات تحتية صناعية
محافظ
أخرى مختلفة
اإلجاميل

اآلف الجنيهات
2013
267.064
4.976
2.415
953
5.689
11.137
37.345
172.675
67.678
1.213
45.844
616.988

2012
207.874
5.106
1.965
10.162
161
4.899
33.612
14.585
41.076
45.192
22.376
1.000
26.000
15.314
429.322

د /العمليات االستثمارية املنفذة حسب الصيغ اإلستثمارية من األعوام 2013-2011م
الصيغ

مرابحات
مشاركات
مضاربات
مقاوالت
محافظ
إستصناع
سلم

اإلجاميل

2011/12/31

النسبة

50%
19%
0.3%
0.04%
31%

235.044
57.385
10.893
26.000

-

-

100.000

116.643
45.072
617
88
72.661
235.081

هـ /املساهمات الرأمسالية:

100%

2012/12/31

النسبة

23%

429.322

55%
13%
3%
6%

100%

2013/12/31

351.337
89.267
14.876
11.508
150.000
616.988

اآلف الجنيهات
النسبة

57%
15%
2%
2%
24%

100%

بلغت املساهامت الرأساملية يف 2013/12/31م مبلغ  178.5مليون جنيه وقد كانت يف 2012/12/31م مبلغ
177.6مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها .%0.5

و /املوجودات الثابتة:
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بلغ صايف قيمة املوجودات الثابتة  53.6مليون جنيه ىف 2013/12/31م مقارنة بــ  53مليون جنيه ىف 2012/12/31م،
بنسبة زيادة قدرها .%1
 2/2املطلوبات وحقوق املساهمني:

أ /املطلوبات:

بلغ إجامىل مطلوبات املرصف  520.9مليون جنيه ىف 2013/12/31م مقارنة بــ  419.4مليون جنيه ىف
2012/12/31م بنسبة زيادة قدرها .%24

ب  /الودائع:

حقق املرصف إجاميل ودائع (جارية وإدخارية وإستثامرية) بلغت  417.6مليون جنيه ىف 2013/12/31م مقارنة
بـــ  336.4مليون جنيه ىف 2012/12/31م بنسبة زيادة قدرها .%24

جـ /حقوق املساهمني:

بلغ إجاميل حقوق املساهمني املكونة من (رأس املال املدفوع واالحتياطيات املختلفة واألرباح املبقاة) بنهاية
العام 2013م مبلغ  456.5مليون جنيه مقارنة مع مبلغ  453.6مليون جنيه بنهاية العام 2012م بنسبة زيادة
قدرها  .%0.6والجدول التايل يوضح تطور حقوق املساهمني من العام 2013 -2009م.
املبالغ مباليني الجنيهات
العام
املبلغ
2009
336
2010
439
2011
448
2012
454
457

2013

 2/2قائمة الدخل:
أ /إيرادات:

بلغ صايف إيرادات املرصف للعام 2013م مبلغ  57.9مليون جنيه (بعد خصم نصيب أرباح الودائع البالغ18.6مليون جنيه) مقارنة
بــ  84.2مليون جنيه للعام 2012م بنسبة نقصان قدرها ( %)31ويعزى ذلك لزيادة مكاسب العمالت األجنبية يف العام 2012م
الناتجة عن تغري سعر الرصف .والجدول التايل يوضح التطور يف اإليرادات خالل الفرتة 2013-2009م:
(املبالغ مباليني الجنيهات)
العام
املبلغ
28

2009

31

2010

46

2011

84

2012

58

2013
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ب /املصروفات:

بلغ إجاميل املرصوفات العمومية واإلدارية للعام 2013م مبلغ  52.7مليون جنيه مقارنة بــ  72.5مليون جنيه للعام 2012م
بنسبة نقصان قدرها (%)27وتعزي الزيادة الكبرية يف العام 2012م إىل بناء مخصص كبري ملقابلة مخاطر التمويل ليصبح 33.4
مليون جنيه مقارنة بــ  4مليون جنيه يف العام 2013م ،يف حني أن املرصوفات العمومية واإلدارية املرتبطة بالتسيري والعنرص
البرشي زادت بنسبة  %28يف العام 2013م.
الجدول التايل يوضح التطور يف املرصوفات خالل الفرتة 2013-2009م:
(املبالغ مباليني الجنيهات)
املبلغ
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العام

26
27
38
73

2009
2010
2011
2012

53

2013

ج /األرباح:

حقق املرصف صايف أرباح بعد الزكاة والرضائب بنهاية العام 2013م بلغت 2.7مليون جنيه مقارنة مببلغ  2.2مليون
جنيه للعام 2012م بنسبة زيادة قدرها  .%23والجدول التايل يوضح التطور يف صايف األرباح خالل الفرتة 2013-2009م:
(املبالغ مباليني الجنيهات)
العام
املبلغ
2

2009

2

2010

7

2011

2

2012

2013
3
فيام يخص معايري الرقابة الوقائية الصادرة من بنك السودان املركزي فقد جاء موقف املرصف الوسط يف
2013/12/31م وفق معيار ( CAELوهو املعيار الثالث من حيث الجودة).
بلغت كفاية رأس مال املرصف نسبة  %26يف 2013/12/31م وهي أعىل من النسبة املعيارية بكثري وهذا
يؤكد قوة رأس مال املرصف.
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اعداد :سمري سيد عثامن
وحدة الزيوت النباتية
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مقدمة:
لقد ظل االستغالل االمثل المكانات السودان الزراعية
الكبرية واملتنوعة وتطويعها لتحقيق الرفاهية الهله
وتحقيق االمن الغذاىئ للسودان واملنطقة العربية
واالفريقية امال كبريا ومتجددا منذ فجر االستقالل.
شكلت هذه املوارد املهولة ام ًال مرتقباَ لكل العامل والتى
من خاللها تم تصنيف السودان من ضمن دول العامل
التى يتوقع ان تساهم بفعالية ىف تحقيق االمن الغذاىئ،
كام ان الزراعة هى املصدر املتجدد لتوفري مدخالت
الصناعة ىف اطار ما يعرف بالرتابط االمامى والخلفى
بني قطاعى الزراعة والصناعة وىف ذات الوقت تؤدى
لالستقرار ومحاربة الفقر وتوفري فرص العمل ىف اطار
متطلبات التنمية املستدامة.
وتعترب الزيوت النباتية من املنتجات الغذائية ذات
الطلب املتجدد لكل االرس وانها من املكونات االساسية
لغذاء االنسان اخذين ىف االعتبار اهمية املحاصيل
الزيتية ىف اقتصاديات املزارعني واملشتغلني بتجارتها
عىل مستوى االستهالك املحىل والعاملى.
وتعتمد صناعة الزيوت النباتية ىف السودان عىل
استخالص الزيوت من الحبوب التالية:

بذرة القطن.
الفول السوداىن.
زهرة الشمس.
السمسم.
نبذة تاريخية عن صناعة الزيوت ىف السودان:
بدات صناعة الزيوت ىف السودان ىف اوائل الثالثينات من
القرن املاىض حني انشئت املعارص التقليدية ىف مناطق
إنتاج السمسم والفول إلنتاج الزيت وبعد قيام مرشوع
الجزيرة أستغلت بذرة القطن كاحدى الحبوب الزيتية.
بدا استخدام املعارص امليكانيكية ذات املكابس
الحلزونية ىف سبعينيات القرن املاىض كام شهدت صناعة

الزيوت طفرة كبرية بإنشاء وحدات تكرير مستمر ذات
كفاءة عالية نسبياً ىف ذلك الوقت.
ىف الثامنينات أنشئت مصانع تستخدم املذيب العضوى
الستخالص الزيت مام رفع من كفاءة االستخالص و قلل
كمية الزيت ىف االمباز اىل .%1
تقدر الطاقات التصميمية ملعارص الزيوت بحواىل 2.3
مليون طن من الحبوب الزيتية ىف العام.
التقنية املستخدمة ىف استخالص الزيوت هى العرص
امليكانيىك – بواسطة املكابس الحلزونية ،وهى تسخدم
ىف حواىل ( )220مصنعاً من جملة املصانع القامئة ،وهى
حواىل ( )223يتم فيها االستخالص بهذه الطريقه.

ثالثه فقط لها املقدرة عىل االستخالص عن طريق املذيبات
العضوية يسبقه إستخالص أوىل عن طريق العرص.
إستخالص الزيت عن طريق العرص امليكانيىك هو
االنسب أو األجدى ،إذ تصل نسبة الزيت املتبقي ىف
الكسب (األمباز) اىل حواىل  %10ىف املتوسط حيث ميكن
النزول بها اىل ( )%1عند استعامل تقنية االستخالص عن
طريق املذيبات العضوية ،وهى التقنية األكرث إستعامالً
ىف معظم األقطار املنتجة للزيوت النباتية ،وبلغة
االرقام يكون فاقد الزيت عند استعامل االستخالص
امليكانيىك حواىل ( )10طن من كل ( )100طن كسب،
مقابل طن واحد عند استعامل تقنية املذيبات ،يضاف
اىل هذا الكسب الناتج عن استعامل تقنية املذيبات
أعىل مستوى للربوتني واقل تلوثاً.
يوجد يف السودان اكرث من خمسني وحدة لتكرير زيوت
الطعام تعمل عيل طريقة ال  .batch refiningكام
يبلغ عدد الوحدات العامله منه حوايل عرشين وحده
بطاقة اجامليه سنويه تقدر بحوايل ( 100,000مائه
ألف) طن من زيوت الطعام ما عدا زيت زهرة الشمس
والذي يحتاج ايل تجهيزات إضافية.
خالل الخمسه اعوام املاضيه اضيفت خمسه وحدات
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تكرير حديثه تعمل بنظام التكرير املستمر بطاقة
اجامليه سنويه تقدر بحوايل ( 150,000مائه وخمسون
ألف طن) من زيوت الطعام مبا فيها زيت زهرة الشمس
وهنالك تطور واضح يف ادخال نظم التعبئه الحديثه مبا
يكفل استخدام العبوات الصغريه والتي مازالت تستورد
وبرسوم جمركيه متدنيه.
انتاج الحبوب الزيتية ( .)2013-1995الف طن
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املوسم
1995/1996
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2010/2011
2012/2013

بذرة القطن
200
193
156
104
97
153
116
168
157
205
168
161
52
55
86
85

السمسم
313
416
281
262
348
282
296
122
401
277
400
242
346
302

يقدر االستهالك السنوي للبلد بحوايل ()250_200ألف
طن من زيوت الطعام .يتم توفري حوايل ()150ألف طن
من االنتاج املحيل للحبوب الزيتيه.
تستورد البالد سنويا يف حدود ()80_50ألف طن من
الزيوت الخام والزيوت املكرره.

الفول السوداىن
738
815
1.104
781
1,047
947
990
738
783
520
550
523
716
873
1,000
743

زهرة الشمس
6
18
15
70
100
105
106

عدد املعارص والطاقات التصميمية
الطاقات التصميمة الف طن
عدد املعارص
الوالية
1,225
46
الخرطوم
319
43
الجزيره
58
12
سنار
100
25
النيل االبيض
164
54
واليات كردفان
38
24
واليات دارفور
364
12
البحر االحمر
4
3
كسال
18
4
القضارف
2,290
 223مصنع
الجمله
املصدر :اتحاد الغرف الصناعية السوداىن – املؤمتر القومى للصناعة السودانية مارس 2010م
نشأة محفظة الزيوت النباتية:
فول ،زهرة) وحتى مرحلة التصنيع والتى كانت من ضمن
بذلت الدولة جهوداً مقدرة لتوفري السلع االساسية للمواطن وسائلها انشاء محفظة لتمويل تصنيع الزيوت النباتية
وذلك وفق ما ورد ىف الربنامج االسعاىف الذي يستهدف  8بريادة مرصف التنمية الصناعية.
سلع منها  4بغرض الصادر و 4سلع بغرض االكتفاء الذايت الغرض من املحفظة:
وهي (القمح ،السكر ،االدوية والحبوب الزيتية) وتم سد الفجوة يف زيوت الطعام واالكتفاء الذايت الذي يقدر
تكوين لجنة عليا برئاسة السيد /وزير الصناعة وعضوية بحوايل  200ألف طن زيت يف العام ومن ثم التصدير
ممثلني بوزارة الزراعة ،الرى ،املاليه ،بنك السودان املركزى ،لتتم عملية إحالل للواردات وتوفري موارد اجنبية ومن
مرصف التنمية الصناعية ،البنك الزراعى السوداىن وبعض االهداف أيضاً العمل عىل خفض اسعار الزيت والقضاء
املؤسسات الزراعية وذلك بغرض ايجاد حلول
عملية عىل إحتكار وتخزين املحاصيل وتوفري مواد خام
بتوفري زيوت الطعام بدءاً بزراعة الحبوب الزيتية (قطن،
للمصانع وتحريك الطاقات اإلنتاجية ملحاربة البطالة.
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بنك السودان يتبنى فكرة تكوين محفظة للزيوت النباتية

تكوين املحفظة:
تبنى بنك السودان فكرة تكوين محفظة للزيوت النباتية
وقام بدوره بدعوة مديري عموم املصارف إلجتامع
تاسييس بتاريخ  2011/10/17بغرض التعريف باملحفظة
والغرض منها ودعوة املصارف للمساهمة فيها.
البنك الرائد:
تم اختيار مرصف التنمية الصناعية كبنك رائد للمحفظة
بحكم تخصصه ىف مجال الصناعه التحويلية حيث متثل
مساهمته %35من اجاميل املساهامت املسدده.

