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يصدر هذا العدد ويواصل بنك السودان املركزي متابعة تنفيذ
سياسات بنك السودان للعام  ،2015والتي من املؤمل أن تحقق
األهداف املنشودة ،وخاصة يف جانب االستقرار النقدي واملايل
وزيادة املوارد املرصفية وتوجيهها للقطاعات اإلنتاجية وتشجيع
الصادرات وتسهيل عملية تدفق االستثامرات األجنبية املبارشة
يف املجاالت اإلنتاجية والخدمات املرتبطة بها ،باإلضافة لتنشيط
التمويل األصغر ليساهم يف تخفيف حدة الفقر.
يتضمن هذا العدد بجانب األبواب الثابتة أربعة موضوعات يتناول
األول تطور السياسة النقدية يف السودان خالل الفرتة – 2009
 ،2013ويستعرض الثاين أزمة املديونية يف الدول النامية النشأة
والتطور ومبادرات املعالجة ،ويناقش الثالث التمويل األصغر بني
الدعوة إللغاء الضامنات والعمل بضامنات مخففة ،أما املوضوع
الرابع فيتطرق للتنمية االقتصادية يف السودان ومدى إمكانية
تحريك العرض.
تناشد الهيئة اإلرشافية وهيئة التحرير الكتّاب لرفدها باملوضوعات
ذات الصلة الستدامة هذه اإلصدارة.

يحيى مريغني عبد الله
الطابعون
مطبعة ديب 0912308712

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
رئيس التحرير،،،

تنويه

كل ما يرد يف هذه املجلة من آراء ووجهات نظر ال
متثل بالرضورة رأي بنك السودان املركزي ،إمنا تقع
مسؤولية ذلك عىل الكاتب.
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مقدمة:
كام هو معلوم فإن تحقيق أهداف أي برنامج لإلصالح االقتصادي يتوقف عىل تحديد
األسباب األساسية والفرعية للخلل يف االقتصاد يف جانبي العرض والطلب .فإذا ما تبني أن
الخلل يف الطلب الكيل يعزى لعوامل نفسية (عدم اليقينية) والتي تشجع املضاربات يف
تجارة األرايض والعمالت الحرة وغريها من النشاطات الهامشية ،فيجب االبتعاد كلياً عن
اللجوء إىل سياسات تخفيض الطلب الكيل باتخاذ اإلجراءات التقشفية ،أما إذا اتضح أن
األسباب الحقيقية يف اختالل الطلب الكيل متعلقة بالسياسات املالية والنقدية ،فيجب
أن تشمل حزمة اإلجراءات التي يتم اتخاذها ملعالجة الخلل عىل املدى اآلين واملتوسط
والبعيد لإلصالح املايل والنقدي الشامل.
فالربامج الطموحة تهدف إىل تحقيق معدل منو ايجايب يف الناتج املحيل اإلجاميل عن
طريق تحريك الجمود يف االقتصاد ،ويف نفس الوقت تحقيق قدر من استقرار األسعار
والحد من ارتفاع معدل التضخم واالستقرار يف سعر رصف العملة الوطنية مقابل
العمالت الحرة .واإلصالح الحقيقي ال يقف فقط عىل تطوير وتحسني البنيات التحتية
والترشيعية بل يتعداه إىل وضع سياسات مالية ونقدية وتجارية مالمئة ومتسقة ملعالجة
االختالالت الهيكلية يف االقتصاد الكيل.
أهم مؤرشات قياس اداء االقتصاد الكيل تتمثل يف العنارص املتغرية مثل معدل منو
الناتج املحيل اإلجاميل ومعدالت التضخم وسعر الرصف وموقف الحساب الجاري
الخارجي ،ويعترب ارتفاع معدل التضخم من الظواهر املؤثرة والتي تؤدي إىل االختالالت
والتشوهات يف االقتصاد الكيل وبالتايل يؤدي إىل عدم االستقرار املايل واالقتصادي .وقد
يعزي التصاعد يف معدالت التضخم يف الغالب إىل الزيادة يف عرض النقود ( )M2مبعدل
يفوق الزيادة يف عرض السلع والخدمات يف االقتصاد .ومبا أن تصاعد معدالت التضخم
يعني الزيادة املستمرة والرتاكمية يف أسعار السلع والخدمات املحلية ،فإنه يؤثر سلباً
عىل القدرة التنافسية لسلع الصادر وبالتايل عىل الحساب الجاري ومن خالله عىل سعر
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الرصف.
ومبا أن الطلب عىل سلع الواردات االسرتاتيجية ومدخالت
اإلنتاج تشكل معظم الواردات يف اقتصاديات الدول النامية
فهو طلب غري مرن بطبيعته فإن ارتفاع معدل التضخم ال
يحد من الطلب عىل النقد األجنبي ،بل يؤدي إىل املزيد من
الضغوط عىل االحتياطيات النقدية الخارجية وله التأثري املبارش
عىل سعر الرصف ،مام يزيد من تفاقم الخلل يف االقتصاد
الكيل( ،راجع منهجية اإلصالح االقتصادي يف السودان ،د .عبد
الوهاب عثامن – الجزء األول والثاين).
تتناول هذه الدراسة يف الجزء األول اإلطار العام لربنامج
اإلصالح االقتصادي والجزء الثاين يستعرض السياسات
النقدية ،والجزء الثالث يتناول إدارة السيولة الكلية،
والجزء الرابع يركز عىل تقييم أداء مؤرشات االقتصاد
الكيل ،والجزء الخامس يبني أهم التحديات التي تواجه
إنفاذ السياسات وتختتم الدراسة بالخالصة ومقرتحات
اإلجراءات املطلوبة لإلصالح النقدي واملايل بالجهاز
املرصيف.
أو ًال :اإلطار العام لربنامج اإلصالح االقتصادي
إن التطورات السالبة يف العنارص املتغرية واملحركة للطلب
الكيل تؤدي إىل االختالالت يف االقتصاد الكيل ،وبخاصة يف
توظيف املوارد وتوزيعها بني القطاعات االقتصادية املختلفة،
ورمبا يدفع ذلك الوضع لتدخل الدولة للتحكم يف تسعري
بعض السلع والخدمات وحامية للمستهلك أو ملصلحة قطاع
اسرتاتيجي معني ،أو وضع قيود إدارية عىل حرية التجارة
وأسعار الرصف ،مام يؤدي إىل تشويه يف هيكل االقتصاد
وبالتايل إىل التأثري السلبى عىل حركة االقتصاد ،والتدفقات
النقدية من العمالت الحرة وملا أن هنالك عالقة وثيقة بني
عدم اليقينية ( )uncertaintyومعدالت التضخم والتذبذب يف
أسعار الرصف وتدفقات التحويالت الخارجية إىل الداخل ،فإن
أي تطور سالب يف معدالت التضخم وانخفاض قيمة العملة
الوطنية مقابل العمالت الحرة سيؤدى اىل تشجيع املضاربات

يف السلع واألرايض والتجارة يف العمالت الحرة.
من الرضوري معالجة الخلل يف الطلب الكيل باتباع سياسات
ماليه ونقدية ترشيدية ،بالرتكيز عىل السياسة التي تشكل أهم
العوامل املؤثرة عىل الطلب الكيل ،ألن متويل عجز املوازنة
العامة باالستدانة من النظام املرصيف يعترب من مصادر التوسع
النقدي ،يف ظل عدم وجود أسواق مال نشطة وكذلك تسييل
صايف األصول األجنبية بهدف متويل العجز يف املوازنة له نفس
األثر الناتج من التمويل باالستدانة من الجهاز املرصيف.
إن معالجة االختالالت االقتصادية يتطلب وضع برنامج متكامل
وفق اسرتاتيجية تحقق التوازن والتناسق الداخيل والرتابط بني
مؤرشات القياس االقتصادي التي تؤثر عىل الطلب الكىل من
جهة ،والعرض الكىل من جهة أخرى ،وتتمثل األهداف الفرعية
لربنامج التكييف االقتصادي واإلصالح الهيكيل كنموذج يف اآليت:
 امتصاص السيولة الفائضة وغري املفيدة يف االقتصاد. تحديد مؤرش تكلفة التمويل يف مستوى ال يقل عن معدلالتضخم.
 تخفيض التمويل بالعجز للموازنة العامة لتكون يف الحدوداآلمنة واملتمثلة يف مستوى االستدانة القانونية من الجهاز
املرصيف (الحد املسموح يف قانون بنك السودان املركزي) ويتم
ذلك بالعمل عىل زيادة اإليرادات وخفض املرصوفات مبا يف
ذلك التخفيض التدريجي لدعم السلع االستهالكية.
 اتخاذ السياسات واإلجراءات التي تضمن نظام سعر رصفموحد وواقعي ومرن يساعد عىل تحسني القدرة التنافسية
لسلع الصادر يف األسواق الخارجية.
 ترشيد االستدانة الخارجية قصرية املدى لتفادي أعباء سدادالدين وخدمته مام يؤثر عىل الحساب الخارجي يف املدى
القصري.
 إجراء إصالحات هيكلية يف القطاع املايل (املصارف ،أسواقاملال ،التأمني والتمويل األصغر وصناديق املعاشات والضامن
االجتامعي).
 العمل عىل اإلصالح الرضيبي والجمريك وتحرير التجارةالعدد ( )75مارس 2015م
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لتمويل االقتصاد وحفز اإلنتاج.
 إجراء إصالحات هيكلية ومؤسسية وقانونية لضامن تنفيذالربنامج بصورة فعالة.
ولتحقيق تلك األهداف ال بد من التعرف والوقوف عىل مفهوم
وإدارة السيولة الكلية.
ثانياً :أدوات السياسة النقدية:
أ) األدوات املبارشة:
 /1االحتياطي القانوين
وجهت السياسات النقدية باالحتفاظ بأرصدة نقدية لدى بنك
السودان يف شكل احتياطي نقدي قانوين بنسب ال تقل عن
 %8من جملة الودائع يف عام  ،2009وعام  ،2010وتم تعديل
النسبة يف النصف الثاين من العام  2010والعام  2011ليصبح
 %11للحد من الزيادة يف الكتلة النقدية .وارتفعت النسبة إىل
 %13يف العام  2012لرتتفع مرة أخرى إىل  %15يف ابريل و%18
يف يوليو من نفس العام لتصبح نفس النسبة ( )%18يف العام
 2013مع إعطاء مرونة يف شكل حوافز مينح  %3ثم تم تعديلها
إىل  %5كحوافز تشجيعية خص ًام من االحتياطي ملقابلة متويل
سلع الربنامج االقتصادي الثاليث يف جانب الصادرات والواردات.
 /2السيولة الداخلية
ترك أمر تحديد نسبة السيولة الداخلية للمصارف مع
استصحاب مؤرش نسبة  %10لألعوام  2009و 2010و2011
و 2012وسمحت السياسة للمصارف االحتفاظ بنسبة %25
من محفظة التمويل يف شكل شهادات حكومية (شهامة
وشهاب ورصح) وتم تعديل النسبة إىل  %30يف العام 2011
ومن ثم تم تعديلها إىل  %25يف العام .2013
ب) األدوات غري املبارشة
 /1عمليات السوق املفتوح
يتم الرتكيز عىل عمليات السوق املفتوح يف الصكوك الحكومية
متمثلة يف بيع ورشاء شهادات املشاركة الحكومية (شهامة)
وشهادات االستثامر الحكومي (رصح) وشهادات إجارة البنك
املركزي (شهاب) ،ولقد كان استخدام تلك الشهادات فاع ًال

6

العدد ( )75مارس 2015م

ومؤثراً يف إدارة السيولة النقدية خالل الفرتة 2000 – 1997
(راجع د .عبد الوهاب عثامن )2012 ،ود .صابر محمد حسن
 .)2004وخالل االعوام 2013-2009م مل يتم تفعيل هذه
الشهادات يف عمليات السوق املفتوح بالقدر املطلوب إلدارة
السيولة الكلية بسبب تزامن إصدارات وزارة املالية للشهادات
الحكومية مع مزادات بنك السودان املركزي يف عمليات
السوق املفتوح مع املصارف.
 /2عمليات مبادلة النقد االجنبي
من األدوات غري التقليدية التي لجأ إليها بنك السودان املركزي
يف إدارة السيولة النقدية عمليات مبادلة النقد األجنبي
( .)Foreign Exchange Swapsحيث قام بنك السودان
املركزي خالل األعوام 2011-2000م بعمليات بيع ورشاء النقد
األجنبي كوسيلة للتأثري عىل حجم السيولة املتاحة للمصارف،
وميكن االشارة إىل نجاح إدارة عمليات مبادلة النقد األجنبي
يف إدارة وتنظيم السيولة ،ولكن نسبة لخروج عائد البرتول
من االقتصاد السوداين بسبب انفصال الجنوب مل تفعل هذه
اآللية ،والتي ميكن أن يتم استخدامها مرة أخرى حال تحسن
موقف النقد األجنبي وتحقيق احتياطات مقدرة منه.
 /3هامش ربح املرابحة ونسب املشاركة
تم تحديد هوامش أرباح املرابحات بنسبة ( %9كمؤرش)
لألعوام  2009و  2010وبنسبة  %12لألعوام  2011و2012
و2013م ولقد كان الستخدام هذا اإلداء خالل الفرتة 1997
–  2000أثر واضح يف استقرار االقتصاد وبخاصة سعر الرصف
وذلك بتحريك مؤرش النسبة مع معدل التضخم (راجع املصدر
السابق د .عبد الوهاب عثامن).
 /4متويل املصارف من البنك املركزي
سمحت السياسة النقدية للمصارف بالحصول عىل موارد
إضافية من البنك املركزي لتوفري الدعم املايل للمصارف التي
تواجه مصاعب سيولة مؤقتة أو متوسطة األجل ولسد فجوات
التمويل املوسمية .ويف إطار دور بنك السودان املركزي
كمقرض أخري ،قام عرب نوافذ التمويل املتاحة بتقديم التمويل

للمصارف عن طريق إيداع ودائع استثامرية باملصارف تحفزها
عىل االعتامد عىل بنك السودان بصورة متكررة يف معالجة
سيولتها (.)Moral hazard
 /5سوق ما بني املصارف
شجعت السياسة املصارف بحفظ الودائع ومنح التمويل
فيام بينها بالعملتني املحلية واالجنبية وكذلك ببيع ورشاء
االوراق املالية ،إال أن السوق ما زال غري نشط وفعال يف
إدارة السيولة.
تعترب السياسة النقدية لبنك السودان املركزي واملطبقة حالياً
ترشيدية ومن موجهاتها خفض الطلب الكيل عىل التمويل
املرصيف والحد من تزايد منو التمويل املرصيف وذلك يرفع نسبة
االحتياطي القانوين .بالرغم من أن املفهوم السائد بأن الودائع
تخلق النقود عن طريق التمويل ولكن الصحيح أن التمويل
يخلق الودائع والسيولة بالجهاز املرصيف كام يوضحه النموذج
أدناه:
فلنفرتض أن عىل أودع  100جنيه سوداين ببنك (أ) والبنك (أ)
قام برشائها شهادات شهامة فموقف ميزانية البنك (أ) عىل
النحو اآليت:
املوقف املايل للبنك (أ)
األصول
أوراق مالية مبلغ  100جنيه

الخصوم
وديعة مببلغ  100جنيه

ففي هذا الوضع ليس هنالك خلق النقود ،فلنفرتض أن البنك
املركزي سمح للمصارف بتمويل كل ودائعها فالبنك (أ) ،قام
ببيع األوراق املالية لديها ،ومبنحها متويل لعميله احمد مببلغ
 100جنيه ،واحمد قام بإيداعها طرف بنك (ب) ،والبنك (ب)
استغل هذه الوديعة مبنحها لعميله عثامن ،وهو بدوره أودعها
يف البنك (ج) ،والذي قام مبنح متويل لعميله عصام فاملوقف
يصبح كاآليت:

بنك (أ)
األصول
 100جنيه متويل (ألحمد)

الخصوم
 100جنيه وديعة (عثامن)

بنك (ب)
األصول
 100جنيه متويل (عثامن)

الخصوم
 100جنيه وديعة (أحمد)

بنك (ج)
األصول
 100جنيه متويل (عصام)

الخصوم
 100جنيه وديعة (عثامن)

هذا توضيح مبسط عىل افرتاض عدم األخذ يف الحسبان
متطلبات االحتياطي القانوين والسيولة .ففي املثال أعاله يتضح
أن مبلغ 100جنيه الوديعة األولية أدت إىل إضافة سيولة
يف النظام املرصيف مببلغ  300جنيه وذلك عرب منح التمويل
املرصيف.
يتضح من الجدول رقم ( )1أن هنالك تراجع يف نسبة استغالل
املوارد املتاحة للجهاز املرصيف حيث بلغ إجاميل التمويل إىل
إجاميل املوارد  %65يف عام  2009وانخفضت النسبة إىل %65
و  %61و  %54لألعوام  2010و  2011و  2012عىل التوايل.
ويالحظ أن السياسة النقدية الحالية املتبعة خالل تلك الفرتة
تؤثر سلباً عىل مقدرة الجهاز املرصيف عىل منح التمويل وخلق
املزيد من الودائع اإلضافية وإتاحة سيولة إضافية لالقتصاد
مام يعني أن هناك نسبة مقدرة بلغت  %41.6يف املتوسط
(انظر الجدول رقم ( ))1من املوارد املتاحة محفوظة يف
شكل احتياطي نقدي أو سيولة لدى املصارف أو االستثامر
يف األوراق املالية.
العدد ( )75مارس 2015م
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جدول رقم ()1
العالقة ما بني إجاميل التمويل املرصيف وإجاميل املوارد خالل الفرتة 2013 – 2009
الفرتة

إجاميل التمويل القائم
مباليني الجنيهات ()1

18163
2009
21185
2010
22867
2011
30482
2012
37621
2013
املصدر بنك السودان املركزي :إدارة اإلحصاء

إجاميل الودائع
()2

إجاميل املوارد ()2
موارد أخرى ()3
)3( +

20848
25874
27776
39544
44133

الودائع الجارية والودائع االستثامرية:
إن ارتفاع حجم التمويل املرصيف يف االقتصاد يعمل عىل خلق
املزيد من الودائع يف املصارف (فالتمويل يخلق النقود وليس
العكس).
سوق ما بني املصارف:
ميكن للمصارف أن تستقطب موارد مالية ليس من ودائع
الجمهور فحسب ،بل من سوق ما بني املصارف (ودائع
املصارف واملراسلني) ،وميكن توظيف هذه املوارد يف منح
التمويل وخلق ودائع إضافية.
املصادر األخرى:
وتشمل أمانات تحت الطلب وأوراق دفع ،وميكن للمصارف
أن تستغل نسبة من هذه املوارد يف التمويل.
وميكن القول إن وضع السيولة الكيل ألي دولة يتم تحديده
بواسطة السياسة النقدية سواء كانت انكامشية أو توسعية
بالبنك املركزي .فتحجيم قدرة املصارف من منح التمويل
بإتباع سياسة نقدية انكامشية تأخذ فقط يف الحسبان الودائع
والهوامش ،تحد من قدرة املصارف يف خلق الودائع كام موضح
يف النموذج أعاله .فنمو حجم الودائع ينبغي أال يحد من منح
التمويل املرصيف للقطاعات ذات األولوية بل يعمل عىل توفري
التمويل.

8

العدد ( )75مارس 2015م

5606
6717
9692
16674
20197

26454
32591
37468
56218
64330

(مباليني الجنيهات)

النسبة )5( 2/1

النسبة )6( 4/1

%87
%82
%82,3
%1,77
%42

%69
%65
%61
%54
%58

ثالثاً :إدارة السيولة الكلية:
إن السياسة النقدية الرتشيدية املتبعة ال تصلح يف كل زمان
ومكان ،ويف ظل وضع اقتصاد ال يوظف السيولة فإن ذلك قد
يؤدي إىل كساد يف االقتصاد ،وإذا سمح لها أن تستمر فهي
تؤثر سلباً عىل االقتصاد السوداين واملوقف املايل للمصارف،
فالسيولة ال ميكن أن تدار عىل أساس بعض النسب (مث ًال
نسبة عرض النقود إىل الناتج اإلجاميل املحيل) وال ميكن أن يتم
تطبيقها عىل كل الدول الختالف الظروف واألحوال االقتصادية
والسياسية ويجب أن تدار السيولة ملصلحة االقتصاد وللتعايف
الرسيع من األزمات.
تحت األوضاع االقتصادية املاثلة ينبغي عىل البنك املركزي وضع
سياسات تعمل عىل إتاحة التمويل للقطاعات الهامة يف االقتصاد
بصورة كافية وبتكلفة ميرسة الستمرار النشاطات االقتصادية
بالبالد ،فالقطاعات الحقيقية مثل القطاع الزراعي والقطاع
الصناعي وقطاع الصادرات تواجه مشكلة حقيقية يف الحصول
عىل التمويل ،والجدول رقم ( )2يوضح أن متوسط نسبة متويل
القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والصادر خالل فرتة الدراسة
بلغ  %12و %11و %3عىل التوايل من إجاميل التمويل القائم
خالل الفرتة مام يعنى أن حوايل  %74من التمويل املمنوح
يذهب للقطاعات األخرى مثل االسترياد والتجارة وخالفه.

الجدول رقم ()2
عالقة التمويل للقطاعات الحقيقية بإجاميل التمويل القائم
الصناعي
()2

الصادر
()3

1710
1957
2009
2183
2638
2010
2067
2664
2011
3124
3673
2012
5195
5229
2013
14279
16161
االجاميل
املصدر :بنك السودان املركزي – إدارة اإلحصاء

438
534
662
850
1186
3670

السنة

القطاع

الزراعي
()1

إجاميل التمويل القائم نسبة القطاع إىل إجاميل التمويل
4/1
()4

ومن الجدول رقم ( )3أدناه يتضح أن متوسط نسبة تدفقات
التمويل للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي وقطاع الصادر بلغ
 %12و %18و %4عىل التوايل من إجاميل التدفقات الكلية.
مام يؤكد أن معظم التدفق النقدي للتمويل يوجه للنشاطات
االقتصادية األخرى مثل التجارة املحلية واالسترياد وخالفه.
جدول رقم ( :)3نسب التدفقات املالية للقطاعات
الحقيقية إلجاميل التدفقات النقدية للتمويل الكيل
القطاع الزراعي الصناعي
()2
()1
الفرتة
1557 1686 2009
3827 1600 2010
5531 1483 2011
4755 2873 2012
5486 6721 2013
اإلجاميل 21156 14363

إجاميل
النسبة النسبة النسبة
الصادر
التدفقات
4/3 4/2 4/1
()3
()4
%3 %11 %11 14737 370
%2 %18 %8 20993 479
%4 %24 %6 23329 864
%4 %20 %12 24103 1066
%7 %16 %20 33822 2259
%4 %18 %12 116984 5038

املصدر :بنك السودان املركزي – إدارة اإلحصاء

فالقطاعات الحقيقية الثالث يجب أن يخصص لها متويل
مرصيف كايف وبتكلفة ميرسة باعتبارها أنها القطاعات الرائدة
والقائدة ملسرية التنمية بالبالد ،والتي يعول عليها يف تغطية

18163
21185
22867
30482
37621
130318

%11
%12
%12
%12
%14
%12

(مباليني الجنيهات)
النسبة
%4/2

النسبة
%4/3

%9
%10
%9
%10
%14
%11

%2
%3
%3
%3
%3
%3

العجز يف ميزان التجاري عن طريق دعم وتوفري التمويل
لنشاطات الصادر وتحفيزه ،والقطاعات الثالث ليس هي
القطاعات الوحيدة التي تواجه مشكلة يف التمويل ،فهناك
قطاع مرشوعات البنية التحتية والتي كانت يف السابق
متول عن طريق التمويل الخارجي متوسط وطويل األجل
عرب املؤسسات الدولية كالبنك الدويل ،وعندما توقفت تلك
املؤسسات عن منح التمويل ،قامت الدولة باستنباط أدوات
مالية إسالمية غري تقليدية متمثلة يف إصدار شهادات االستثامر
الحكومي لتمويل التنمية ومرشوعات البنية التحتية.
رابعاً :تقييم أداء السياسة النقدية
هدفت سياسات بنك السودان املركزي إىل تحقيق أهداف االقتصاد
الكيل واملتمثلة يف تحقيق معدل منو ايجايب للناتج املحيل اإلجاميل
واملحافظة عىل معدالت تضخم يف حدود معقولة واستقرار سعر
الرصف ،ولتحقيق ذلك عمل بنك السودان عىل إدارة وتنظيم
السيولة ملقابلة احتياجات النشاط االقتصادي ،واحتواء الضغوط
التضخمية والركود ،واملحافظة عىل استقرار االقتصادي بالرتكيز
عىل األدوات املبارشة وغري املبارشة والتي تشمل عمليات السوق
املفتوح ،باإلضافة إىل التمويل املبارش من خالل تقديم الودائع
االستثامرية.
العدد ( )75مارس 2015م
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أداء مؤرشات االقتصاد الكيل
كام هو معلوم فان قياس أداء االقتصاد الكيل يبني عىل
أداء املؤرشات االقتصادية الكلية للدولة واملتمثلة يف معدل
التضخم وسعر الرصف ومعدل منو الناتج املحيل اإلجاميل.
تجدر اإلشارة إىل أن السياسة النقدية تستهدف نسب محددة
لهذه املؤرشات سنوياً.
جدول رقم ()4
املؤرشات االقتصادية الكلية يف السياسة النقدية
خالل الفرتة 2013-2009
%
املؤرش منو عرض
النقود
العام
23.5
2009
25.4
2010
17.9
2011
40.2
2012
13.3
2013
املصدر :بنك السودان املركزي

معدل
التضخم
11.2
13.1
18.0
35.1
37.1

معدل منو الناتج
املحيل االجاميل
5.9
5.2
1.9
1.4
4.4

متوسط معدل معدل منو
حجم االستدانة العجز الكيل
من الجهاز املرصيف للموازنة نسبة
التضخم الناتج املحيل
السنة
اإلجاميل%
(%)4( %)2(:)1( )2
()1
3984
8292
2080
5385
5383

2009
2010
2011
2012
2013

%81
%109
%22
%70
%83

املصدر بنك السودان املركزي  -التقارير السنوية

10

45
40
35
30
25

النمو يف عرض النقود

20

متوسط معدل التضخم

15
10
5
0

يالحظ من الجدول رقم ( )5التوسع يف االستدانة من الجهاز املرصيف
وبخاصة العام  2010حيث بلغ حجم االستدانة  8292مليون جنيه
وارتفاع نسبة االستدانة من الجهاز املرصيف للعجز الكيل حيث
بلغت  %109يف العام 2010م مام أثر مبارشة يف ارتفاع معدالت
التضخم من  %11.2يف العام  2009اىل  %41.9يف العام .2013
جدول رقم ()5
حجم االستدانة من الجهاز املرصيف مقارنة بالعجز الكيل للموازنة
(مباليني الجنيهات)

4895
7586
9426
7653
6456

مبقارنة أداء السياسات النقدية للفرتة من  ،2013-2009يتضح
ارتفاع نسبة عجز املوازنة العامة للناتج املحيل اإلجاميل وكذلك
ارتفاع نسبة التمويل باالستدانة مقارنة مع املصادر األخرى،
ويالحظ من الشكل رقم ( )1أدناه أن منو عرض النقود االسمي
بلغ  %40يف عام  2012وذلك بسبب ارتفاع العجز يف املوازنة
ومتويله من النظام املرصيف ،وأثر ذلك عىل ارتفاع متوسط
معدل التضخم من  %18,1يف العام  2011إىل  %35,1يف العام
.2012
الشكل رقم (:)1
العالقة بني النمو يف عرض النقود ومعدل التضخم

%11,2
%13,0
%18,1
%35,1
%37,1
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6,1
5,2
2,7
3,6
1,4

2013

2012

2011

2010

2009

سياسات سعر الرصف
ركزت سياسات النقد األجنبي بشكل أسايس عىل تنظيم وتطوير
سوق النقد األجنبي بخصوص تحقيق سعر رصف مستقر
ومرن ،وبناء احتياطيات خارجية وإدارتها ،مبا يساعد عىل
استقرار سوق النقد األجنبي ،ولتحقيق ذلك تم اتخاذ العديد
من اإلجراءات والضوابط املنظمة لعمليات النقد األجنبي.
استمر بنك السودان املركزي يف إتباع سياسة سعر الرصف املرن
املدار بإعداد وانتهاج سياسة التصحيح يف سعر رصف الجنيه
السوداين مقابل العمالت األجنبية ،بهدف الوصول إىل سعر
رصف موحد ،حيث تم تصحيح أسعار الرصف يف يونيو 2012
ضمن حزمة اإلجراءات االقتصادية التصحيحية ،لتخفيض اآلثار
السالبة النفصال دولة الجنوب ،حيث تم تخفيض سعر رصف
البنك املركزي ملعامالت وزارة املالية من  2,670جنيه للدوالر
إىل  4,398جنيه للدوالر ،أي بنسبة  .%65وباملقابل انخفضت

أسعار رصف الجنيه يف السوق املنظم من  2,881جنيه للدوالر
إىل  5,600جنيه للدوالر أي بنسبة  ،%94مام ساهم يف تقريب
الفجوة بني أسعار الرصف يف السوق املنظم والسوق غري
املنظم .ومواصلة لتلك السياسة ،قام بنك السودان املركزي
بتخفيض قيمة الجنيه من  4,4جنيه للدوالر إىل  5,7جنيه
للدوالر أي بنسبة  %30يف سبتمرب 2013م ،وذلك ضمن تطبيق
حزمة اإلجراءات االقتصادية التصحيحية.
وملناقشة الوضع الحايل لقيمة الجنيه السوداين مقابل العمالت
األجنبية ،وتحديد األسباب التي أدت إىل تدهور قيمة الجنيه
السوداين مقابل الدوالر ،والتي تشمل العوامل النفسية (مثل عدم
اليقينية) والعوامل األساسية لالقتصاد السوداين من حيث اإلنتاج
واإلنتاجية وقيمة الصادرات السودانية ،وارتفاع تكلفة االسترياد.
وملعالجة تلك األسباب ميكن الوقوف عىل العوامل التالية:
 /1سيكولوجية السوق
إرسال إشارات تطمني إىل املتعاملني يف سوق النقد األجنبي ،من
تجار ومستوردين ومصدرين ومتعاملني ،بأن السعر مييض يف
التحسن لصالح الجنيه مقابل العمالت األجنبية ،وبذلك يسود
عامل عدم اليقينية يف االتجاه املعاكس ،وتعزيز ثقة املتعاملني
يف الجنية السوداين ،وتقويته عىل أساس العرض والطلب.
 /2توقيت السوق
كام ذكر أن عامل عدم اليقينية سيبدأ يتالىش تدريجياً فاختيار
الوقت املناسب إلحالل سياسة تحسني الجنيه مقابل العمالت
األخرى يبدأ من الربع األول للعام 2015م ،الستغالل ظروف
اإلنتاج الوفري للمحاصيل وخاصة محاصيل الصادر من الحبوب
الزيتية والرثوة الحيوانية واملعادن.
 /3وضعية السوق
عندما يرى املتعاملون واملستثمرون تحسن قيمة الجنيه
السوداين ،تعاودهم الثقة وبالتايل دخول استثامرات للسودان،
وإدخال تدفقات نقدية من العمالت االجنبية املصاحبة
لالستثامرات األجنبية املبارشة وهذا يعزز تحسني موقف النقد
األجنبي بالبالد.

وبنا ًء عىل هذه االعتبارات ميكن أن تكون حصائل الصادرات
وبخاصة قيمة حصائل صادرات الهيئات كالرشكات الحكومية
(من الذهب واملعادن األخرى) هي املرتكز الحقيقي ملؤرش
تحسن الجنيه السوداين ،والتدرج يف تحديد األسعار بالبيع
للحصائل بالسعر األقل يف السوق املنظم مام يعطي ضمنياً
إشارات ايجابية للمتعاملني كافة يف سوق النقد األجنبي،
وميكن أن يتم بيع سلع الصادر وبخاصة املعدنية عىل أساس
الدفع املقدم بصيغة السلم واستالم الحصائل مقدماً من سنة
إىل ثالث سنوات .ويبدأ التحسن التدريجي إىل أن يصل السعر
املوحد واملستهدف بنهاية  2015نحو ( )6جنيه مقابل الدوالر
و( )5جنيه بنهاية عام 2017م.
نخلص بأن تحديد سيكولوجية السوق والتوقيت املناسب إلعالن
السعر التأشريي الرتاجعي ،ووضعية وموقف السوق تسهم يف
رفع قيمة الجنيه السوداين ،والوصول إىل سعر موحد مقابل
الدوالر والعمالت األجنبية باالعتامد عىل سعر حصائل الصادرات
وبخاصة املعادن مثل الذهب وعىل أساس الدفع املقدم.
خامساً :التحديات التي تواجه إنفاذ سياسات بنك السودان
املركزي:
تتمثل التحديات يف اآليت:
 االرتفاع املستمر يف معدل التضخم حيث بلغ املتوسط %37,1يف ديسمرب 2013م.
 التوسع يف عرض النقود ليبلغ  66.4مليار جنيه بنهايةديسمرب 2013م.
 عدم استقرار سعر الرصف وتعدد األسواق واتساع الفجوة بنيالسعر الرسمي واملوازي وانخفاض تدفق موارد النقد األجنبي.
 ارتفاع حجم استدانة الحكومة من بنك السودان املركزي(أوراق مالية ،خطابات الضامن ... ،الخ).
 ارتفاع استدانة الحكومة من الجهاز املرصيف عىل حسابحجم املوارد املتاحة للتمويل للقطاع الخاص مام أثر سلبا عىل
النشاط االقتصادي يف القطاع الخاص وبصفة خاصة القطاعات
اإلنتاجية.)Crowding out effect( .
العدد ( )75مارس 2015م
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 استمرار الحظر االقتصادي والعقوبات األمريكية وآثارهالسالبة عىل االقتصاد السوداين وخاصة الجهاز املرصيف.
سادساً :الخالصة واملقرتحات:
أ /الخالصة
إن وضع السيولة الكيل ألي دولة يتم تحديده بواسطة السياسة
النقدية ،سواء كان انكامشية أو توسعية .فمن الخطأ أن نزعم
بأن النظام املرصيف ليس له املوارد املالية املتاحة للتمويل.
فتحجيم قدرة املصارف من منح التمويل ،بإتباع السياسة
النقدية تأخذ فقط يف الحسبان الودائع والهوامش تحد من
قدرة املصارف عىل خلق الودائع ،فنمو حجم الودائع ينبغي
أال يحد من منح التمويل املرصيف للقطاعات ذات األولوية ،بل
يعمل عىل توفري التمويل.
وضع سياسة نقدية متكاملة لتسهيل وتسيري عمليات التمويل
للقطاعات الرئيسية يف االقتصاد ،وذلك بإتباع سياسة نقدية
ترشيدية ويتطلب ذلك إعادة النظر يف نسبة االحتياطي
القانوين وتحفيز املصارف التي تقوم بتمويل للقطاعات الثالثة
(الزراعة والصناعة والصادر) بحوافز مجزية ،ليك تسهم يف
تحسني مؤرشات االقتصاد الكيل .ويتطلب ذلك تقييم ألدوات
السيولة النقدية واملستخدمة خالل فرتة الدراسة.
مراجعة وتقييم أدوات السياسة النقدية املبارشة وغري املبارشة
بصورة دورية ميكن أن يسهم يف تحسني أداء مؤرشات االقتصاد
الكيل ،وذلك عن طريق إدخال أو ابتكار أدوات مالية جديدة
وفقاً ألحكام الرشيعة مثل عمليات السوق املفتوح وهامش
املرابحة ومبادلة النقد األجنبي ،باإلضافة اىل تحديد سلوك
للسوق والتوقيت املناسب إلعالن السعر التأشريي الرتاجعي
ووضعية وموقف السوق تساعد عىل تقوية الجنيه السوداين
والوصول إىل سعر موحد مقابل الدوالر باالعتامد عىل سعر
حصائل الصادرات.
ب /املقرتحات يف مجال أدوات السياسة النقدية وإدارة
السيولة واستقرار سعر الرصف:
السياسات واإلجراءات واألدوات التي ميكن اتخاذها ملعالجة
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الخلل والتشوهات وتتمثل يف اآليت:
 اتباع سياسة نقدية متكاملة بتوسيع عرض النقود لتأخذ يفالحسبان املصادر املالية األخرى للمصارف واملتمثلة يف ودائع
ما بني املصارف وأمانات تحت الطلب وأوراق الدفع مع
مراجعة احتساب االحتياطي النقدي القانوين ونسب السيولة.
 تحجيم حجم استدانة الحكومة من بنك السودان املركزيوالنظام املرصيف بالقدر الذي يعيد التوازن يف الداخل .والتقيد
باملادة الخاصة باالستدانة يف قانون بنك السودان املركزي.
 تشجيع املصارف بأن تستغل نسبة مقدرة من املوارد املتاحةيف التمويل املرصيف والرتكيز عىل متويل القطاعات الرئيسية
(قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الصادر) بإعطاء مزيد
من الحوافز التشجيعية.
 تفعيل عمليات السوق املفتوح يف الصكوك الحكومية بيعاًورشا ًء مع البنوك الحكومية عرب املزادات ،مع وقف متويل بنك
السودان للمصارف املتخصصة إال يف حالة تدخله كمقرض أخري.
 ضبط وترشيد التمويل الحكومي (للواليات) وتركيزه عىلالقطاعات اإلنتاجية.
 تفعيل سوق ما بني املصارف تشجيع حفظ الودائع فيامبينها وتقديم التمويل.
 إجازة إنفاذ برنامج إعادة الهيكلة (املصارف املتخصصةوالشاملة).
 تكوين لجنة عليا لتحديد سعر الرصف عىل أن يكون السعرالذي يحدده بنك السودان هادياً ومؤرشاً لسعر سوق النقد
األجنبي بالبالد.
 تدخل بنك السودان املركزي يف التأثري عىل سعر الرصف وفقاًملعطيات سوق النقد األجنبي.
 إخضاع كافة الرشكات التي متارس عمل مرصيف أو جز ًء منهإىل رقابة بنك السودان املركزي.
 الحد من التعامل بالدوالر يف االقتصاد السوداين مبنع رشاءوبيع السلع والخدمات بالعملة األجنبية من قبل املواطنني
والجهات املقيمة داخل البالد.

 ترشيد االستخدامات الحكومية ملوارد النقد األجنبي. ضبط وترشيد التحويالت الخارجية وتشمل رشكات الطريانورشكات االتصال والرشكات األجنبية واملصارف وتحويالت
األجانب املقيمني ...الخ.
 االستمرار يف سياسات االسترياد بأن يسمح لكافة السلعاملسموح باستريادها عن طريق املصارف مع وقف االسترياد
مبستندات ضد الدفع أو تحت الترصف.
 االستمرار يف سياسة الصادر وبالدفع املقدم وإدخال سلعصادر جديدة مع وقف التصدير مبستندات ضد الدفع أو
تحت الترصف.
 أن يتم يبيع السلع املعدنية يف السوق العاملية عىل أساسصيغ السلم واستالم الحصائل بدفع مقدم من سنة إىل ثالث
سنوات.
 بناء احتياطيات خارجية مقدرة ملقابلة استرياد السلعاألساسية (القمح والدقيق والبرتول) ( )3أشهر (حد السالمة).
 تفعيل آليات الرقابة املرصفية وتقوية نظم الرقابة املكتبيةوامليدانية.
 الحد من صورية عمليات املشاركة واملضاربة التي تتممبوجبها تغذية حساب العمالء نقداً.
 تفعيل آلية مراقبة ومتابعة مراكز النقد األجنبي للمصارف(موقف النقد) بصورة شهرية ومعالجة الفوائض أو العجز باملوقف.
املراجع:
 د .بدر الدين قريش مصطفى «األزمة املالية العامليةوالتحديات املاثلة بالسودان» ،مجلة املرصيف بنك السودان
العدد ( )60يونيو 2011م.
 د .صابر محمد حسن “تجربة السودان يف إدارة السياسةالنقدية” – بنك السودان املركزي – الخرطوم إصدارة رقم 2
مايو 2004م.
 د .صابر محمد حسن “تقييم محاوالت إصالح الجهاز املرصيفودورة يف متويل التنمية” اإلدارة العامة للسياسات والبحوث
واإلحصاء اإلصدارة رقم ( )3يونيو 2004م.

 د .عبد الوهاب عثامن الشيخ موىس ،الهيكلة لالقتصادالسوداين ،الجزء األول والثاين ،الخرطوم 2012م.
 د .عبد الوهاب عثامن الشيخ موىس“ ،أفريقيا وتحدياتاأللفية الثالثة ،الخرطوم” 2004م.
 د .عبد الوهاب عثامن الشيخ موىس“ ،األزمة املالية العاملية،الحلول والبدائل” مجلة املرصف العدد ( )55مارس 2010م.
 تاج إبراهيم حامد ومحمد عثامن أحمد“ ،البنك املركزياإلسالمي بني التبعية واالستقاللية باإلشارة لتجربة بنك
السودان املركزي” اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء
اإلصدارة رقم (2009 )12م.
 د .عبد الوهاب عثامن الشيخ موىس“ ،إمكانية استحداثأداة أو أدوات نقدية ومالية إلدارة السيولة” ،اإلدارة العامة
للسياسات والبحوث واإلحصاء اإلصدارة رقم ( )10ديسمرب
2003م.
 عبد الله أحمد عبد الله “املدخل لدراسة سياسات االقتصادالكيل (السياسة) النقدية والسياسة املالية” ،الخرطوم ديسمرب
2012م.
 د .مصطفى محمد عبد الله “فعالية أدوات البنك املركزي”دراسة تحليلية لتجربة السودان  2009-1992مجلة املرصيف.
 د .مصطفى محمد عبد الله “نحو منوذج كيل لتحليلاالستقرار االقتصادي يف السودان”  2010 – 1970مجلة املرصيف
العدد ( )59مارس 2011م ،العدد رقم ( )60يوليو 2011م.
 سياسات وتقارير بنك السودان املركزي لألعوام ،20092013 ،2012 ،2011 ،2010م.
 أ .م .د .محمد ج ّبار الصائغ ك ّلية اإلدارة واالقتصاد – جامعةالكوفة ،أ .م .د رضا صاحب أبو حمد – كلية اإلدارة واالقتصاد
– جامعة الكوفة” دراسة تحليلية للسيولة املرصفية لعينة من
املصارف األردنية”.
- The Central Bank and the Financial System in
Malaysia A Decade of Change, 1989 – 1999, Bank
Negara Malaysia, Kuala Lumpur, 1994.
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مقدمة:
تعد أزمة املديونية من أبرز التحديات التي تجابه الدول النامية يف مسريتها اإلمنائية
االقتصادية ،وتؤثر عىل الخيارات االجتامعية والسياسية لتلك الدول ،وتعود األزمة
إىل املراحل املبكرة للعالقات االقتصادية غري املتكافئة بني الدول الصناعية املتقدمة
والدول النامية ،اذ تعد التغريات يف البيئة الدولية هي املحور األسايس يف توضيح األبعاد
الخارجية ألزمة املديونية ،حيث تؤثر السياسات النقدية واملالية والتجارية املتبعة يف
البلدان الصناعية املتقدمة عىل البيئة االقتصادية الدولية للدول النامية.
شهدت الدول النامية يف السبعينيات من القرن العرشين تحسناً كبرياً يف أدائها
االقتصادي متثل يف تحسن رشوط التجارة الخارجية املصاحب الرتفاع أسعار بعض املواد
األولية خاص ًة يف مجال الطاقة (الفوائض النفطية) ،مام شجع تلك الدول عىل التوسع يف
إنفاقها الحكومي معتقدة أنها بذلك تغطي الفجوة التي تفصلها عن الدول املتقدمة،
ونظراً لعدم كفاية مواردها املحلية فقدت لجأت هذه الدول إىل االقرتاض الخارجي
للتعويض عن النقص الحاد يف مدخراتها الوطنية غري القادرة عىل تأمني مستلزمات
التنمية االقتصادية.
ويف املقابل ساهمت سياسة التساهل التي انتهجتها الجهات الدائنة سواء عىل مستوي
حكومات الدول الصناعية املتقدمة آو البنوك التجارية العاملية يف إغراق البلدان النامية
بديون ضخمه ،هذا باإلضافة إىل عدد من العوامل الداخلية والتي يأيت يف مقدمتها
ضعف اإلدارة االقتصادية للموارد ،والتي أدت إىل إعالن العديد من الدول عجزها عن
خدمة ديونها وتوقفها عن السداد حتى أصبح تضخم حجم مديونية الدول النامية مهددا
الستقرار النظام النقدي العاملي ومعمقاً لالختالالت الهيكلية يف النظام االقتصادي الدويل.
تلقي هذه الورقة الضوء عيل نشأة أزمة الديون الخارجية بالدول النامية سواء متوسطة
آو منخفضة الدخل خالل فرتة الثامنينات ،و استعراض املقرتحات واملبادرات العاملية التي
قدمتها األطراف املعنية ملعالجة األزمة ،واهم السلبيات التي صاحبت تلك املبادرات،
مع اإلشارة إيل تجربة السودان مع مشكلة الديون الخارجية والسياسات والربامج
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اإلصالحية التي انتهجتها الدولة ملعالجة تلك املشكلة ،والتي
ستوضح الدور الكبري الذي لعبته الظروف الخارجية يف بروز
األزمة وتصاعدها ،األمر الذي يستدعي املطالبة بإجراء حوار
دويل ملناقشة أزمة مديونية الدول النامية بهدف التوصل إىل
قواعد إرشادية تحكم املعالجة الشاملة لتلك األزمة لتخفيف
أعباء مديونيتها وتحقيق استقرار النظام املايل العاملي.
نشأة األزمة:
ترجع جذور أزمة املديونية الخارجية إىل أواسط السبعينات
بعد حدوث تحوالت كبرية يف تدفقات القروض للدول النامية
من التدفقات الرسمية للقروض املمنوحة من قبل الدول
الغنية واملؤسسات الدولية مثل البنك الدويل وصندوق
النقد الدويل إىل التدفقات الخاصة من قبل البنوك التجارية
العاملية ،حيث ارتفع االئتامن الخاص املقدم للدول النامية من
 10مليار دوالر عام  1970إىل  74مليار دوالر عام 1980م.
وبصفة عامة تضاعفت ديون الدول النامية عرشات املرات
خالل الفرتة (1984-1970م) من  68مليار دوالر إىل قرابة
 686مليار دوالر.
وقد ساهم هذا التغيري يف هيكل الديون إيل تفاقم مشكلة
املديونية الخارجية ،وبرزت األزمة عىل املرسح الدويل بوضوح
عندما عجزت املكسيك فجأة يف أغسطس  1982عن مواجهة
أعباء خدمة ديونها الخارجية البالغة  80مليار دوالر ،وتبعتها
بعد ذلك كل من الربازيل وفنزويال واألرجنتني.
مراحل تطور األزمة:
املرحلة األويل ما قبل األزمة :منتصف السبعينات إىل بداية
الثامنينات:
اتسمت هذه الفرتة بارتفاع يف حجم السيولة الدولية من جراء
الصدمة البرتولية األويل خالل عامي ( )1974-1973حيث
قررت مجموعة األوبك رفع أسعار البرتول ألسباب سياسية
وعسكرية مام أدى إىل زيادة تدفقات عائدات البرتول إيل دول
منظمة األوبك ،يف نفس الوقت مل تكن لهذه الدول املقدرة
االستيعابية الكبرية لتدوير هذه التدفقات فقامت بإيداعها

يف البنوك التجارية العاملية يف شكل ودائع دوالرية خارج
أمريكا وسببت مشكلة مالية تسمي (مشكلة إعادة تدوير
دوالر النفط ) ،ويف ذات الوقت واجهت الدول الغربية الركود
االقتصادي خالل الفرتة ( )1975- 1973مام أدي النخفاض
معدالت االستثامر بها ،وبالتايل انخفاض الطلب عيل القروض
مام حدا بالبنوك إيل إعادة تدوير الفوائض النفطية تجاه
إقراض العامل الثالث والدول االشرتاكية التي كانت تعاين من
عجزاً يف موازين مدفوعاتها يف تلك الفرتة ،ووفقاً لتقديرات
صندوق النقد الدويل قد بلغ إجاميل تلك الفوائض بنهاية عام
 1982نحو  482مليار دوالر تم توجيه أكرث من  %50منها
يف شكل قروض إىل الدول النامية خاصة الربازيل واملكسيك
وكوريا الجنوبية.
وقد صاحب تلك التحويالت انخفاض القيود املفروضة من
قبل البنوك التجارية ،فكانت البنوك مستعدة لتقديم القروض
برسعة ومببالغ كبرية دون أية قيود أو تدخالت يف السياسات
االقتصادية الداخلية للدول املقرتضة ،دون إجراء أية دراسات
لقدرة تلك الدول النامية عىل الوفاء بااللتزامات الناشئة عن
تلك الديون ،وكان العاملون يف البنوك التجارية يكافئون عىل
كمية استثامراتهم الدولية دون إعطاء األهمية املناسبة لنوعية
تلك االستثامرات ،وتم توجيه معظم القروض إىل مجموعة
البالد متوسطة الدخل يف العامل الثالث (– The middle
)Income countriesبل لقد تركزت يف حوايل عرشة دول
فقط يف أمريكا الالتينية.
يف خالل تلك الفرتة كانت الدول اإلفريقية منخفضة الدخل
( )Low Income Countriesمتيل إيل االقرتاض الرسمي،
والتي يقسم إيل ثالثة أنواع تشمل القروض الثنائية مع الدول
(الحكومات مع الحكومات ) ،وقروض الصادر (Credit
 )Loansوهي كانت متنح عيل أسس تجارية (معظمها من
الدول الغربية (دول نادي باريس)) ،وقروض املساعدات
التنموية الرسمية (،)Official Development Assistance
وتشمل املنح والقروض امليرسة والتي تأيت غالباً من قبل
العدد ( )75مارس 2015م

15

املؤسسات الدولية مثل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل
وبنك التنمية اإلفريقي ،وهي قروض ميرسة مثل القروض التي
قدمها البنك الدويل يف فرتة السبعينات (سعر الفائدة اقل من
 ،%1وفرتة السداد أكرث من  30سنة وفرتة السامح أكرث من 10
سنوات) .وبذلك أدت كل تلك العوامل إىل لجوء هذه الدول
إىل االقرتاض من البنوك التجارية ملواجهة ارتفاع أسعار البرتول
وتزايد الواردات ونتيجة لذلك ارتفع النصيب النسبي للديون
من املصادر الخاصة من  %51عام  1970إىل  %66عام،1984
وباملقابل انخفضت الديون من املصادر الرسمية من  %49إىل
 %34خالل نفس الفرتة.
املرحلة الثانية ما بعد األزمة :بداية عام :1980
تحول االقتصاد العاملي من حالة التضخم إيل حالة الركود
االقتصادي يف بداية عام  ،1980حيث عانت الدول الصناعية من
كساد شديد ال سيام ظاهرة الكساد التضخمي ()Stagflation
مام أدى إىل لجوئها إىل انتهاج سياسات نقدية متشددة يف بداية
الثامنينات كان من مظاهرها االرتفاع الكبري يف أسعار الفائدة
والعجز املتزايد يف املوازنات العامة وانكامش الطلب عيل
صادرات الدول النامية ،وعىل راس هذه الدول الواليات املتحدة
األمريكية حيث قام السيد /بول فوكلر محافظ البنك املركزي
الفدرايل بإعالن حملة لتخفيض التضخم والتحكم يف عرض
النقود من عام 1979م حتى 1980م مام أدي الرتفاع أسعار
الفائدة بنسبة  %20للسنة ،وحدوث كساد شديد يف اقتصاد
الواليات املتحدة األمريكية و الدول الرأساملية الصناعية ،ويف
املقابل انعكست تلك السياسات عيل الدول النامية متثلت يف
تراجع معدالت النمو وارتفاع نسبة البطالة وانكامش الطلب
عيل صادرات الدول النامية مام نتج عنه نشوء أزمة الديون يف
تلك الدول ،وكانت الرشارة األويل إعالن املكسيك عجزها عن
سداد ديونها مام أحدث ذعراً يف الدوائر املالية العاملية ،وذلك
يرجع لعدد من العوامل ميكن تلخيصها يف اآليت:
أو ًال :تدهور رشوط التجارة الخارجية:
أدي انخفاض الطلب العاملي عىل منتجات الدول النامية إىل
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تدهور أسعار السلع األساسية يف الدول النامية إىل أدىن مستوى
بلغته يف الثالثني عاما املاضية ،مام انعكس عىل انخفاض منو
حصيلة صادرات تلك الدول بصورة بالغة ،حيث قدرت خسائر
العامل الثالث الناجمة عن انخفاض رشوط التبادل بحوايل
 100مليار دوالر يف عامي ( ،)1982 /1981وتحت تأثري هذا
االنخفاض انخفضت حصيلة النقد األجنبي من الصادرات،
وأخذت العديد من البلدان النامية تتعرث يف سداد أعباء ديونها
املختلفة .واتجهت كثري من الدول النامية لالقرتاض لسد العجز
يف موازين مدفوعاتها ،مام زاد بالتايل من مدفوعات خدمة
الديون بطريقة حادة خالل الفرتة (1983-1974م) حيث
ارتفعت من  20مليون دوالر إىل  85مليون دوالر عام 1983م
بزيادة قدرها  %325وأصبح عىل الدول املدينة أن تستدين
أكرث ليس من اجل سد العجز يف موازين مدفوعاتها وإمنا من
اجل سداد ديونها القدمية.
ثانياً :سياسات اإلقراض الدولية وارتفاع أسعار الفائدة:
اضطرت البنوك التجارية لتأمني نفسها ضد مخاطر التقلبات يف
اإلقراض للدول النامية فلجأت إيل رفع أسعار الفائدة واستخدام
أسعار الفائدة املتغرية (املرتبطة باالتجاه العام ألسعار الفائدة
يف سوق لندن) ،والتي شهدت اتجاها تصاعدياً مستمراً نتيجة
سياسات الدول خاصة يف مجال مكافحة التضخم ،وارتفعت
تبعاً لذلك أسعار الفائدة من  %7عام 1974م إيل  %17عام
1980م ،وتبعاً للسياسات االنكامشية التي انتهجتها البلدان
املتقدمة زادت صعوبة رشوط االقرتاض حيث انخفضت
متوسط مدة اإلقراض من  28سنة يف عام  1970إىل  22سنة عام
1981م ،كام انخفض متوسط فرتات السداد من  8سنوات إىل
 6سنوات يف الوقت الذي زاد متوسط سعر الفائدة من  %4إىل
 %7خالل نفس الفرتة ،وعليه انخفضت املساعدات الرسمية
منذ العام 1981م ،وتناقص النصيب النسبي للديون الرسمية
من املنظامت متعددة األطراف خالل عقد الثامنينيات ،وبذلك
ارتفع حجم الديون غري امليرسة (قصرية األجل) للبلدان النامية
من  130مليار دوالر عام 1980م إىل  171مليار يف عام 1982م.

وكام يتضح من الجدول رقم ( )1انخفاض حجم املساعدات
الرسمية للدول اإلفريقية منذ بداية فرتة الثامنينات ،و بدأت
الدول النامية تواجه مشكلة يف خدمة ديونها أسوة بالدول
النامية متوسطة الدخل ،وبعد ذلك بدأت تلك الدول التوجه
إيل نادي باريس لجدولة ديونها ،حيث انخفضت السحوبات
من  14.4مليار دوالر خالل الفرتة ( )1984-1980إىل  8.1مليار
دوالر خالل الفرتة(2013-2008م) وأدي ذلك النخفاض صايف
التدفقات الرسمية (السحب– السداد) من املؤسسات الدولية
و الدول املتقدمة الصناعية إىل الدول النامية املوجه للدول
املنخفضة الدخل والتي تم وصفها الحقاً بالدول الفقرية املثقلة
بالديون ))،(Heavily Indebted Poor Countries(HIPCs
كام انخفض حجم املنح حتى وصل إىل  5مليار دوالر خالل
الفرتة ( ،)2013-2008ويرجع ذلك إىل حالة الكساد االقتصاد
الذي عانت منه الدول الغنية والبنوك التجارية العاملية
بسبب األزمات املالية ،باإلضافة إيل تأثري حجم إعفاءات
الديون املمنوح للدول النامية من خالل مبادرة  HIPCsعىل
مساعدات التنمية التقليدية.