االجامىل
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80,000,000

خطة عمل املحفظة:
قامت ادارة املحفظة بالتنسيق مع اتحاد الغرف الصناعية
بحرص كافة املصانع يف مجال عرص الزيوت يف مختلف
انحاء السودان وتم اعداد تقرير فني مفصل بواسطة
لجنة فنية متخصصة من اتحاد الغرف الصناعية عن

مساهامت املصارف الدورة االوىل:

املسدد
م اسم البنك املساهم
 1مرصف التنمية الصناعية 28,000,000
4,000,000
 2بنك امدرمان الوطنى
5,000,000
 3بنك الخرطوم
5,000,000
 4بنك فيصل االسالمى
 5البنك السوداىن الفرنىس 1,500,000
 6بنك النيل االزرق املرشق 5,000,000
 7بنك التضامن االسالمى 2,000,000
3,000,000
 8بنك التنمية التعاوىن
5,000,000
 9بنك الربكة السوداىن
 10البنك السعودى السوداىن 3,000,000
5,000,000
 11بنك العامل الوطنى
 12مرصف املزارع التجارى 1,500,000
1,000,000
 13بنك املال املتحد
3,000,000
 14بنك االستثامر املاىل
6,000,000
 15بنك النيلني
 16البنك الزراعى السوداىن 1,000,000
1,000,000
 17مرصف االدخار

حالة هذه املصانع ،كام قامت املحفظة بعمل زيارات
ميدانية مسبقة ملناطق زراعة الفول املروي بغرض
الوقوف عىل املساحات املزروعة والكميات املنتجة كام
تم عمل زيارات لبعض املصانع مع الرتكيز عىل املصانع
املؤهلة للوقوف عيل الواقع وجمع مزيد من املعلومات
التي تتعلق بعملية عرص الحبوب ومن ثم حث املصانع

اختيار مصرف التنمية الصناعية كبنك رائد لمحفظة الزيوت النباتية

1414معرصة ابوعبادة للزيوت (والية الجزيرة)
املؤهلة لتقديم طلباتها للمحفظة بغرض منح التمويل.
املعارص التى تم متويلها عرب محفظة الزيوت (الدورة االوىل) 1515مصنع علم الدين مبارك للزيوت( .والية الجزيرة)
  1الرشكة العربية السودانية للزيوت النباتية 1616رشكة معارص زيوت مرحب.الحبوب الزيتية
املحدودة.
الحبوب الزيتية التى تم متويل رشاءها للمصانع حسب
  2معارص أحمد محمد أحمد االنصارى.مام موضح ىف الجدول ادناه:
  3معرصة شهبيان للزيوت.  4معرصة وقشارة الشاطراب.الكمية طن
املحصول
م
  5رشكة يلفن لإلستثامر املحدودة.1
13,250
بذرة قطن بيضاء
  6رشكة معارص السنوىس للزيوت املحدودة.12,500
بذرة فطن سوداء
2
  7رشكة األمن الغذاىئ املحدودة.3
1,670
فول مقشور
  8رشكة بايارس لصناعة الزيوت املحدودة ز6,150
زهرة شمس
4
  9مصنع عناب للزيوت.ما تم تحقيقه من الدورة االوىل:
1010معرصة أبو طارق للزيوت.
ساهمت بقدر ملموس ىف توفري زيوت الطعام مبواصفات
1111معرصة محمد الحسن محمد طة للزيوت.
سودانية عاليه الجودة وباسعار مناسبة للمستهلك.
1212رشكة أفيال للتجارة وخدمات التسويق.
قدمت متويل تشغيىل ملصانع مؤهله كانت متوقفة عن اإلنتاج.
1313معرصة زيوت الطاؤوس.
ساهمت ىف رفع الطاقات التشغيلية واإلنتاجية لبعض
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حث المصانع المؤهلة لتقديم طلباتها بغرض منح التمويل.
املصانع العاملة .ساهمت ىف زيادة الناتج املحىل اإلجامىل.
الكمية طن
م املحصول
املساهامت يف الدورة الثانية:
4,800
 1بذرة قطن بيضاء
املسدد
م اسم البنك املساهم
 2بذرة فطن سوداء
20,782
 3فول مقشور
100,000,000
 1بنك السودان املركزى
5,999
 4زهرة شمس
25,000,000
 2مرصف التنمية الصناعية
496
 5زيت فول خام
2,000,000
 3بنك الخرطوم
340
 6زيت بذرة خام
1,500,000
 4البنك السوداىن الفرنىس
املعارص التى تم متويلها عرب محفظة الزيوت الدورة الثانية:
 5بنك النيل االزرق املرشق
 6بنك الربكة السوداىن
 7البنك السعودى السوداىن
 8بنك العامل الوطنى
 9مرصف املزارع التجارى
 10بنك املال املتحد
 11بنك امدرمان الوطنى
االجامىل

5,000,000
3,000,000
1,000,000
3,500,000
1,000,000
1,500,000
3,000,000
146,500,000

موقف اسعار الحبوب الزيتية بالطن/جنيه(فرتة التمويل):
م
1
2
3
4
5
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أدىن سعر
املحصول
4,400
الفول املقشور
2,200
البذرة السوداء
2,000
البذرة البيضاء
زهرة الشمس (مطرى) 2,700
زهرة الشمس (مروى) 3,150

أعىل سعر
4,860
2,200
2,000
3,150
3,200

1 -1الرشكة العربية السودانية للزيوت النباتية املحدودة.
2 -2معارص أحمد محمد أحمد األنصارى.
3 -3معرصة شهبيان للزيوت.
  4معرصة وقشارة الشاطراب.5 -5رشكة معارص السنوىس للزيوت املحدودة.
6 -6رشكة األمن الغذايئ املحدودة.
7 -7رشكة بايارس لصناعة الزيوت املحدودة.
8 -8مصنع عناب للزيوت.
9 -9رشكة أفيال للتجارة وخدمات التسويق.
1010معرصة زيوت الطاؤوس.
1111رشكة معارص زيوت مرحب.
1212رشكة نويال.
1313معرصة غرب الجزيرة.
1414رشكة صافوال.
1515معرصة زيوت ابوفاطمة.

املتوسط
4,630
 2,200املشاكل واملعوقات:
• 2,000عدم توفر الكميات املطلوبة لعمالئنا من البذرة.
• 2,925تذبذب أسعار املحاصيل (الفول ،الزهرة).
•تدىن اسعار الصادر وما تابعها من مشاكل إكامل
3,175
مستندات الصادر.

ملحوظة :متوسط اسعار الجدول اعاله خاص بفرتة الدورة
الثانية موسم  2013/2012للربع االخري الحبوب الزيتية
الحبوب الزيتية التى تم متويل رشاءها للمصانع حسب
مام موضح ىف الجدول التايل:

•إرتفاع أسعار املحروقات مام كان له االثر ىف ارتفاع
أسعار املحاصيل واملنتج.
•التقنية املكانيكية املستعملة ىف املعارص قدمية مام
ينتج عنه فاقد كبري ىف الزيت.

رسالة االتحاد:
متثيل أصحاب األعامل يف القطاع الصناعي الخاص
والدفاع عن مصالحهم املشرتكة والعمل عىل تطوير
قدراتهم لتحقيق معدالت منو متساوية يف قطاع
الصناعة السودانية يجعلها  -بقيادة القطاع الخاص
 محركة للطاقات اإلقتصادية ومساهمة بفاعلية يفتحقيق التنمية بالبالد.

رؤية اإلتحاد:
أن يكون اإلتحاد فاعالً ومشاركاً مؤثرا ً يف إتخاذ القرارات
التي تتعلق بالصناعة واإلقتصاد بالبالد ويعمل عىل
تقديم الخدمات ألعضائه بالكفاءة والجودة املطلوبني.
أهم أهداف:
1 .1اإلتحاد هو املمثل الرسمي والوحيد للقطاع
الصناعي السوداين الخاص داخل البالد وخارجها.
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2 .2يساهم اإلتحاد يف رسم سياسات الدولة اإلقتصادية.
3 .3يساهم اإلتحاد يف اإلتفاقيات التجارية والترشيعات العاملية.
4 .4يساهم اإلتحاد عىل تشجيع اإلستثامر بشقيه
املحيل واألجنبي يف القطاع الصناعي.
5 .5يعمل اإلتحاد عىل نقل وتوطني التكنولوجيا الحديثة.
6 .6يعمل اإلتحاد عىل الرتويج للمنتجات الصناعية السودانية
داخل وخارج البالد بإقامة املعارض واألسوداق.
7 .7يعمل اإلتحاد عىل جمع وحرص وتبويب وحفظ
املعلومات الصناعية.
8 .8العمل عىل رفع مستويات العاملني يف القطاع الصناعي
عن طريق تشجيع التدريب بكافة أشكاله وذلك
بالتعاون الوثيق مع املؤسسات الوطنية واملنظامت
اإلقليمية والدولية.
الغرف الصناعية املتخصصة
•غرفة الصناعات الغذائية:
الشعب:
1 .1صناعة البسكويت.
2 .2الحلويات.
3 .3املربات والعصائر.
4 .4املياه الغازية.
5 .5التربيد.
6 .6املياه املعبأة
7 .7التعبئة.
8 .8الصمغ العريب.
9 .9غذائيات متنوعة
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.1
.2
.1
.2
.3

.1
.1
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4

•غرفة الزيوت والصابون :
1معارص الزيوت.
2صناعة الصابون.
•غرفة الجلود واألحذية واملنتجات الجلدية :
1األحذية.
2املدابغ.
3الصناعات الجلدية.

•غرفة الطباعة والتغليف والنرش :
1الطباعة.
1التغليف.
•غرفة الغزل والنسيج واملالبس الجاهزة :
1الغزل.
2النسج.
3املالبس الجاهزة.
4الرتيكو.
•غرفة الصناعات الهندسية :
1اإلنشاءت واالملنتجات الحديدية واملعدنية.
2األملونيوم والكلس.
3الخشب املضغوط واألثاثات.
4مواد البناء واألسبستس والزنك والصناعات الزجاجية..

.5
.6
.7
.8
.9
.1
.2
.3
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.1
.1

5املكيفات والثالجات والصناعات الكهربائية.
6الحفريات واملواسري ومنتجات املياه.
7املسابك والفوالذ وتشكيل املعادن.
8األسمنت.
9الصناعات اإللكرتونية والتجميعية.
•غرفة الصناعات الدوائية والروائح ومستحرضات التجميل :
1األدوية.
2الروائح والعطور ومستحرضات التجميل.
3البوهيات.
•غرفة الدقيق ومشتقاته وصناعة منتجات الحيوان :
 1املطاحن.
 2املخابز.
 3األعالف واملنتجات الحيوانية.
 4النشويات.
 5األلبان.
 6اللحوم.
•غرفة البرتوكيامويات والطاقة والتعدين :
 1كيامويات متنوعة.
 2الطاقة.
 3زيوت التزييت والتشحيم.
 4أكياس البالستيك.
 5السحب (الجواالت  -الحبال – الحصري  -املواسري).
 6الحقن.
 7مراتب اإلسفنج.
•غرفة التعدين :
 1الذهب.
 1الكروم.
 1الحديد.
•الغرف الوالئية :
•توجد ( )7غرف متثل اإلتحاد يف واليات السودان
ذات الثقل الصناعي :
•غرفة صناعة والية الخرطوم.
•غرفة صناعة والية الجزيرة.

•غرفة صناعة والية سنار.
•غرفة صناعة والية شامل كردفان.
•غرفة صناعة والية جنوب دارفور.
•غرفة صناعة والية النيل األبيض
•غرفة صناعة والية كسال
•كيفية إكتساب العضوية :
حسب النظام األسايس إلتحاد عام أصحاب العمل السوداين
وتنفيذا ً لقرارات الدولة حول تنظيم عضوية مؤسسات القطاع
الخاص القايض بإنتساب أي منشأة عاملة إلحدى اإلتحادات
القطاعية الخمسة املذكورة ( إتحاد الغرف الصناعية يف هذه
الحالة ) وتعترب شهادة عضوية أي من هذه الغرف املتخصصة
صالحة للتعامل أمام كافة الجهات الحكومية وغري الحكومية.
إجراءات إكتساب العضوية :
•يف حالة العضوية ألول مرة ( منشأة  /مصنع جديد ) -:
1 .1تعبئة إستامرة العضوية ( إستامرة املعلومات ).
2 .2إرفاق صورة للمستندات اآلتية :
•إسم العمل.
•الرتخيص الصناعي.
ً
•يف حالة التجديد ( كل سنتني إتساقا مع شهادة السجل
التجاري بوزارة التجارة ) :
1 .1تحديث البيانات يف إستامرة املعلومات.
2 .2إرفاق صورة من الشهادة السابقة.
3 .3تسديد الرسوم.
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اعداد  /أ.كفيل احمد محمد
ادراة البحوث والتخحطيط
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تستمد أنظمة الدفع أهميتها من كونها أحد الركائز األساسية الثالثة
التي تقوم عليها وظائف البنوك املركزية وذلك وفقا لتعريف بنك
التسويات الدويل ،وتلك الركائز هي :السياسة النقدية ،الرقابة
عىل البنوك ،ونظم الدفع .وذلك بسبب ما تسهم به هذه البنية
األساسية املالية يف تحقيق االستقرار املايل .حيث تلعب أنظمة
الدفع مهمة تنفيذ العمليات النقدية والتى يجب ان تتوافق مع
السياسات النقدية املوضوعة وذلك الن أنظمة الدفع والتسوية
ترتبط بشكل وثيق بالوظيفتني الرئيسيتني للسلطات النقدية،
وهام تحقيق االستقرار املايل (الرقابة املرصفية) وتحقيق االستقرار
النقدي (السياسة النقدية)  ،مبعنى ان كفاءة أنظمة الدفع تؤثر
بصورة مبارشة ىف التوازن واالستقرار املاىل للدولة.
ميكن تعريف أنظمة الدفع بانها مجموعة االجراءات والقواعد
واالدارات التى تربط املتعاملني ىف نظام املدفوعات سواء باالعتامد
عىل النظام اليدوى او النظام االىل عىل ان يكون هنالك توافر كامل
للرسية والضامنات الكافية الجراء تلك العمليات.
ايضا تعرف أنظمة الدفع بانها مجموع الرتتيبات الداخلية أو
الخارجية والتى مبوجبها يتم سداد الديون وتأدية اإللتزامات،
وبالتاىل تتضمن هذه الرتتيبات بشقيها الداخىل والخارجى كل
عمليات الدفع والتسوية خص ًام وإضاف ًة بني األطراف املشاركة
ىف النظام ،والبد ان يتسم بالحداثة والفعالية واملوثوقية ،وان
يتصف بالرسية وشفافية معلوماته ،وتحديد مسؤوليات
االطراف عند حدوث منازعات بني اطرافه.
وتعرف الئحة تنظيم أعامل نظم الدفع لسنة  2013الصادرة من
بنك السودان املركزى نظام الدفع بانه :يقصد به أى نظام أو
ترتيبات لسداد و/أو تقاص و/أو تسوية أموال.
مرت أنظمة الدفع بسلسلة من التطورات التاريخية ميكن

تتبعها من خالل شقني:
اوال :أنظمة الدفع التقليدية :حيث بدأت بنظام املقايضة
Barterوالذى يعنى تبادل السلع والخدمات بني االفراد
وبني الجامعات سلعة او خدمة ىف مقابل سلعة او خدمة،
ولسعى وتطور الشعوب واالتجاه للبحث عن سلعة تتمتع
بدرجة كبرية من القبول لدى الجميع أدى ذلك اىل ظهور
نظام آخر يسمى بالنظام السلعي وفيه تكون سلعة
وسيطة بني األطراف مرغوبة من الجميع فكانت أشكالها
ممثلة ىف املاشية ىف بالد اإلغريق روما ،واألرز ىف اليابان،
والشاى ىف الصني ،ولكن رسيعا ما أخذت املعادن موقعا
متميزاً بني هذه السلع مام أدى إىل ظهور النظم النقدية
ممثلة ىف النظام النقدى املعدىن وهو النظام الذي يستخدم
فيه معدن واحد أو أكرث كقاعدة نقدية وىف إطاره يحدد
القانون قيمة وحدة النقد مبقدار معني أو وزن محدد من
معدن ما بحيث تتساوى القيمة اإلسمية لوحدة النقد مع
قيمة ما تحتويه من املعدن الذى اتخذ قاعدة نقدية ،و
يعرتف املرشع لهذه الوحدة النقدية بقوة اإلبراء ىف الوفاء
باإللتزامات .ولقد عرف العامل قواعد النقد التى تستخدم
سلعة واحدة و تلك التى تستخدم أكرث من سلعة حيث
أطلق عىل األوىل نظام املعدن الواحد وهى قاعدة الذهب
او قاعدة الفضة أما الثانية فقد كانت تستخدم الذهب
والفضة معا و أطلق عليها نظام املعدنني وهو عبارة
عن قاعدة نقدية مزدوجة ترتبط مبقتضاها قيمة النقود
بعالقة ثابتة مع قيمة الذهب وقيمة الفضة ىف نفس
الوقت .ولكن مع التطور وانقطاع العالقة بني وحدة النقد
و ماكانت تساويه من ذهب ىف ظل نظام الذهب ،أدى