ثالثاً :الهروب الكبري لرؤوس األموال إىل الواليات املتحدة
األمريكية:
قدر تدفق رؤوس األموال الداخلة إىل الواليات املتحدة
األمريكية بحوايل  150مليار دوالر عام 1983م من قبل
البلدان الصناعية املتقدمة التي حققت فوائض يف موازينها
التجارية مثل اليابان وأملانيا ،وذلك نتيجة الرتفاع معدالت
الفوائد وأسعار رصف الدوالر يف الواليات املتحدة األمريكية،
وقدر بنك املكسيك املركزي أن أكرث من  2مليار دوالر قد
هربت إىل الواليات املتحدة خالل عام  .1984وقد ضاعف هذا
الهروب جزئياً من أزمة البلدان املدينة يف إمكانية حصولها
عىل التمويل األجنبي الالزم لسد العجز يف موازين مدفوعاتها،
ومقابلة خدمة ديونها منذ أوائل الثامنينات.
املقرتحات الدولية لحل أزمة املديونية يف الدول النامية:
استحوذ موضوع مديونية الدول النامية منذ بداية الثامنينات
عيل اهتامم كافة الدوائر السياسية واملالية يف املجتمع الدويل
بسبب أثارها السلبية عيل اقتصاديات تلك الدول ،وتهديدها
لنظام االئتامن الدويل من خالل زيادة احتامالت اإلفالس لكربيات

جدول رقم ()1
التدفقات التمويلية للدول الفقرية املثقلة بالديون ( )HIPCsخالل الفرتة ()2013-1980
الفرتات

(مليون دوالر)

2013 - 2008 1999 - 1995 1994 - 1990 1989 - 1985 1984 - 1980

حجم السحوبات من املصادر الرسمية

14.4

12.7

9.7

9.2

8.1

خدمة الديون للمصادر الرسمية

6.8

8.4

7

8.8

7.2

صايف التدفقات (السحوبات  -سداد خدمة الديون)

7.3

3.9

2.4

0.1

0.9

املنح

6.7

10.1

14.5

11.6

5

جملة صايف التدفقات (السحوبات – خدمة الديون)

14

14

18.9

11.7

5.9

املصدر :تقارير التنمية العاملية ،لألعوام املذكورة البنك الدويل.
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البنوك األجنبية الدائنة ،مام فرض عىل العامل رضورة االنتباه إليها
ومعالجتها ،مع تقديم األطراف الدائنة ملقرتحات تدافع عن
مصالحها املتجسدة يف الحفاظ عىل رأس املال الدويل ،ويف نفس
الوقت قدمت األطراف املدينة مقرتحات حاولت من خاللها
التخلص من األزمة ،وكانت السمة البارزة لتلك املقرتحات هي
التناقض والتضارب فكل منهام قد ألقى املسئولية عىل اآلخر يف
أحداث وتفاقم األزمة ،وفيام ييل استعراض ألهم هذه املقرتحات.
أو ًال :املقرتحات املقدمة من الدول الدائنة واملدينة:
 .1لجنة براندت:
اقرتحت اللجنة التي قام بتشكيلها مستشار أملانيا االتحادية
السابق فيىل براندت يف تقريرها املعروف باسم تعاون الشامل
والجنوب من أجل تحقيق االنتعاش العاملي والذي صدر عام
 1983عدد من املقرتحات منها:
 /1رضورة إدخال إصالحات جوهرية عىل النظام النقدي واملايل
الدويل وخاصة عىل صندوق النقد الدويل من خالل تطوير
رشوط تقديم االئتامن التي يضعها صندوق النقد الدويل والتي
تفرتض دامئاً أن مشاكل موازين املدفوعات يف الدول النامية
ترجع بدرجة أساسية إىل اإلفراط يف الطلب املحيل مام أدى
التخاذها عدد من التدابري قد أدت يف حاالت كثرية إىل خفض
االستهالك املحيل ،وفرض أعباء سياسية غري مقبولة عىل الدول
النامية مام أدى إىل مقاومتها من خالل العديد من الحكومات
كام حدث يف السودان يف فرتة الثامنينات.
 /2مضاعفة حصص صندوق النقد الدويل لضامن إصدار
منتظم لحقوق السحب الخاصة الجديدة مع وضع مخصصات
كبرية لصالح الدول النامية وتوفري رشوط أكرث مالمئة ملعالجة
العجز يف موازين مدفوعات الدول النامية.
 /3قيام صندوق النقد الدويل بوظيفة املقرض للبنوك التجارية
وبعبارة أخرى ميكن للصندوق أن يقوم بدور بنك مركزي عاملي
لضامن وصول الدول النامية إىل األسواق الدولية لرأس املال.
وعىل الرغم من املقرتحات اإليجابية العديدة التي وردت يف تقرير
لجنة براندت والتي رحبت بها الدول النامية ومنظمة مؤمتر

18

العدد ( )75مارس 2015م

األمم املتحدة للتجارة والتنمية (االنكتاد) ،إال أن الدول املتقدمة
الصناعية قد رفضت متاماً فكرة االستجابة لتلك املقرتحات.
 .2خطة بيكر (برنامج النمو املطرد):
يف محاولته للربط بني احتياجات النمو االقتصادي طويل األجل
يف البلدان النامية ومشكالت الدين الخارجي ،قدم وزير الخزانة
األمريكية جيمس بيكر يف أكتوبر  1985مببادرة جديدة عرفت
بربنامج النمو املطرد ،Program For Sustained Growth
وقد صممت للدول النامية املثقلة بالديون التجارية البالغ
عددها  15دولة هي (الربازيل ،املكسيك ،األرجنتني ،فنزويال،
كولومبيا أورجواي ،بوليفيا ،بريو ،أكوادور ،شييل ،الفلبني،
يوغسالفيا ،نيجرييا ،ساحل العاج ،املغرب).
واستهدف هذا الربنامج تحسني معدالت النمو يف بعض
الدول النامية املدينة من خالل زيادة القروض املقدمة من
البنك الدويل وبنك التنمية األمرييك ،وتسهيل مقايضة الديون
باألسهم املقومة بالعملة املحلية ورسملة الفوائد لتخفيض
خدمة الفوائد واعتمد هذا الربنامج عىل ثالثة عنارص رئيسية
تتمثل فيام ييل:
 /1إدخال الدول املدينة إصالحات جوهرية عىل سياساتها
االقتصادية الوطنية من خالل تشجيع القطاع الخاص وتطوير
أسواق املال املحلية ،وتشجيع االستثامر املحيل.
 /2تعزيز الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة األطراف
خاصة البنك الدويل ،وذلك بهدف مساعدة الدول املدينة
يف الرتكيز عىل التنمية طويلة األجل وحل املشاكل الهيكلية
القامئة يف اقتصاديات تلك الدول.
 /3تأكيد أهمية قيام البنوك التجارية بتقديم قروض جديدة
باعتبار أن النمو االقتصادي يف الدول املدينة يعد مبثابة رشط
أسايس لحل مشكلة الديون.
وحظيت خطة بيكر بتأييد واسع من حكومات كافة الدول
املتقدمة الصناعية وبنوكها املركزية واملؤسسات املالية الدولية،
ولكنها يف نفس الوقت تعرضت خطة بيكر إىل انتقادات عديدة
من قبل غالبية الدول النامية ،ومتثلت هذه االنتقادات فيام ييل:

 )1تركيزها عىل  15دولة نامية مدينة فقط منها  10دول من
أمريكا الالتينية ،وثالث دول افريقية وبذلك افتقدت صفة
العاملية التي يجب أن تتسم بها مبادرة تهدف إىل مواجهة
مشكلة تعاين منها غالبية الدول النامية.
 )2املبالغ املخصصة يف خطة بيكر لحل املشكلة وهي  40مليار
دوالر غري كافية ملعالجة األزمة بشكل كامل.
 )3مل تتضمن أي تعديل أو تطوير يف أسلوب إعادة جدولة
الديون املتبع يف نادى باريس ،وركزت بدرجة كبرية عىل تقديم
حلول تتشابه إىل حد كبري مع سياسات صندوق النقد الدويل
والوصفة التي يقدمها دامئا والتي كانت محل انتقاد كبري نظرا
آلثارها السياسية واالجتامعية الخطرية.
 )4مل تتضمن أي إشارة لرضورة إدخال إصالحات جوهرية عىل
رشوط صندوق النقد الدويل كام أنها مل ترش إىل رضورة زيادة
مساعدات التنمية الرسمية  ODAومتويل ائتامنات التصدير،
باإلضافة إىل أنها مل تتضمن أي اقرتاح يقيض بإلغاء نسبة ولو
ضئيلة من إجاميل ديون الدول النامية.
 .3مبادرة برادي (:)Brady Initiative
قامت فكرة خطة السيناتور األمرييك برادي التي طرحها يف يونيو
1989م عىل أن تخفيف أعباء مديونية الدول النامية سوف
يؤدي حتام إىل زيادة وارداتها من الواليات املتحدة األمريكية
مام يوفر مزيد من قوة الدفع لنمو االقتصاد األمرييك ،ويساعد
عىل تحقيق االستقرار السيايس يف دول أمريكا الالتينية ،وقد
كان ذلك مبثابة أول اعرتاف رسمي من جانب الواليات املتحدة
األمريكية بان يتم إدراج شطب الديون ضمن خطة إصالح
الديون ،وربط االستقرار السيايس بالنمو االقتصادي من خالل
تخفيف أعباء مديونية الدول النامية.
تضمنت مقرتحات برادي إلغاء  %3من مديونية الدول النامية
مبقدار  42مليار دوالر ودعوة البنوك التجارية إىل خفض
أسعار الفائدة ،مع رضورة أن تقدم حكومات الدول املتقدمة
قروض لتلك الدول تقدر مببلغ  3مليار دوالر سنوياً ،وفرض
بعض الرشوط عىل الدول النامية لتخفيف ديونها ومنها رفع

القيود املفروضة عىل االستثامر األجنبي املبارش ،ورضورة
تحرير التجارة ،وتخفيض الدعم.
وبالرغم من أن املقرتح احتوي عىل بعض العنارص اإليجابية،
منها الدعوة إىل خفض ديون كل الدول النامية بدون متييز
وهي جوانب أغفلتها متاما خطة بيكر ،إال أن تلك املقرتحات
أكدت أن تخفيف أعباء مديونية الدول النامية يرتبط مبدى
قدرتها عىل رفع القيود املفروضة عىل االستثامر األجنبي املبارش
وتحرير التجارة وتخفيض الدعم وهي تتامثل مع خطة بيكر
يف هذا األمر الذي يعترب من املوضوعات السياسية الحساسة
التي ميكن أن تؤدى إىل نتائج سالبة لو متت بشكل مفاجئ
ويف املدى القصري.
 .4إعالن قرطاج:
وقعت أحد عرش دولة مدينة يف أمريكا الالتينية من خالل
االجتامعات الوزارية التي عقدت يف العامني 1985-1984م
عىل اإلعالن الذي تضمن ثالث جوانب رئيسية هي:
اإلعالن السيايس :ومفاده مسئولية الجهات الدائنة واملدينة
معاً يف تفاقم أزمة املديونية ،وتأيت املعالجة من خالل االتفاق
عىل إطار عام لوضع منهج للسياسات املتبعة لتخفيض أعباء
الديون يف الدول املدينة ومبشاركة الدائنني لضامن نجاح جهود
التكييف.
مقرتحات لسياسات محددة :تتلخص يف إجراء تخفيضات
ملموسة يف أعباء مدفوعات خدمة الديون وخاصة معدالت
الفائدة السائدة يف األسواق الدولية أو من خالل توسيع تسهيل
التمويل التعوييض التابع لصندوق النقد الدويل وزيادة عنرصي
الهبة واملنحة يف القروض الرسمية باإلضافة إىل تحسني رشوط
إعادة جدولة الديون مبا يتناغم مع قدرة هذه الدول عىل النمو.
املسائل التنظيمية :وهي عمل آلية لعمليات تبادل املشورات
واآلراء واملعلومات والخربات بني هذه املجموعة وتوسيع
نطاق العضوية لبقية القارة.
وقد طالبت تلك الدول برضورة تنفيذ إنشاء كارتل دويل يدعي
بنادي املدينني ( )Debtors Clubعىل غرار نادي باريس
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لجعله األساس الذي تنطلق منه املواقف الجامعية لهذه
الدول يف مفاوضات إعادة جدولة ديونها والتصدي للرشوط
القاسية التي يفرضها الدائنون عادة.
ويعد اإلعالن مبثابة اقرتاح مضاد لخطة بيكر ،حيث احتوى
عىل العديد من العنارص اإليجابية املرتابطة التي تصلح ألن
تكون مبثابة األساس ليس فقط لحل أزمة مديونية دول أمريكا
الالتينية بل حل أزمة مديونية الدول النامية ،كام وصف
اإلعالن خطة بيكر بأنه وسيلة جديدة من قبل الدول املتقدمة
الصناعية للتدخل يف الشئون الداخلية للدول النامية.
ثانياً :املقرتحات املقدمة من املؤسسات املالية الدولية:
صندوق النقد الدويل والبنك الدويل:
بعد تفجر أزمة املديونية العاملية عام 1982م ،وإعالن كل من
املكسيك والربازيل وشييل واألرجنتني توقفها عن سداد أعباء
ديونها الخارجية وتال ذلك إعالن  22دولة مدينة ،مام أدي إيل
حالة من الذعر لدى البنوك التجارية املنترشة يف العامل خاصة
يف الواليات املتحدة األمريكية وهو األمر الذي حمل معه
إمكانية انهيار النظام النقدي الدويل ،وكانت نقطة البداية هي
إقناع البنوك التجارية الدائنة باستئناف تقديم قروض جديدة
للمكسيك لتمكينها من خدمة ديونها بعد التدهور الكبري
يف ميزانها التجاري عىل أثر الكساد العاملي ،ومن ثم طرح
صندوق النقد الدويل برامج وسياسات التكييف االقتصادي
باعتبار أن معالجة املشاكل املرتبطة بالسيولة سيقود البالد
إيل استعادة النمو االقتصادي بالدول النامية ويعالج مشاكل
تراكم الديون فيها ،وقد اتبعت العديد من الدول النامية هذه
الربامج مدفوع ًة بحاجتها إىل مصادر التمويل التي توفرها
هذه الربامج باإلضافة إىل برامج املساعدات الفنية.
وقد قام الصندوق بتطوير أنشطته االقراضية منذ الستينات
مقدماً أشكال متعددة من التمويل تتناسب مع املشاكل التي
تعاين منها الدول األعضاء بداية من ترتيبات املساندة ()1952
وتسهيل التمويل التعوييض ( )1963وحقوق السحب الخاصة
( )1965والتسهيل البرتويل ( )1974والتسهيالت املمتدة
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( ،)1974ويف عام 1986م أحدث الصندوق تغيريات هيكلية
بتقديم قروض ذات رشوط أكرث تيسرياً من خالل تسهيل
التكييف الهيكيل وتال ذلك إنشاء برامج التسهيل التموييل
املعزز لإلصالح الهيكيل خالل الفرتة (1994-1987م)
وبعد عدد من العقود اتضح لكل من الصندوق والبنك
الدوليني أن مشكلة الديون ترجع إيل سوء السياسات الداخلية
للدول النامية باإلضافة إيل العوامل الخارجية مثل الصدمات
املتعلقة بتدهور رشوط التجارة الخارجية ،وارتفاع أسعار
الفوائد والكوارث الطبيعية والتي تحد بصورة واضحة من
مقدرة الدول عيل خدمة ديونها ،وبدأ تحليل مشكلة الديون
يف الدول النامية يتغري من املفهوم التقليدي بأنها مشكلة يف
السيولة إيل مفهوم رجوع املشكلة يف األساس إيل املشاكل
الهيكلية يف تلك الدول ،مام أدي إيل التفكري يف الربط بني
مفهوم إعفاء الديون وتحقيق النمو وخفض الفقر يف الدول
النامية من خالل برنامج تسهيل خفض الفقر وتحقيق النمو
(.)Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF
ووفقاً لعدد من الدراسات مل تؤدي برامج الصندوق إىل تخفيف
حده املديونية ،بل أدت إىل العكس متاما ،ففي  36دولة نامية
طبقت فيها هذه الربامج ارتفعت نسبة ديونها الخارجية ايل
الناتج املحيل اإلجاميل من  %82يف منتصف الثامنينيات إىل
 %154يف منتصف التسعينيات .أما يف الدول النامية املدينة
التي مل تطبق هذه الربامج فقد ارتفعت نسبة املديونية للناتج
املحيل االجاميل من  %56إىل  %76خالل ذات الفرتة.
نادي لندن للديون التجارية (:)London Club
تأسس نادي لندن سنة  1976وهو هيئة خاصة توازي نادي
باريس ويعمل عىل إكامل دوره من خالل التفاوض مع
مجموعة البنوك التجارية الدولية الدائنة ويضم نادي لندن
مجموعة استشارية للبنوك التجارية تجتمع عند الحاجة بغري
انتظام وعند كل جلسة مفاوضات تشكل لجنة متثل البنوك
الرئيسية الدائنة (تحدد العضوية فيها بقدر ما لهذه البنوك
من ديون) وعدد من الدول الدائنة وينظر نادي لندن يف أمور

إعادة هيكلة الديون القامئة ،وتقديم دعم جديد قصري األمد
لتمكني الدول املدينة يف االستمرار يف الدفع.
تحت هذا النظام تدفع الديون عىل فرتات أطول نسبيا قد
تصل إىل  12عام ولذا فإن الدول املدينة التي تقبل الدخول
مبفاوضات تحت هذا النظام توصف بأنها بدأت تسلك الطريق
السليم للخروج من مشاكل مدفوعات خدمة الدين ويف نفس
الوقت فأن هذه الدول مطالبة بالحصول عىل دعم وشهادة
من صندوق النقد الدويل والذي يقوم مبهمة املتابعة واملراقبة
مبا يحفظ االتفاق وحقوق الدائنني.
نادي باريس (:)Paris Club
تأسس نادي باريس يف عام 1956م كمحفل غري رسمي تسعي
الدول من خالله إىل تخفيض ديونها الرسمية ،ويضم عدد 19
دولة معظمها من الدول األوروبية ،باإلضافة إىل أمريكا وروسيا
برئاسة وزارة الخزانة الفرنسية ومراقبني من صندوق النقد
والبنك الدوليني وممثلني من منظمة األمم املتحدة للتجارة
والتنمية (.)UNCTAD
يشرتط نادي باريس أن تتخذ الدول املدينة تدابري فورية
وفعالة ملعالجة مشكالتها االقتصادية ويعترب برنامج التكييف
الذي يسانده صندوق النقد الدويل رشطاً متهيدياً إلبرام اتفاق
إعادة الجدولة ،ومنذ نهاية الثامنينيات ظهرت فكرة ربط
منح املوارد املالية بتطبيق عدد من اإلصالحات السياسية مثل
تطبيق الدميقراطية وتطبيق أنظمة الحكم الرشيد ،يف معظم
األحيان اعتمد مفهوم الدميقراطية هذا عىل مدى مالمئة أنظمة
الحكم يف الدول النامية مع التطلعات السياسية واملصالح
االقتصادية للدول املانحة ،ومل يعد ينظر إىل املشاكل الحقيقة
كالفقر والبطالة واختالل املوازين الداخلية والخارجية ،وقد
انعكس هذا التطور مبارشة عىل قيام نادي باريس بإلغاء ديون
بعض الدول ألسباب سياسية كام حدث مع مرص بعد موقفها
من حرب الخليج الثانية ومع بولندا.
كام اتسمت رشوط جدولة نادي باريس بالصعوبة حتى نهاية
العام 1988م حتى أطلق النادي عيل برامجه قبل تلك الحقبة

تسمية (برامج اإلعفاء غري امليرس) (Non–Concessional
 ،)flow reliefنظراً لصعوبة الرشوط الخاصة بتلك الجدولة
خالل تلك الفرتة حيث تم تطبيق عدد من الرشوط غري امليرسة
تتمثل يف تطبيق أسعار فائدة تجارية (تراوحت بني  %9إىل
 )%12وفرتة سداد  10أعوام ،وفرتة سامح  3أعوام والتي
وضعها النادي ملعالجة بعض مشاكل السيولة الطارئة يف الدول
النامية ولدعم برامج التعديل الهيكيل لصندوق النقد الدويل.
وبعد عام 1988م اقتنع تجمع نادي باريس بعدم جدوى
تلك املبادرات يف معالجة مشكلة مديونية الدول اإلفريقية
الفقرية املثقلة بالديون ،مام حدا به إىل تغيري سياساته وإطالق
مبادرات تشتمل عىل إلغاء جزء من املديونية (كمبادرة
تورونتو يف عام 1988م ومبادرة لندن يف عام 1991م تم إعفاء
 %50من الدين ،ومبادرة نابويل عام  ،1994والتي رفع مستوي
اإلعفاء إىل  ،)%67وهذه تعد نقطة تحول كبرية ،ثم تتطور
هذا املفهوم حتى وصل إيل خفض أكرث من  %90يف إطار
مبادرة الدول الفقرية املثقلة باملديونية  .HIPCsوبشكل عام
فإن رشوط إعادة جدولة الديون قد زادت من تفاقم مشاكل
املديونية الخارجية للبلدان النامية.
مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون (Heavily HIPCs
:)Indebted Poor Countries
تم تصميم هذه املبادرة يف عام  1996لدعم سياسة اإلصالح
االقتصادي يف الدول الفقرية املثقلة بالديون تجاه الدائنني
الرسميني ،وذلك نسبة لرتسخ فكرة أن مشكالت الدين هي
املعوق الرئييس للتنمية الرسيعة يف تلك الدول ،وأن مشكلة
الديون لها آثار سالبة عىل النمو واالستثامر الن خدمة الديون
العالية تقعد الحكومات من تحقيق أهداف األلفية للتنمية.
هدفت املبادرة بشكل رئييس إىل توفري موارد من عملية
إعفاء الديون يتم توجيهها بشكل رئييس لقطاع الخدمات
االجتامعية مثل الصحة والتعليم لخفض مستويات الفقر يف
الدول النامية .وقد تم تعديل املبادرة يف عام  1999لتكون
أكرث مرونة حتى متكن الدول من االستفادة منها خالل شهور
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بعد أن كانت تستغرق أكرث من  9سنوات ،حيث تم تعديل
الرشوط الفنية الخاصة مبقاييس استدامة الدين ،كام أضيف
رشط إعداد اسرتاتيجية لخفض الفقر ((Poverty Reduction
 )Strategy Paper (PRSPبغرض توظيف املبالغ التي تم
إعفائها من املديونية يف برامج واسرتاتيجيات محاربة الفقر
للدول املستفيدة ،بجانب استيفائها للرشوط األخرى.
بالرغم من أن مبادرة إعفاء الديون للدول الفقرية املثقلة
بالديون  HIPCsجاءت بعد فشل املبادرات التقليدية يف
حل مشكلة ديون تلك الدول ومساعدتها عيل تجاوز مشكلة
خدمة ديونها وجعل اقتصاداتها أكرث استدامة ،إال أنها نالت
العديد من االنتقادات التي ترتكز يف اآليت:
 -1تعقد اإلجراءات املتصلة بتأهيل الدول املرشحة لالستفادة
منها ،باإلضافة إىل تداخل املعايري املزدوجة والعوامل السياسية
غري املوضوعية يف عمليات اختيار وترشيح الدول الفقرية
املستفيدة من تلك املبادرات ،والتي حالت دون استفادة
السودان منها حتى اآلن رغم إيفائه بالرشوط الفنية ،كام أن
ارتفاع خدمة الديون املرتتبة بعد عملية اإلعفاء متثل خص ًام
عىل الرصف عىل القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم،
والتي من شانها العمل عىل خفض الفقر وهو الهدف األسايس
للمبادرة.
 -2ضآلة األموال املخصصة لتلك املبادرة نسبة لعدم التزام دول
غري نادي باريس والبنوك التجارية باملشاركة يف املبادرة ،حيث
تتم مشاركتهم عىل أساس تطوعي وعيل حسب عالقاتها السياسية
والدبلوماسية مام قلل من فعالية املبادرة مع الدول املدينة.
 -3االنتقادات الفنية حول طريقة احتساب حجم اإلعفاء،
والذي يتم عىل أساس نسبة الدين إىل الصادرات والذي كان
من املفرتض أن يتم عىل أساس خدمة الدين املستحقة عيل
الدولة املدينة.
 -4محدودية املساعدات املقدمة من خالل املبادرة للدول
املؤهلة سواء من ناحية حجم اإلعفاء املقدم ،أو املنح
واملساعدات املقدمة ملساعدة تلك الدول.
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تجربة السودان
نشأة أزمة الديون الخارجية يف السودان:
الحالة السودانية ال متثل استثناء بالنسبة لكثري من دول العامل
الثالث بوجه عام ،فقد بدأت أزمة املديونية الخارجية يف نهاية
الثامنينات ،حيث تأثر السودان كغريه من الدول املستوردة
للنفط بحدوث الصدمة النفطية األويل يف السبعينات والتي
أدت إيل ارتفاع نصيب فاتورة الواردات النفطية من  %25من
قيمة الصادرات يف عام  1979إىل أكرث من  %80يف عام ،1981
وتدهور أسعار املحاصيل الرئيسية مثل القطن والصمغ العريب
يف األسواق العاملية ،مام نتج عنه انخفاض قيمة الصادرات
(القطن والصمغ من أهم الصادرات) من  296مليون دوالر يف
عام  1978إىل  69مليون دوالر بنهاية عام .1982
وعليه لجأ السودان إىل االقرتاض الخارجي لتغطية العجز يف
ميزان املدفوعات ،ففي الفرتة من منتصف السبعينات حتى
بداية الثامنينات حصل السودان عيل عدد كبري من القروض
والتسهيالت البنكية السترياد البرتول واملواد الغذائية الرئيسية
من حوايل  100بنك تجاري عاملي تتوزع بني البنوك العربية
واألوروبية واألمريكية بلغت جملتها يف نهاية عام  1985مبلغ
 2مليار دوالر كام يتضح من الجدول (رقم )2والتي كانت متثل
حوايل  %20من جملة املديونية والتي بلغت  10مليار دوالر
يف ذلك الوقت ،ونسبة الرتفاع أسعار الفائدة التجارية لتلك
القروض ،عجز السودان عن سداد تلك االلتزامات مام أدي
لرتاكمها حتى وصلت إىل مبلغ  5.1مليار دوالر بنهاية العام
 2014أي ما يعادل  %13من جملة املديونية .كام تحصل
السودان عىل عدد كبري من قروض الصادر ()Credit Loans
من الدول األوروبية والواليات املتحدة األمريكية (دول نادي
باريس) ،والتي كانت متنح عىل أسس تجارية وقد بلغت حجم
مديونيتها مبلغ  2.2مليار دوالر بنهاية 1985م والتي تراكمت
بفعل الفوائد الرتاكمية حتى وصلت إىل  14.6مليار دوالر أي
ما يعادل نسبة  %22من جملة املديونية.

جدول رقم ()2
موقف ديون السودان الخارجية بنهاية األعوام  1985و2014
(مليون دوالر)

%
2014
%
1985
الجهة الدائنة
13 5,696 20
2,054
املؤسسات الدولية
31 13,595 22
2,227
دول نادي باريس
39 17,025 36
3,700
دول غري نادي باريس
12 5,124 19
البنوك التجارية العاملية 2,005
6
1,813
3
324
املوردين األجانب
100 43,253 100 10,310
الجملة
املصدر :تقرير التزامات السودان الخارجية ،قسم الجدولة ،بنك السودان،
 ،1985تقرير التزامات ديون السودان الخارجية ،وحدة الدين الخارجي.2014 ،

مراحل تطور أزمة الديون الخارجية يف السودان:
نشأت أزمة املديونية الخارجية يف السودان بعد عجز الدولة عن
اإليفاء بخدمة الديون يف نهاية السبعينات وبداية الثامنينات مام
أدى لرتاكم خدمة الديون كام يتضح من الجدول رقم ( )3الذي يوضح
العالقة بني حجم الدين الخارجي وحجم السداد الفعيل ومتأخرات
الفوائد (التعاقدية والتأخريية) خالل الفرتة ( ،)2014-1980والذي
يوضح انخفاض قدرة الدولة عيل السداد حيث انخفضت خدمة
الديون من  264مليون دوالر عام 1980ايل  97مليون عام ،1989
مام انعكس يف زيادة متأخرات الفوائد من  49مليون دوالر يف عام
 1980إيل  74مليون دوالر عام  ،1989والتي كانت العامل الرئييس
يف تضاعف حجم املديونية التي ارتفعت خالل نفس الفرتة من
 5.2مليار دوالر إيل  12.9مليار دوالر .ومل يكن أمام السودان غري
السعي للوصول إيل حلول مرضية مع الدائنني إلعادة الثقة ولضامن
استمرار حركة التدفقات التمويلية للمساعدة عيل إعادة التوازن
االقتصادي وخدمة الديون ،ففي خالل الفرتة من ()1985-1980
قام السودان بجدولة ديون نادي باريس مع نادي باريس ،كام قام
بجدولة ديون البنوك التجارية مع نادي لندن عامي  1981،1985ومل
يتمكن السودان من االلتزام بهذه الربامج نسبة لصعوبة الرشوط
املصاحبة لها مام أدي إيل تراكم مزيد من املتأخرات ،باإلضافة ايل
مساهمة عدد من العوامل الداخلية يف تفاقم املشكلة مثل املشاكل
الطبيعية كالجفاف والتصحر ،والنزاعات الداخلية ،عدم االستغالل

األمثل للمشاريع املختلفة ،عدم وجود إدارة موحدة مسئولة عن
وضع سياسيات لإلقراض حتى نهاية عام .1979
وخالل الفرتة ( )2014-2000واصلت الديون الخارجية ارتفاعها
حتى وصلت إىل  43مليار دوالر عام  2014نسبة لرتاكم املتأخرات
من األصل والفوائد وخاصة الفوائد التأخريية والتي بلغت %51
من جملة املتأخرات ،ويرجع ذلك النخفاض معدالت السداد
الفعيل كنسبة من جملة الصادرات والتي كان متوسطها خالل
الفرتة  %6مام ساهم يف تفاقم مشكلة تراكم املديونية.
جدول رقم ( :)3العالقة بني حجم الدين الخارجي ،وحجم
السداد ومتأخرات الفوائد خالل الفرتة (2014-1980م)
(مليون دوالر)

حجم الدين حجم نسبة خدمة الدين متأخرات
السنة
الخارجي السداد /الصادرات %فوائد الدين
49
26
264
5,163
1980
309
29
296
7,216
1982
381
18
226
7,600
1983
615
13
172
8,612
1984
899
12
149
9,127
1985
1,229
23
247
9,870
1986
1,788
10
97
11,563 1987
2,253
18
179 11,961 1988
2,874
8
97
12,963 1989
9,737
7
126 20,521 2000
10,095
5
87
20,798 2001
11,714
7
140 23,608 2002
13,357
10
277 25,710 2003
14,140
9
330 26,784 2004
14,522
6
303 27,006 2005
15,632
4
237 28,457 2006
17,985
3
294 31,873 2007
19,060
3
374 33,542 2008
20,280
6
272 35,687 2009
22,017
6
428 37,805 2010
23,500
4
417 39,800 2011
24,849
8
315 42,047 2012
26,376
3
220 44,379 2013
26,531
3
139 43,253 2014
املصدر :تقارير التزامات السودان الخارجية ،وحدة الدين الخارجي،
بنك السودان املركزي
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إنشاء إدارة الديون الخارجية:
مل تكن هناك جهة مسئولة عن حرص ودراسة القروض
والتفاوض لخفض تكلفة االقرتاض ،والقيام بجدولة وهيكلة
الديون حتى العام 1978م ،حيث كانت وزارة املالية هي
الجهة الوحيدة املسئولة عن االتصال بالجهات التمويلية
للحصول عىل القروض حتى جاء قرار مجلس الوزراء يف
عام 1972بتخويل الوزراء باالتصال مبصادر التمويل الدولية
للحصول عىل قروض دون الرجوع إىل وزارة املالية مام فتح
الباب واسعاً أمام السامرسة وأدخل السودان يف ديون كبرية.
وخالل الفرتة ( )1977-1974حصل السودان عىل قروض كبرية
قدرها  2.4مليار دوالر مثلت أكرث من  %35من جملة الديون
يف نهاية عام  1982البالغ قدرها  7مليار دوالر ،وكام ترتب
عىل ضعف التخطيط واإلرشاف عىل تنفيذ تلك القروض إىل
عدم االستفادة املثيل منها ،فعيل سبيل املثال تم استغالل
القروض يف إنشاء مصانع النسيج قبل بناء مصانع الغزل مام
أدى إىل إهالك معظم مصانع النسيج لبقائها لفرتة طويلة دون
تشغيل.
وقد ترتب عىل ضعف قدرة الدولة عيل متابعة اإليفاء
بااللتزامات الخارجية ،ايل تدخل البنك الدويل ألول مرة يف
سبتمرب  1976بإصدار تقرير ينصح فيه السودان باآليت (الرتكيز
عىل القروض امليرسة طويلة األجل للتأكد من القدرة عىل
خدمة ديونه يف املستقبل ،وتجنب االقرتاض غري امليرس وان
يتم توجيه االقرتاض إىل املشاريع االستثامرية ذات األولوية كام
يطلب من الحكومة السودانية تأسيس وحدة مركزية مسئولة
عن جمع كل الحسابات الخاصة بالقروض).
كام قام صندوق النقد الدويل يف إطار الربامج اإلصالحية مع
السودان عام 1975م بوضع رشط للموافقة عىل تقديم تسهيل
متوييل للسودان يتمثل يف التزام الحكومة بوضع سقف عىل
القروض قصرية األجل ،وبعد تلك الضغوط من قبل تلك
املؤسسات الدولية بدأت الدولة يف اتخاذ خطوات جادة
لوضع آلية إلدارة الدين بإنشاء وحدة بوزارة املالية يف عام
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 ،1979وإنشاء إدارة إعادة الجدولة ببنك السودان املركزي
تعمل عىل حرص كل ديون السودان املستحقة لدول نادي
باريس والبنوك التجارية وإدارتها بعد إعادة جدولتها .ونظراً
لوجود جهات متعددة إلدارة الدين ،ولعدم وجود نظام يربط
بني تلك الجهات تعاقد السودان مع رشكة محاسبة عاملية
بريطانية لحرص ديون السودان ( )Peat Marwickملطابقة
ومراجعة ديونه مبا لديها من إمكانيات تتناسب وهذا العمل
الشائك واملعقد يف هذا املجال .وقد قام بيت الخربة بالتعاون
مع إدارة إعادة الجدولة يف ذلك الوقت مبراجعة ومطابقة
ديون السودان.
يف عام  2000يف إطار إجراءات تحسني اإلدارة االقتصادية
الكلية بالبالد ،ومتشياً مع توصيات املنظامت الدولية صدر
القرار الوزاري رقم ( )22بإنشاء وحدة الدين الخارجي ببنك
السودان املركزي كوحدة مستقلة تحت إرشاف مبارش لوزير
املالية واالقتصاد الوطني ومحافظ بنك السودان املركزي ليك
تكون املرجع الرسمي للدولة فيام يختص باملعلومات املتعلقة
بالديون الخارجية للسودان ،وما يستتبع ذلك من رصد
وتجميع وتسجيل وتحليل البيانات املتعلقة بها ،واالشرتاك يف
املفاوضات التي تتعلق بإبرام القروض واالتفاقيات للحصول
عىل أفضل الرشوط ،ومتابعة التطورات يف املبادرات الدولية
ذات الصلة مبعالجة الديون الخارجية ،وإعداد الدراسات التي
تساعد يف االرتقاء بسياسات وإجراءات إدارة الدين الخارجي،
باإلضافة إيل املشاركة يف رسم وتنفيذ سياسات اإلقراض
الخارجي ،ووضع اسرتاتيجية معالجة الديون الخارجية.
السودان والربامج اإلصالحية ملعالجة األزمة:
صندوق النقد الدويل:
يف إطار سعي السودان يف نهاية السبعينات ملعالجة مشاكل
االختالل يف ميزان املدفوعات لجأت الحكومة إىل القيام بعدد
من اإلصالحات االقتصادية بدعم من صندوق النقد الدويل،
حيث أجمع خرباء الصندوق يف ذلك الوقت عىل أن مشكلة
االقتصاد السوداين مرتبطة باإلفراط يف االستهالك املحيل وضعف

االستثامر مام قاد إىل عجز ميزان املدفوعات ،وتراكم املديونية
الخارجية مبا يعطل القدرات اإلنتاجية لالقتصاد السوداين ،وقد
تم بالفعل االتفاق عىل عدد من الربامج اإلصالحية االقتصادية
مع صندوق النقد الدويل خالل الفرتة (.)1981-1966
ولكن واجه تنفيذ برامج اإلصالح بعض الصعوبات نسبة
الختالف الحكومة مع الصندوق عىل بعض مكونات تلك
الربامج وخاصة املتعلقة بإزالة الدعم عن السلع الرئيسية
وعدم توفر الدعم الفني للمساعدة يف تنفيذ تلك الربامج،
باإلضافة إىل ارتفاع تكلفة القروض التي تحصل عليها خالل
فرتة الربنامج حيث تقلصت فرتات السامح إىل أقل من 3
سنوات ،ووصل سعر الفائدة إىل  %12يف منتصف الثامنينات
وبدأت نسبة القروض امليرسة يف االنخفاض من  %63خالل
الفرتة ( )1981-1978إىل  %12خالل الفرتة (.)1984-1982
يتضح من الجدول رقم ( )4تدهور عدد من املؤرشات
االقتصادية قبل وبعد تدخل الصندوق ودخول االقتصاد
السوداين يف مشكلة الديون الخارجية مام أدى إىل التوقف
عن سداد املبالغ املستحقة للصندوق والتي بلغت  81مليون
دوالر يف عام  1984مام قاد الصندوق ليعلن يف فرباير 1986
بأن السودان غري مؤهل الستخدام املوارد املالية من الصندوق،
وإعالنه السودان دولة غري متعاونة يف عام  .1990وقد ترتب
عىل هذا الوضع حرمان السودان من االستفادة من برامج

التمويل امليرس املقدمة من خالل املؤسسات التمويلية
(صندوق النقد الدويل – البنك الدويل – بنك التنمية اإلفريقي).
ويف إطار سعي السودان لتطبيع عالقاته مع املؤسسات املالية
الدولية واإلقليمية ولإليفاء بأحد املتطلبات الفنية لالستفادة
من مبادرة إعفاء الديون الخارجية  HIPCsوهو أن يكون
لدى الدولة برنامج اقتصادي مع صندوق النقد الدويل Track
 Recordوتحقق فيه أدا ًء جيداً ،تم االلتزام السودان بربامج
اقتصادية مراقبة ( )SMPsمع الصندوق ملدة  13عاماً منذ
عام 1996حتى عام  2010وقد سجل فيها أدا ًء اقتصادياً جيداً
بشهادة صندوق النقد الدويل .ويف العام  2014تم توقيع اتفاق
مع صندوق النقد الدويل لتنفيذ برنامج اقتصادي مراقب جديد
بعد انقطاع دام  3سنوات وذلك الستكامل املتطلبات الفنية
للوصول لنقطة اتخاذ القرار ملبادرة إعفاء الديون .HIPCs
وقد واجه تنفيذ تلك الربامج بعض العوائق التي حدت من
نجاحها وهي افتقارها إىل الدعم املايل واقتصار ها عيل تقديم
الدعم الفني فقط إذ إن النموذج املطبق يف الصندوق هو إمالء
رشوط لإلصالح يف مقابل توفري دعم مايل مليزان املدفوعات وهو
مل يكن متاحاً للسودان نسبة ملتأخرات الديون تجاه الصندوق
والتي وصلت بنهاية عام 2014م ايل 1مليار و 416مليون دوالر،
ويري الصندوق أن الربنامج االقتصادي املراقب الحايل (Staff
 Monitored Program) SMPال يستويف رشوط سجل األداء

جدول رقم ()4
أهم املؤرشات االقتصادية خالل الفرتة ()2014-1970
املؤرش االقتصادي
معدل منو الناتج املحيل
متوسط العجز الجاري يف ميزان املدفوعات
معدل النمو السنوي يف الصادرات
حجم الديون الخارجية
خدمة الدين  /الصادرات

الفرتة ( )1978-1970ما قبل
تدخل الصندوق
%6.6
 278مليون دوالر
%10
 396مليون دوالر
%13.7

الفرتة ( )1983-1979ما بعد
تدخل الصندوق
%0.7
 833مليون دوالر
%4.4
 9مليار دوالر
%102
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2014
%3.6
 4,8مليار دوالر
 43مليار دوالر
%519
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املطلوب لالستفادة من املبادرة مام يعيق استفادة السودان
من املبادرة أسوة بغرية من الدول اإلفريقية.
جدولة نادي باريس ونادي لندن:
حاول السودان أسوة ببقية الدول النامية االستفادة من جدولة
ديونه مع دول نادي باريس من خالل الدخول يف أربع برامج
لجدولة يف األعوام ( 1979و 1980و 1982و ،)1984ونظراً
لصعوبة رشوط الجدولة التي وصلت فيها فرتات السداد إىل
 6سنوات وسعر الفائدة وصل إىل  %12مل يتمكن السودان
من السداد ،وعليه مل يتمكن من االستفادة من برامج نادي
باريس الالحقة بعد عام  1988والتي استفادت منها معظم
الدول اإلفريقية وحصلت فيها عىل إعفاءات كبرية لديون نادي
باريس.
كام أدى عجز السودان عن السداد لدول نادي باريس (تشمل
الدول األوروبية وأمريكا) إىل تطبيق أمريكا أول عقوبات عىل
السودان يف العام  1988استناداً إىل عدم مقدرة السودان
عن سداد ديونه ألكرث من عام ،ولذا مل يستفيد السودان من
العون األمرييك الخارجي (املعونة األمريكية  ،)USAIDويف
عام  1990تم حرمان السودان من املساعدات األمريكية مثل
برنامج املساعدات األمريكية إلعادة هيكلة الديون الخارجية،
برامج القروض الزراعية ،وبرامج تشجيع الصادر ،وبرامج
املساعدات العسكرية الخارجية ،وبشكل عام انخفضت
املساعدات والقروض السلعية والغذائية الغربية املقدمة
للسودان من حوايل  478مليون دوالر يف عامي  1991-90إىل
 91مليون دوالر عامي .1992-91
لجأ السودان لنادي لندن لجدولة مديونية البنوك التجارية
خالل عام  ،1981حيث نصت االتفاقية عىل إعادة جدولة
املديونية لتسدد خالل سبع سنوات منها  3أعوام فرتة سامح
وقد خضعت االتفاقية لتعديل إضايف يف عام  .1985ولكن
مل يلتزم السودان بالسداد بعد التعديل ويرجع ذلك لعدم
تناسب هذه االتفاقية مع الظروف االقتصادية للسودان.
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خصوصية مشكلة الديون الخارجية يف السودان:
بعد استعراض أسباب نشأة أزمة الديون يف الدول النامية،
واملبادرات التي قدمت ملعالجة تلك املشكلة ،يالحظ آن
معظم الدول النامية قطعت أشواطاً بعيدة يف معالجة األزمة
مبساعدة املجتمع الدويل ،وبالفعل نجحت بعض الدول يف
الخروج من نفق املديونية وانطلقت يف مسريتها التنموية
ومنها الربازيل ،نيجرييا ،وتركيا وغريها من الدول ،وبالنظر إيل
موقف السودان يالحظ أن أزمة الديون يف السودان ظلت
تتصاعد منذ الثامنينيات حتى أصبح السودان يتصدر قامئة
الدول الفقرية املثقلة بالديون مبديونية تصل قيمتها مبلغ
 43.2مليار دوالر بنهاية عام 2014م كام يتضح من الجدول
رقم ( ،)3ومتثل نسبة املتأخرات منها  %87تقدر مببلغ 37.7
مليار دوالر ويرجع هذا الوضع لألسباب اآلتية:
 /1عدم متكن السودان من االستفادة من مبادرات نادي
باريس بعد العام  ،1986وعليه مل يستفيد من التطورات
الكبرية واملزايا التي قدمها النادي للدول النامية والتي طرحت
ألول مرة مبدأ املعالجة الكلية للدين ،Stock Treatment
وتخفيض جزء كبري من املديونية وصلت إىل  %67من ديون
نادي باريس وفق رشوط نادي نابويل وجدولة املتبقي عىل
 40سنة.
 /2حرمت العقوبات االقتصادية السودان من املنح واملعونات
املقدمة للدول النامية خالل الفرتة ( )1999-1990والتي
بلغت أكرث من  26مليار دوالر.
 /3تراكم املتأخرات تجاه املؤسسات الدولية أدى إىل حرمان
البالد من االستفادة من نوافذ التمويل امليرس ،مام أدى إىل
االتجاه نحو التمويل غري امليرس لتمويل برامج التنمية.
 /4عدم االستفادة من مبادرة الدول الفقرية املثقلة بالديون
 HIPCsبالرغم من استيفاء السودان لكل الرشوط الفنية
الالزمة لالستفادة من املبادرة ولكن التغري املستمر يف
االشرتاطات السياسية هو املعوق الرئييس أمام استفادة
السودان من تلك املبادرة.

 /5وضع السودان كدولة تعايف من نزاعات داخليه (Post
 )Conflict Countryاستمرت ألكرث من خمسني عاماً ،وحاجة
البالد إىل معاملة استثنائية من الدول األعضاء يف نادي باريس
كام حدث مع دول العراق ،مرص وبولندا.
 /6تعترب املتأخرات تجاه بعض املؤسسات الدولية (البنك
الدويل وصندوق النقد الدويل ومجموعة بنك التنمية اإلفريقي،
وبنك االستثامر األورويب) والتي تبلغ حوايل  3مليار دوالر أكرب
عائق أمام استفادة السودان من ال  HIPCsحيث أن نظام
املبادرة ال يعالج تلك املتأخرات بل يتطلب دفع هذا املبلغ
قبل التأهل للمبادرة.
 /7رغم موافقة السودان عيل الخيار الصفري لقسمة الديون
عام 2011م بعد انفصال جنوب السودان (حيث يتحمل
السودان كامل املديونية برشط دعم املجتمع الدويل للسودان
لالستفادة من مبادرة ال  HIPCsخالل عامني ،وإزالة العقوبات
االقتصادية ،ودعم التنمية يف الدولتني) والذي جاء عيل قناعة
بان مشكلة الديون والعقوبات قد تؤدي إيل تأجج الرصاع
بني الدولتني وان معالجة تلك املشاكل سوف تقود إيل تكوين
دولتني قويتني اقتصادياً ،إال أنه حتى اآلن فإن املجتمع الدويل
مل يفي بوعوده وظلت االشرتاطات السياسية تقف عائقاً أمام
االستفادة من  HIPCsوإزالة العقوبات االقتصادية.
 /8استجابة لنداء املجتمع الدويل تم يف نهاية عام 2014
وإعطاء فرصة للتحرك املشرتك بني الدولتني تحت إرشاف
االتحاد اإلفريقي للعمل عىل الوصول إىل دائني السودان
وإقناعهم بأهمية تنفيذ االتفاق تعامل السودان مبرونة ووافق
عىل متديد فرتة الخيار الصفري لعامني آخرين حتى نهاية
عام  2016أم ًال يف رسعة التحرك للجنة الثالثية (والتي تشمل
حكومة السودان وحكومة جنوب السودان واالتحاد اإلفريقي)
وإيفاء املجتمع الدويل مبسئوليته تجاه االتفاق.
 /9يختلف حجم وطبيعة ومكونات املديونية الخارجية
للسودان عن ديون معظم الدول النامية وخاصة التي استفادت
من مبادرة إعفاء الديون  ،HIPCsحيث متثل مديونية دول

غري نادي باريس نسبة  %36من حجم املديونية الكلية بنهاية
عام 2014م وأكرث من  %80من تلك القروض تم توقيعها بعد
تاريخ القطع للسودان وهو ( 1984هو تاريخ أخر اتفاقية تم
توقيعها مع دول نادي باريس) ويعترب تاريخ القطع هو التاريخ
الفاصل الذي يتم عيل أساسه تحديد الدين املؤهل للمعالجة
( ،)Eligible Debtوالذي يتمثل يف القروض التي تم توقيعها
قبل ذلك التاريخ ،وذلك مام يقلل من حجم الدين املؤهل
للمعالجة يف إطار املبادرة ،كام أن دول غري نادي باريس ال يوجد
تجمع رسمي لها أسوة بدول نادي باريس مام يتطلب التفاوض
مع كل دولة عيل حده واستغالل الدبلوماسية والسياسية مع
تلك الدول بأقىص درجة ممكنة ،والتعامل معها عرب منظامت
املجتمع املدين بها ،كام متثل الديون التجارية (البنوك التجارية
واملوردين األجانب) نسبة  %19من جملة املديونية ،وهي غري
قابلة للمعالجة يف إطار مبادرة  HIPCsوتحتاج إىل الحصول عىل
مساعدات مالية كبرية وفنية من املؤسسات الدولية ملعالجتها.
الخالصة والتوصيات:
يتضح من استعراض سياسات العون الخارجي تجاه الدول
النامية منذ بداية السبعينات حتى اآلن وما تالها من برامج
ملعالجة األزمة أنه قد صاحبها عدد من السلبيات التي قللت
من فعاليتها ،وفشلت يف تحقيق تطلعات الدول النامية
يف تحقيق النمو والهروب من مصيدة الفقر وتتلخص تلك
السلبيات يف اآليت:
أو ًال :سياسات اإلقراض غري الرشيدة:
اتسمت الفرتة ما قبل األزمة منذ بداية السبعينات حتى
منتصف الثامنينات بتقديم املانحني والدائنني الرئيسني حجم
كبري من املساعدات والقروض للدول النامية مل يتم استغاللها
يف املقابل يف تنمية اقتصاديات تلك الدول ،ومل تبذل تلك
الجهات املانحة الجهود املطلوبة للتأكد من جدوي املشاريع
املمولة ،ومقدرة تلك الدول عيل سداد االلتزامات املرتتبة عيل
تلك القروض ،وذلك يف الوقت الذي يتوفر لها كل اإلمكانيات
مثل بيوت الخربة املتخصصة للقيام بتلك الدراسات املطلوبة،
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حيث كان همها األول ترصيف الفوائض لديها أو إرضاء بعض
االعتبارات السياسية مثل حالة االستقطاب الدويل إبان الحرب
الباردة بغض النظر عن مصالح الدول النامية.
كام تزامن ذلك الوضع مع عدم تطبيق املؤسسات الدولية
مثل صندوق النقد الدويل أو البنك الدويل معايري الشفافية
واملساءلة ملراقبة تلك القروض ،والتأكد من تبني الدول املدينة
سياسات جيدة إلدارة تلك الديون بصورة رشيدة ،فعيل سبيل
املثال تجربة السودان حيث تلقي توصيات من كل من صندوق
النقد والبنك الدويل حول تبني سياسة لالقرتاض وإدارة الديون
الخارجية يف عام  1979بعد تفاقم مشكلة الديون بالفعل
وسعيه يف معالجتها يف أروقة نادي باريس ،ونادي لندن.
وقد أدت سياسة اإلقراض غري املسئول من قبل الجهات
املانحة إىل توفري البيئة املالمئة لبعض األنظمة الفاسدة يف
الدول النامية الستغالل تلك القروض ملصالحها لشخصية دون
تحقيق التنمية يف دولها ليكون ذلك نتيجة لتلك السياسات
غري الرشيدة وليس سبباً يف االستغالل السيئ للقروض كام
يروج بعض الخرباء يف الدول املتقدمة.
كام اتسمت الفرتة األخرية برتاجع حجم املساعدات املقدمة
للدول النامية سواء عىل مستوى القروض واملعونات أو
إعفاءات الديون عند مقارنتها مبستوى التحديات واملشاكل
التي تواجه تلك الدول مثل تدهور رشوط التجارة العاملية،
النزاعات القبلية ،االستعامر وانتشار األمراض الوبائية.
ثانياً :عدم فعالية برامج الجدولة واإلعفاء:
اتسمت برامج الجدولة منذ فرتة السبعينات حتى أالن بعدم
مراعاة تطلعات الدول النامية يف تحقيق النمو والهروب من
مصيدة الفقر مام أدي لتكرار عودتها لجدولة ديونها وذلك
يرجع لألسباب التالية:
 اتسمت الرشوط املصاحبة لربامج الجدولة تحت مظلةنادي باريس ونادي لندن بالتعقيد وقد تضاعفت رشوط
اإلقراض لتشمل النواحي السياسية واالقتصادية ،خاصة للدول
اإلفريقية النامية جنوب الصحراء خالل الفرتة (– 1970
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 )1990ما بني 15رشطاً إىل  30رشطاً لتغطي مجاالت كثرية
منها السالمة املالية ،التجارة ،التمويل ،سوق العمل ،وشبكات
الضامن الجتامعي ،ومحاربة الفساد ،والحكم الرشيد .وذلك
باإلضافة إىل اشرتاط تبني الدول برامج إصالحية مع صندوق
النقد الدويل ،والتي قد أثبتت غري مالءمتها لظروف كثري من
الدول ،ويف بعض األحيان زادت من معاناة تلك الدول.
 بالرغم من أن مبادرة إعفاء الديون للدول الفقرية املثقلةبالديون  HIPCsتم اطالقها يف  1996بعد فشل املبادرات
التقليدية يف حل مشكلة ديون تلك الدول من خالل توفري
موارد إضافية لتلك البلدان للوفاء باألهداف اإلمنائية لأللفية،
ومساعدتها عيل تجاوز مشكلة خدمة ديونها وجعل اقتصاداتها
أكرث استدامة ،إال أنها واجهت العديد من االنتقادات التي
ذكرت سابقاً باإلضافة إيل كونها آلية غري مستمرة مام يحد من
فعاليتها يف مساعدة الدول النامية يف مواجهة التحديات املاثلة
أمامها مثل النزاعات الداخلية ،األزمات املالية العاملية ،ضعف
البنية التحتية مام دفعها للجوء إيل االقرتاض التجاري ،والذي
أدي إيل تراكم ديونها مرة أخري مام هدد استدامة ديونها.
التوصيات:
بنا ًء عىل ما ذكر ميكن القول إن املديونية تعترب أكرب تحد يواجه
الدول النامية ويقف عائقاً أمام تحقيق التنمية االقتصادية،
مام يستدعي إقرار مبدأ املسئولية املشرتكة والتعاون من
خالل اتباع منهج شامل تتشارك فيه كل من األطراف املعنية
مبشكلة الديون سواء عىل مستوى الدول الصناعية الكربى ،أو
املؤسسات الدولية والبنوك التجارية والدول النامية املدينة
من خالل اآليت:
 /1معالجة أوجه الخلل القائم يف االقتصاد الدويل ككل ،وىف
النظام النقدي واملايل الدويل ،وخاصة يف النظام التجاري الدويل،
وقد أثبتت التجارب أن تنمية اقتصاديات الدول النامية يعترب
الكفيل بتحقيق انتعاش اقتصادي عاملي مستدام.
 /2سعي الدول النامية إىل مراجعة سياسات التمويل املطبقة
يف الربامج التمويلية للمؤسسات املالية الدولية املوجهة للدول

النامية خاصة صندوق النقد الدويل من خالل إدخال إصالحات
جوهرية عىل رأسها تخفيف الرشوط  Conditionalityعند
تقديم القروض إىل الدول النامية ،واقرتاح إلغاء نسبة ولو
ضئيلة من إجاميل ديونها تجاه تلك الدول ،وإعطاءها وضع
خاص يراعي التحديات املاثلة أمام تحقيق النمو والتطور بها.
 /3حث الدول املتقدمة الصناعية عىل تطبيق سياسات
اقتصادية ومتويلية تراعي فيها مصالح الدول النامية ،وزيادة
الدعم املقدم ملؤسسات التمويل الدولية خاصة البنك الدويل
وبنوك التنمية لتعزيز النمو يف الدول النامية.
 /4رضورة تعاون الدول املدينة لتنفيذ فكرة إنشاء تكتل
دويل عىل غرار نادي باريس لجعله األساس الذي تنطلق منه
املواقف الجامعية ملواجهة الرشوط الصعبة سواء يف برامج
إعادة الجدولة أو سياسات منح التمويل ،والتأثري عىل عملية
صنع واتخاذ القرار يف املؤسسات التمويلية من خالل املشاركة
يف كافة مراحلها باعتبار أن مشكلة الديون مل تجد الحلول
املناسبة الكاملة التي تعني القارة اإلفريقية عىل حل مشاكلها
وتوفري معينات التنمية والتطور.
 /5وفيام يتعلق بالسودان عىل وجه الخصوص يجب مواصلة
جهود التحرك املشرتك من خالل إعداد خطة للتحرك الخارجي
ال تستهدف فقط الدول الدائنة للسودان بل تشمل منظامت
املجتمع املدين الدولية واملنظامت الطوعية ،واملنظامت
الحقوقية والدول الصديقة لرشح أبعاد مشكلة الديون ،واثر
العقوبات عيل الوضع اإلنساين يف البالد واعتبارها احد أهم
أسباب النزاعات الداخلية مام يتطلب أن يتحمل الضمري
اإلنساين مسئوليته تجاه املشكلة ويقوم بخطوات استثنائية
ملعالجتها.
 /6إقناع متخذي القرار أن مبادرة الـ  HIPCsلن تكون هي
املفتاح السحري لحل املشكلة بالنظر إيل كل االنتقادات
السابقة للمبادرة وخصوصية وضع ديون السودان حيث
يحتاج السودان إىل معاملة استثنائية للمعالجة.
 /7بالنطر إىل أن مشكلة ديون السودان لها شق فني وشق

سيايس ،عليه يجب إبراز واستغالل املجهودات السياسية التي
يقوم بها السودان سواء عىل مستوى الحوار الوطني الداخيل
أو عىل مستوى املجهودات الخارجية يف مجال محاربة اإلرهاب
وتحقيق السالم يف املنطقة العربية يف املساهمة يف حل قضية
الديون باعتبارها أحد املشاكل الهامة التي تؤثر عىل التنمية
واالستقرار يف البالد.
املراجع:

1. Bank Recycling of Petro Dollars to Emerging Market
Economies during the Current Oil Price Boom,
Johannes Wiegand, IMF working Paper, 2008.
2. The Domestic Origins of Sudan External Debt Crises
Abdel Rahman Ahmed Abdel Elrahman, International
Islamic University Malaysia, 1995.
3. Trade and Development report, UNCTAD, 2006.
4. Delivering on debt and relief from IMF gold to a
new aid architecture, Nancy Birdall, John Williamson,
Centre of global development and the Institute for
international economics, April 2002.
5. Recent Experience with Commercial Bank Debt
Reduction , Stijn Claessens Ishac Diwan and Edurado
Fernandez-Aris, International Economic Department,
The World Bank , October ,1992.
6. Developing Country Debt and Economic
Performance, The International Financial System,
Jeffrey D. Sachs, University of Chicago, 1989.