ذلك إىل ظهور النظام النقدى الورقى وهى أوراق نقدية
تصدرها الدولة بقوة القانون و تطرحها إىل التداول وهى
غري مغطاة بالكامل بالذهب أو الفضة و غري قابلة للرصف
بهام وهى ورقة ليس لها قيمة ذاتية وإمنا تستمد قوتها
الرشائية من القانون الذى أوجدها .وتتوىل السلطة النقدية
ممثلة ىف البنك املركزى ووزارة املالية او الخزانة ىف ظل هذا
النظام مسئولية تنظيم و تحديد عملية اإلصدار مبا يتفق
مع األهداف االقتصادية العامة .أيضا ظهرت نقود الودائع
 Deposit Moneyوالتى تتكون من الودائع املرصفية.
أما وسائل (وسائط) الدفع داخل أنظمة الدفع التقليدية
بصفة عامة نجدها ممثلة ىف اآلىت:
النقود التقليدية (الورقية واملعدنية)
الشيكات الورقية
الحواالت الصادرة والواردة
الكمبيالة
أوامر الدفع ،أذونات الدفع
ثانيا :أنظمة الدفع الحديثة :والتى ميكن تعريفها بانها
األنظمة والوسائط التى تساعد عىل عملية الدفع اإللكرتوين
عرب الشبكات الالسلكية وعرب اإلنرتنت ،ومن أهم سامت
أنظمة الدفع الحديثة:
تقليل الوقت ونقل التحويالت املالية بطريقة آمنة
توفري آلية مستقرة للتسوية اإلجاملية للمدفوعات الدولية
الوصول اىل الدفع والتسوية اللحظية
اصدرت لجنة بازل مجموعة من املبادئ األساسية لنظم الدفع
الحديثة (نظام الدفع اإللكرتوين) لتقوية الهياكل املالية الدولية
وتحقيق عنرص الكفاءة واالمان لنظم الدفع وهى :
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أن يكون لنظم الدفع قواعد قانونية جيدة التأسيس ىف ظل
إختصاص قضاىئ وثيق الصلة بهذه النظم
أن متكن قواعد وإجراءات نظام الدفع املشاركني فيه من
تكوين رؤية واضحة وفهم واضح عن مدى تأثري نظام الدفع
عىل املخاطر املالية التى يتحملونها نتيجة مشاركتهم به.
أن يوفر نظام الدفع تسوية نهائية ورسيعة ىف تاريخ االستحقاق.
أن تكون نظم املدفوعات املطبقة قامئة عىل أسلوب إجراء
التسوية الصافية متعددة األطراف ،قادر كحد أدىن عىل تأمني
املدى الزمنى الالزم إلجراء التسويات اليومية ىف حالة عدم
قدرة املشارك عىل الوفاء باإللتزامات كبرية الحجم.
أن تكون األصول املستخدمة ىف التسوية إلتزام عىل البنك
املركزى ،كام يجب أن اليكون لها مخاطر إئتامنية أو تكون
قليلة املخاطر.
أن يؤمن نظام الدفع درجة عالية من األمان والثقة ىف التشغيل،
وأن يكون له ترتيبات طوارئ إحتياجيه لتأمني املدى الزمنى
أثناء التشغيل اليومى.
أن يوفر نظام الدفع وسائل ألداء املدفوعات بطريقة عملية
ملستخدميها وفعالة لإلقتصاد.
أن يكون لنظام الدفع معايري مشاركة موضوعية ومفصح عنها
إعالميا بالشكل الذى يسمح لها بالعبور السهل والعادل داخل
هذه النظم.
أن تكون الرتتيبات الحاكمة للنظام فعالة وواضحة.
أما وسائل (وسائط) الدفع داخل أنظمة املدفوعات الحديثة
فسنتناولها بشئ من التفصيل ألهميتها املعارصة حيث نجدها
ممثلة ىف االىت :
 /1البطاقات البالستيكية املرصفية :
هى بطاقات دفع وسحب نقدى يتم إصدارها عرب البنك أو
مؤسسة مالية ،وتنقسم البطاقات البالستيكية إىل عدة أنواع
كاآلىت:
بطاقات إئتامن بحتة (تسهيالت ائتامنية) (بطاقات دائنة):
ميكن تعريفها بوجه عام عىل انها اداة وفاء (تستعمل ىف سداد
أمثان السلع والخدمات) وأداة إئتامن (ىف حدود سقف إئتامىن
معني لفرتة محددة) ىف أن واحد .وتنقسم إىل قسمني :بطاقة
اإلئتامن املغطاة ،بطاقة االئتامن الغري املغطأة .مثال لها فيزا
ماسرتكارد (وهى محرم التعامل بها رشعا)
بطاقات الخصم املبارش (البطاقات غري اإلئتامنية) (بطاقات

مدينة) :وهى البطاقة التى ميكن إستخدامها فقط ىف حالة
توفر رصيد ىف الحساب الجارى للعميل لدى البنك املصدر
للبطاقة ،أى أن الخصم يتم مبجرد حدوث العملية وىف نفس
اللحظة ،وتستعمل كأداة وفاء ويجوز للمؤسسات إصدارها
ما دام حاملها يسحب من رصيده وال يرتتب عىل التعامل بها
فائدة ربوية .ويوجد منها عدة انواع منه بطاقات الرصاف
االىل ،بطاقات الخصم.
بطاقات مدفوعة مقدما  : prepaid cardsوهى بطاقات
يشرتيها العميل مببلغ معني إلستخدامها ىف غرض محدد وعند
نفاد قيمة املبلغ الذى دفعه العميل تنتهى صالحية البطاقة
(مثل بطاقات الهاتف)
 /2النقود اإللكرتونية:
ىف ظل التطورات التقنية وظهور االنرتنت ومامرسة التجارة
اإللكرتونية أدى ذلك اىل صعوبة إستخدام النقود بشكلها
الحاىل إلمتام املعامالت اإللكرتونية مام أدى إىل رضورة وجود
وسائل أخرى غري النقود امللموسة تسمح بالقيام بعمليات
الدفع وتصلح كوسيلة دفع وأداة إلبراء الذمة ووسيط للتبادل
األمر الذى أدى إىل ظهور النقود اإللكرتونية.
ميكن تعريف النقود اإللكرتونية بأنها :هى التى يتم تداولها
عربالوسائل (الوسائط) اإللكرتونية دون التمييز ىف ذلك بني
وسائل الدفع اإللكرتونية (الشيك والبطاقة البنكية).
ويعرفها بنك التسويات الدولية بأنها النقود التى تتمثل ىف
شكل وحدات ذات قيمة نقدية مقدرة ومخزنة إلكرتونياً
ميتلكها حائزها بغرض تسوية معامالته.
وتعرف أيضا بأنها مجموعة من الربوتوكوالت والتواقيع الرقمية
التى تتيح للرسالة اإللكرتونية ان تحل فعليا محل تبادل
العمالت التقليدية.
كام تعرف أيضا بأنها :عبارة عن نقود غري ملموسة تأخذ صورة
وحدات إلكرتونية وتخزن ىف مكان آمن عىل القرص الصلب
لجهاز الحاسب الخاص بالعميل يستخدمه إلمتام عمليات البيع
والرشاء والتحويل ىف عمليات التجارة اإللكرتونية ويوجد نوعني
منها:
النقود اإللكرتونية اإلسمية :حيث تحتوى وحدة النقد
الإللكرتوين عىل معلومات تتعلق بهوية كل األشخاص الذين
تداولوها وهى ىف هذا تشابه بطاقة اإلئتامن.
النقود غري االسمية :حيث يتم تداول وحدة النقد دون االفصاح

عن حاملها.
أما الئحة تنظيم أعامل نظم الدفع لسنة  2013الصادرة من
بنك السودان املركزى فتعرف النقود إلكرتونية بأنها :يقصد بها
قيمة نقدية يصدرها البنك املركزى ،مخزنة ىف جهاز اإللكرتوين
ملموس أو غري ملموس كبطاقة ذكية أو برنامج ومتنح بواسطة
طلب من مصدر أداة دفع مصدق عليها بأمر البنك املركزى
والتى تخزن القيمة النقدية ،والتى يتم إصدارها بعد إستالم
نقد حقيقى بغرض إجراء عمليات دفع .القيمة النقدية املخزنة
يجب أن تعادل قيمة مودعة ىف حساب بنىك يتم تحديده
بواسطة البنك املركزى.
أهمية النقود اإللكرتونية نجدها تستشف من اآلىت:
متثل محور تحديث أنظمة الدفع ىف اإلقتصادات النقدية
املعارصة ،إىل درجة أن التقدم ىف النواحى املرصفية واملالية

والنقدية أصبح يقاس مبدى اإلعتامد ىف تسوية املدفوعات عىل
هذه الوسائط اإللكرتونية
متثل أحد العنارص الهامة لتأمني تسوية املدفوعات.
وتختلف النقود اإللكرتونية عن البطاقات املرصفية
اإللكرتونية مثل بطاقات االئتامن وبطاقات السحب اآلىل
وبطاقات الدفع ،والبطاقات الذكية ،كذلك تختلف عن
التحويل اإللكرتوين والذى يعنى تحويل قيمة نقدية من
حساب إىل آخر بوسيلة إلكرتونية
أما نقاط الشبه واإلختالف بني النقود التقليدية والنقود
اإللكرتونية (بطاقات الدفع اإللكرتوين – البطاقات
البالستيكية  )-ميكن متثيلها من خالل الجدول أدناه:
أوجه الشبه واإلختالف بني النقود التقليدية والنقود اإللكرتونية
بطاقات الدفع اإللكرتوين
بطاقات الدفع اإللكرتوين

النقود التقليدية

النقود اإللكرتونية

تستخدم النقود كوسيط للمبادالت عن
طريق تخىل الشخص عن كمية النقود
مقابل حصوله عىل السلع والخدمات

تستخدم كوسيط للمبادالت

يتخىل الشخص نهائيا للبائع
عن النقود مقابل السلعة ولها
قوة إبراء للذمة قانونيا

ليست لها قوة إبراء للذمة قانونيا

ليست لها قوة إبراء للذمة قانونيا ،حامل البطاقة
ال يتخىل عنها بصفة نهائية للبائع

تتمتع النقود بالقبول العام من
جانب األفراد وتستمد هذه
الصفة مبقتىض القانون

ال تتمتع بخاصية القبول العام ،بل
تتمتع بالقبول اإلختيارى بني املتعاملني

ال تتمتع بخاصية القبول العام ،بل تتمتع
بالقبول اإلختيارى بني املتعاملني

الجهة املخول لها قانونا بإصدارها
جهات حكومية رسمية (البنك املركزى)

جهة إصدارها البنوك واملؤسسات

جهة إصدارها البنوك واملؤسسات

تستخدم كمخزن أو مستودع
للقيمة

ميكن أن يتم استخدامها
كمخزن للقيمة

ميكن أن يتم إستخدامها كمخزن للقيمة

تستخدم كوسيط للمبادالت حيث يقدمها حاملها
اىل البائع مقابل حصوله عىل السلعة او الخدمة
محل املبادلة ،دون ان يتخىل عنها كليا ،حيث
يقوم البائع بعد إمتام املعاملة بإرجاعها للمشرتى.
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مصدر الشيك اىل مستلم الشيك (حامله) ليعتمده ويقدمه
 /3الشيكات اإللكرتونية:
يعرف الشيك اإللكرتوين بانه وثيقة إلكرتونية تحتوى عىل للبنك الذى يعمل عرب اإلنرتنت ليقوم البنك أوالً بتحويل
بيانات معينة التختلف عن الشيك الورقى مثل رقم الشيك ،قيمة الشيك املالية إىل حساب حامل الشيك ،وبعد ذلك
املبلغ باألرقام واملبلغ بالحروف ،تاريخ الشيك .إال أن التوقيع يقوم بإلغاء الشيك وإعادته إلكرتونيا إىل مستلم الشيك
(هنا يكون توقيع إلكرتوين) يعد من أهم محتويات الشيك( ،حامله) ليكون دليال عىل إنه قد تم رصف الشيك فعال.
حيث يتم تشفري هذا التوقيع باستخدام املفتاح الخاص من خالل التعاريف أعاله نجد أن الشيك اإللكرتوين يتم
التعامل به عرب الخدمة املرصفية التى تقدم عرب اإلنرتنت
باملرسل ،و املفتاح العام للمرسل اليه.
كام يعرف أيضا بأنه :وثيقة إلكرتونية تحمل إلتزاما قانونيا املرصىف ،بدون وجود غرفة مقاصة وذلك ألن اإلجراء املرصىف
هو ذات اإللتزام ىف الشيكات الورقية ويحمل نفس البيانات يتم بني حسابني داخل البنك الواحد .لذلك ميكننا إلقاء الضوء
األساسية ولكن يكتب بطريقة إلكرتونية ويتم التوقيع عىل أوجه الشبه واإلختالف بني الشيكات االكرتونية والشيكات
إلكرتونيا ،مبعنى انه رسالة إلكرتونية موثقة ومؤمنة يرسلها الورقية املمغنطة والتى ميكن عرضها من خالل الجدول أدناه:
اوجه الشبه واالختالف بني الشيكات االكرتونية والشيكات الورقية املمغنطة.
الشيك الورقي املمغنط

الشيك اإللكرتوين

عبارة عن شيك ورقى يحمل كل أركان الشيك ،وبه رشيط ممغنط عبارة عن رسالة إلكرتونية يحمل كل أركان الشيك عدا
أن التوقيع يكون مشفر ويتم تحديد توقيع إلكرتوين
اسفله ،تحمل رقم الشيك ورقم البنك ورقم الفرع بالبنك ورقم
حساب الزبون ،يسهل عملية القراءة عند مسحه باملاسح الضوىئ لكل من البائع واملشرتى ىف البنك املصدر ،وال يتم
تداوله عرب غرفة املقاصة اإللكرتونية.
عند التداول عرب غرفة املقاصة اإللكرتونية
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 /4املحفظة اإللكرتونية:
وهو برنامج يقوم املستخدم بتنصيبه عىل جهاز الحاسب
الشخىص ،ويتم تخزين املعلومات الشخصية وأرقام
البطاقة اإلئتامنية ىف هذا الربنامج ،وعندما يقوم املستخدم
بعملية الرشاء يضغط عىل كبسة واحدة من هذا الربنامج
ليتم تعبئة املعلومات املطلوبة آليا .وظهرت هذه الطريقة
بدال من قيام الزبون بتعبئة منوذج الرشاء عن كل عملية .
املحفظة اإللكرتونية ىف خدماتها تشبه الوظيفة املامثلة
للمحافظ املادية إال أنها ال تحوى نقود ورقية وأمنا تحوى

وحدات يتم إنتقالها بشكل إلكرتوين ومتثل قيم مالية
محددة ،وتستعمل كسداد أمثان السلع والخدمات مثلها
ىف ذلك مثل النقود.
ومتتاز املحفظة اإللكرتونية بثالث سامت أساسية هى :أنها
ممولة مسبقا (أى ليست حسابات إئتامنية) ،واألرصدة
متوفرة عند الطلب ،ومعدة بصفة أساسية للمدفوعات
اإللكرتونية.
 /5البطاقات الذكية:
عبارة عن بطاقة دفع بالستيكية تحتوى عىل رقاقة إلكرتونية

 chipتسمح بتخزين املعلومات و األموال من خالل الربامج
األمنية .وتستخدم البطاقة الذكية ىف أجهزة الرصاف اآلىل أو
نقاط البيع اإللكرتونية ،حيث ميكن لحاملها إستخدامها ىف
تحويل أرصدة وسداد الفواتري املختلفة ورشاء املنتجات ،كام
ميكن سحب نقدية بواسطتها فضال عن إمكانية تحويلها إىل
محفظة نقود إلكرتونية.
ويوجد نوعان من البطاقات الذكية:
بطاقة اإلتصال املبارش :يحتوى هذا النوع عىل صفيحة
ذهبية تقع ىف املقدمة ،عندما مترر البطاقة عىل القارئ
يحدث إتصال إلكرتوين ويتم مترير البيانات من خالل
القرص.
بطاقات اإلتصال غري املبارش :وىف هذا النوع إضافة إىل
وجود قرص عىل البطاقة يوجد هواىئ ،وهنا املعلومات مترر
من وإىل البطاقة عن طريق الهواىئ إىل هواىئ آخر مربوط
بقارئ البطاقة أو أى آداة أخرى ،ويستخدم هذا النوع ىف
التطبيقات التى تحتاج إىل معالجة رسيعة مثل الدفع ىف
املركبات العامة و القطارات
املخاطر التى تتعرض لها أنظمة الدفع  :يتعرض أى نظام
دفع إىل العديد من املخاطر والتى تنقسم إىل:
املخاطر التشغيلية :وهى عادة ماتكون ناتجة عن األخطاء
الفنية والتسجيلية التى تشوب اآلداء اليدوى املرتبط بكل
عملية مرصفية مثل عدم التاكد من دقة وصحة البيانات
املحاسبية املسجلة بالدفاتر مام يظهر بيانات غري سليمة
سواء كان ذلك بشكل متعمد أو غري متعمد.

املخاطر اإلئتامنية :وتتمثل ىف عدم القدرة عىل الوفاء
باإللتزامات املالية.
مخاطر السيولة :وذلك ىف حالة عدم مقدرة أحد األطراف
عىل توفري أرصدة مالية كافية ملقابلة إلتزاماته الحالية
بالرغم من مقدرة هذا الطرف املتعرث من توفري ما يلزم
آلداء االلتزامات املالية مستقبال ،مام يشكل مناخا غري
مستقر ىف النظام اإلقتصادى.
مخاطر قانونية :وذلك ىف حالة عدم توفر الترشيعات
املناسبة للحفاظ عىل حقوق األطراف.
نظام املدفوعات ىف السودان:
املشغل الرسمي واملخول له من بنك السودان املركزي
تشغيل أنظمة الدفع الحديثة ىف السودان هو رشكة
الخدمات املرصفية اإللكرتونية (شامخ) ويتكون نظام
الدفع السوداىن من عدة أنظمة كاالىت :
 /1نظام التسويات اآلنية االجاملية (RTGS) Real Time
( Gross Settementsرساج) وهو من أشكال نظم الدفع
الحديثة ويعنى التسوية الفورية اإلجاملية أو اللحظية،
ويعتمد هذا النظام عىل توفري السيولة أثناء اليوم بدا
تنفيذه ىف أواخر العام  2011ويهدف إىل إجراء التحويالت
املالية بني املصارف واملؤسسات املالية برسعة قياسية وأمان
تام ومعالجة القيود وإجراء التسويات آنياً خصم وإضافة
ومعرفة املوقف املاىل لحظياً واإلدارة الرشيدة للسيولة
وأخريا إمكانية الربط مع نظم دفع إقليمية وعاملية.
 /2نظام املقاصة اإللكرتونية للشيكات :PS-ECC
تم تطبيق نظام املقاصة اإللكرتونية ىف ديسمرب من
العام  ،2006يعتمد نظام  PS-ECCعىل املسح الضوىئ
للشيكات  Scanningوارسال صورة وبيانات الشيك من
البنك املرسل (بنك املستفيد)  Collecting Bankللبنك
الدافع (البنك املسحوب عليه الشيك) عرب مركز املقاصة
املركزية ليقوم البنك الدافع بالرد إلكرتونيا خالل نفس
اليوم للبنك املستفيد ليقوم بإضافة مبلغ الشيك ملودعه
إذا كان الرد باإليجاب .كام يتم إرسال تقرير نتائج املقاصة
لبنك السودان للتسوية بني البنوك عرب حساباتها لديه.
 /4نظام محول القيود القومي National Payment
 :Switchإنطلق العمل ىف املحول القومى للقيود ىف فرباير
 2006م باسم تجارى (سودابان) وهو نظام إلكرتوين
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يقوم بتوفري نقطة خدمات مشرتكة لربط أطراف متعددة
(شبكات الرصافات اآللية وشبكات نقاط البيع واألطراف
أو الجهات األخرى املشاركة ىف الخدمة) وهو يقوم بتحويل
املعامالت بني هذه االطراف وإجراء التسويات املالية بينها
وإصدار التقارير ،ويتم عن طريق املحول مترير اإلستفسارات
واإلجابة والرد عن تلك اإلستفسارات ،ومترير القيود للنظم
املرصفية لترصيحها وقبولها أو رفضها ،كام يساعد ىف تقديم
الخدمات املرصفية لألفراد التى تشمل العديد من الخدمات
املتطورة بفضل األنظمة والربامج املعلوماتية املتطورة
الشاملة .وخدمات نظام محول القيود القومى هى:
ربط وتعريف شبكة الرصافات اآللية للبنك مع محول
القيود القومى
متكني البطاقات املحلية والعاملية من اإلستفادة من
خدمات وماكينات الرصاف اآلىل بالبنك
متكني بطاقات البنك لتقبل مختلف نقاط البيع املحلية
وماكينات الرصاف اآلىل

إصدار تقارير للمعامالت الصادرة عن ماكينات الرصاف
اآلىل والبطاقات والتى تم تحويلها عرب محول القيود
إدارة اآللية الالزمة للمقاصة اإللكرتونية والتسوية عن
طريق تقديم تقرير مقاصة عام ىف نهاية اليوم يوضح صاىف
اإلضافة أو موقف الخصم للبنك ليوم التسوية ويقدم عرب
غرفة املقاصة ببنك السودان املركزى.
دور البنوك املركزية فيام يتعلق بنظم الدفع:
متارس البنوك املركزية دورين هامني يف أنظمة الدفع ،األول
كمشغل للنظام ،بحيث تقدم خدمات تسوية املدفوعات
للمؤسسات املالية واملرصفية املشاركة من خالل حسا
بات هذه املؤسسات لدى هذه السلطات .ويشمل هذا
الدور أيضاً تقديم ال ُبنى التحتية الالزمة لهذه األنظمة مثل
األجهزة والربمجيات ،وإنشاء الشبكات ،وهو ما ميكن أن
يتم إما بشكل منفصل أو مبشاركة مع املؤسسات املالية
واملرصفية .أما الدور الثاين الذي تزايدت أهميته يف اآلو
نة األخرية ،فهو دور املرشف واملراقب عىل هذه األنظمة،

الذي يشمل وضع القواعد واملعايري التي تحكم عمل هذه
األنظمة والحفاظ عىل سالمة ونزاهة العمليات .وميكننا
تناول ذلك بشئ من التفصيل ألهميته كاآلىت :
اوال :الدور التشغيليى  :Operational Roleمن املامرس يف
معظم دول العامل بأن يأخذ البنك املركزي دور املشغل ألكرث
من نظام من أنظمة الدفع .يتأثر هذا الدور باإلطارالقانوين
والصالحيات التي يستطيع من خاللها البنك املركزي أن
ميارس هذا الدور .ينقسم الدور التشغييل إىل قسمني:
 /1خدمة التسوية  :Settlementتقدم البنوك املركزية
خدمة التسوية ألنظمة املدفوعات مثل مقاصة الشيكات
لسبب مهم وهو توفري عنرصي الكفاءة واألمان.
 /2خدمة التقاص Clearing of Retail Payments
ثانيا :الدور اإلرشاىف  :Oversight Roleوجاءت املبادئ
الدولية األساسية لنظم الدفع الهامة لتضع قواعد أساسية
ملسؤوليات البنوك املركزية يف اإلرشاف عىل هذه األنظمة
الهامة ،فقد حددت هذه املبادئ األساسية ألنظمة الدفع
املهمة للنظام أربعة مسؤوليات للسلطات النقدية يف
تطبيق هذه املبادئ كاآلىت:
يتعني عىل السلطات النقدية :
ً
 /1تحديد أهدافها بشأن نظام الدفع ،واإلفصاح علنا عن
دورها وسياستها األساسية بالنسبة ألنظمة الدفع املهمة.
 /2التأكد من أن أنظمة الدفع التي تديرها ،متطابقة مع
املبادئ األساسية ألنظمة الدفع املهمة.
 /3اإلرشاف عىل مدى مطابقة أنظمة الدفع األخرى التي ال
تديرها ،مع املبادئ األساسية ،وأن متتلك القدرة عىل القيام
بهذا الدور.
 /4التعاون مع السلطات النقدية األخرى والسلطات
والجهات املحلية واألجنبية ذات العالقة ،لغايات
تشجيع تواجد أنظمة دفع أكرث كفاءة من خالل تطبيق
املبادئ األساسية.
وتحدد الترشيعات بشكل واضح نطاق أو أنواع أنظمة
الدفع التي تخضع إلرشاف البنك املركزي ،وبصورة عامة
ميكن أن يشمل نطاق اإلرشاف ما ييل:
 /1أنظمة الدفع التي يديرها البنك املركزى بنفسه.
 /2أنظمة الدفع املهمة للنظام سواء تلك املدارة من قبل البنك
املركزى أو من قبل جهات أخرى.ويشمل ذلك نظم تسوية

املدفوعات الكبرية الحجم ونظم مقاصة الشيكات وبعض نظم
مدفوعات التجزئة املهمة)Retail Systems(.
 /3نظام مقاصة وتسوية معامالت األوراق املالية ،وذلك ملا متثله
ترتيبات مقاصة وتسوية عمليات األسواق املالية من أهمية للنظام
املايل ككل ،وكذلك إلرتباطها أيضاً بعمليات السوق املفتوحة للبنك
املركزى ىف إطار مامرسته للسياسة النقدية .ويتم ذلك اإلرشاف
عادة بالتنسيق مع هيئات األوراق املالية يف إطار محدد.
 /4أدوات الدفع :من املناسب أن تخضع أدوات الدفع
غري النقدية كبطاقات الدفع وأدوات الدفع املبارش وأوامر
التحويل والشيكات إلرشاف ومتابعة املرصف املركزي،
ملا متثله هذه األدوات من وسائل يتم من خاللها إنتقال
وتحريك أموال بني الحسابات املرصفية وبني املؤسسات
املالية واملرصفية ،وهي بالتايل متثل جزءاً أساسياً من
منظومة آليات وعمليات وأنظمة الدفع والتسوية.
 /5الطرف الثالث املقدم لخدمات الدفع ،وهي جهات تقدم
خدمات لصالح مشغيل نظم دفع ،حيث غالباً ما تقوم بعض
أنظمة الدفع يف إسناد بعض عملياتها لجهة خارجية مثل رشكات
تقنيات املعلومات وغري ذلك .ومن الرضوري أن يتمكن املرصف
املركزي باعتباره الجهة اإلرشافية عىل أنظمة الدفع من اإلطالع
ومتابعة إجراءات هذه الجهات والتأكد من سالمتها وعدم تضمنها
ملخاطر قد تؤثر عىل كفاءة وسالمة نظم الدفع املرتبطة بها.
أدوات االرشاف عىل أنظمة الدفع:
هناك ثالثة أنشطة رئيسية يف إطار وظيفة اإلرشاف عىل
أنظمة الدفع والتسوية وهي :املتابعة ( )Monitoringثم
التحليل والتقييم ( )Assessmentومن ثم إحداث التغيري
إذا استدعى األمر.Change Inducing
دور بنك السودان املركزي فيام يتعلق بأنظمة املدفوعات:
يقوم بنك السودان بدور الرقابة واإلرشاف عىل الجهاز
املرصيف واملؤسسات املالية التي متارس العمل املرصيف كلياً
أو جزئياً لتحقيق السالمة املرصفية واستقرار القطاع املرصيف
واملايل ،حيث مينح قانون بنك السودان لسنة  2002وقانون
تنظيم العمل املرصيف لسنة  1991بنك السودان السلطات
الكافية التي متكنه من مامرسة دوره الرقايب واإلرشايف عىل
النشاط املرصيف واملايل وإصدار اللوائح واملنشورات املنظمة
لذلك ،أيضا تم إصدار الئحة تنظيم أعامل نظم الدفع ىف
السودان بتاريخ 2013/2/17م.
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خلفية تاريخية ومقدمة :
أنشئ مركز البحوث واإلستشارات الصناعية يف عام 1965م
مبساعدة منظمة التنميــــــــة الصناعية التابعة لألمم
املتحدة (يونيدو) كمركز قومي يقوم عيل أسس غري
تجارية ،والهدف الرئيس حني إنشاء املركز يرمي بصفة
عامة للمشاركة بفاعلية يف ترقية القطاع الصناعي وتطويره.
ولتلبية هذا الهدف حددت إختصاصات املركز يف اآليت:
•إجراء البحوث التطبيقية ( )R&Dعيل املواد املحلية
بهدف اإلستفادة منها يف الصناعة.
•إجراء التصميم للصناعات الصغرية بهدف تطويرها ونقل
التقانة لتالئم الواقع واملعطيات املحلية
•إجراء دراسات الجدوي الفنية واإلقتصادية
للقطاعني العام والخاص.
•تقديم اإلستشارات الخدمية يف مجاالت التخطيط
الصناعي ،والعمليات الهندسية ،وإدارة اإلنتاج ،والتكاليف،
ونظم اإلدارة والجودة ،ورفع الطاقات وتطوير املنتجات.
•املشاركة يف وضع الخطط القومية لتنمية القطاع الصناعي
ملواكبة املنافسة يف األسواق العاملية.
•املساهمة يف وضع املواصفات القياسية للمنتجات املحلية