 .7عمرو مصطفى كامل حلمي ،مبادرات حل أزمة مديونية
الدول النامية ،مجلة السياسة الدولية ،يناير 1987م.
 .8عرفات تقي الحسني ،التمويل الدويل ،دار مجدالوي للنرش،
األردن1999 ،م.
 .9تقارير التزامات الديون الخارجية ،وحدة الدين الخارجي،
بنك السودان املركزي ،عدة أعوام.
العدد ( )75مارس 2015م

29

التمويل الأ�صغر
بني الدعوة لإلغاء ال�ضمانات
والعمل ب�ضمانات خمففة

درا�سات
وبحوث

بروفيسور /بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم
رئيس وحدة التمويل األصغر
ببنك السودان املركزي

30

العدد ( )75مارس 2015م

مقدمة:
عىل نطاق العامل فإن طبيعة التمويل األصغر تختلف ،تبعاً لذلك
تتنوع ضامناته .فالتمويل األصغر قد يعني أي يشء يرتاوح ما
بني أموال الزكاة أم حفنة من أموال الصدقات التي يوزعها رجل
دين ومؤسسة خريية لعمليات التمويل األصغر يف قرية ما بدون
ضامنات ،وما تقدمه البنوك الحكومية والخاصة واملتخصصة
(بضامنات عينية) وما تقدمه اتحادات االدخار واإلقراض لعمالئها
(بضامن املجموعة) .والهدف الرئييس من هذه التمويالت وإن
اختلفت ضامناتها هو التغلب عىل أحد املعوقات الرئيسية التي
يواجهها الفقراء النشطني إقتصاديا يف جميع أنحاء العامل ،أال
وهي ندرة الفرص للحصول عىل القروض (أو التمويل) وعىل
الخدمات األخرى املصاحبة له.
والضامن هو قيمة جزئية أو كلية من حجم القرض توضع يف
مقابل حالة اإلخفاق يف السداد .وينقسم الضامن يف التمويل
األصغر لقسمني رئيسيني يختلفان بإختالف املواصفات والتي
تتمثل يف االعتامد عىل العالقة االجتامعية (التي متثلها املجتمعية
والسمعة) واالعتامد عىل األصول العينية (ومتثلها الفردية
والتملك).
يأيت غياب الضامنات املناسبة ضمن أهم املشكالت التي تواجه
تجربة التمويل األصغر يف السودان .ومشكلة الضامنات ترتبط
بعوامل كثرية من أهمها طبيعة الجهة املستهدفة الفقرية ،وضعف

درجة تعليمها وفقرها وعدم إمتالكها ألي أصول عينية
كانت أم مادية .وعىل نطاق العامل إختلفت الضامنات
كثرياً وتنوعت حسب خصائص الجهة املستهدفة ،بد ًء من
املعدات واآلالت واألصول عموماً إىل ضامن الصناديق
والضامن الجامعي وغريها.
ويف السودان هنالك من يتحدث عن رضورة إلغاء أي
ضامنات يف التمويل األصغر ويشريون لبعض التجارب
العاملية مثل تجربة بنك (جرامني) يف بنغالديش.
يوضح هذا املقال االختالف بني أنواع التمويل األصغر
ومؤسساته مع اختالف ضامناته ،كام سوف تتم اإلشارة
للتجربة السودانية التى ال تحتمل أن يكون التمويل بدون
ضامنات ،ولكن ينبغي أن تخفف الضامنات بحيث تكون
يف مقدور الجهة املستهدفة اإليفاء بها.
الضامن الجامعي:
الضامن الجامعي رمبا بدأ مع بداية تقديم التمويالت
الصغرية وكان السمة املميزة لتجربة (جرامني) .ويعني
هذ النوع من الضامن أن املقرتضني كمجموعة إتفقوا عىل
تحمل تبعات إخفاق أياً منهم بصورة جامعية .ويف هذا
النظام الذي ميكن أن نطلق عليه (أرسة القرض) يقدم
القرض لواحد من أفراد مجموعة مكونة من  8-5أفراد
يتم إختيارهم بالرتايض ويقوم كل فرد بأخذ قرضه الخاص
به ،ولكن بضامن املجموعة املتضامنة ويف حالة اإلخفاق
تقوم كل أرسة بدفع مستحقات أعضائها املخالفني يف
الدفع .واملسؤولية الجامعية يف نظام ضامن املجموعات
تحتم عىل املقرتضني ذوي املخاطر أن يكونوا مع بعضهم
البعض وهذا يحتم عليهم مسؤولية دفع قيم مالية أكرب
يف حالة إخفاق زمالئهم يف دفع األقساط يف مواعيدها.
ويأيت ذلك ألن هنالك حافز يجعلهم يراقبون بعضهم
البعض ورمبا يقومون مبقاطعة إجتامعية لزمالئهم الذين
يتأخرون يف دفع األقساط .ويف هذا النظام يكون أعضاء

املجموعة الذين تربطهم عالقة وطيدة يف وضع أفضل
من املرصف يف مراقبة بعضهم ،وذلك لقربهم من بعض
جغرافياً والرتباطهم تجارياً .ولكن إذا مل يتمكن أي واحد
من املجموعة أن يسدد األقساط ومل يكن لدى أعضاء
املجموعة موارد مالية لتغطية األقساط فإنهم سيكونون
غري جديرين بالقروض وسوف يشطب أسامئهم من قامئة
التمويل ال ليش ٍء ارتكبوه.
والضامن الجامعي ال ميثل فقط ضامن للمؤسسة بل
أيضاً يشجع عىل الجامعية يف العمل ويشجع املجتمعات
لدعم أفرادها لبعضهم البعض للخروج عن دائرة الفقر.
وأهمية الضامن الجامعي أنه يقدم معلومات مجانية من
املجتمع املحيل ملؤسسات التمويل األصغر خاصة بتقييم
مقدرة العميل عىل السداد وضامناتهم والعمل كمؤسسة
السرتجاع القروض ،كام أن املجموعة تخترص الوقت
للمرصف يف مجال حسابات املجموعة حيث يتعامل معها
بحساب واحد ويتم مقابلتهم يف مكان واحد ،كام أن جمع
مبالغ اإلدخار تتم يف مكان واحد ويف لحظة واحدة دون
أعباء إدارية أو زمنية تذكر ودون أن يجتهد املرصف يف
ذلك أو يتكبد تكاليف مالية .والضامن الجامعي يعترب من
أهم مصادر توفري املعلومات املحلية يف مجال التمويل.
عيوب التمويل الجامعي متعددة .من أهمها املسؤولية
الجامعية نفسها وكان ينبغي يف حالة إخفاق أي عضو
من أعضاء املجموعة من األفضل أن يتم استبدال العنرص
الذي مل يقم بدفع ما عليه من أقساط بدالً من معاقبة كل
أفراد املجموعة ،كام هو الحال يف محاولة تخفيف العبء
يف املسؤولية الجامعية يف تجربة (غرامني)((( .التمويل
الجامعي يقدم بتكلفة أعىل من التمويل الفردي ،كام أنه
يضيف أعباء متمثلة يف ضياع الوقت لهذه الجهة ويفقد
1) Martin, Imran, 1996, Group Credit Arrangements with Joint Liability:
Some Thoughts and Puzzles”, Grassroot Vol. (20), pp. 448-.
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أعضاء املجموعة خصوصيتهم .العيوب يف آلية التمويل
الجامعي لخصها مالكومل هاربر يف ماييل :إذا طلب من طالب
متويل اإللتحاق مبجموعة وحضور إجتامعاتها األسبوعية
مع التأكد من أن يحرض معه مبلغ الوديعة اإلدخارية،
ويف حالة عدم الحضور ستفرض عليه غرامة ،كام سيكون
مسؤوالً عن دفع أي مبالغ ألي فرد يف املجموعة يفشل يف
دفع األقساط .أما إذا رأى قفل الحساب اإلدخاري خاصته
ال يتحصل أكرث من املبلغ املدفوع .أما سعر الفائدة يف
التمويل سيكون أكرث من ضعفني إىل ثالثة أضعاف السعر
السائد يف السوق يف حالة التمويل الفردي .بالتأكيد لن
يقبل أي فرد الدخول للمجموعات بهذه الرشوط الصعبة.
هذه هي عيوب متويل املجموعات يف التمويل األصغر(((.
هنالك خصائص إجتامعية تتميز بها البلدان الفقرية يف
آسيا وهي التي جعلت ضامن املجموعة ناجحاً يف هذه
املناطق .وهذه الخصائص هي سهولة معرفة الجريان
وسهولة اإللتقاء بهم وتوفر الوقت لذلك .هذا باإلضافة
إىل أخالقيات أهل الريف يف التكافل والرتاحم ومساعدة
الغري وغريها .فض ًال عن قبولهم للنظم والقوانني املرتبطة
بالتمويل (كام هو الحال يف تجربة (جرامني)) مثل القيام
لرئيس املجموعة احرتاماً وترديد بعض الشعارات الخاصة
مبرصف (جرامني) عند كل اجتامع للمجموعة .أغلب هذه
الخصائص املجتمعية ال تتوفر يف املجتمعات السودانية
الحرضية .ويف السودان فإن خصائص املجتمع ال تسمح
بتطبيق مثل هذا النظام بنجاح.
التجربة السودانية يف ضامنات صغار املنتجني:
حدد بنك السودان املركزي عدة ضامنات غري تقليدية
لعمليات التمويل األصغر((( من أهمها ضامن املجموعة
2) Thomas Dichter and Malcolm Harper, 2007, What is Wrong with
Microfinance? Practical Action Publisher, UK, p. 49).
 )3بنك السودان املركزي ،2008 ،منشور رقم ( ،)2008/5بتاريخ  10مارس ،بعنوان :الضامنات
غري التقليدية املصاحبة لعمليات التمويل األصغر ،بنك السودان املركزي ،الخرطوم.
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عرب صناديق الضامن املشرتك ،ضامن حجز املدخرات،
رهن املمتلكات املنقولة ،والرهن الحيازي للممتلكات
القيمة كالذهب واملجوهرات .ولكن الزالت املصارف
يف السودان تتعامل بتقليدية يف مسألة ضامنات التمويل
األصغر وأقل ضامن يتم قبوله الضامن الشخيص(((.
والضامنات املستعملة يف السودان الضامنات الشخصية
من طرف ثالث مدعومة بشيك ،صناديق الضامن ،رهن
املمتلكات املنقولة ،صناديق ضامن قروض منظامت
املجتمع املدين ،تعهدات املجتمع املحيل ،ضامن الراتب
الشهري ،حجز املدخرات ،رهن الدخول والرواتب
واملعاشات ،اإلحتفاظ بالوثائق ،التعهدات القانونية
بعدم الترصف يف األصول ،اإلحتفاظ بسند امللكية
لألصول موضوع التمويل ،ضامن قانوين بعدم الترصف
يف األصل املمول حتى سداد القيمة ،ورهن املمتلكات
(األصول)((( ،التخزين املبارش (يف حالة التمويل بصيغ
املشاركة) ،ضامن املجموعات ،ضامن الودائع الوقفية
بإتفاقيات إطارية بني املرصف والجهات املالكة للودائع
حكومية كانت أم منظامت أو جمعيات أو رشكات،
ضامن الواجهات اإلجتامعية كالعمد والشيوخ ،ضامن
حجز املدخرات (ضامن جزيئ) ،ضامن املرتبات عند متويل
العامل واملوظفني محدودي الدخل ،ضامن املعاشات
املحولة للبنك عند متويل رشيحة املتقاعدين ،ضامن
منظامت املجتمع املدين واالتحادات ،والتأمني األصغر
(وثيقة التأمني الشاملةكضامن تأمني ضد تعرث العميل
 )4يارس جامع ،2010 ،الوجه القبيح للتمويل األصغر،
http://arabic.microfinancegateway.org/content/article/more/44354?PHPS
ESSID=189e21d04e2ceca456952860986121ba
 )5والتجارب القليلة العاملية يف التمويل األصغر اإلسالمي أثبتت أيضا نجاحا يف استغالل
الذهب كضامن متوفر ومقبول ومستقر السعر وناجح يف تشجيع فرص االدخار واالستثامر
األصغر للفقراء (تجربة أررهنو ،Ar –Rahnu ،مباليزيا).
Mohammed, Ali Baharum, 2005, Ar-Rahnu: A New Microfinance Era in
Malaysia, National Cooperative Organization of Malaysia.

وتأمني العني موضوع التمويل((( .وانصب تركيز املصارف
السودانية عىل الضامنات الشخصية من الغري والتي
تعاين من مشكالت أهمها صعوبة الوصول إىل املقرتض
أو الضامن يف حالة التعرث وكذلك فرض أي مطالبات يف
القروض املضمونة من قبل ضامن من الغري(((.
وفيام يختص مبالمئة وفوائد الضامنات الحالية فقد درج
املرصفيون أنفسهم بالقول إن املنافع من هذه الضامنات
متواضعة إال أنه ال توجد بدائل يف الوقت الحايل((( .وهنالك
رأي عام أيضاً وسط املتخصصني واملراقبني يف السودان
بأن الضامنات املستخدمة رغم تعددها ضعيفة وليس لها
تأثري كبري عىل معدالت السداد .وتوصلت دراسة حول
الضامنات شملت عدة بنوك سودانية يف العام  2006بأنه
وبرصف النظر عن نوع الضامن املستخدم إال أن األداء
الكيل ملعظم فروع املصارف التي شملها البحث ذات
متوسط أقل من املعايري الدولية للتمويل األصغر(((.
ويرى املتخصصون واملراقبون أيضاً فشل الضامنات
التقليدية (ضامن الطرف الثالث) لضعف الوعي لدى
صغار املنتجني .أما ضعف مردود ضامن العميل بواسطة
املنظامت القاعدية واإلتحادات املهنية ومنظامت املجتمع
املدين واإلتحادات التعاونية وغريها ،فقد كان نتيجة لعدم
وجود مجموعات تتميز بصفات تساعدها عىل ضامن
نفسها وعدم معرفتها باإلدخار وأساليبه .وفيام يختص
 )6الضامن الشخيص من أكرث الضامنات املستعملة يف النظام املرصيف بالسودان يف التمويل
األصغر ،بنسبة خطر ضعيفة إال أن مبالغ القروض التى يقبل فيها هذا النوع من الضامن
ال تتعدي  10ألف جنيه سوداين .ويف مسح أجراه مصطفي جامل الدين وآخرون عىل
مؤسسات التمويل األصغر بثالثة واليات بالسودان وجد أن اإلقراض بالضامن الشخيص
ألفرع املصارف التي شملها البحث ميثل  %75من نسبة حجم اإلقراض لهذه املؤسسات
ونسبة تعرض حافظته للخطر  ،%30أنظر مصطفي جامل الدين أبو كساوي ،وآخرون،
 ،2007الضامنات املصاحبة ودورها يف توسيع نطاق التمويل األصغر يف السودان ،يونيكونز
لالستشارات املحدودة ،وبنك السودان املركزي ،نوفمرب.
 )7مصطفي جامل الدين أبو كساوي وآخرون ،2007 ،املرجع السابق.
 )8مداوالت ونتائج ورشة ضامنات مرشوعات الخريجني ورفع سقف التمويل والسداد،
الصندوق القومي لتشغيل الخريجني ،مارس  ،2011أكادميية السودان للعلوم املرصفية
واملالية.
 )9مصطفى جامل الدين أبو كساوي وآخرون ،2007 ،مرجع سبق ذكره.

بضامن حجز املدخرات ،والرهن الحيازي للممتلكات
الثمينة فإن هذا النوع متلكه يف السودان فئات مقتدرة
ومتلك ضامنات أخرى لذلك ال تلجأ ملثل هذا النوع من
الضامن وأيضاً يعتربضامن املنقوالت غري فعال ألن معظم
السودانيني ال يتعاملون مع هذا النوع بسندات ملكية
مسجلة .كام أن الضامنات التقليدية مثل رهن األرايض
ورهن العقارات أو السيارات أو حتى الضامن الشخيص
غري متوفرة للسواد األعظم من عمالء التمويل األصغر
خاصة يف الريف ،وحتى إذا توفرت ميكن أن تكون لديها
بعض املشاكل املصاحبة مثل عدم وجود آلية لتسجيل
األرايض يف الريف.
التجربة السودانية يف ضامنات التمويل األصغر مل تواكب
التطورات العاملية التي حدثت خالل العقدين املاضيني
والخاصة بتوفري مناخ جيد للعميل ليك يكون مبقدوره
سداد ماعليه من أقساط عرب آليات من أهمها القروض
اإلجبارية ،والقروض املتعددة ،وإعادة جدولة الدفعيات،
والقروض املتصاعدة ،واإلعفاءات الجزئية من رسوم
القرض (يف بعض الحاالت املتعرثة أو يف حالة السداد
املبكر) ،ومنح متويالت متوسطة وطويلة األجل ،وإعادة
جدولة القروض يف حالة التعرث ألسباب خارجة عن
اإلرادة ،واملتابعة اللصيقة واالهتامم بنوعية املرشوعات
والعمالء ،خلق مناخ جيد للعمالء ليك يكون مبقدور
الجهة املستهدفة بأنواعها سداد ما عليها من التزامات
مالية يف ظل ضامن ميكن أن يوصف بأنه ضعيف إال أنه
يقع ضمن إمكانيات ومقدرات الجهة املستهدفة.
ولتخفيف الطلب عىل الضامنات ينبغي اقتصار التمويل
بأسس محددة وليس لكل راغب ،فيه وهذه املامرسة
السائدة حالياً أدت إىل اللجوء إىل ضامنات غري مناسبة
وعدم وجود الضامنات املناسبة .واللجوء لصيغ متويلية
كصيغ املشاركات التي ال تحتاج لضامنات قوية أو تحتاج
العدد ( )75مارس 2015م
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لضامنات ضمن مقدرة وإمكانيات العمالء واحداً من
الطرق التى ميكن أن تبعدنا عن الضامنات(.((1
وعىل الرغم من أن التجربة السودانية يف التمويل األصغر
تجربة إسالمية ،إال أنها مل تستفد مبا فيه الكفاية من
مزايا نظام التمويل اإلسالمي املعتمد أساسا عىل صيغ
التمويل بالرشاكة التي ال تحتاج لضامنات قوية وتشعر
أصحاب املرشوعات املتناهية الصغر باألمان لوجود
الرشيك .والتمويل بصيغ متويلية ال تحتاج إىل ضامنات
بل إىل إجراءات مثل التخزين املبارش يف صيغة الرشاكة
يف األرباح والخسائر يف النظام املرصيف اإلسالمي .من
أهم سامت التصميم الجيد للضامنات إشعار املمول بأن
املؤسسة املقرضة تشاركه يف املخاطرة .ولذلك ينبغي أن
تكون هنالك مشاركة يف املخاطر بني األطراف املشاركة
بالتناسب( .((1وهذا األمر أكرث ما يتحقق عن طريق صيغ
املشاركات اإلسالمية .فض ًال عن أن كثري من صيغ التمويل
يف هذا النظام ال تحتاج إىل ضامنات متشددة ألن النظام
اإلسالمي يضع تركيزاً عىل العمليات أكرث من مقدرات
العميل املالية كام هو الحال يف املشاركات ،حيث ال
(((1
يلزم العميل بدفع ضامنات ضد مخاطر الخسارة.
ونظراً ألن النظام اإلسالمي يعتمد يف األصل عىل مبدأ
الرشاكة فإن أي طلب للضامن من جهة البنك يكون
ضامناً ضد الغش أو املامطلة يف السداد وليس لتغطية
مخاطر الخسارة .مبعنى أن النظام املرصيف إذا ذهب
لتطبيق نظام الرشاكة رمبا يكون ذلك فرصة طيبة
لتجاوز الضامنات عىل األقل الضامنات املتشددة .النظام
10) Ibrahim, Badr El Din A. , 2004, Banking & Finance to SMEs in Sudan
– Lessons from an Islamic Financing System, a book published by the
Institute of Islamic Banking & Insurance, UK.
 )11أنظر مصطفي جامل الدين أبوكساوي ،وآخرون ،2007 ،مرجع سبق ذكره.
 )12اقرتح مصطفى جامل الدين وآخرون ،2007 ،مرجع سبق ذكره التدرج من صيغ
البيوع (املرابحة) عند التأكد من مالءة العميل إىل صيغ الرشاكة (املضاربة والرشاكة) مع
العمالء املوثوق فيهم.
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املرصيف اإلسالمي يف التمويل األصغر مل يستفيد بعد من
هذه الخصائص الجيدة املتعلقة بالرشاكة ،ومل يتحول
بعد بصورةكلية من دائن إىل رشيك.
أحقاً ال نحتاج لضامنات يف التمويل األصغر؟
هنالك من يدعون إللغاء ضامنات التمويل األصغر.
والسؤال :هل الذين يدعون إللغاء الضامنات يف التمويل
األصغر ينطلقون من عبء الضامنات عىل الجهة املستهدفة،
أم من أن الجهة املستهدفة ليست لديها ضامنات تقليدية
مرصفية بالصورة املعروفة ،أم لعدم الحاجة إليه .إذا كان
العبء أو غياب الضامنات املرصفية التقليدية لدى الجهة
املستهدفة متثل مشكلة ،ففي كال الحالتني فإن تخفيف
الضامنات هو الحل كام يف التجربة السودانية التى وجدت
بعض الحل يف باقة الضامنات التى شملت ضامنات مخففه
وصلت حتى ضامن شيخ القرية ،كام طالب البنك املركزي
املصارف بأخذ أي ضامن آخر مناسب دون تحديد نوع
بعينه ،فض ًال عن ذلك أدخل السودان وبصورة غري مسبوقة
عاملياً التأمني األصغر التكافيل كضامن .وتساءلنا أكرث
من مرة ملاذا ال يقوم املرصف بتوجيه أسئلة للمتقدمني
للقروض الصغرية فحواها ماهو الضامن الذي ميكن أن
تقدمه للمرصف إذا وافق املرصف عىل تقديم التمويل؟
نحن نعتقد أن بعض اإلجابات عىل هذا السؤال رمبا تقدم
بعض الرؤى حول بعض الضامنات التي تتناسب والجهة
املستهدفة والتي مل تكن يف الحسبان ،أو عىل األقل توضح
إتجاهات الجهة املستهدفة يف مسألة الضامنات والتي
ميكن تطويرها لعمل حزمة من الضامنات املناسبة لكل
رشيحة من رشائح التمويل األصغر.
الذين يتحدثون عن عدم الحاجة للضامنات يف السودان
يسرتشدون بالتجارب العاملية ينسون أن التمويل األصغر
يف هذه التجارب هو متويل جامعي عىل أسس مجتمعية
راسخة ومضمونه ال تؤدى لإلخفاق (إال يف حاالت نادرة)،

ويف حالة حدوثه متنع كل املجموعة من التمويل من أي
جهة متويلية رسمية مدى الحياة .والتمويل الجامعي
يشكل ضامنة مبعنى أن اإلخفاق يف السداد من أي عضو
يف املجموعة ينسحب سلباً عىل البقية ،وبالتايل يفقدون
فرص التمويل .بينام اليجرب هذا النظام قانونياً بقية أفراد
املجموعة عىل السداد نيابة عن املقرتض ،إال أن هنالك
حافزا لهم للقيام بذلك وهو اإلستمرار يف الحصول عىل
القروض .نظام ضامن املجموعة يعفي املؤسسة من
متابعة العميل بنفسها وبعقد الزم التنفيذ وهي بذلك
تفوض املجموعة نيابة عنها بالقيام بذلك .وعىل الرغم
من هذه الفوائد للمؤسسة التمويلية والجهة املستهدفة،
إال أن هذا النوع من الضامن غري صالح يف كل املجتمعات
ألنه يحتاج إىل خصائص إجتامعية وثقافية خاصة ،ولعل
السبب يف نجاح بنك (جرامني) يف هذا الجانب يرجع إىل
وجود هذه الخصائص يف املجتمع الذي يخدمه هذا البنك
وليس غريه .كام أن متويل املجموعات بصورته الحالية
مل يقدم حوافز إضافية مقارنة بالتمويل الفردي ،بل ويف
غالب األحيان فإن أسعار الفائدة عليه (إذا أضيفت التكلفة
املتعلقة بحضور اجتامعات املجموعة واإلدخار اإلجباري
بدون فائدة وغريها) أكرب من التمويل األصغر الفردي.
كام أنه أكرث مخاطرة للفرد ويشكل عبء للمقرضني فيام
يتعلق بالوقت الذي يفقدونه ،وكذلك يؤدي إىل فقدانهم
خصوصيتهم الفردية.
التمويل الجامعي ال يحتاج لضامنات عينية بل ضامن
مجموعاته كام يف تجربة (جرامني) والتجربة اإلثيوبية
التى تعتمد فقط عىل مؤسسات التمويل األصغر التي
تعمل بكاملها عرب التمويل الجامعي بدون ضامنات عينية
(وليس للمصارف أي دور تلعبه يف التمويل األصغر سوا ًء
كان ذلك متويال لألفراد أم متويل بالجملة للمؤسسات).
يف السودان التمويل الجامعي نادر نظراً لطبيعة املجتمع