•تطوير مركز قومي للمعلومات ،وتشبيكه مع املراكز املثيلة
•رفع الوعي واإلرشاد الصناعي.
وعيل ضوء هذه األهداف واإلختصاصات وضع هيكل املركز
التنظيمي الذي إشتمل عيل عدد من اإلدارات الفنية يف مجال
الصناعات الغذائية ،والكيميائية ،والهندسية ،واملواصفات
وضبط الجودة ،واملعلومات الصناعية ،والدراسات اإلقتصادية
وتكنولوجيا الجلود بجانب عدد من من املعامل املتخصصة
ملحقة بتلك اإلدارات ،ورعايته ملجلس تنسيق البحوث
الهندسية والتقانات الصناعية باكادميية السودان للعلوم
كام للمركز قانون خاص به منذ العام 1981م ومعدل للعام 2013م.
إكتسب املركز عرب الزمن تجارب متنوعة ومعرفة بقضايا
القطاع الصناعي (العام والخاص) مكنته من التوسع يف
مجاالت أخري شملت تأهيل املصانع وتحديثها يهدف
إيل رفع طاقاتها اإلنتاجية ،والعمل عيل حل املعوقات
التي تواجه املصانع املتوقفة ،بخربات وتأهيل كوادره من
الباحثني املتخصصني يف كافة املجاالت الهندسية والصناعية
واإلقتصادية وغريها والتخصصات الدقيقة يف الصناعية
املختلفة والكوادر األخري املساعدة
نشاطات املركز:
ترتكز نشاطات املركز عيل عدة محاور تضم :
•إجراء البحوث التطبيقية
•تقديم الدراسات واإلستشارات يف شتي مجاالت التنمية الصناعية.
•نرش الوعي يف مجال التنمية الصناعية (إصدارات املركز
واملؤمترات والندوات).
•قيام الدورات التدريبية للعاملني يف القطاع الصناعي
وطالب مؤسسات التعليم العايل والخريجيني عرب خطة
سنوية تغطي هذا املجال.
•إجراء البحوث العلمية
من ذلك يتضح أن مجاالت العمل يف املركز تتعدد

إعداد:
أ/آمال مجذوب حاج أحمد رباح.
مدير قطاع املعلومات والتخطيط والتدريب
أبريل 2014م

وتشمل كل ما من شأنه أن يقود املركز ايل تقديم
خدمات هادفة للقطاع الصناعي فيقوم املركز بإجراء
دراسات الجدوي للقطاعني العام والخاص ،ويقوم
بتقويم األصول الثابتة واملتداولة ايل جانب الدور الذي
تقوم به معامل املركز يف إجراء التحاليل واإلختبارات
امليكانيكية والفيزيائية والكيميائية
اإلدارات
إدارة بحوث الصناعات الهندسية

•قسم مواد صناعة الجلود.
•قسم وحدة املنتجات الجلدية.
•املعامل والورش
•معمل االختبارات الفيزيائية وامليكانيكية.
• معمل االلكرتونيات.
• معمل التصميم الهنديس.
•ورشة تصنيع النامذج.
• معمل األجهزة الكيميائية اآللية.
• معمل بحوث املواد الصيدالنية.
• معمل الكيمياء التحليلية.
• معمل البوليمرات والورق.
•معمل األلبان وتكنولوجيا اللحوم.
• معمل السكر والغالل.
• معمل الزيوت والدهون.
• معمل تصنيع األغذية واملواد املضافة.
• معمل التقانة الحيوية.
• معمل تأكيد الجودة.

•قسم بحوث منتجات األلبان واللحوم.
•قسم بحوث السكر والغالل.
•قسم بحوث الزيوت والدهون.
•قسم بحوث حافظات األغذية واملواد املضافة.
•قسم بحوث التقانة الحيوية.

•وحدة التجفيف الرزازي.
• وحدة تقطري الزيوت العطرية.
• وحدة تشكيل البالستيك بتقنية الحقن.
•وحدة تريكو .
•وحدة امللبوسات الجاهزة .
•وحدة إنتاج الجري واكسيد وأكسيد املاغنيزيوم .

•قسم اإللكرتونيات املتقدمة.
•قسم بحوث النسيج.
•قسم بحوث املواد.
•قسم التطوير الهنديس والتصنيع.

إدارة بحوث الصناعات الكيميائية

•قسم بحوث الصناعات الصيدالنية.
•قسم بحوث البوليمرات والورق .
•قسم بحوث املنتجات الكيميائية الصناعية.

إدارة بحوث الصناعات الغذائية

إدارة املعلومات الصناعية والتوثيق والنرش
•قسم إدارة املعلومات.
•قسم تكنولوجيا املعلومات.

وحدات إنتاجية

االنتشار الجغرايف للمركز

•للمركز انتشار جغرايف يف الواليات حيث تم توقيع
إدارة بحوث إقتصاديات الصناعة ودراسات املستقبل مذكرات تفاهم مع اربع واليات (والية نهر النيل-
•قسم بحوث اإلقتصاد الصناعي.
القضارف-النيل االزرق-الجزيرة) النشاء فروع للمركز
•قسم بحوث وتطوير اإلدارة الصناعية.
بهدف تنمية وتطوير القطاع الصناعي للوالية.
•قسم إقتصاديات الصناعات الصغرية والريفية
•حصل املركز مؤخرا عيل قطعة أرض ()5000مرت²
•إدارة بحوث وتكنولوجيا الجلود
مبدينة عطربة إلنشاء أول فرع للمركز بالواليات.
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هو علم يهدف إىل رفع مستوى اإلنتاجية لألفراد عن طريق
حل املشكالت املختلفة التى تواجههم ىف مجاالت العمل
الصناعى ،اإلنتاجى ،والخدمى املختلفة حال علميا يقوم عىل
مبادئ وأسس علم النفس ومفاهيمه ،ويحرص عىل تهيئة
جميع الظروف املادية واإلجتامعية والنفسية التى تضمن
للشخص التوافق املهنى والرضا عن العمل لتحقيق أكرب قدر
من اإلنتاجية وبأجود ما ميكن من نوعية ىف أقل ما ميكن من
زمن وباقل ما ميكن من جهد وتكلفة انتاجية .والتوافق املهنى
هو توافق الفرد لدنيا عمله ويشمل الظروف البيئية وتوافقه
لخصائصها الذاتية وتوافقه مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع زمالء
العمل ومع قدراته الخاصة وميوله وسامت شخصيته باإلضافة
إىل رضا الفرد عن عمله ىف كليته أو عن جوانب منه.
كانت بدايات إهتاممات العلامء بهذا املجال ىف العرشينات
من القرن املاىض عندما أجرى املهندس جورج بينوك بحثاً
قام فيه بعدة تجارب لدراسة تأثري نوع اإلضاءة وشدتها عىل
إنتاجية العامل واستمرت الدراسة ملدة خمسة عرش سنة
والتى سلطت االضواء عىل العالقات اإلنسانية.
أجريت مجموعة من الدراسات ىف مصانع هوثرن التابعة
لرشكة وسرتن إلكرتيك ىف شيكاغو والتى كلفت بعد ذلك
عامل النفس واالقتصادى السيايس املشهور التون مايو (1929
 )1932-باجراء دراسة للتأكد من تاثري الظروف املادية عىل

مستوى اإلنتاجية .وقد اختار هو بدوره مجموعة من زمالئه
من جامعة هافورد إلجراء هذه الدراسة.
أجريت التجربة عىل مجموعتني من العامل املجموعة األوىل
تجريبية والثانية ضابطة ،وقد جعلت املجموعة الضابطة ىف
املرحلة الحاسمة من التجربة تعمل ىف ظروف اإلضاءة العادية
بينام أخذت املجموعة التجريبية تعمل ىف ظل إضاءة ذات
شدة متغرية.
وعمد الباحثون ىف البدايات إىل زيادة شدة اإلضاءة عىل فرتات
منتظمة وحدثت املفاجاة املتوقعة ،اذ ارتفعت االنتاجية بعد
زيادة شدة االضاءة ،ولكن ما مل يكن متوقعا فقد زادت ىف
نفس الوقت انتاجية املجموعة الضابطة التى كانت تعمل ىف
نفس الظروف القدمية.
وقد زادت من حرية القامئني عىل الدراسة إنهم قاموا
بتخفيض شدة اإلضاءة ىف صالة اإلنتاج التجريبية فتواصلت
الزيادة ىف إنتاجية املجموعة التجريبية كام ازدادت أيضا
إنتاجية املجموعة الضابطة والتى التزال تعمل ىف نفس
الظروف القدمية.
وكان التون مايو وهو املرشف عىل هذه الدراسة يعمل ىف
تجربة أخرى ىف نفس الوقت إذ عزل مجموعة من العامالت
ىف رشكة صناعة أجهزة التلفونات وأخضعهن ىف صالة التجربة
بذات الظروف املادية (إضاءة ،تهوية ،درجة حرارة ،رطوبة...

اعداد  /د .عباس عىل السيد
رئيس  /اتحاد الغرف الصناعية

الخ) ونفس ظروف األجور ونظام فرتات الراحة مع تقديم وجبة
وانتظام ىف إنهاء العمل ىف مواعيده مبكرا ولكنه إستحدث
عطلة يوم السبت بأجر مدفوع .وانتهت التجربة اىل زيادة
اإلنتاجية وحتى عندما سحبت بعض االمتيازات حافظت
االنتاجية املرتفعة إىل مدة ثم بدأت اإلنتاجية ىف اإلنهيار.
وىف بحثه للتعرف عىل أثر اإلرشاف وبعض املتغريات األخرى
عىل موقف العامل من عمله قام الباحثون ىف دراسات
هاوثرون بأخذ عينة كبرية ( 21ألف عامل) لجمع بيانات عن
ما يحبه العامل ىف ظروف عمله وما يكرهه ،ولكن ظهر ان
املفحوصني يتحدثون عن أشياء ال عالقة لها باملوضوع إال أنها
تعترب بالنسبة لهم ىف غاية األهمية ومن ثم ترك للمفحوصني
فرصة أن يوضحوا كل ما يعتربونه مشكلة.
خدمت هذه الدراسات عدة أغراض فهي أعطت العامل
شعوراً بأنهم عربوا عن مايف نفوسهم .وحققت فرصة إلدارة
الرشكة ليك تخرج بتوصيات تساعد عىل تصحيح األوضاع بها،
ومن ثم فتح املجال أمام موضوع العالقات اإلنسانية يف العمل
أنا أنستازي (.)Anne Anastasi 1979
وبدأت حمى اإلهتامم بهذه البحوث يف التصاعد ويف عام
 1927دعت السلطة االمريكية املسئول عن قطاع الكهرباء
فايتلس ( )Vitlesوالذي صار من أشهر االختصاصيني يف علم
النفس الصناعي فيام بعد ،وطلب منه القيام بتحليل دقيق

لطبيعة العمل الذي يقوم به الفنيون يف محطات الكهرباء
بغرض تصميم بطاريات إختبار سايكولوجية من شأنها إختيار
أكفأ األشخاص إليقاف التدهور الذي أصاب مرفق الكهرباء
والخسائر الضخمة التي تعرض لها.
بدا فايتلس أوالً يف عملية رصد وتحليل كافة أنواع النشاطات
التي يجب أن يقوم بها العامل ومن ثم توصل إىل تحديد
القدرات التي يجب أن تتوفر يف العامل حتى يكون قادراً عىل
أداء هذه األعامل بالكفاءة والدقة والرسعة املطلوبة .وقد
حددت هذه القدرات فيام ييل:
القدرة عىل إدارة مفاتيح التيار الكهربايئ وتذكر ترتيب عمليات
إدارتها وتحريكها.
القدرة عىل تنفيذ التعليامت والتقيد بها حرفياً.
القدرة عىل إستيعاب التعليامت التي يتلقاها شفاه ًة أو كتابةً.
القدره عىل الصرب واملثابرة حتى يتم حل أي مشكلة تحدث
يف املحطة.
القدرة عىل الحكم وتحديد موقع الخلل إذا حدثت أعطال
طارئة.
القدرة عىل الرتكيز واإلنتباه بينام هو ممسك بأحد املفاتيح
ويراقب يف نفس الوقت مجموعة من العدادات ويركز سمعه
لتمييز أصوات املاكينات ودرجة التغري التي تحدث لها ،ويكون
متحفزاً يف نفس الوقت لتنفيذ ما يصدر له من توجيهات.
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القدرة عىل اإلحتفاظ بصورة ذهنية لشكل الطابور ومواضع
املؤرشات يف الحاالت العادية.
ً
تبني لفايتلس ( )Vitlesأن هناك أيضا صفات وسامت البد أن
تتوفر يف العامل حتى ميكنه أن يقلل من إصابات العمل ،ومن
الخسائر التي رمبا تحدث باملاكينات واملعدات ،وفقدان كثري
من املواد الخام .ومن هذه الصفات والسامت مقاومة الخوف
ذلك أن الخوف يحدث إرتباك يفقد الشخص القدرة عىل
التحكم يف ردود أفعاله ومن ثم يزيد يف الزمن الذي يحتاج له
يف إصالح األعطال واستعادة او استئناف عملية اإلنتاج ،ومن
ثم عكف فايتلس عىل وضع بطاريات إختبار مناسبة كام ييل:
إختبار الذكاء وقياس القدرات العقلية.
إختبار القدرات امليكانيكية.
إختبارات عملية لقياس رسعة الفرد يف إنجاز عمل مشابه ملا
هو مطلوب منه.
جاءت مثرة هذه البحوث يف هبوط مفاجىء يف عدد األخطاء
التي كانت تقع يف املتوسط من  35خطأ إىل  20يف العام االول
ثم إىل  18خطأ يف العام الثاين ثم إىل  12يف العام الثالث ثم إىل
أربعة أخطاء فقط يف العام الرابع .قادت هذه البحوث إىل ما
يعرف اآلن باختبارات القدرات الفردية Abilities Human
وقد بات مؤكداً أن الناس يختلفون يف قدراتهم وتتفاوت
ملكاتهم تفاوتاً شاسعاً يف أداء األعامل .وقد ثبت أن درجة
تفاوت أكفأ العامل يف بعض التخصصات رمبا يف املتوسط ما
بني  4-3أضعاف قدرة أقل العاملني كفاءة.
منوذج لبعض القدرات التي ميكن تصميم قياسات لها:
القدرة اللغوية Linguistic Abilities
القدرة العددية Numerical Abilities
القدرة امليكانيكية Mechanical Abilities
القدرة الفنية Artistical Abilities
القدرة املوسيقية Musical Abilities
القدرة األدبية Literature Abilities
قدرة التذكر Remembrance Abilities
الرضا عن العمل :Job-Satisfaction
هو تقبل العامل لعمله من جميع وجوهه ونواحيه أي لنوع
هذا العمل ومتطلباته وظروفه الفيزيقية ومكانته اإلجتامعية
واملادية وماله من عالقات إنسانية بني الرؤساء وزمالء العمل
واملرؤوسني .وكذلك تقبله لساعات العمل واألجر ومتيش العمل