السوداين والذي دامئاً ما نقول عنه أنه مجتمع متكافل
وجامعي يف كل مناحي حياته إال يف اإلستثامر .وإذا تم
التحول التدريجي من متويل األفراد لتمويل املجموعات
فإن ذلك قد يلغي الضامنات العينية وال يعني ذلك أن
التمويل االصغر سيقدم بدون ضامنات .والنظام اإلسالمي
نفسه ال يحتاج إىل ضامنات قوية إذا إعتمد عىل املشاركة
واملضاربة ،ألنه يركز عىل العمليات أكرث ،مقدرات العميل
املالية املعرفة الشخصية بالرشيك واملتابعة للمرشوع من
قبل البنك وتخزين املواد الخام موضوع العملية ،هي
املتطلبات يف حالة غياب الضامن كام أن هذه الصيغ ال
ترتك الرشيك مكبال بالديون أو تلزمه بالدفع يف حالة
الخسارة.
والتجربة السودانية يف خصائصها تجربة تختلف قلي ًال
عن التجارب العاملية فهي تجربة إسالمية ،وال زالت يف
أغلبها متويل مرصيف ينظر إىل معالجة الفقر كجزء من
مسؤولياته اإلجتامعية ،ويطبق مبدأ االستخالف يف املال.
كام أن هنالك نسبه مخصصة للتمويل األصغر من البنك
املركزي من إجاميل محافظ املصارف .عل ًام بأن التمويل
األصغر بهذه املصارف يأيت بأكمله من ودائع العمالء التى
ال تحتمل أن متول بدون ضامنات .كام يشارك أيضاً يف
التمويل األصغر مؤسسات التمويل األصغر التي ال تقبل
الودائع وتقوم بالحصول عىل التمويل من املصارف والبنك
املركزي والرشاكات مع املؤسسات املالية اإلقليمية .وكل
هذه األموال مسرتدة وتعمل عىل أسس مرصفية ينبغي
أن تراعي توفر ضامنات مناسبة وليس ضامنات مرصفية
تقليدية .ولهذا فإن أي دعوة إللغاء الضامنات دعوة غري
صائبة وغري مجديه وال تؤدي للسداد الجيد من قبل
العمالء ،ورمبا تؤثر سلباً عىل التجربة املرصفية اإلسالمية
يف التمويل االصغر يف السودان وضياع أموال املودعني
وعزوف املصارف عن التمويل يف املستقبل.
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مقدمة:
تعترب التنمية االقتصادية من الناحيتني النظرية والعملية مهمة لكل
دولة وكل فرد وكل مجتمع .وال تقترص أهمية التنمية فقط عىل الدول
النامية بل متتد لتشمل الدول الرأساملية .وبالرغم من أن الدول
الرأساملية حققت أهدافاً اقتصادية متقدمة من خالل التنمية ،إال
أنها الزالت تواجه عدد من التحديات التي قد تؤثر سلباً عىل مسريتها
االقتصادية .وأهم التحديات التي تواجه هذه الدول تكرار األزمات
االقتصادية بأنواعها املختلفة .وتختلف أهمية التنمية االقتصادية يف
الدول النامية عنها يف الدول املتقدمة فالدول النامية تقع يف خانة
الدول األكرث حوجة للتنمية االقتصادية وكذلك هي يف حاجة ماسة إىل
إكامل بناء جهازها اإلنتاجى وبنياتها األساسية من الطرق والقنوات
والخزانات وخدمات الكهرباء واملياه والصحة والتعليم وغريها.
ويعترب موضوع التنمية يف السودان من املوضوعات املهمة والشائكة
واملتداخلة ،ويحتاج إىل عدد من الدراسات العلمية يف املجاالت ذات
الصلة ذلك نظراً لتعدد املواضيع وحاجة التنمية نفسها إىل أطر نظرية
علمية متثل نوع من املداخل الصحيحة لقضاياها.
يهدف هذا املقال إىل تسليط الضوء عىل موضوع التنمية يف السودان
من خالل الرتكيز عىل جانب العرض الكيل ومكوناته األساسية املتمثلة
يف الزراعة والصناعة .ويحاول املقال إيجاد مداخل حول إمكانية
تحريك العرض الكيل .ويف السياق العام للموضوع تم الرتكيزعيل
محاور الحاجة للتنمية يف السودان وبناء الجهاز اإلنتاجي باإلضافة إىل
معوقات التنمية وبعض اإلشارات للحلول واملتطلبات.

الحاجة للتنمية االقتصادية يف السودان:
يعترب السودان من الدول املهمة أفريقياً وعربياً وعاملياً ،ويرجع
ذلك ملا يتمتع به من موقع متميز .وتأيت أهمية السودان
بإعتبارة من الدول التي تتوفر فيها موارد طبيعية مقدرة
كاألرايض الصالحة للزراعة ومياه االنهار واألمطار والبحريات
الجوفية .وىف منحنى متصل يعترب السودان من الدول ذات
الوفرة يف الرثوة الحيوانية ،حيث وصلت تقديرات األبل والضأن
واملاعز واألبقار إىل نحو  105335ألف رأس يف عام 2013م(.)1
والسودان مؤهل إلنتاج عدد من املعادن املهمة مثل الذهب
واملنجنيز والجبص والفضة والرخام .وكذلك السودان مؤهل
إلنتاج النفط وبدائل الطاقة األخري مثل الطاقة املائية والطاقة
الحرارية.
وعموماً ميكن القول إن السودان ميتلك ثروات وموارد طبيعية
ضخمة ويحتاج كثري منها إىل إدخاله يف الدورة االقتصادية،
وهذه بدورها تحتاج إىل جهاز إنتاجي قوي .وعليه فإن الحاجة
اىل التنمية االقتصادية يف السودان تأيت يف إطار تحويل أكرب
قدر ممكن من املوارد والرثوات إىل منافع اقتصادية واستكامل
بناء الجهاز اإلنتاجي باإلضافة إىل تطوير البنيات األساسية
والخدمات بغرض:
 /1زيادة متوسط دخل الفرد.
 /2تحقيق الرفاه واالستقرار االجتامعي.
 /3تعزيز املكانة واألهمية االقتصادية للسودان.
بناء الجهاز اإلنتاجي:
ميثل الجهاز اإلنتاجي يف أي دولة جانب العرض وهو الذي
يرفد االقتصاد القومي بالسلع والخدمات الالزمة لالستهالك
والتصدير .وتكمن أهمية الجهاز اإلنتاجي يف أنه يعد من
املحددات األساسية لالستقرار االقتصادي ،وكلام كان الجهاز
اإلنتاجي أقل استجابة أو ضعيف االستجابة للزيادات يف
الطلب الكىل كلام أدى ذلك إىل ظهور فجوات تضخمية
وبالتاىل التأثري السلبي عىل عملية االستقرار االقتصادي .وعليه
فإن معظم الدول تحاول اإلهتامم بجانب العرض من خالل

اإلهتامم بالجهاز اإلنتاجى فيها وحتى الدول املتقدمة تكون
يف حالة تطوير مستمر واكتشافات جديدة للتكنولوجيا لتعزيز
العرض الكيل وتفادي أي قصور فيه عن الطلب الكيل .وكثري
من الدول تحاول تهيئة جهازها اإلنتاجي ورفع طاقاته ليس
فقط لتلبية حاجات الطلب املحيل بل لتغطية جزء من الطلب
العاملي لزيادة مواردها من النقد األجنبي وتحسني موقفها يف
امليزان الخارجي.
وموضوع تطوير الجهاز اإلنتاجي يف السودان يعترب من
املوضوعات الهامة والتى يجب أن تحظى بإهتامم كبري من
كافة الجهات وذلك ألنه ميثل جانب العرض والرافد األسايس
للسلع والخدمات وبالتايل فإن الجهاز اإلنتاجي يف السودان
ميكن أن يلعب دوراً مه ًام يف مسألة تحقيق االستقرار
االقتصادي وزيادة املنتجات ومحاربة البطالة .وأعتقد أن
القطاعني الزراعي والصناعي متثل أعمدة الجهاز اإلنتاجي
وبالتايل فهي من القطاعات ذات األثر الكبري يف العرض الكيل
بصورة خاصة والتنمية االقتصادية بصورة عامة.
أهمية القطاعني الزراعي والصناعي يف التنمية:
تلعب كل من الزراعة والصناعة دوراً مه ًام يف عمليات التنمية
االقتصادية واالجتامعية .ومتثل كل من الزراعة والصناعة
وقطاعات أخري الجهاز اإلنتاجي الحقيقي للسودان وبالتايل
فإن التنمية التي تتم للزراعة والصناعة ترفع من الطاقات
اإلنتاجية لالقتصاد وتزيد من معدالت النمو االقتصادي.
وعليه سنتناول يف هذا الجزء من املوضوع القطاعني الزراعي
والصناعي من حيث األهمية واملالمح والحقاً سنتناول
املعوقات وبعض الحلول يف إطار تحليلنا الشامل للموضوع.
أو ًال :القطاع الزراعي:
 .1أهمية الزراعة:
يعترب السودان قطر زراعي من الدرجة األويل وذلك ملا حباه
الله به من موارد زراعية كثرية ومتنوعة فض ًال عيل توفر عدد
املقومات الطبيعية الالزمة للزراعة .وأهمية الزراعة يف السودان
تاريخية وحارضة فهي تعلب دوراً مقدراً يف مجمل أوجه
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النشاط االقتصادي يف الداخل كام تؤثر بدرجة كبرية يف موازين
التجارة الخارجية .وتظهر أهمية الزراعة بوضوح من خالل
مساهمتها يف الناتج املحيل اإلجاميل والتي بلغت حواىل%33.9
يف املتوسط خالل الفرتة 2000م – 2013م جدول (.)1
وعموما فإن األهمية االقتصادية للزراعة بصورة عامة تكمن
يف اآليت:
 /1توفري السلع الغذائية للمواطنني.
 /2كثري من املنتجات الزراعية متثل مدخالت أساسية للقطاع
الصناعي (الصناعات التحويلية).
 /3تساهم يف توفري موارد النقد األجنبي من خالل الصادرات
الزراعية.
 /4تساهم يف معالجة مشكلة البطالة بتوظيف عدد كبري من
العاملة فيها.
 /5توفري الغذاء للقطيع القومي (الرثوة الحيوانية).
جدول ( )1مساهمة القطاعات يف الناتج املحيل اإلجاميل
السنة

مساهمة القطاع الزراعي مساهمة القطاع الصناعي

%18
%35.7
2000م
%19.5
%35.8
2001م
%20.8
%37.7
2002م
%19.8
%38.5
2003م
%21.4
%34
2004م
%22
%33.2
2005م
%23.9
%31.8
2006م
%22.7
%35.1
2007م
%25.2
%35.7
2008م
%21.4
%35.7
2009م
%24.7
%32.5
2010م
%23.2
%28.9
2011م
%20.4
%30.6
2012م
%21.1
%30.6
2013م
املصدر( :وزارة املالية واالقتصاد الوطني ،االقتصاد السوداين يف أرقام
2010-2000م)( ،تقارير بنك السودان 2012م2013 ،م)
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 .2مالمح الزراعة يف السودان
تتم الزراعة يف السودان يف األرايض املروية واملطرية وبلغت
جملة املساحات املزروعة يف السودان يف موسم 2011م –
2012م حوايل  45.3مليون فدان( .)2وتشري بعض التقارير إىل
وصول املساحات املزروعة إىل ما يقارب ال  50مليون فدان
يف املواسم التالية.
وعموماً ميكن القول بأن املساحات املزروعة متثل  %25من
املساحات الصالحة للزراعة يف السودان والتي تقدر بحوايل
 200مليون فدان.
ومن ناحية اقتصادية نقول إن القطاع الزراعي يعمل بنسبة
 %25فقط من طاقته اإلنتاجية القصوى وهناك  %75من
الطاقات الزراعية غري مستغلة .وهناك فرص أخرى لزيادة
الطاقات اإلنتاجية الزراعية تتمثل يف زيادة إنتاجية الفدان
الزراعي ويؤكد ذلك ما توصلت إليه نتائج عدد من البحوث
الزراعية حول إمكانية زيادة اإلنتاجية لبعض املحاصيل فمث ًال
ميكن زيادة االنتاجية لفدان الذرة بحوايل  %92والسمسم
والفول السوداين ميكن زيادتهام بحوايل  %91و  %66عىل
(.)3
التوايل
وينتج القطاع الزراعي عدد من املحاصيل الغذائية املهمة مثل
الذرة ،الدخن ،القمح ،الفول السوداين ،السمسم والخرضوات
باإلضافة للمحاصيل البستانية والغابية األخرى .أيضاً وينتج
القطاع الزراعي عدد من السلع النقدية كالقطن ،الكركدي،
والصمغ العريب وغريها .وال تقترص منتجات القطاع الزراعي
عىل املنتجات الزراعية فقط بل تشمل منتجات اللحوم
الحمراء والبيضاء واأللبان والجلود وغريها من املنتجات
الحيوانية والسمكية .وتصلح كثري من منتجات القطاع الزراعي
كمدخالت مهمة لعدد من الصناعات الغذائية والدوائية
وصناعة األثاث وصناعة املالبس وغريها.
وعموماً ميكن القول بأن القطاع الزراعي يف السودان يعترب
قطاع رائد ومحوري لالقتصاد السوداين .وواقع القطاع الزراعى
يشري إىل رضورة رفع طاقاته اإلنتاجية إىل أعىل مستوياتها،

وال شك ان تحقيق هذا الهدف يواجه بعدد من العقبات
والتحديات التي تحتاج بدورها اىل حلول.
ثانيا :القطاع الصناعي
 .1أهمية الصناعة
مل تأخذ الصناعة واملنتجات الصناعية حيزاً كبرياً يف االقتصاد
العاملي والتجارة الدولية ،إال بعد الثورة الصناعية التي شهدتها
بريطانيا منذ منتصف القرن الثامن عرش.
وبعد النهضة التجارية والصناعية التي شهدتها بريطانيا اقتنعت
معظم الدول يف العامل بالصناعة وأفرزت لها أهمية خاصة ،وكان
نتاج ذلك تكوين الدول الصناعية الكربى يف القرن العرشين .ومل
تشهد الدول النامية نهضة صناعية كتلك التي حدثت يف الدول
الصناعية الكربى ولكن تقدمت بعض الدول النامية يف مجال
الصناعة وأدخلت تقانات حديثة مكنتها بأن تكون من الدول
النامية الناهضة.
وتعترب الصناعة يف السودان من القطاعات االقتصادية املهمة
وتكمن أهميتها يف اآليت:
 /1ترفع الصناعة من القدرة التنافسية للصادرات ألنها تحول
املواد األولية إىل مواد تامة الصنع أو وسيطة.
 /2تؤثر الصناعة إيجابياً عىل معظم مؤرشات االقتصاد الكىل.
 /3تساهم الصناعة يف التأمني الغذايئ وتوفري فرص العمل
وبالتايل املساهمة يف تخفيض معدل البطالة.
 /4ترفع الصناعة من مستوى تفكري األفراد وبالتاىل يصبح
املجتمع أكرث قدرة عىل التحديث واالبتكار ويساعد ذلك
عىل نهضة الدولة.
 /5تساهم الصناعة يف خلق سمعة ومكانة للدولة عىل
املستوى العاملي.
 /6ترفع الصناعة من املستوي التكنولوجي يف الدولة.
وازدادت أهمية الصناعة يف السودان يف الفرتة األخرية بسبب
تسارع معدالت منوها والتي وصلت إىل  %7.3يف عام 2013م(.)4
ويؤكد أهمية الصناعة تزايد مكانتها يف الناتج املحيل اإلجاميل

يف الفرتة األخرية حيث ازدادت مساهمتها من  %18عام
2000م إىل  %21.1يف عام 2013م جدول (.)1
وكذلك ُيعول عىل الصناعة كقطاع مهم ورائد يف إحالل
الواردات وزيادة قيمة وحجم الصادرات.
 .2مالمح القطاع الصناعي وتطوره:
ظهرت الصناعة يف السودان منذ الثالثينيات من القرن املايض
ومتثلت أهم الصناعات يف هذه الفرتة يف الغزل والنسيج
وصناعة الصابون .وبعد الحرب العاملية الثانية بدأ االستثامر
الصناعى يتجه نحو الصناعات التحويلية والبديلة للواردات.
وخالل الفرتة 1950م 1970 -م قامت العديد من الصناعات
الهامة التي تعتمد عىل املواد األولية الزراعية ثم ظهرت بعد
ذلك الصناعات اإلسرتاتيجية وصناعة الدقيق وبعض الصناعات
األخرى .ومؤخراً ظهرت يف السودان صناعة تكرير البرتول
وصناعة األدوية والصناعات الهندسية وبعض الصناعات
الثقيلة(.)5
وال زالت الصناعة يف السودان ُحبىل بالعديد من الفرص
الصناعية ويأيت ذلك لتوفر مقومات الصناعة والتي ميكن
اختصارها يف :توفر املواد الخام لعدد من الصناعات
االسرتاتيجية ،توفر األسواق املحلية ،قرب السودان من األسواق
العربية والعاملية ،توفر جانب مقدر من البنيات األساسية،
اكتساب السودان للخربات يف بعض الصناعات ،التطور يف
التمويل التشغييل وتوفر مراكز األبحاث الصناعية.
وبالرغم من أهمية الصناعة وتطورها يف السودان إال أن واقعها
يشري إىل رضورة رفع القدرات التنافسية للمصانع واملنتجات
الصناعية .ورفع القدرات التنافسية للقطاع الصناعى ميكن أن
يتم من خالل زيادة عدد املصانع (يف الصناعات التي يتمتع
فيها السودان مبيزات نسبية) وزيادة اإلنتاجية وتخفيض
تكاليف اإلنتاج للعدد من الصناعات.
وفيام يتعلق بتكاليف اإلنتاج نود أن نشري إىل أن تكلفة بعض
املنتجات الصناعية يف السودان تزيد عن تكلفة ما مياثلها من
املنتجات املستوردة ،وكذلك هناك بعض املنتجات الصناعية يف
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السودان كالعصائر واألسمنت والبوهيات متقاربة يف تكاليف
إنتاجها مع تكاليف إنتاج املستورد.
معوقات التنمية يف السودان:
تأيت دراسة معوقات التنمية يف السودان كخطوة مهمة بعد
استعراض اإلطار العام للتنمية .ودارسة معوقات التنمية تأيت
كمدخل أويل للحلول ومن خاللها ميكن بناء الخطط والربامج
التنموية .وعلية يف هذا الجزء نتناول معوقات التنمية عىل
النحو التايل:
أو ًال :معوقات التنمية الزراعية:
وتتمثل يف اآليت(:)6
 .1املعوقات الطبيعية:
ويتمثل أهمها يف مشكالت األرايض ومشكالت األمطار واملياه
والظروف املناخية .وأهم مشكالت األرايض هي وجود القيزان
يف كثري يف املناطق الزراعية والزحف الصحراوي بسبب الرعي
الجائر وقطع األشجار .ومن املعوقات الطبيعية التباين يف
كمية االمطار وتباين توزيعها من عام آلخر .وساعد تواجد
معظم األرايض الزراعية يف املناطق املدارية وشبه االستوائية
يف التوسع يف املحاصيل الصيفية مع انحسار زراعة املحاصيل
الشتوية واملحاصيل التي تحتاج إىل مناخ يشبه مناخ البحر
األبيض املتوسط.
 .2املعوقات االقتصادية:
ويتمثل أهمها يف عدم اكتامل البنيات األساسية يف كثري من
مناطق اإلنتاج الزراعي واملنافسة الخارجية والتزامات الديون
الخارجية وفوائدها وغريها.
 .3املعوقات الفنية:
ويتمثل أهمها يف ضعف امليكنة الزراعية وضعف إستخدام
البذور واالصناف املحسنة وضعف إستخدام األسمدة.
 .4املعوقات التنظيمية:
وتتمثل يف مشاكل قوانني األرايض والحيازة ومشاكل عالقات
اإلنتاج وضعف التدريب وتراجع املؤسسات التعاونية
وغريها.
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ثانياً :معوقات التنمية الصناعية:
وتتمثل يف اآليت:
 /1عدم االهتامم بدراسات الجدوى الفنية واالقتصادية يف كثري
من األحيان.
 /2ارتفاع تكاليف االنتاج.
 /3عدم اكتامل البنيات االساسية ذات الصلة بالصناعة.
 /4الحصار االقتصادي عىل السودان أثر عىل بعض الصناعات.
 /5منافسة بعض الواردات ملنتجات القطاع الصناعي.
 /6ميول املستهلك نحو استهالك السلع املصنعة املستوردة من
الخارج بدرجة أكرب من استهالكه لبديلها يف الداخل.
ثالثاً :املعوقات املتعلقة بالتمويل:
يعترب التمويل من أهم عنارص استكامل عملية التنمية
االقتصادية يف السودان .وموارد السودان الطبيعية والهائلة
تحتاج إىل رؤوس أموال كبرية إلدخالها يف الدورة االقتصادية
وتحويلها إىل منافع .وبالرغم من الدور املقدر للجهاز املرصيف
يف متويل بعض األنشطة االقتصادية وتكاليف التشغيل لبعض
الصناعات ،إال أن التنمية االقتصادية يف السودان تحتاج إىل
رؤوس أموال كبرية.
وبصورة عامة ميكن القول بأن موارد السودان املالية التكفي
لتمويل كل متطلبات التنمية ،وعليه فان هناك حاجة للتمويل
الخارجي لتغطية فجوة التمويل يف السودان.
رابعاً :معوقات االستثامر:
يعترب االستثامر من املحددات الهامة للتنمية االقتصادية .ويف
الفرتة األخرية تالحظ تزايد تدفقات االستثامرات األجنبية نحو
السودان .وبالرغم من ذلك فإن االقتصاد السوداين يحتاج إىل
أكرث من  %30من الناتج املحيل اإلجاميل كاستثامرات لترسيع
النمو االقتصادي .ويف الفرتة األخرية تالحظ اتجاه رؤوس
األموال املحلية بدرجة أكرب نحو االستثامرات ذات العائد
الكبري والرسيع (مثل األرايض والعقارات) دون االستثامر يف
القطاعات الحقيقية وأضاف ذلك بعداً آخر ملعوقات التنمية.
ومن مشكالت االستثامر الرتكيز عىل بعض محددات االستثامر

دون األخرى ،مع العلم بأن هناك محددات تكون أكرث جاذبية
للمستثمر األجنبى واملحيل مثل درجة املخاطرة والتقدم
التكنولوجي والكفاءة االدارية وسهولة الحصول عىل الخدمات
املتعلقة باالستثامر.
خامساً :مستوى التسويق الخارجي دون الطموح:
ال يختلف اثنان يف أن الدول تتنافس يف عرض مقدراتها
وإمكاناتها يف السوق العاملية .والدول التي تستخدم أساليب
تسويق حديثة تعكس سمعة طيبة عن بالدها يف شتي
املجاالت مبا فيها املجاالت االقتصادية .وإستخدام أساليب
الرتويج الحديثة والفعالة ُيعظم حصة الدولة يف السوق
العاملية كام ُيسهم يف جذب أكرب قدر من املستثمرين.
والسودان يف حاجه إىل التحول من األساليب التقليدية للتسويق
الخارجي إىل األساليب واألدوات الحديثة للتسويق والرتويج
حتى يتم التمكن من إقناع املستثمر األجنبي لإلستثامر يف
السودان.
متطلبات التنمية االقتصادية يف السودان يف إطار تحريك
العرض الكيل:
تختلف متطلبات التنمية من دولة ألخرى ويتوقف ذلك عىل
الظروف االقتصادية والطبيعية والسياسية واالجتامعية يف كل
دولة .والسودان مؤهل لترسيع معدالت النمو االقتصادي
وبلوغ مراحل متقدمة ىف التنمية وكذلك هناك فرص لتحريك
جانب العرض الكيل إىل أعيل مستوياته .وهناك عدة طرق
ومحاور لبلوغ األهداف التنموية وتحريك العرض الكيل إال أنه
سيتم تسليط الضوء عىل النقاط اآلتية:
أو ًال :منهج تشخيص وعالج ومشكالت التنمية:
أعتقد أن أهم مدخل لترسيع معدالت النمو االقتصادي وبلوغ
الغايات التنموية هو وجود منهج متفق عليه لتشخيص وعالج
املشكالت التنموية يف السودان وذلك حتى نتجنب تشتت
الجهود .وىف هذا االتجاه نشري إىل بعض مالمح هذا املنهج
عىل النحو التايل:

 /1تكوين قاعدة بيانات عن مشكالت التنمية يف السودان.
 /2تصنيف البيانات ووضعها يف شكل مصفوفات.
 /3تحليل البيانات مبنهج علمي.
 /4وضع نتائج التحليل يف شكل خطط وبرامج قصرية ومتوسطة
وطويلة عىل أن تكون هذه الخطط يف إطار حلول مشكالت
التنمية.
ثانياً :االستخدام األمثل للموارد الطبيعية وتحويلها ملنافع
اقتصادية:
ُذكر يف هذا املوضوع أن السودان يتمتع مبوارد ضخمة ولكن
هناك ضعف يف استغالل هذه املوارد وتحويلها اىل منافع
اقتصادية .وىف هذا السياق البد من اإلشارة إىل رضورة تحول
الباحثني من املنهج االستعرايض ملواردنا الطبيعية إىل منهج
نحاول من خالله اإلجابة عىل هذه األسئلة :ماذا ننتج؟ وكيف
ننتج؟ وكيف نعظم املنفعة من مواردنا الطبيعية؟ وكيف
تعجل برامج التنمية من النمو االقتصادي؟ وكذلك يجب أن
يكون هناك إطار زمني ميكن من خالله الوصول إىل املستويات
القصوى من االستغالل للموارد الطبيعية واإلمكانيات
االقتصادية األخرى .وقطعاً فإن هذا الغايات تأخذ أزمان
طويلة املدي ولكن يجب التحرك سنوياً نحو هذه الغايات
حتى نتمكن من بلوغها يف نهاية املطاف .وكذلك فإن هذا
املنهج يتطلب برامج قوية وفعالة للتعبئة العامة لكل مكونات
الدولة مبا فيها املجتمع لتحقيق األهداف طويلة املدى.
ثالثاً :تراكم رأس املال:
يعترب التمويل املحيل واألجنبي من املحاور الهامة النطالقة
التنمية يف السودان .وبالرغم من الجهود املبذولة يف متويل
التنمية إال أن هناك فرص أخرى تحتاج إىل مزيد من الجهود
لزيادة رأس املال الالزم للتنمية وهذه الفرص تتمثل يف:
استقطاب مدخرات العاملني بالخارج ،زيادة معدالت االدخار
واستقطاب رؤوس األموال األجنبية .وهذه املحاور تحتاج اىل
جهود عدة مثل رفع الوعي الشعبي برضورة االدخار والتحول
من األمناط االستهالكية السالبة .ويف إطار تحريك العرض
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نحتاج إىل جهود كبرية لجذب االستثامرات األجنبية وتصميم
أساليب تسويقية حديثة.
رابعاً :دعم البحث العلمي وتطبيقاته:
يعترب البحث العلمي محور هام النطالقة التنمية يف السودان.
ومخرجات البحث العلمي يف حالة تطبيقها يف الواقع العميل
يكون لها أثر كبري يف جميع مؤرشات االقتصاد الكيل ،مبا
فيها تغيري تركيبة العرض الكيل ليكون أكرث مرونة وإستجابة
للتغريات والزيادات التي تحدث يف الطلب املحيل والخارجي.
ويجب زيادة نسبة املوارد املالية املخصصة لدعم البحث
العلمي يف القطاعني العام والخاص .ويف مرحلة أولية يجب
دعم البحث العلمي يف املجاالت ذات الصلة بزيادة اإلنتاجية
وتخفيض التكاليف والتكنولوجيا .وكذلك هناك رضورة لتجميع
مخرجات البحث العلمي وخاصة توصيات رسائل املاجستري
والدكتوراه ذات الصلة بالتنمية وتعظيم املنفعة االقتصادية
من هذه التوصيات.
خامساً :التكنولوجيا:
تأيت التكنولوجيا كمطلب أسايس من متطلبات التنمية
االقتصادية يف السودان .واملطلوبات املتعلقة بالتكنولوجيا
هي :تطوير وتوطني التكنولوجيا ،إسترياد التكنولوجيا يجب أن
يكون وفق املعايري العلمية واالقتصادية ،نرش ثقافة االخرتاع
واإلبداع وتشجيع التطوير التكنولوجي ،تكثيف التدريب
للمهندسني والفنني والعامل ورعاية الدولة ومؤسسات القطاع
الخاص للتكنولوجيا.
سادساً :تفعيل دور املجتمع:
وأخرياً ميكن القول إن التنمية االقتصادية ليست مسئولية
الحكومة فقط بل هي مسئولية الدولة باعتبارها تتضمن
الحكومة والشعب ،أو املجتمع يف نطاق جغرايف معني.
وأن سيادة فكرة مسئولية الحكومة الكاملة عن التنمية يف
السودان هى فكرة خاطئة وتؤدى إىل ضعف تنفيذ برامج
التنمية .وللفرد واملجتمع مسئولية أصيلة يف التنمية .واملجتمع
بكافة مؤسساته (االتحادات والجامعات والجمعيات والروابط
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واللجان الشعبية واإلعالم ومراكز البحوث) يجب أن تشارك
بفعالية يف تخطيط وتنفيذ برامج التنمية .وكذلك من الرضورة
مبكان إيجاد وسائل وآليات فعالة لكيفية مشاركة املجتمع.
ويف منحى متصل هناك بعض العادات والتقاليد االجتامعية
املعوقة ملسرية التنمية وهذه العادات يجب حرصها والتخلص
منها تدريجياً.

املراجع:
 /1تقرير بنك السودان للعام 2012مhttp://www.cbos. .
gov.sd
 /2تقرير بنك السودان للعام 2013مhttp://www.cbos. .
gov.sd
 /3د .عبد الوهاب عثامن شيخ موىس ،منهجية اإلصالح
االقتصادي يف السودان ،الجزء الثاين ،مطبعة برنتش للطباعة
والتغليف ،الخرطوم2012 ،م.
 /4د .أحمد مجذوب أحمد ،االقتصاد السوداين بني املتطلبات
العلمية واإلختيارات السياسية ،هيئة األعامل الفكرية،
الطبعة األويل ،رشكة مطابع العملة السودانية ،الخرطوم،
2013م.
 /5د .مهدي عثامن الركايب ،أثر عائدات النفط عىل منط
اإلنفاق الحكومي يف السودان .رسالة دكتوراه يف االقتصاد
غري منشورة ،أكادميية السودان للعلوم ،الخرطوم2008 ،م.
 /6د .سليامن سيد أحمد السيد ،الزراعة وتحديات العوملة،
مركز الدراسات اإلسرتاتيجية ،الطبعة األويل ،مطبعة جامعة
الخرطوم ،الخرطوم1999 ،م.

�سيا�سات

إعداد
منترص مجذوب حامد
إدارة السياسات

�أ�ضواء على..
�سيا�سات بنك ال�سودان املركزي
ال�سارية
صدرت سياسات بنك السودان املركزي للعام  2015متسق ًة مع موجهات
وأهداف املوازنة العامة للدولة للعام  2015والربنامج االقتصادي الخاميس
( ،)2019 - 2015مستهدف ًة املساهمة يف تحقيق االستقرار االقتصادي عن
طريق استقرار املستوى العام لألسعار وتحسني أداء ميزان املدفوعات وتحقيق
إستقرار سعر الرصف وضبط سوق النقد االجنبي.
باإلضافة اىل تطوير سوق رأس املال بهدف جذب رؤوس االموال املحلية
واالجنبية ونرش برامج التمويل االصغر مبا يخفف من حدة الفقر ،كذلك العمل
عىل تطوير التقنية املرصفية ونظم الدفع اإللكرتونية وتطوير وتعميق أسلمة
الجهاز املرصيف وتحسني وتطوير إدارة العملة.
اشتملت سياسات بنك السودان املركزي للعام  2015عىل تسعة محاور وفيام
ييل ايجاز ملا تضمنته هذه املحاور:
 .1محور االستقرار النقدي :يهدف هذا املحور اىل استقرار املستوى العام
لالسعار عن طريق النزول مبعدالت التضخم إىل حدود  %25.9يف املتوسط
وذلك بانتهاج سياسة نقدية ترشيدية للحد من السيولة الفائضة يف االقتصاد،
وباستهداف معدل منو اسمي يف عرض النقود يف حدود  %15.3لإلسهام يف
تحقيق معدل منو حقيقي يف الناتج املحيل اإلجاميل يف حدود .%6.3
 .2محور سعر الرصف والقطاع الخارجي :يهدف هذا املحور اىل تحقيق
استقرار ومرونة سعر الرصف عرب تنظيم وضبط سوق النقد األجنبي،
وتحسني أداء ميزان املدفوعات ،وذلك برتقية وتشجيع الصادرات ،واستقطاب
مدخرات السودانيني العاملني بالخارج وجذب االستثامرات األجنبية املبارشة
واستمرار بنك السودان املركزي يف رشاء وتصدير الذهب ،وكذلك االستمرار
يف تفعيل اعتامد اليوان الصيني يف تسوية املعامالت بني السودان والصني
وتشجيع عمليات التصنيع وإعادة التصدير يف املناطق الحرة السودانية.
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 .3محور استقطاب واستخدامات املوارد :يهدف هذا املحور
إىل تهيئة البيئة املرصفية وتحسني قدرة الجهاز املرصىف
عىل استقطاب املدخرات بالعملتني املحلية واألجنبية
وتحقيق أقىص قدر من الشمول املايل ،وذلك من خالل
توجيه القدر األكرب من موارده املالية للتمويل بغرض
تحقيق أهداف الربنامج االقتصادي الخاميس املتمثلة يف
زيادة اإلنتاج من املنتجات الزراعية والصناعية والنفط
واملعادن لزيادة الصادرات وإحالل الواردات ،وذلك عن
طريق التمويل املبارش من املصارف أو تكوين محافظ
فيام بينها ودعم التمويل األصغر والتمويل ذي البعد
االجتامعي ،وذلك بتطبيق هامش ربح بنسبة  %12يف
العام (كمؤرش) ،واالستمرار يف حظر رشاء العربات ورشاء
وتشييد العقارات واألرايض ،إال ما استثني منها مبوجب
منشور اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز املرصيف رقم
( )2014/3الصادر بتاريخ  13مايو .2014
 .4محور االستقرار املايل والسالمة املرصفية :يهدف هذا
املحور إىل تحقيق االستقرار املايل واملحافظة عىل السالمة
املرصفية وتهيئة البيئة املالية املناسبة مبا يحقق االستقرار
املايل والكفاءة يف عملية استقطاب وتخصيص املوارد املالية
املرصفية الالزمة لتمويل النشاط االقتصادي وتطوير سوق
رأس املال بهدف جذب رؤوس األموال املحلية واألجنبية،
وذلك عن طريق تفعيل إجراءات اإلرشاف والرقابة
املرصفية مبا يوائم التطورات العاملية يف هذا املجال.
 .5محور نظم الدفع والتقنية املرصفية :يهدف هذا املحور إىل
تطوير نظم الدفع وزيادة انتشارها وترقية العمل املرصيف
يف جميع واليات السودان باستخدام أنظمة تقنية متطورة،
وذلك بالتوسع يف نظم الدفع الحديثة وإدخال الخدمات
اإللكرتونية من خالل أحدث مبتكرات التقنية املرصفية
العاملية املتاحة وذلك وفقا ملا جاء يف الئحة تنظيم أعامل
نظم الدفع للعام .2013
 .6محور التمويل األصغر :يهدف هذا املحور للمساهمة يف
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دفع عملية التنمية االقتصادية واإلجتامعية من خالل زيادة
إسهام التمويل األصغر يف الناتج املحيل اإلجاميل وتحقيق
العدالة االجتامعية عرب التخفيف من حدة الفقر بتوفري
فرص التوظيف الذايت والعمل الحر املستدام وإشاعة
روح املبادرة واإلبتكار لزيادة الدخول واألصول ملختلف
الرشائح الفقرية النشطة اقتصادياً ،وذلك بتوظيف نسبة
الـ  %12من املحفظة التمويلية اإلجاملية لكل مرصف
للتمويل األصغر والتمويل ذو البعد االجتامعي.
 .7محور تطوير وتعميق أسلمة الجهاز املرصىف واملؤسسات
املالية :يهدف هذا املحور اىل تطوير وتعميق أسلمة
الجهاز املرصىف واملؤسسات املالية بتفعيل دور الهيئة العليا
وهيئات الرقابة الرشعية باملصارف واملؤسسات املالية،
وذلك عن طريق التطبيق العميل للموجهات الفقهية
للمعامالت فيام يتعلق بتفعيل سوق مابني املصارف
وابتكار أدوات مالية جديدة تواكب املتطلبات املتجددة
للسياسة النقدية والسوق املايل.
 .8محور فروع بنك السودان املركزي :يهدف اىل استكامل
وتوسيع املهام الوظيفية للفروع وهياكلها التنظيمية
املتعلقة بالنشاط االقتصادي والتموييل واملرصىف عىل
مستوى الواليات ،وذلك لتحقيق األهداف املتمثلة يف
تعزيز الدور الرقايب والتنظيمي لتطوير وتنمية الجهاز
املرصيف واملؤسسات املالية غري املرصفية بالواليات.
 .9محور إدارة العملة :يهدف هذا املحور إىل تطوير إدارة
العملة واملحافظة عليها نظيفة وتوفري إحتياجات االقتصاد
من العملة الورقية واملعدنية والحفاظ عىل الحجم األمثل
لإلصدار والرتكيبة الفئوية املثىل لفئات العملة ،كذلك
العمل عىل مكافحة التزييف والتزوير بالتنسيق مع الجهات
األمنية وتعديل النصوص القانونية املتعلقة بجرائم تزييف
وتزوير العملة بالتنسيق مع الجهات العدلية.
وملتابعة تنفيذ سياسات العام  ،2015أصدر بنك السودان
املركزي عدد من املنشورات والتعاميم متثلت يف اآليت:

منشورات وتعاميم اإلدارة العامة للسياسات والبحوث
واإلحصاء:
 .1املنشور الخاص بتعديالت ضوابط وإجراءات النقد
األجنبي رقم  1/2015بتاريخ  28يناير  2015حيث نص
املنشور عىل اآليت:
أوال :إلغاء املنشور رقم  2012/12الصادر بتاريخ 2012/7/1م
الخاص بطرق الدفع للصادرات والواردات عرب املعابر
(البحرية والربية والنيلية والجوية) واملنشور رقم 2012/16
الصادر بتاريخ 2012/9/23م
ثانياً :منح الحرية للمصارف يف فتح حسابات خاصة بالنقد
األجنبي وحسابات مقيدة بالعملة املحلية وحسابات حرة
بالنقد األجنبي وحسابات أخرى بالنقد األجنبي للجهات التي
وضحها املنشور دون الرجوع لبنك السودان املركزى كام أكد
املنشور عىل رضورة التقيد بضوابط وقوانني ( )KYCمتطلبات
اعرف عميلك و ( )AML/CFTمكافحة غسل االموال ومتويل
االرهاب ( )FATCAوقانون االمتثال الرضيبي االمرييك
 .2املنشور الخاص بضوابط حسابات النقد األجنبي للفنادق
والجهات العاملة يف األنشطة السياحية رقم  2/2015بتاريخ
 28يناير  2015حيث نص املنشور عىل اآليت:
أوالً :إلغاء تعميم إدارة السياسات الصادر بتاريخ 2012/6/5
الذي منح الحرية للعمالء األجانب بدفع الخدمات الفندقية
بالعملة املحلية أو األجنبية.
ثانياً :إلزام العمالء األجانب بدفع قيمة الخدمات الفندقية
واألنشطة والخدمات السياحية بالعمالت األجنبية القابلة
للتحويل فقط.
ثالثاً :االلتزام بضوابط فتح واستخدام حسابات الفنادق
والجهات العاملة يف مجال األنشطة السياحية بالنقد األجنبي.
 .3املنشور الخاص بتعديالت ضوابط حسابات مؤسسات
التعليم العايل بالنقد األجنبي رقم ( )2015/3الصادر بتاريخ

 28يناير  :2015حيث سمح املنشور ملؤسسات التعليم العايل
بتغذية حساباتها دون الرجوع لبنك السودان املركزي بعد
ابراز املستندات الالزمة كام وضح املنشور االوجه التي يتم
من خاللها استخدام موارد مؤسسات التعليم العايل من النقد
االجنبي.
 .4املنشور الخاص بحسابات املقاولني املحليني بالنقد األجنبي
رقم ( )2015/4الصادر بتاريخ  18فرباير  2015حيث تضمن
املنشور اآليت:
أوالً :إلغاء البند ( )1من الفقرة ثالثاً الحسابات األخرى
بالنقد األجنبي املتعلقة بحسابات املقاولني املحليني من
منشور إدارة السياسات رقم ( )2015/1الصادر بتاريخ
2015/1/28م.
ثانياً :يسمح للمصارف فتح حسابات بالنقد األجنبي للمقاولني
املحليني الذين يتعاقدون مع الجهات األجنبية العاملة
بالسودان أو بالخارج واملتمثلة يف الرشكات العاملة يف مجال
البرتول والذهب واملعادن األخرى ،واإلنشاءات بأنواعها
واألنشطة األخرى وكذلك البعثات والهيئات الدبلوماسية
واملنظامت الدولية واإلقليمية ،واملنظامت الطوعية والخريية
ومنظامت األمم املتحدة وأي جهات أجنبية أخرى عاملة
بالسودان ،أو خارجه حسب ضوابط فتح واستخدامات
الحسابات املوضحة باملنشور.
 .5املنشور الخاص بصادر الذرة رقم ( )2015/5الصادر
بتاريخ  19فرباير  ،2015احتوى املنشور عىل اآليت:
أوالً :إلغاء منشور إدارة السياسات رقم  2014/5الصادر
بتاريخ 2014/4/21م
ثانياً :السامح للمصارف بتكملة اإلجراءات املرصفية الخاصة
بتصدير الذرة رشيطة االلتزام بأن يتم التصدير بطريقة
الدفع املقدم أو االعتامدات املستندية إطالع ()sight/LC
فقط.
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االحتاد النقدي الأوربي
�أ�ضواء
على

مقدمة:
تم إطالق مقرتح الوحدة النقدية األوربية يف عام  ،1985بعد اتفاق رؤساء
مجموعة الدول األوربية ،والذي تم مبوجبه تكليف لجنة مقرتحات الخاصة
لتنفيذ مرشوع الوحدة االقتصادية النقدية يف عام  1992واستكامل الخطوات
االجرائية الخاصة بتنفيذ التكامل االقتصادي النقدي بني الدول االعضاء
بهدف استغالل املوارد االقتصادية املتاحة للدول مجتمعة ومن ثم العمل
بنظام العملة النقدية املوحدة (يورو) والتي تم اعتامدها كعملة ل 15دولة
أوربية تستخدم يف تسوية املعامالت التجارية واملالية بني هذه الدول ،كام تم
اعتامدها كعملة عاملية بجانب الدوالر والعمالت األخرى القابلة للتحويل.
اإلجراءات والخطوات التى أدت اىل قيام العملة األوربية املوحدة:
مرت عملية قيام تبني العملة األوربية املوحدة بعدة اجراءات وخطوات ميكن
إيجازها يف اآليت:
 توقيع اتفاقية تأسيس االتحاد االقتصادي الجمريك للمجموعة األوربيةللفحم والصلب (البيولونكس) يف عام  ،1947يشمل ثالث دول أوربية هي
(هولندا ،بلجيكا ،لكسمبورغ).
 تكوين املنظمة األوروبية للتعاون االقتصادي من 16دولة تعهدت مبوجبهامامرسة تعاون وثيق يف عالقاتها االقتصادية يف عام .1949
 أنشأت فرنسا وأملانيا وايطاليا ودول البيولونكس (املجموعة األوروبية للفحموالصلب) يف عام  ،1951بهدف التوصل إىل سوق أروبية مشرتكة يف هاتني
السلعتني اإلسرتاتجيتني.
 توقيع معاهدة روما يف عام  ،1957والتي تعد الوثيقة املؤسسة للمجموعةاالقتصادية األوربية ،التي تم مبوجبها انشاء السوق األوربية املشرتكة.
 وقعت دول املجموعة األوربية عام  ،1957اتفاقاً عىل تأسيس املجموعةالنووية األوربية (.)EEC
باإلضافة إىل ذلك تم اعداد مجموعة من الدراسات والتقارير بهدف إنشاء
االتحاد النقدي األوريب ،يذكر منها اآليت:
دراسة وارنــر (:)Pierre Werner
أعدها السيد /بيري وارنر وزير املالية ورئيس وزراء لوكسمبورغ ،عىل إثر
االقرتاح الذي قدمته أملانيا إلنشاء اتحاد نقدي أوريب ،وتضمنت هذه الدراسة

إعداد
عيىس أحمد ترايو
إدارة البحوث والتنمية
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وضع خطة مفصلة لتحقيق الوحدة النقدية األوربية بصورة
تدريجية عام  ،1971والتي اقرتحت انشاء اتحاد نقدي أوريب
خالل مدة ترتاوح من ( )10 - 7سنوات ،ولتحضري إنشاء االتحاد
األورويب النقدي يف ثالثة مراحل ممتدة عىل فرتة عرش سنوات
حيث توقع الرشوع فيها سنة  ،1980من خالل الخطوات
التالية:
 املرحلة األوىل يتم تخفيض هوامش التقلبات بني العمالتللدول األعضاء.
 املرحلة الثانية يتم التحرير الكيل لحركة رؤوس األموال معاندماج األسواق املالية وال سيام األنظمة املرصفية.
 املرحلة الثالثة يتم تثبيت أسعار الرصف بني مختلف العمالتاألوربية للمجموعة.
كام اقرتحت الدراسة تأسيس مركز قرار للسياسة الظرفية (معدل
الفائدة ،تسيري االحتياطيات ،تكافؤ أسعار الرصف…) .وكذلك
التنسيق بني السياسات االقتصادية ،خاصة امليزانيات وكيفية
متويل بالعجز ،باإلضافة إىل التنسيق بني الترشيعات الرضائبية
القومية بالرتكيز عىل السياسات الهيكلية للرشاكة األوروبية.
تقرير ديلور (:)Delors
تم تأسيس لجنة املجلس األوريب يف عام  ،1988برئاسة «جاك
ديلور» وتضم محافظي البنوك املركزية للدول االعضاء .وذلك
لوضع الخطوات التي تقيض يف املحصلة النهائية انشاء االتحاد
االقتصادي األوريب ،وقد اقرتحت هذه املجموعة خطة لتحقيق
الوحدة النقدية ووضع التقرير ثالثة قواعد اساسية لهذ الوحدة:
 التحويل الشامل للعمالت. تكامل املصارف واالوراق املالية االخرى. إلغاء هوامش التذبذبات واملحافظة عىل املساواة يف اسعارالرصف للعمالت االعضاء.
 .1نظام الثعبان النقدي ()Snake in the Tunnel
أقر مجلس وزراء الرشاكة االقتصادية األوروبية ( )CEEيف عام
 1972كيفية التعامل واملحافظة عىل هامش تقلب بني العمالت
األوروبية (الثعبان) وبني الدوالر األمرييك ،وتم ابقاء الدوالر
ليقوم بدور العملة املرجعية بالنسبة للعمالت األوروبية،
يأخذ املنحنى شكل الثعبان يتموج داخل النفق(الدوالر) بدالً
من خفضها ورفعها حسب الظروف.

شكل ()1
الثعبـان النقـدي

 :Pميثل تكافؤ العمالت األوروبية بالنسبة للدوالر.
Source: P. Kauffman; L’euro; Dunod; 2 Edition, Dalloz,
Paris, 1999, p: 56.

يوضح الشكل أعاله تقلبات الهوامش بني الدوالر والعمالت
األخرى لتصل إىل ( .)%2,25 ±ونتج عن ذلك أنه ميكن
لعملتني أوروبيتني أن تتقلب إحداهام أكرث من األخرى إىل أن
تصل نسبة التغري إىل (.)%9
 .2معاهـدة ماسرتخـت:
بعد فشل نظام الثعبان النقدي تم التوقيع عىل معاهدة
جديدة يف «ماسرتخت» يف فرباير  ،1992ودخلت حيز التنفيذ
يف عام  ،1993وتم إعالن قيام الوحدة االقتصادية بني الدول
األوربية يف يناير من عام  .1993وقد حددت اتفاقية ماسرتخت
سيناريو قيام الوحدة النقدية األوروبية ،وتحديد مراحل
الوصول إىل صدور عملة موحدة ،وهي ثالث مراحل كام ييل:
املرحلة األوىل :ور ّكزت فيها الدول األعضاء عىل الوصول إىل
درجة عالية من التقارب يف السياسات االقتصادية والنقدية،
وأن تتجنب حدوث عجز مفرط يف موازناتها العامة أو زيادة
كبرية يف الديون الحكومية.
املرحلة الثانية :وهي املرحلة التي اهتمت بتنفيذ مجموعة
من السياسات والربامج االقتصادية لتحقيق التقارب املطلوب
بني الدول يف املجال االقتصادي؛ وذلك من خالل تحقيق
معدالت متقاربة يف بعض املؤرشات االقتصادية ،مثل :معدل
التضخم ،وسعر الفائدة ،وعجز املوازنة ،وأسعار الرصف ،كام
تم يف هذه املرحلة وضع أسس إنشاء مؤسسة النقد األوروبية
( )E.M.Iالتي تحولت فيام بعد إىل البنك املركزي األورويب،
وامتدت هذه املرحلة من عام  1994حتى عام .1999
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حركة تغيري اليورو مقابل الدوالر /الني/اليوان
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املرحلة الثالثة :وهي املرحلة التي تم فيها اإلعالن عن ميالد
العملة األوروبية (اليورو) ،وتم تثبيت أسعار رصف عمالت
الدول املشاركة فيها بصورة نهائية ،وصاحب ذلك إنشاء البنك
املركزي األورويب ( )ECBالذي يضم كل البنوك املركزية للدول
األعضاء ،ويف اجتامع القمة الذي عقد يف مدريد عام ،1995
متت املوافقة عىل االقرتاح األملاين بتعديل اسم العملة األوربية
من االيكو اىل اليورو وان يحل اليورو محل االيكو مع بداية
عام  ،1999وان تنتقل جميع الحقوق وااللتزامات املقومة
بااليكو اىل اليورو عىل اساس ( 1ايكو =  1يورو).
ويف عام  ،1996وضع املجلس األوريب اإلطار القانوين لعملية
التحول اىل اليورو عام  ،1999وتم اعطاء مهلة حتى مايو
 ،1998لكل الدول االعضاء حتى تستوىف رشوط االنضامم اىل
هذه العملة ،ومل تشرتط االتفاقية حتمية مشاركة كافة الدول
االعضاء يف العملة املوحدة منذ بدايتها ،ولكن تم االتفاق عىل
أن تبدأ العملة املوحدة عام ،1999مبشاركة الدول التي نجحت
يف تحقيق رشوط االنضامم إىل الوحدة النقدية األوربية.
شكل ( :)2يوضح النظام األوريب للبنوك املركزية

الشكل رقم ()3
يوضح حركة تغيري اليورو مقابل بعض العمالت الرئيسية
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يتضح من الشكل أعاله ،تذبذب قيمة اليورو مقابل العمالت
الرئيسية حسب حركة سوق العمالت ارتفاعا وانخفاضا ويرتبط
ضعف اداء حركة اليورو خاصة بعد االزمة املالية األوربية
بتنامي التوقعات يف السوق بأن البنك املركزي األورويب
سيتحرك ملواجهة شح السيولة يف السوق.

النظام األورويب للبنوك املركزية
البنوك املركزية الوطنية لالتحاد األوريب
 -1تترصف طبقاً لتوجيهات
البنك املركزي األوريب.
 -2متارس نشاطات خاصة
كتوزيع القروض وجمع
املوارد املالية وتسيري وسائل
الدفع.

البنك املركزي األوريب
املجلس التنفيذي
 -1يجسد السياسة النقدية
طبقاً لتوجيهات مجلس
املحافظني.
 -2يعطي التعليامت
الالزمة للبنوك املركزية
الوطنية.

مجلس املحافظـني
-1يتخذ القرارات الالزمة لتنفيذ
مهام  ،* SEBCتحديد السياسة
النقدية ،قيادة عمليات التبادل
وتسيري احتياطيات التبادل.
-2يتخذ االجراءات الالزمة لضامن
احرتام توجهات وتعليامت البنك
املركزي األوريب.

املجلس العام
يهدف اىل ارشاك
الدول االعضاء التي
مل تنضم بعد بشكل
كامل اىل االتحاد
النقدي األوريب يف
القرارات املتخذة.

املصدر :وصاف عتيقة وعاشور سهام ،نظام النقد األوريب امللتقى الدويل حول اليورو واقتصاديات الدول العربية ،القاهرة ،2005 ،ص.133
* النظام اإلداري للبنوك املركزية.
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الدورس املستفادة من االتحاد النقدي األوريب:
• رشوط التحول نحو إنشاء عملة موحدة ليست ضامنا كافيا
الستقرار االتحاد النقدي ،فان السياسة النقدية املوحدة قد
تؤدى اىل عدم االستقرار يف دول االتحاد ،اال انها قد تساعد
مجموعة من الدول عىل حساب الدول األخرى ،مث ًال إذا
كانت السياسة النقدية انكامشية فإنها سوف تساعد الدول
التي تعاين من الضغوط التضخمية ،بينام تعقد مشكالت
الدول التي تواجه ضغوطا انكامشية.
• وجود الدولة عضوا يف االتحاد النقدي يفرض عليها أن تتابع
عن كثب تنافسيتها الخارجية سواء داخل منطقة االتحاد
النقدي أو خارج االتحاد النقدي ،الن ارتفاع األسعار يف إحدى
الدول األعضاء يؤدي إىل أن سلعها تصبح أكرث كلفة بالنسبة
للخارج ،ومن ثم سوف تفقد هذه الدولة جانبا من إيراداتها
بالنقد األجنبي نتيجة لرتاجع صادراتها واحتامل حدوث عجز
يف ميزان مدفوعاتها ،األمر الذي يؤدي إىل إضعاف قدرتها
عىل الوفاء بالتزاماتها الخارجية ،وبصفة خاصة عندما يتزايد
اعتامد هذه الدولة عىل التمويل الخارجي فإن تأثري هذه
املشكلة يصبح أكرث وضوحا.
• دور البنك املركزي يف االتحاد النقدي يعترب مهام يف تحقيق
االستقرار االقتصادي للدول األعضاء يف االتحاد ،وذلك من
خالل سعيه الدائم عىل تثبيت مستويات الطلب الكيل عن
طريق املزيد من التوسع النقدي يف أوقات األزمات ،وذلك
لتحفيز مستويات النشاط االقتصادي .خالل فرتة األزمة أو
الفرتة السابقة عليها ،مل يقم البنك املركزي األورويب مبا يجب
أن يقوم به لتحقيق االستقرار يف الكتلة النقدية األوروبية،
فقد سمح البنك املركزي األورويب ملستويات النشاط
االقتصادي بأن ترتاجع بصورة حادة يف منطقة اليورو بدون
اتخاذا اإلجراءات الالزمة للتعامل مع هذا الرتاجع ،نظرا ألن
السياسة النقدية األوروبية كانت متشددة بشكل عام والتي
كانت تساعد اليورو عىل استمرار االرتفاع يف مقابل العمالت
األخرى ،خاصة الدوالر غري أنه مع بروز األزمة املالية األوربية
بدأ اليورو يدفع مثن هذه السياسات النقدية غري املواتية.
• إنه ال بد من إعطاء األولوية املطلقة لتعزيز اآلليات الرامية
إىل منع السياسات الداعمة للتقلبات الدورية والصدمات

املالية عىل مستوى الدول األعضاء ،وذلك من خالل وضع
نظام دقيق ملراقبة األوضاع املالية يف الدول األعضاء ،وتعزيز
مصداقية وشفافية القواعد املحاسبية التي تتبعها الدول
األعضاء والتي يتم يف ضوئها تعريف وتحديد عجز امليزانيات
العامة للدول األعضاء ،ونسبة الدين العام إىل الناتج املحيل
اإلجاميل ،إىل جانب املتابعة اللصيقة لنمو فقاعات األصول
املالية يف الدول األعضاء ،والتي ميكن أن تتسبب يف حال
انفجارها يف إحداث الركود يف دول االتحاد النقدي.
• لقد أبرزت أزمة اليونان بوضوح أن العملة املوحدة ال
تقتيض فقط مجرد تنسيق يف السياسات النقدية وإسناد
مهمة رسم هذه السياسات لبنك مركزي موحد مثل البنك
املركزي األورويب ،وإمنا يجب أن يكون هناك قدر عال جدا
من التنسيق يف السياسات املالية للدول األعضاء مبا يسمح
بتجنب آثار أي تدهور يف األوضاع املالية ألي من الدول
األعضاء عىل العملة املوحدة.