مع ميوله وقدراته.
يتناول الباحث يف هذا املبحث أهم النظريات التي تناقش
موضوع الرضا عن العمل وعالقاته باملتغريات الشخصية
والبيئية والسلوك الديني وسامت الشخصية املتدينة.
تقوم وجهة النظر الحديثة للرضا عن العمل عىل أن هناك
نوعني من املتغريات هام مصدران للرضا أو عدم الرضا-:
النوع األول وهو العوامل اللصيقة بالعمل نفسه (Instrinsic
 )Elementsوتسمى أحياناً بعملية تحقيق الذات (Self
.)Actualization
النوع الثاين وهو العوامل الخارجية التي تتعلق ببيئة العمل
( )ExtrinsicElementsوقد إستخدم علامء آخرون من أمثال
 Herzberg & Mausner - Snyderعبارة:
العوامل اللصيقة بالعمل وأسموها .Motivation
العوامل الخارجية وأسموها .Hygienes
وتفرتض نظرية هيزبريج أن العوامل اللصيقة بالعمل
كالتحصيل  Achievmentأو املهارات املكتسبة واملعرفة
ونوع العمل واملسئولية والتقدم يف العمل  ,والعوامل األخرى
التي تتعلق بتحقيق ذاتية الفرد يف العمل ينجم عنها الشعور
بالرضا وأن أي نقص من هذه العنارص ال ينجم عنه بالرضورة
عدم الرضا وعىل العكس فإن العوامل الخارجية Hygienes
مثل األجر والعالقات اإلنسانية واإلجتامعية للعمل واإلرشاف
وسياسة الرشكة واإلجراءات اإلدارية وظروف العمل والشعور
باألمن يف العمل...الخ ال ينجم عنها عدم الرضا وإن وجودها
اليسبب يف الواقع الرضا.
لقد كانت ومازالت العالقة بني الرضا عن العمل والسلوك يف
العمل مصدر جدال واسع وقد استنتج هريزبريج ()Herzberg
أن الرضا املرتفع تصاحبه إنتاجية مرتفعة .وهناك إتفاق عىل
وجود عالقة بني الرضا عن العمل وترك العمل ،فالعوامل
التي ترفع الفرد ليك يحب عمله هي التي تدفعه للبقاء فيه.
فاألفراد الذين لديهم إتجاهات إيجابية نحو عملهم أقل تغيرياً
لعملهم من الذين لهم إتجاهات سلبية (.)Fromm
وقد جاءت دراسة رسل فرازر سنة )Russl Fraser( 1947
لتؤكد العالقة القوية بني الرضا عن العمل والعصاب ،وكانت
عينة الدراسة ( )3000عامل يف بريمنجهام ،أكدت الدراسة أن
العالقة إرتباطية سالبة بني العصاب والتوافق مع زمالء العمل
وأن العصاب مسئول عن  %35من جميع حاالت التغيب عن

العمل وأن العصاب الشائع يف أوساط العامل الذين ترملوا
أو فقدو زوجاتهم أو إنفصلوا عنهن أو الذين يعانون مشاكل
يف منازلهم أوالذين يحسون مبسؤوليات أرسية ثقيلة.
وأكد أيضاً هريون ( )Heronيف دراسته عن أثر العصاب
عىل الرضا عن العمل يف عدد من العامل غري املهرة.
لقد أثبتت بعض الدراسات كدراسة بنج واّخرون (& Beng
 )Othersأن املرأة أكرث رضا عن العمل من الرجل إال أن
دراسات أخرى أثبتت عكس ذلك مثل دراسة كول ()Cole
والتي خلصت إىل أن النساء أقل رضا عن أعاملهن من
الرجال .ووجد برايفيلد وويلز ( )Brayvild & Welsأن
هنالك إرتباطاً موجباً بني الرضا عن العمل والرضا عن الحياة
بوجه عام لدى الذكور دون اإلناث الاليت يعملن يف نفس
الظروف .وقد خرجوا من دراستهم إىل أن ذلك يبدو عائداً
إىل أن العمل عنرصاً أقل أهمية لدى املرأة عنه بالنسبة إىل
الرجل يف اإلحساس بالرضا عن الحياة.
والرضا عن العمل يتأثر بعالقة زمالء العمل وقد أكدت ذلك
دراسة لفنزست ( )Venzetestحيث ظهر أن عالقة قوية
بني الرضا عن العمل والعالقة مع زمالء العمل وأن العامل
الذين يتمتعون بشعبية كبرية وقبول يف أوساط زمالء العمل
اليحسون فقط بالرضا عن العمل ولكنهم يحسون أيضاً
مبزيد من األمن والطأمنينة.
والرضا عن العمل يتأثر أيضاً بفرتات الراحة والتعب كام
جاء يف دراسة التون مايو املشهورة يف مصنع الغزل والنسيج
بفيالدلفيا وقد أكدت الدراسة أن هناك عالقة بني عدد
ساعات العمل والتعب ،وقد إتضح من البحوث أن اإلنتاج
اليتأثر تأثراً سالباً بسبب خفض عدد ساعات العمل بل غالباً
ما يرتفع اإلنتاج إذا قرصت نوبة العمل اليومي وزادت أيام
العمل اإلسبوعي.
وتقدم لنا مورس ( )Morseمن خالل دراستها عن الرضا
عن العمل منوذجاً ملفهوم الرضا عن العمل كام ييل-:
)1اإلنسان له حاجيات ورغبات يشعر بها وتسبب له حالة
توتر تزداد بقوة الحاح الحاجة.
)2توجد أشياء مادية ومعنوية يف بيئة العمل حول الفرد
تعمل عىل تخفيف هذا التوتر.
)3كل مايعمل عىل تخفيف التوتر الذي يشعر الفرد به
ميكن إعتباره مصدراً للرضا عن العمل.

)4أن مستوى الرضا الذي يشعر الفرد به هو حصيلة تفاعل
مدى إشباع حاجياته يف موقف معني ومدى النقص فيها.
لقد تبلورت الدراسة التي قام بها هيزبريج وزمالءه يف
نظرية (العاملني) والتي تقول أن محددات الرضا عن العمل
( )Job Satisfactionتختلف متاماًعن محددات عدم
الرضا،ومتيض النظرية إىل تحديد بعض العوامل املتعلقة
بطبيعةالعمل ومضمونه مبحددات الرضا عن العمل ،بينام
يصدر عدم الرضا عن العمل واإلستياء عن العمل من بعض
العوامل املتعلقة بظروف العمل وبيئته والعوامل هي-:
 -1مصادر الرضا عن العمل-:
)1أهمية العمل وطبيعته.
)2إمكانية التقدم والنمو فيه.
)3مدى املسئولية يف العمل.
)4فرص اإلستفادة من خربات الشخص وقدراته يف العمل.
)5سلطة إتخاذ القرار.
)6إمكانية وتسهيالت ومعينات أداء العمل.
 - 2مصادر عدم الرضا عن العمل-:
 )1الظروف البيئية السيئة وغري املواتية.
 )2املرتب و األجر.
 )3العالقات مع الزمالء.
 )4العالقات مع الرؤساء.
 )5العالقات مع املرؤوسني.
 )6نوع اإلرشاف.
 )7مدى اإلسقرار واألمن يف العمل.
وأخرياً لقد بات واضحاً أهمية الدراسات املتعلقة بعلم
النفس الصناعي ودوره يف تحقيق أكرب قدر ممكن من
اإلنجاز يف أقل وقت ممكن وبأقل جهد.وصار واضحاً أهمية
تجويد وتحسني وترقية بيئة العمل بجوانبها املتعددة يف
تجويد األداء وكفاية اإلنتاجية وصار واضحاً جداً أهمية
إستخدام الوسائل النفسية يف تطوير العمل التجاري
والصناعي والزراعي.
إذاً البد من تشجيع الدراسات العلمية يف مجال علم النفس
الصناعي وعالقته بالسلوك الديني حتى ميكن التعرف عىل
القدر الذي ميكن أن تحققه الطاقات الروحية والتعاليم
الدينية والتي تفرز ما يعرف بالسلوك الديني يف رفع الروح
املعنوية لدى العاملني وخلق الدافعية للعمل.
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 /1املوقع الجغرايف:
تقع والية جنوب دارفور يف اقىص غرب السودان بني
خطي عرض ( )13,30 -8,30شامالً وخطي طول (-22,30
 )28رشقاً وتبلغ مساحتها ( )81,200كلم ،2وعاصمتها
نياال وبها عدد  21محلية وهي (برام ،عد الفرسان ،رهيد
الربدى ،كاس ،تلس ،رشق الجبل ،كتيال ،السالم ،بليل ،ام
دافوق ،مرشنج ،نتيقة ،السنطة ،الردوم) ومتتاز والية
جنوب دارفور مبوارد طبيعية هائلة توفر املدخالت
األساسية لإلنتاج الصناعي كاملنتجات الزراعية وتوفر
املنتجات الحيوانية خامات الصناعات الجلدية
واملنتجات الغابية باإلضافة إىل الرثوات املعدنية.
 /2السكان:
يبلغ عدد سكانها ( )2.876875نسمة ويبلغ معدل
النمو السكاين ( )%3,48حسب تعداد 2008م .ميارس
سكان الوالية الزراعة والرعي بصورة رئيسية ألن
القطاع الزراعي هو القطاع الرائد والعمود الفقري يف
التنمية واملحور الذي تقوم عليه املناشط اإلقتصادية
املختلفة.ويوفر هذا القطاع فرص عمل لحواىل %80
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أبقار
4.175.510

ماعز
3.432.895

ضأن
4.564.353

من سكان الوالية إىل جانب توفري املحاصيل الغذائية
والنقدية كالذرة والدخن والفول السودان والسمسم
واملنتجات الغابية كاألخشاب والصمغ العريب باإلضافة
إىل الخرضوات والفاكهة بأنواعها املختلفة واألعالف.
 /3الرثوة الزراعية:
تبلغ مساحة األرايض حوايل  81,000كلم ،2الصالحة
للزراعة حوايل ( )16مليون فدان مستغل منها ( )7مليون
فدان ،ومتثل جملة مساحة الغابات حوايل  %65من مساحة
الوالية وبها 113غابة محجوزة ،ومتثل جملة مساحة
املراعى الطبيعية بالوالية  %70من مساحة الغابات.
 /4الرثوة الحيوانية:
تلعب الرثوة الحيوانية دورا ً أساسياً يف إقتصاديات
الوالية بصفة خاصة والسودان بصفة عامة .ونجد أن
العدد الكيل للرثوة الحيوانية يقدر بحوايل ( )13مليون
رأس من املاشية (إبل ،ابقار ،أغنام ،وفصيلة الخيل)
ومتثل نسبة  %18من جملة الرثوة الحيوانية بالسودان،
إضافة إىل ذلك متتلك الوالية الحيوانات الربية.
والجدول التايل يوضح اعداد الرثوة الحيوانية حسب النوع.
إبل
74.770

أخرى
752.472

الجملة
 13مليون رأس

ميرسة محجوب
إدارة البحوث والتخطيط

 /5الرثوة املعدنية:
تتميز الوالية بوجود ثروات طبيعية مختلفة مثل
(الذهب ،الحديد ،البرتول ،النحاس ،الكروم ،البوتاسيوم،
املواد الجريية وموادالبناء والرماد الربكاىن وغريها من
املعادن الصناعية التى تدخل يف صناعة األسمنت).
أما التعدين األهيل (التعدين البدايئ) فقد انترش
بصورة كبرية ورسيعة جدا ً حيث يعمل به عرشات
اآلالف من املواطنني ،هذا إىل جانب التعدين املتقدم
حيث تم تقسيم الوالية إىل ( )17مربع مهيأة الستقبال
املستثمرين يف هذا املجال وقد تم التعاقد مع بعض
الرشكات التي ترتب اآلن لبداية نشاطها الفعيل كام
يوجد بالوالية عدد ( )7مناجم للتعدين االهىل جارى
تقنينها عرب الجمعيات.
 /6البنيات األساسية:
أ /الطرق:
ترتبط الوالية بعدد من الطرق هي (نياال ـ كاس ـ
زالنجى  216كيلو ،ونياال ـ الفارش  205كلم مل يكتمل
بعد ،ونياال – عد الفرسان  -رهيد الربدى مل يكتمل بعد)
ويوجد بها مطار نياال الدويل الذي يربطها بالعامل الخارجي
وهناك مهابط بعدد من املحليات ويوجد خط سكة
حديد يربطها بالعاصمة القومية وميناء بورتسودان وتبلغ

املسافة من الخرطوم ( 1317كلم) وامليناء (2481كلم).
ب /الكهـرباء:
تعتمد الوالية عىل التوليد الحراري وتوجد محطة توليد
مبدينة نياال بطاقة كهربائية تبلغ  12ميغاواط واملتاح
اآلن من الطاقة ال يغطى الحاجة وال يفي لألغراض
الصناعية ،حيث توجد فجوة كبرية ميكن أن تغطيها
وزارة الكهرباء والسدود بإسرتاتيجيتها املقرتحة.
جـ /املياه:
تعترب املياه الجوفية والسطحية والوديان املصدر الرئييس
للمياه بالوالية والكمية املنتجة من املياه التكفي خاصة
يف فرتة الصيف وهناك مرشوع حوض البقارة جاري
العمل به ميكن أن يحل مشكلة املياه بالوالية.
د /اإلتصاالت بالوالية:
ترتبط الوالية بشبكات إتصاالت محلية دولية عرب (سوداتل،
سوداين ،زين ،إم يت إن ،كنار) وخدمات بريد رسيع.
البنوك العاملة ورشكات التأمني:
يوجد عدد 16فرعاً للمصارف التجارية والحكومية العاملة
مبدينة نياال باإلضافة إىل فرع بنك السودان املركزي كام
توجد عدد خمسة رشكات لتامني وعدد أثنني رصافة.
 /7القطاع الصناعى:
متتاز الوالية مبوارد زارعية وثروة حيوانية كبرية والتي
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بدورها تعترب مدخالت أساسية لإلنتاج الصناعي .حيث
توجد بالوالية مجموعة من الصناعات املتمثلة يف:
صناعة الزيوت ،صناعة الصابون ،صناعة الحلويات،
الصناعات الجلدية ...،وغريها من الصناعات.
 /8املسح الصناعي مبدينة نياال
بدأت الصناعة يف الوالية يف منتصف القرن املايض حيث
بدأت بالصناعة التقليدية وتطورت منذ ذلك الحني إىل
أن إكتسبت ميزة نسبية عىل مستوى القطر (خاصة
صناعة الزيوت) ،ويرجع ذلك إىل وجود الخامات
الرئيسية من الفول السوداين والسمسم ،هذا إىل جانب
الخربة املتوارثة يف هذا النوع من الصناعة ،وبدأت
ترتاجع بسبب املشاكل األمنية يف اإلقليم.
كام تعترب الصناعات اليدوية من الصناعات القدمية
يف الوالية وتتمثل يف املنتجات الفخارية (األزيار،
األصص ،املباخر وغريها) واملنتجات السعفية (الربوش،
املندوالت ،الحقائب ،القفف ،الرباتيل والحبال)
واملنتجات الجلدية (األحذية ،الحقائب ،األحزمة) كام
يوجد عدد من الصناعات الصغرية كمعارص الزيوت
الريفية واملدابغ الريفية والخياطة والحياكة والتطريز
(أعامل اإلبرة) واملواقد واألفران البلدية واملنتجات
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املصانع
مصانع الزيوت
مصانع الصابون
مصانع الحلويات
مصانع النسيج وامللبوسات
مصانع البالستيك
مصانع املياه املعدنية والثلج
املطابع
املدابغ
القشارات
املطاحن
مصانع تعبئة السكر
مصانع االسفنج
الجمـــــلة

العدد الكيل
22
8
4
2
4
7
4
1
18
1
9
1
81

الفولكلورية املختلفة.
وفق الدراسات األخرية التي أجرتها وزارة الصناعة
اإلتحادية بأن مدينة نياال تعترب ثاين والية صناعياً بعد
الخرطوم عىل مستوى البالد ،وملا لها من موارد مقدرة
ذات قيمة إقتصادية يف عمليات التسويق عىل مستوى
الوالية أو دول الجوار التي تعترب املدينة مصدرا ً لجميع
السلع اإلستهالكية لذلك رأت حكومة الوالية رضورة
إنشاء مدينة صناعية وبالفعل تم تخطيط مدينة
صناعية باسم (مدينة البحري الصناعية) مبساحة قدرها
12مليون مرت مربع يتسع لجميع أنواع الصناعات
الصغرية واملتوسطة والثقيلة بأحدث التصميامت
العاملية ،يتطلب وجود إستثامر محيل و أجنبي لتشييد
البنية التحتية الصناعية للمدينة من طرق ومياه وإنارة
ومباين وفق الدراسة.
ترتكز الصناعة بالوالية مبدينة نياال حيث تبلغ جملة
املصانع القامئة ( 81مصنع) العامل منها عدد (38
مصنع) واملتوقف منها عدد ( 43مصنع) ،وهناك
مشاريع مصدقة بعدد (370مصنع) باإلضافة إىل
مشاريع تحت اإلنشاء والجدول التايل يوضح عدد
املصانع العاملة واملتوقفة:
العامل
12
1
3
6
4
2
9
38

تحت التجريب

املتوقف
10
8
3
2
1
1
0
1
16
1
43

كام يوجد بالوالية املحجر البيطري واملسلخ الحديث
وعدد كبري من الورش.
اما عدد الورش الصناعية بالوالية فتبلغ عدد ( 6000ورشة
صناعية) منها حوايل عدد ( 912ورشة) باملنطقة الصناعية وعدد
( 1500ورشة) بالسوق الشعبي والباقي مقسم عىل موقف الجبل
وسوق طيبة وباقي مدن الوالية واغلبها ورش صيانة العربات
والشاحنات.
وهناك عدة مشاكل عامة يف القطاع الصناعي بالوالية وتتمثل يف-:
ضعف البنية التحتية الصناعية من كهرباء ومياه وطرق
وإصحاح البيئة وغريها.
عدم انتظام التيار الكهربايئ بعاصمة الوالية وعدم
وجود الكهرباء باملحليات بصورة متكن من استخدامها
يف مجاالت الصناعات املختلفة وبقية األغراض
االستثامرية.
هنالك تدهور مستمر ملسرية الصناعة بسبب املشاكل
األمنية.
ضعف التمويل الصناعي من املصارف والتمويل
املمنوح قصري األجل.
إرتفاع تكاليف التصنيع الناتجة عن اآليت-:
 /1إرتفاع الرضائب والقيمة املضافة والرسوم املحلية
(حسب أصحاب املصانع).

 /2إرتفاع تكلفة الرتحيل ،إلرتفاع أسعار الوقود.
 /3زيادة تعرفة املياه والكهرباء وإرتفاع تكلفة التوليد
الكهربايئ الذايت.
ضعف إدارات املصانع وعدم وجود خطط إنتاجية
وتسويقية.
وجود صناعات صغرية تقليدية أرضت بالصناعات
الكبرية (مثل القشارات التقليدية ،املعارص اليدوية،
املدابغ التقليدية).
تقادم التكنولوجيا
وجود فجوة يف الكادر الفني نسبة لهجرة العاملة
املاهرة بسبب توقف املصانع.
قلة تدريب الكوادر العاملة نسبة للنظرة الربحية
ألصحاب املصانع.
تذبب أسعار املواد الخام بني بداية ونهاية املوسم ،مام
يؤثر عىل عدم إستقرار أسعار الزيوت.
يحتاج هذا القطاع اىل تطوير ورفع كفاءة االنتاج من
خالل التدريب املستمر للعاملني و البد من وقوف
الجهات الحكومية مع هذا القطاع وتفعيل دور
املواصفات واملقاييس وحامية املستهلك وذلك بغرض
رفع االنتاجية والعمل عىل منافسة املنتجات االخرى
من الواليات.
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تأليف د .عبدالحميد املغريب – د .صفاء الرشبيني

البنك اإلسالمي للتنمية (املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب)
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أصدر البنك اإلسالمي للتنمية ممث ًال يف املعهد اإلسالمي للبحوث
والتدريب ضمن إطار البحوث املهنية كتاباً بعنوان اإلدارة
اإلسرتاتيجية يف البنوك اإلسالمية ،وذلك من تأليف الدكتور
عبدالحميد املغريب ود .صفاء الرشبيني ،حيث يعترب الكتاب إضافة
للمكتبة املرصفية اإلسالمية السيام يف الجانب اإلداري الذي تنقصه
التجارب والخربات عىل اعتبار أن منهجية املصارف اإلسالمية يف
العرص الحديث تجربة حديثة مل تتعد أربعة عقود من الزمان.
يتكون الكتاب من أربعة أبواب ،حيث جاء الباب األول بعنوان :نحو
منهج إسالمي يف إدارة املنظامت املرصفية ،ومتت اإلشارة فيه إىل
مفهوم منظامت األعامل اإلسالمية من منظور إسالمي يف الفصل األول
وذلك ببيان مفهوم منظامت األعامل اإلسالمية وأهدافه الرئيسية
ومكونات النظام اإلداري للمنظمة اإلسالمية ومرتكزات وأسس
اإلدارة يف الفكر اإلسالمي باإلضافة إىل املقومات األخالقية والسلوكية
للعاملني باملنظمة اإلسالمية وكذلك عنارص العملية اإلدارية.
الفصل الثاين من هذا الباب اشتمل عىل مدخل لدراسة البنوك
باستعراض النظام املايل ودور البنوك يف تشغيل ومفهوم سوق
املال وأهم ركائزه باإلضافة إىل أنواع البنوك شائعة االنتشار
وسامت كل منها .أما الفصل الثاين من الباب األول فقد ركز عىل
استعراض منوذج البنك اإلسالمي ،بالرجوع إىل تعريف البنك
التقليدي وأهدافه واألسس الحاكمة ملعامالته واألعامل التي
يؤديها ،وحدد فيه الكاتبان الفروق الجوهرية بني البنوك اإلسالمية
والبنوك التقليدية.

الباب الثاين من الكتاب أشار إىل إدارة املعامالت املالية واملرصفية
يف البنوك اإلسالمية ،حيث نَّبي الكاتبان كيفية إدارة املوارد املالية
يف البنك اإلسالمي بالرتكيز عىل إدارة املوارد الذاتية وحقوق امللكية
وإدارة املوارد الخارجية (الودائع) يف البنك اإلسالمي باإلضافة إىل
بيان عوامل تنمية الودائع ومعدالت قياس الودائع يف البنوك
اإلسالمية وكذلك توزيع عوائد االستثامر.
الفصل الثاين من هذا الباب أختص بإدارة االستخدامات املالية يف
البنوك اإلسالمية بالرتكيز عىل كيفية إدارة السيولة واالستثامرات يف
البنك اإلسالمي ،مع بيان طرق االستثامر املبارش واملتاجرة املبارشة،
باإلضافة إىل رشح إدارة تلك االستخدامات بصيغ التمويل االسالمى
كاملرابحة واملضاربة واملشاركة مع تحديد دقيق ملعايري متويل
العمليات يف البنوك اإلسالمية.
أما الفصل الثالث من هذا الكتاب من الباب الثاين فقد ركز عىل
إدارة الخدمات املرصفية والتكافلية يف البنوك اإلسالمية ،من
خالل الوقوف عىل مفهوم الخدمات املرصفية يف البنك االسالمى
وأهميتها ،وكذلك خصائص الخدمات املرصفية التي تقدمها البنوك
اإلسالمية وأنواعها وكيفية إدارة الخدمات التكافلية واالجتامعية.
الباب الثالث من الكتاب جاء بعنوان اإلدارة اإلسرتاتيجية
والعمليات اإلدارية والتنظيمية يف البنوك اإلسالمية من خالل
خمسة فصول ،األول منها تناول موضوع اإلدارة اإلسرتاتيجية يف
البنك اإلسالمي حيث تم فيه استعراض مفهوم اإلدارة اإلسرتاتيجية
يف البنك االسالمى ومستويات اإلدارة اإلسرتاتيجية وأبعادها

د /عبد املنعم محمد الطيب
مدير مركز البحوث واالستشارات والنرش
أستاذ االقتصاد املشارك
اكادميية السودان للعلوم املرصفية واملالية

ومراحلها باإلضافة إىل دراسة وتحليل مجاالت التأثري عىل األداء
يف البنك االسالمى ،كام أشار الفصل الثاين إىل التخطيط يف البنك
اإلسالمي ببيان مفهوم التخطيط املرصيف وأهميته يف البنوك
اإلسالمية ومفهوم التخطيط االسرتاتيجي والعوامل املؤثرة يف عملية
التخطيط االسرتاتيجي بالبنوك اإلسالمية وكيفية صياغة السياسات
اإلدارية يف البنوك اإلسالمية باإلضافة إىل تحديد القواعد الرئيسية
التي تحتم املعامالت املرصفية اإلسالمية وكذلك إجراءات التعامل
املرصيف واملوازنات التخطيطية يف البنوك اإلسالمية.
الفصل الثالث من الباب الثالث وضح آليات التنظيم اإلداري
للبنوك اإلسالمية بالرتكيز عىل تعريف وظيفة التنظيم وأهميتها
والعوامل املؤثرة عىل تنظيم البنوك اإلسالمية وخطوات إعداد
التنظيم اإلداري للبنوك اإلسالمية ،باإلضافة إىل تحديد طرق
تجميع الوظائف واألنشطة يف وحدات تنظيمية مع تحديد
ملسؤوليات البنك اإلسالمي .كام ركز الفصل الرابع عىل التوجيه
اإلداري يف البنوك اإلسالمية من خالل التعريف مبقومات وظيفة
التوجيه وأهمية القيادة ودورها يف تحقيق أهداف البنك اإلسالمي
وكذلك بيان دور االتصاالت اإلدارية وحفز ودفع املرؤوسني يف
البنوك اإلسالمية .أما الفصل الخامس من هذا الباب فقد أشار
إىل الرقابة عىل األداء يف البنك اإلسالمي من خالل تعريف الرقابة
وأهميتها والعملية الرقابية وكذلك خصائص النظام الرقايب الفعال
ونظمه يف البنك اإلسالمي.
خصص الكاتبان الباب الرابع من الكتاب إىل إدارة عالقات البنك

اإلسالمي بأطراف البيئة الخارجية بالرتكيز عىل تسويق الخدمات
املرصفية وتنمية العالقات مع العمالء يف البنوك اإلسالمية وذلك
بيان مفهوم التسويق املرصيف وأهميته وعملية املبادلة يف
البنوك اإلسالمية ،كام أشار الكاتبان إىل املزيج التسويقي
للخدمات املرصفية واملالية مع بيان مقومات العالقات
الناجمة مع العمالء بتحقيق الفعالية التسويقية باإلضافة إىل
بيان مفهوم التسويق االجتامعي كمدخل لتسويق الخدمات
التكاملية يف البنوك اإلسالمية حيث جاء هذا التفصيل يف
الفصل األول من الباب الرابع.
أما الفصل الثاين فقد خصص لتناول املسئولية االجتامعية يف البنوك
اإلسالمية ،من خالل بيان مفهوم املسئولية االجتامعية يف الفكر
اإلسالمي وىف البنوك اإلسالمية وكذلك القوى والعوامل الدافعة
ملامرسة البنوك اإلسالمية ملسئوليتها االجتامعية مع استعراض
إلطار مقرتح لربنامج املسئولية االجتامعية للبنك اإلسالمي.
نخلص إىل أن الكتاب يعترب هام جداً وميكن االستفادة منه عىل
املستوى الكىل للمصارف اإلسالمية يف العامل واملستوى اإلقليمي
للمصارف اإلسالمية يف دول العامل اإلسالمي وكذلك عىل املستوى
املحيل للمصارف السودانية .وبالتايل فان قراءة هذا الكتاب قد
تثمر إىل فتح العديد من املوضوعات التي تحتاج دراسات دقيقة
وعميقة ميكن أن تكون هادية إىل استنباط معايري ومؤرشات
مرصفية إسالمية.
والله وىل التوفيق
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الكثري من رواد األعامل يهابون فكرة الفشل  .ويظنون
أن هذا الفشل دليل عىل ضعفهم ويتحول لديهم اىل
إحساس بالندم وعدم الثقة بالنفس .فكثري من األحداث
التي متر بحياة الفرد ترغمه عىل اإلحساس بالفشل،
بدءا ً مبجال تعليمي غري مفضل ،عمل أو وظيفة
غري التي كان يحلم بها ،زواج فاشل ،عالقات أُرسية
وإجتامعية غري مستقرة … ..كل هذا بدوره يقود
لإلحساس بالفشل وعدم القدرة عىل فعل أي يشء.
وللقضاء عىل هذا اإلحساس يجب الحرص دامئا عىل
إمتالك خطة بديلة لتخطي الفشل ،حتى إذا مل تكن
هذه الخطة سوى …… قول “أستطيع فعل ذلك”.
فهذه الكلامت البسيطة تعترب خطة بديلة رائعة يف حد
ذاتها .فالجنس البرشي بطبيعته الفسيولوجية ال يكن
واثقا أبدا يف النجاح بنسبة  % 100وإمنا يظل الشك
موجود دامئا يف قلوبنا من الفشل يف تحقيق الهدف.
ولكن هذا بدوره له أبلغ تأثري يف نفوسنا لنعمل عىل
امليض يف طريقنا نحو تحقيق الهدف املنشود.فاملشكلة
تكمن يف تراجع اإلنسان وتقهقره عند أول تجربة فاشلة
مير بها وتوقفه أحياناً عند هذه النقطة فرناه يرفض
أحيانا إعادة التجربة مرة أخرى،ويكتفي مبا آلت اليه
حاله ،متناسيا بأن تحقيق األماين يحتاج إىل عزم وإرادة
ومثابرة .وصدق الشاعر عندما قال:
تريد إدراك املعايل رخيصة وال بد دون الشهد من إبر النحل
إن اسرتجاع الهمة واإلقدام عىل العمل من جديد مرة
وراء أُخرى أمر مهم يف الوصول إىل الهدف ،واملثل
يقول  »:ليس العيب أن يسقط الفتى ولكن العيب
أن يبقى حيث سقط» .والتاريخ يحيك لنا عن عظامء
قدموا لإلنسانية خدمات كثرية ،بعد مرورهم بتجارب

إعداد :أمامة عبدالرحيم و زينب مصطفى
إدارة البحوث والتخطيط

(النجاح هو إنتقالك من إخفاق إىل إخفاق دون أن تفقد محاستك)
فاشلة عديدة ،ومن العلامء املعارصين الذين خربوا
الفشل يف حياتهم وتعايشوا معه العامل أديسون الذي
إخرتع املصباح الكهربايئ بعد اآلالف من التجارب
الفاشلة فعندما سأل أحد الصحفيني توماس أديسون
عن شعوره حيال 25ألف محاولة فاشلة قبل النجاح يف
اخرتاع بطارية تخزين بسيطة ،أجاب“ ،لست أفهم مل
تسميها محاوالت فاشلة؟ أنا أعرف اآلن 25ألف طريقة
ال ميكنك بها صنع بطارية ،ماذا تعرف أنت؟»
يُعترب أديسون بحق من أعظم املخرتعني يف التاريخ .عندما
دخل املدرسة ،بدأ معلموه بالشكوى من بطء إستيعابه،
فقررت والدته أن تدرسه يف البيت .كان أديسون مولعاً
بالعلوم ،ففي سن العارشة أع َد مخترب كيمياء يف منزله
لينتهي به املطاف إىل اخرتاع أكرث من 1300جهاز وأداة
علمية كان لها األثر الواضح يف حياة إنسان العرص
الحديث .يقول أديسون يف ذلك« ،إن ما حققته هو
مثرة عمل يشكل الذكاء  %1منه واملثابرة والجد”%99
وعن إخرتاع املصباح الكهربايئ الذي حققه بعد ألفي
مرة من التجريب الفاشل يقول“ :أنا مل أفشل أبدا ً ،فقد
اخرتعت املصباح يف النهاية .لقد كانت عملية من ألفي
خطوة ،وال بد من إجتيازها للوصول إىل ذلك»
تم تدمري مخترب أديسون يف حريق كبري عام 1914م  ,و
يف ذلك اليوم هرع تشارلز االبن األكرب ألديسون ،باحثاً
عن أبيه ،فوجده واقفاً يراقب اللهب املتصاعدة بهدوء.
«شعرت بحزن شديد ألجله” يقول تشارلز “ :لقد كان
يف السابعة والستني من العمر ،ومل يكن شاباً عندما
التهمت النريان كل يشء” وحني انتبه أديسون لوجود
تشارلز صاح به قائالً“ :تشارلز أين أمك؟”فأجاب بأنه
ال يعرف ،حينها طلب منه أن يجدها قائالً له”:أوجدها

برسعة فلن تشهد منظرا ً كهذا ما حييت»
يف صباح اليوم التايل ،تفقد أديسون الركام الذي خلفه
الحريق وقال ”:هناك فائدة عظيمة ملا حصل باألمس ،فقد
إحرتقت كل أخطائنا .الحمد لله ميكننا البدء من جديد»
بعد ثالثة أسابيع من الحريق ،إستطاع أديسون أن
يخرتع أول فونغراف!(مشغل أسطوانات) ،ومن جملة
ما اخرتع واستحدث من اآلالت واألدوات :الناسخة،
وط ّور اآللة الطابعة وجهاز الهاتف والحايك والرشيط
السيناميئ .كام جعل صناعة التلفزيون ممكنة باكتشافه
صدفة ملا يس ّمى “أثر أديسون” والذي أصبح أساس
أنبوب اإللكرتون ،إال أن أهم أعامله عىل اإلطالق هو
إخرتاعه للمصباح الكهربايئ .
أخريا ،إن التعامل مع الفشل يستوجب تحليل أسباب
هذا الفشل مع اإلعرتاف بالتقصري إن وجد ،والعمل عىل
األخذ مستقبال بكل األسباب التي تؤدي إىل تاليف الوقوع
يف هذا الفشل ،فأما إن كان هذا الفشل خارج عن إرادة
اإلنسان ،فام عليه إال الصرب والقبول باألمر الواقع مع
اليقني بأن الفرج قريب ،إذ “ أن دوام الحال من املحال».
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يف إطار خطته إلنفاذ عدد من املرشوعات ذات األولوية ،يعد
املرصف لقيام منتدى الصادرات الصناعية(الفرص والتحديات)
بفندق السالم روتانا ،ويأيت هذا املنتدى يف أعقاب قيام ورش
متخصصة يف كل من الجلود ،الغزل والنسيج ،الصمغ العريب،
األسمنت ،األدوية البرشية ،واملواد الغذائية.
يواصل املرصف أنشطته املتعددة يف كافة املجاالت ففي مجال
العالقات الخارجية فقد زار املرصف عدد من الوفود الخارجية
من بينهم وفد البنك الربيطاين العريب ومرصف اليوباف إيطاليا.
ويف إطار زياراتها لزبائن املرصف تواصل اإلدارة العليا زياراتها
وفق برنامج معد لعدد من املصانع والرشكات أخرها زيارة
مطبعة أمرية للطباعة.
لتحسني أداء العاملني ورفع كفاءتهم واصل املرصف نشاطه يف
جانب التدريب وشارك يف واحد وأربعني منشطاً تدريبياً داخلياً
بالتعاون مع عدد من مراكز التدريب املعتمدة وخارجياً شارك
املرصف يف تسع مناشط أولها برنامج شهادة املقيمني لجائزة التميز
املؤسيس وآخرها ورشة عمل حول التطبيقات العملة إلجراءات
التسجيل الفني لتطبيق قانون اإلمتثال الرضيبي األمرييك.
النقابة والصندوق اإلستثامري-:
بالتعاون مع اإلتحاد العام لنقابات عامل السودان وفرت النقابة
عرب الصندوق اإلستثامري سلع شهر رمضان للعاملني باملرصف
يف حدود مبلغ ثالمثائة ألف جنيه ،كام واصلت النقابة تفقدها
ألرس الزمالء املتوفني ودعمتهم ببعض اإلحتياجات ويجري العمل
إلستخراج بطاقات دار العامني للمصارف ورشكات التأمني ،من
جانب آخر تقوم النقابة بإعداد دارسة ملرشوع التمويل األصغر
للعامني باملرصف.

بالعديل والزين تم زفاف الزمالء األتية أسامؤهم يف
نهايات العام املايض 2013م وبدايات هذا العام.
فرع األبيض
1 .1عز الدين عبد الرحمن محمد
فرع األبيض
2 .2عباس محمد أحمد إبراهيم
3 .3مهند اسامعيل عبد املحمود وحدة التمويل األصغر
فرع بورتسودان
4 .4عبد الرحمن محمد التوم
فرع بورتسودان
5 .5ربيع عبد الخالق إبراهيم
اإلدارة املالية
6 .6سيدأحمد حسني محمد
إدارة العالقات الخارجية
7 .7هالة حسان عطية
فرع أمدرمان
8 .8رانيا محمد عبد الرحمن
9 .9كفيل أحمد محمد متويل إدارة البحوث والتخطيط
اإلدارة املالية
1010السامين سعد عىل السامين
الفرع الرئييس
1111رجاء الطاهر إدريس
فرع مدين
1212النور عبيد بركات
اإلدارة املالية
1313عبد الله أحمد محمد
إدارة اإلستثامر
1414عامر عبد القدوس
إدارة اإلستثامر
1515عاصم أويش محمد
1616عبد السالم اإلمام (الزواج الثاين) إدارة املراجعة الداخلية
1717عطا املنان بابكر (الزواج الثاين)إدارة الشئون اإلدارية
وتنمية املوارد البرشية
وتتواصل األفراح بإستقبال األخوين عادل صالح من إدارة .1
.2
املراجعة الداخلية وسمري سيد عثامن وحدة الزيوت النباتية
.3
وعبد الخالق محجوب ود .محمد أحمد كرمنو اإلدارة .4
.5
القانونية مبواليد جعلهم الله من األتقياء األنقياء.

كام تتقدم أرسة «املرصف» بأجمل التهاين إىل أبناء العاملني
باملرصف الناجحني والناجحات يف امتحانات مرحلة األساس،
متمنية لهم التوفيق والسداد يف مشوار العلم واملعرفة.

نتقل اىل جوار بهم كل من :
الرئاسة -التأمني
1فتح كرار األمني
2والد يوسف وقيع الله األسد إدارة املراجعة الداخلية
3والد أبوعبيدة الشيخ أحمد وحدة الزيوت النباتية
فرع األبيض
4والد خوجيل إبراهيم حسن
الرئاسة
5والدة عثامن الجزويل
نسأل الله لهم الرحمة والشفاعة يوم القيامة
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حروف صنعت أجمل العبارات:
أ..أمـل

تلك النافذة الصغرية التي مهام صغر حجمها إال أنها
تفتح آفاقا واسعة يف الحياة.
النافذة التي من خاللها يدخل إلينا نور التفاؤل لييضء
لنا الدروب املعتمة التي قد تخ ّلفها نوائب الدهر.

ب ..بسـمة

قد تكون الدواء الوحيد الذي يتب ّقى لك لعالج هموم
قلبك وقد تكون املفتاح األول لحل املشكالت وفتح
أبواب السعادة قال النبي صىل الله عليه واله وسلم:
تبسمك يف وجه أخيك صدقة.
ّ

ت ..تقــوى

قال تعاىلّ :
(إن أكرمكم عند الله أتقاكم) التقوى
دليل للخريات من حسن معاملة وخلق رفيع كام
أنه الطريق إىل الفالح يف الحياة والوصول للجنات.

ث..ثقة

نرى يف وقتنا هذا أن الكثري بدى مقتنعا بعدم
وجودها فهل ياترى اختفت من قلوب البرش وأذكر
هذه املقولة التي كتبت يف أحد الكتب (الذي يحيا
بالثقة..تحييه الثقة).

ج ..جـــرأة

هي اإلقدام عىل أمور قد يراها األغلبية صعب الوصول
إليها وهي أوىل درجات الشجاعة لألسف الشديد يف
زماننا أصبح البعض يتصف بها يف املعايص وجرأة عىل
الله البركة فيها ،بل هي الهالك ذاته.

ح ..حـــب

إعداد :ميرسة محجوب الطيب
إدارة البحوث والتخطيط
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كالم في محلو:
•ال تحكم عىل إختيارايت إذا مل تعرف اسبايب ،و ال
تحكم عىل اسبايب ألنك مل تعش حيايت.
•ال تتكلم وأنت غاضب فستقول أعظم حديث
تندم عليه طوال حياتك.
•أن تيضء شمعة صغرية خري لك من أن تنفق
عمرك تلعن الظالم.
•يوما ما سيمر رشيط حياتك امام عينيك فحاول
أن تجعله يستحق املشاهدة.
•التحزن عىل يشء فقدته فرمبا لو ملكته لكان
الحزن أكرب.
ً
•جد لنفسك مكانا يف القمة ففي القاع إزدحام
شديد.
•كل بناء عظيم كان مجرد تصميم.
•الفشل هو الخطوة األوىل للنجاح.
•قليل من العلم مع العمل به ..أنفع من كثري من
العلم مع قلة العمل به.
•ال يزال املرء عاملاً ما دام يف طلب العلم ،فإذا ظن
أنه قد علم فقد بدأ جهله
•إذا أعطيت فقرياً سمكة تكون قد سددت جوعه
ليوم واحد فقط ..أما إذا علمته كيف يصطاد
السمك تكون قد سددت جوعه طوال العمر.
•أعظم درس يف اإلسالم هو ُ
الخلق،فإن مل تكن مسل ًام
خلوقاً ؛ فأي درس من اإلسالم تعلمت قال عليه
الصالة والسالم:امنا بعثت ألمتم مكارم االخالق.
•ال تبكــى عىل ىشء مىض بل اجعله درسا لك،
واعلم ان الرضبه التى مل تقتلك فانها زادت من
قوتـك ،وال ىشء يجعلك عظيم إال امل عظيم فليس
كل سقوط نهاية فسقوط املطر أجـمل بدايـة.

وحب من يح ّبهام تجد
وحب رسوله
حب الله
ّ
ّ
ّ
فيها راحة القلب وسعادته ومتى ما أصبح القلب
معمورا به فإنه قلب سعيد وإن كرثت همومه
وغمومه وهو من أعظم نعم الله عىل عباده إال
أن البعض شكره برصف حبه للدنيا وملذاتها فقط
معلومه ُمتعارف عليها بطب النفس
تسبب
ان الكلامت الجارحة سميت جارحة ألنها
من أقوال اإلمام الشافعي:
جروحا حقيقية يف الدماغ ،وتمُ يت عدة خاليا اوتتلف
ً
يعاين
ولهذا
التفكري،
يف
العطب
من
نوعا
مسببة
عملها
دع األيام تفعل ما تشــاء
الشخص املجروح آال ًما نفسية وشعوراً سلب ٍّيا وإحباطاً !
ً
وطب نفسا إذا حكم القضاء
أنطق جمي ًال ،أو تج ّمل بالسكوت.
وال تجزع لحادثة الليايل
فام لحوادث الدنيــا بقاء
قصة قصيرة:
وكن رج ًال عىل األهوال جلداً
حدث خالف بني رجل وزوجته من السابقني وملا تدخل
وشيمتك السامحة والوفاء
الناس ليصلحوا بينهام وسألوه ما هي عيوبها؟ قال لهم:
ال أستطيع أن أذكر زوجتي بسوء أمام أحد .وملا طلقها
وسألوه عن عيوبها قال لهم :سبحان الله كيف أتحدث
عن امرأة غريبة عني! هذه هي أخالق الرجال.