املراجع:
 /1مصطفى كامل  -العملة األوربية املوحـدة وانعكاساتهـا
عىل واقع املصارف العربية مـع الرتكيز عىل حالة مرص .2009
 /2محمد ابراهيم السقا  -الدروس املستفادة من االتحاد
النقدي األورويب  -جريدة الوطن البحرينية .2010
 /3قراءات مختلفة عن املوضوع يف موقع
https://www.ecb.europa.eu/home
 /4موقع  OANDAلحركة العمالت.
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دور اختبارات ال�ضغط
يف حتقيق اال�ستقرار
املايل

مـاذا
تعرف عن

عبد املنعم أحمد عبد الوهاب
اإلدارة العامة للرقابة املرصفية
إدارة التفتيش

مقدمة:
أثبتت األزمة املالية العاملية يف عام  2008أن هناك حاجة ماسة لتطوير أدوات تعزيز
االستقرار املايل ،ومنذ بداية األزمة التي أثرت سلباً عىل األسواق املالية منتصف عام
 ،2007واجهت املصارف صعوبة يف الحصول عىل التمويل ويف إدارة سيولتها بشكل
عام ،حيث أظهرت هذه الحوادث الحاجة اىل تحسني تطبيقات إدارة املخاطر وإدخالها
ضمن اإلدارة اليومية للمخاطر خصوصاً مخاطر السيولة من أجل ضامن التأكد من
سالمة الفرضيات التي تعتمدها املصارف يف إدارة سيولتها .ويف ظل ما تشهده األسواق
العاملية من تداعيات ال تزال تلقي بظاللها عىل صناعة الصريفة يف العامل ،وتجنباً للوقوع
يف املخاطر املستقبلية ،فقد قامت املؤسسات الرقابية العاملية (بازل) واإلقليمية (مجلس
الخدمات املالية اإلسالمية ،واللجنة العربية للرقابة املرصفية) بإصدار توجيهات للبنوك
تفيض بإستخدام تقنيات مختلفة لتعزيز قدرتها عىل مواجهة االنكشافات يف ظل أوضاع
وظروف عمل غري مواتية ،ويعرف ذلك باختبارات الضغط ،وذلك من أجل تعزيز إدارة
املخاطر يف هذا القطاع.
نظراً ملا تنتجه األزمات املالية من تكاليف ضخمة عىل املصارف بسبب عدم قراءة
مستقبل املخاطر املرصفية ،أعطى ذلك نظام اختبارات الضغط أهمية قصوى لبناء مناذج
متكن املؤسسات املالية من القدرة عىل تحمل الضغوط يف ظل أسوء السيناريوهات،
لذلك يهدف هذا املقال إىل التعريف مبفهوم اختبارات الضغط ،كام يهدف ملواكبة
تطورات سوق املال بغرض الوصول آلليات تقلل من حجم املخاطر املستقبلية.
مفهوم اختبارات الضغط:
يقصد باختبارات الضغط ( )Stress-Testingبأنها أداة يتم استخدامها من قبل البنوك
إلدارة املخاطر املستقبلية وقياس مدى قدرة املرصف عىل الوفاء بإلتزاماته يف ظل
أوضاع الظروف العادية وغري العادية ،عىل أن تقوم اختبارات الضغط بتنبيه املرصف
بالنتائج السلبية غري املتوقعة((( ،عىل أن يتم ذلك من خالل قياس أثر املتغريات الداخلية
1) Consultative Document - Principles for sound stress testing practices and supervision - Issued for
comment by Basel Committee on Banking Supervision -13 March 2009 - January 2009
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والخارجية عىل مجموعة املؤرشات املالية للمؤسسة من
إصول ورؤوس أموال وغريها ،بحيث متكن تلك التقنيات من
التنبؤ باإللتزامات املالية املستقبلية ،عىل أن يستخدم أسوء
السيناريوهات عىل القيم املتنبأ بها مثل الزيادة الكبرية يف
حجم السحوبات الختبار قدرة األصول السائلة باملؤسسة تجاة
تلك السحوبات ودراسة الفرص البديلة ملعالجة األزمة بحيث
تواجه أي زيادة مستقبلية يف اإللتزامات.
تعترب اختبارات الضغط من العنارص املهمة يف نظم إدارة
املخاطر لدى املؤسسات املالية ،خاصة بعد أن أكدت األزمات
التي شهدتها األسواق املالية بأنه ليس كافياً أن تتم إدارة
املخاطر عىل أساس أوضاع العمل العادية Normal Business
 ،Conditionsنظراً ألنه يف حالة التغريات الفجائية يف األسواق
(تغريات األسعار ،الخروج عن سوق العمل ،واإلفالس) فإن
املؤسسات املالية قد تتعرض لخسائر كبرية نتيجة ضغط
مفاجئ يف األوضاع االقتصادية أو اإلجتامعية.
اختبارات الضغط هي واحدة من األدوات الكمية التي تساعد
البنوك املركزية والجهات اإلرشافية األخرى يف تقييم املصارف
وتحديد أضعف البنوك و /أو املؤسسات املالية األخرى للقيام
باملعالجة املناسبة ،وهو أحد أدوات تقليل املخاطر مثل تحليل
الحساسية ،والتنبؤات ،القيمة املعرضة للخطر ( ،)(((VaRو
(((( )CAMELونظم اإلنذار املبكر ((((.)EWS
بصورة عامة تحاول اختبارات الضغط التأكد من أن البنوك
سوف يكون لديها موارد رأساملية كافية ملواجهة الخسائر
التي ميكن أن تتعرض لها يف حال تحقق السيناريو األسوء
من بني السيناريوهات املطبقة ،لذلك يفرتض أن يرتتب عىل
اختبارات الضغط بناء تصور عن مدى قدرة املؤسسات املالية
والنظام املرصيف بشكل عام عىل مواجهة الصدمات املحتمل
حدوثها يف االقتصاد ،إستناداً إىل البيانات املتاحة عن املصارف،
واملعلومات الناجمة من عمليات الرقابة عىل البنك.
تأيت أهمية نتائج اختبارات الضغط يف أنها تساعد عىل إتخاذ
اإلجراءات املناسبة حيال املؤسسات املالية التي تظهر النتائج
تدهور أداء املؤرشات الرئيسية ،أي أن تحتاج لدعم مايل أو
)2) Value at Risk (VaR
)3) (Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity) (CAMEL
)4) Early Warning System (EWS

فني من البنك املركزي ،أو السامح لها باإلفالس ،كام تحدد
النتائج بأن هناك بنوك ذات أداء متميز للمؤرشات ،وهي
البنوك التي تكفي أصولها لتمويل إلتزاماتها وتغطية خسائرها
املستقبلية ،ومن ثم ميكنها أن تستمر يف دورها كوسيط مايل،
وبدون مساعدة حكومية ،فتحديد تلك البنوك التي سوف
تحتاج إىل مساعدة من الحكومة ليك تستمر يف العمل ،هي
تلك البنوك املحتمل أن تكون ذات مالءة مالية عند تحسن
أوضاع اإلقتصاد ،غري أنها تحتاج إىل مساعدة يف أوقات تحول
السيناريو األسوء إىل واقع من خالل تقديم أموال مساندة
(دعم حكومي ،متويل خاص ،أو اإلندماج مع مصارف أخرى).
األغراض األساسية الختبارات الضغط:
ُ /1تعرف املصارف بطرق تقدير مخاطر اإلنكشافات املحتملة
(أي مخاطر عدم قدرة املصارف عىل اإليفاء بإلتزاماتها
مستقب ًال).
 /2تمُ كن املصارف من تحديد ما إذا كانت مخاطر االنكشاف
تتامىش مع طبيعة املخاطر لدى هذه البنوك.
 /3تدعيم املقاييس اإلحصائية للمخاطر التي تستخدمها
البنوك يف مناذج العمل املختلفة القامئة عىل االفرتاضات
والبيانات التاريخية.
 /4تقييم قدرة البنوك عىل الصمود يف األوضاع الصعبة ،وذلك
من حيث قياس اآلثار عىل كل من الربحية ومدى كفاية
رأس املال.
 /5تقديم رؤى حول مدى قدرة القطاع املايل واملرصيف عىل
مواجهة صدمات عوامل اإلقتصاد الكيل مثل سعر الرصف،
الناتج املحيل اإلجاميل ،والبطالة ،والتغريات يف معدالت
التبادل التجاري.
مبادئ اختبارات الضغط:
أصدرت لجنة بازل يف يناير 2009م ورقة عن اختبارات
الضغط تضمنت  15مبدأ للمصارف عند إجراء اختبارات
الضغط لتحصل عىل نتائج جيدة ،منها  6موجهات للجهات
اإلرشافية عىل أن تتعامل مع اختبارات الضغط كجزء أسايس
من منظومة الحوكمة املؤسسية وإدارة املخاطر لدى املرصف،
كام أصدر مجلس الخدمات املالية اإلسالمية هذه املوجهات
مع تغيري يف طبيعة بعض البنود.
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موجهات اختبارات الضغط للجهات اإلرشافية:
عىل الجهات اإلرشافية القيام باآليت:
• إجراء تقييم منتظم وشامل لربامج اختبارات الضغط املطبقة
من قبل املصارف ،والتأكد من أن اختبارات الضغط تشكل
جزا ًء مكم ًال وأساسياً يف عملية التقييم الداخيل.
• الطلب من املصارف باتخاذ اإلجراءات الالزمة يف حالة وجود
نقص يف اختبارات الضغط أو عدم أخذ نتائج اختبارات
الضغط بعني االعتبار.
• التعرف عىل نقاط الضعف ومراجعة الفرضيات الرئيسة
الختبارات الضغط.
• تقييم السيناريوهات املطبقة عىل مستوى املرصف ،ومراجعة
منهجية التطبيق ،مع تقييم تناسب السيناريوهات مع
مخاطر املرصف.
• دراسة نتائج اختبارات الضغط ،واقرتاح الحلول املمكنة يف
حالة الكشف عن مخاطر مستقبلية.
• تعاون السلطات الرقابية الخاصة باملصارف مع السلطات
الرقابية املالية األخرى.
متطلبات تصميم وتطبيق اختبارات الضغط:
إن قيام البنوك بتصميم وتطبيق اختبارات الضغط بشكل
مناسب سيؤدي إىل تعزيز نظام إدارة املخاطر لدى املصارف
ويساعدها يف االستعداد ملواجهة أوضاع السوق الصعبة .لذا،
يتعني عليها القيام مبا ييل:
 إدخال اختبارات الضغط يف عمليات إدارة املخاطر ،وأنتقوم بإجراء هذه االختبارات بصفة دورية.
 توفر البيانات التاريخية. تطوير برامج شاملة الختبارات ضغط تعكس خصائصاملخاطر املحددة يف املحافظ الخاصة بكل بنك ،وعىل
البنوك أن تقوم بتوثيق السياسات واملنهجيات املطبقة يف
هذا الشأن.
 تقدير العالقات التقاطعية بني املتغريات باستخدام النامذجاإلحصائية املناسبة.
 التنبؤ باملؤرشات املالية من واقع البيانات التاريخية. تطبيق سيناريوهات اختبارات الضغط عىل القيم املتنبأبها.
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أنواع اختبارات الضغط للجهات اإلرشافية:
تنقسم اختبارات الضغط إىل نوعني:
• اختبارات الضغط الجزئية  :Micro stress testingوهذا
تقوم به إدارة الرقابة املرصفية بالبنك املركزي للتأكد من
قدرة املصارف عىل العمل يف الظروف الصعبة لكل بنك
عىل حده.
• اختبارات الضغط الكلية  :Macro stress testingهذا
النوع من اختبارات الضغط تقوم به وحدة االستقرار
املايل وذلك بتأثري املؤرشات املالية مبتغريات اإلقتصاد الكيل
لقياس مدى إسقرار القطاع املايل عرب الزمن.
سيناريوهات اختبارات الضغط:
اختبارات الضغط املرصيف هي اختبارات تجرى عىل البنوك
بهدف التعرف عىل قدرتها عىل تحمل الخسائر املستقبلية
التي ميكن أن تتعرض لها يف ظل سيناريوهات محددة حول
األوضاع االقتصادية يف املستقبل ،وهذه السيناريوهات تبدأ
مبا يسمى بالسيناريو األسايس ،أو سيناريو إستمرار األوضاع
الحالية عىل ما هي عليه ،وهنالك سيناريوهات بديلة تختلف
يف درجة حدة الفروض القامئة عليها ،وميكن إستخدام أكرث من
سيناريو بفرضيات محددة ،نذكر منها عىل سبيل املثال اآليت:
 سيناريوهات متعلقة مبخاطر السوق مثل تغريات سعرالرصف.
 سيناريوهات متعلقة مبخاطر االئتامن مثل تعرث أكرث ثالثةعمالء.
 سيناريوهات متعلقة مبخاطر التشغيل مثل زيادة إيراداتاملرصف.
أمثلة مبسطة عن اختبارات ضغط ذو السيناريو الواحد:
مثال:
السيناريو:
تأثري معدالت سحب الودائع عىل السيولة
فرضيات النموذج:
 /1نسبة سحوبات الودائع  %10من إجاميل الودائع.
 /2معدل السحب اليومي  %1من إجاميل الودائع.
 /3التزامات املرصف عبارة عن ودائع فقط.
 /4ثبات إجاميل األصول السائلة والودائع.

املعطيات:
 /1إجاميل ودائع املرصف قبل الصدمة  3500ألف جنيه.
 /2إجاميل األصول السائلة  1000ألف جنيه.
رقم
الصف
 1نسبة سحوبات الودائع
 2معدل السحب اليومي للودائع
قبل الصدمة
 3إجاميل الودائع
 4إجاميل األصول السائلة
 5نسبة األصول السائلة إلجاميل الودائع
بعد الصدمة
 6عدد أيام استنزاف األصول السائلة
 7إجاميل الودائع
 8إجاميل األصول السائلة
 9نسبة األصول السائلة إلجاميل الودائع
البند

القيم

املعادلة

%10
%1

-

3500
1000
%29

4/3

10
3150
650
%21

2/1
))(3 x (%10-1
)((%10 x 3) -4
8/7

نسبة السيولة العامة للمرصف هي حاصل قسمة األصول
السائلة عىل إجاميل الودائع ،فمن الجدول أعاله يتضح أن
نسبة سيولة املرصف  %29قبل الصدمة (تغري سحوبات
الودائع) ،فعند تغري سحوبات الودائع إىل  %10مبعدل %1
من إجاميل الودائع يف اليوم انخفضت الودائع إىل  3150ألف
جنيه نتيجة السحب ،كام انخفضت اإلصول السائلة إىل 650
ألف جنيه بعد تغري معدل سحب الودائع ،مام انعكس عىل
نسبة السيولة باالنخفاض إىل  ،%21عىل أن يتم استنزاف
األصول السائلة الحالية يف  10أيام قادمة ،فعىل املرصف توفري
سيولة قبل العرشة أيام عن طريق اإليداعات أو االقرتاض ،وإذا
زادت نسبة سحوبات الودائع إىل  %15وأصبح معدل السحب
اليومي  %2فإن ذلك سوف يقلل من نسبة السيولة لتصبح
 %16ويستنزف املرصف أصوله السائلة يف  7أيام تقريباً كام
هو موضح يف الجدول التايل:

رقم
البند
الصف
 1نسبة سحوبات الودائع
 2معدل السحب اليومي للودائع
قبل الصدمة
 3إجاميل الودائع
 4إجاميل األصول السائلة
 5نسبة األصول السائلة إلجاميل الودائع
بعد الصدمة
 6عدد أيام استنزاف األصول السائلة
 7إجاميل الودائع
 8إجاميل األصول السائلة
 9نسبة األصول السائلة إلجاميل الودائع

القيم
%15
%2

املعادلة
-

3500
1000
%29

4/3

7.5
2975
475
%16

2/1
))(3 x (%10-1
)((%10 x 3) -4
8/7

املراجع:
 مبادئ اختبارات الجهد للمؤسسات املرصفية – اللجنةالعربية للرقابة املرصفية – صندوق النقد العريب.
 اختبارات الضغط  -مجلة إضاءات – العدد الخامس – دولةالكويت – ديسمرب .2010
- Akhtar Siddique and Iftekhar Hasan - Stress Testing:
Approaches, Methods and Applications - Risk books.
- Consultative Document - Principles for sound stress
testing practices and supervision - Issued for comment
by Basel Committee on Banking Supervision - 13
March 2009 - January 2009.
- Manual for Foreword looking financial stability
reports and stress testing - COMESA monetary
institute - Kenya school of monetary studies Nairobi
- 82013/19/ - Charles Augustine Abuka.
- A framework for stress testing the - UK banking
system - October 2013 Discussion Paper - Bank of
England.
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�أحداث
اقت�صادية

إعداد
أزاهر حسن محمد عيل
إدارة البحوث والتنمية

�أحداث اقت�صادية..
حملية وعاملية
البنك الدويل يعد مب�ساعدة ال�سودان..
ووزير املالية يطالب مبعاجلة الديون
وعد البنك الدويل بالتحرك ملعالجة مشاكل السودان يف مجاالت التنمية وخفض الفقر،
وذلك بالتنسيق مع رشكاء التنمية .وأق َر املدير التنفيذي بالبنك الدويل ملجموعة ( )22دولة
أفريقية من بينها السودان بحق السودان يف االستفادة من مساعدات البنك بحكم عضويته
يف مجموعة البنك وبحكم التزام األخري بالسعي لتحقيق التنمية االقتصادية وخفض الفقر يف
الدول األعضاء .فيام طالب وزير املالية واالقتصاد الوطني البنك الدويل مبساعدة السودان يف
معالجة ديونه الخارجية يف إطار الخيار الصفري املتفق عليه مسبقاً مع دولة جنوب السودان
خاصة بعد استيفائه الرشوط الفنية كافة املوجبة إلعفاء الديون ،مؤكداً التزام السودان بالعمل
عىل استدامة السالم وإنفاذ متطلباته يف املنطقة .كام أكد السيد /الوزير عىل أهمية دور البنك
الدويل بالتنسيق مع صندوق النقد الدويل والرشكاء يف رفع املقاطعة االقتصادية عن السودان،
وتاليف تداعياتها السالبة عىل املواطن والتنمية بحرمان السودان من االستفادة من القروض
امليسة املتاحة عرب البنك وإمكانية توظيفها لبناء قدرات االقتصاد الوطني وتحريك طاقاته،
رَ
بجانب تداعيات املقاطعة سلباً عىل جهود خفض الفقر بالبالد .من جانبه وعد املدير التنفيذي
بالبنك الدويل بالسعي ملساعدة السودان يف حل مشاكله برفعها لجهات االختصاص يف البنك
بالتنسيق مع صندوق النقد الدويل ورشكاء التنمية.

توقع �صدور قرار من جمل�س الوزراء حول زيادة �أجور العاملني بالدولة
أدت الزيادة املطردة يف أسعار السلع إىل اتجاه االتحاد العام
لنقابات عامل السودان ملطالبة الحكومة يف الفرتة األخرية
لزيادة األجور ،حيث أن ضعف األجور أدي إىل فجوة كبرية
بينها وبني أسعار السلع االستهالكية .وتشري التقارير إىل أن
أجور العامل ال تغطي ( )%21من تكاليف املعيشة ،إذ حددت
الحكومة مؤخراً الحد األدىن لألجور بـ( )425جنيهاً بدالً من
( ،)165بينام يرى اتحاد العامل أنه ينبغي أن يصل إىل ()1970
جنيهاً حسب تقديرات اللجنة الثالثية املكونة من اتحاد العامل
وأصحاب العمل ووزارة املالية..
وترتبط الزيادة يف األجور بعوامل عدة منها أزمة املوارد وفقدان
( )%70من إيرادات النفط عقب انفصال جنوب البالد ،فض ًال
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عن األزمة الناتجة من الحرب األهلية والحصار االقتصادي األمرييك.
ويتوقع االتحاد العام لنقابات عامل السودان زيادة األجور يف
األيام القادمة ،ونفى ربط الزيادة باالنتخابات حسب ما تردد،
حيث أن االتحاد بدأ املطالبة بزيادة األجور منذ أغسطس املايض،
قبل إعداد موازنة العام الجاري.
ويرى األمني العام التحاد عامل الخرطوم برضورة الزيادة ،
ألن أجور العاملني ال تكفي ملتطلبات املعيشة وسد احتياجات
العاملني ،مشرياً إىل أن اتحادات العامل لجأت إىل بحث توفري
معينات للعاملني منها اتجاه عامل الخرطوم إىل توفري السكن
والتأمني الصحي وسلة قوت العاملني ،كام يسعى االتحاد إىل
تفعيل الجمعيات التعاونية يف مواقع العمل.

والية نهر النيل تعلن جاهزيتها لإنفاذ مبادرة الرئي�س للأمن الغذائي
وقف السيد نائب الوايل وزير املالية واالقتصاد بنهر النيل
عىل مرشوع القمة الزراعي مبحلية شندي التابع ملجموعة
رشكة (جياد) ،كام وقف عىل عمليات الحصاد واإلنتاج الوفري
للمحاصيل الزراعية وأشاد بالتجربة الناجحة للمرشوع باعتباره
من االستثامرات الوطنية الرائدة التي ستسهم يف تأمني الغداء
وإثراء الصادر حيث أن الوالية أصبحت قبلة جاذبة لالستثامر

بكل أنواعه .حرص املرشوع عىل إدخال التقانة يف العمليات
الزراعية .معلناً جاهزية الوالية إلنفاذ مبادرة رئيس الجمهورية
لألمن الغذايئ .وتم خالل الزيارة تكريم املستثمر الوطني الشيخ
عبد الباسط عىل من قبل الوزير باعتباره أول مستثمر يدخل
تجربة الري املحوري يف السودان.

وزارة تنمية املوارد الب�رشية تعلن دعمها للم�ؤ�س�سات يف
املجال التقني
أكد وزير تنمية املوارد البرشية اهتامم رئاسة الجمهورية بالجودة والتميز يف كافة مؤسسات الدولة ،معلناً دعم وزارته للمؤسسات يف
املجال التقني واملساهمة يف وضع الخطط االسرتاتيجية الشاملة .وأشاد الوزير لدى مخاطبته الندوة السنوية الكربى للجودة بعنوان
(الجودة الشاملة طريقاً للتميز) التي نظمها بنك فيصل اإلسالمي ،بدور بنك فيصل اإلسالمي يف خدمة االقتصاد الوطني وصناعة الصريفة
اإلسالمية ،مشرياً إىل إن انتهاج البنك لتطبيق مبدأ التميز املؤسيس جعله ضمن أفضل ( )50بنكاً عىل مستوى العامل .وأكد املدير العام
لبنك فيصل اإلسالمي إن البنك يقوم بتطبيق الجودة التي تعتمد عىل التناول العلمي ملفهوم الجودة الشاملة ،مشرياً إىل اعتامد البنك
عىل مسار الجودة والتميز يف وضع الخطط لتحقيق األهداف وفتح نافذة لتطبيق مفهوم اإلدارة الناجحة ،مؤكداً حرص البنك عىل تطبيق
املفاهيم الداعية إىل ترقية وتطوير املجتمع لتحقيق أفضل الخدمات ،مشرياً إىل نيل البنك لعدد ثالث جوائز لآليزو لتطبيقه معايري
الجودة العاملية والتميز والبناء املؤسيس.

م�رشوع قانون بالربملان الرو�سي جلذب التمويل الإ�سالمي
قدم نواب روس للربملان مرشوع قانون للدفع بقطاع التمويل
اإلسالمي من أجل جذب تدفقات رؤوس األموال ،يف وقت
تواجه فيه روسيا ركودا اقتصاديا وعقوبات اقتصادية أسهمت
يف هروب مستثمرين من السوق الروسية.
ويقرتح املرشوع السامح للبنوك بالعمل يف األنشطة التجارية،
وهو مفهوم رئييس يف الكثري من هياكل املعامالت املستخدمة
يف منتجات التمويل املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية.
وينظر للمرشوع عىل أنه خطوة أوىل من روسيا لتطوير قطاع
مايل فني سجل منوا فاق العرشات يف عدة بلدان خليجية ويف
جنوب رشق آسيا ،لكنه يلقى صعوبات يف االنطالق بروسيا.
وعىل مرشوع القانون أن يجتاز ثالث قراءات يف الدوما قبل أن
ينتقل إىل املجلس األعىل ،ثم إىل مكتب الرئيس الرويس فالدميري
بوتني لتوقيعه ليصبح ساري املفعول .ويرى خرباء إنه يتعني

أن يقر النواب الروس تعديالت أخرى يف مجاالت مثل الرضائب،
لإلسهام يف تطوير قطاع التمويل اإلسالمي عىل أكمل وجه ،وأضافوا
أن التعديالت سيستغرق إقرارها عاما عىل األقل .وقال عضو لجنة
أسواق املال يف الدوما يجب عىل مصارفنا إيجاد سبل جديدة لجذب
االستثامر يف فرتة الحصار االقتصادي الكامل تقريبا من جانب الغرب.
وأكد رئيس اتحاد وكاالت االستثامر اإلقليمية يف االتحاد الرويس
إن من عوامل دعم الجهود األخرية أن موسكو تتطلع إىل تنويع
أنشطتها االقتصادية بعيدا عن األسواق الغربية .وإن التمويل
اإلسالمي قد يجذب استثامرات أجنبية ويساعد أيضا عىل تعبئة
أموال من مسلمي روسيا البالغ عددهم عرشين مليونا.
وقال الرئيس التنفيذي ملؤسسة ال ريبا فاينانس إنه يتم إعداد
دراسة جدوى بني تكتل مكون من مستثمرين روس وماليزيني
إلنشاء بنك إسالمي قائم بذاته أو وحدة إسالمية داخل بنك رويس.
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م�ساعدات �أوروبية لتخفيف �آثار التق�شف باليونان
أعلن االتحاد األورويب عن تخصيص ملياري يورو ( 2.1مليار
دوالر) لليونان ملساعدتها عىل مواجهة التداعيات اإلنسانية
واالجتامعية لألزمة املالية الحادة وخطط التقشف الصارمة
التي نفذتها الحكومات اليونانية املتعاقبة.
وشددت املفوضية األوروبية عىل أن األموال مخصصة فقط
لدعم النمو وخفض البطالة وبرامج التنمية االجتامعية ،ولن
تتمكن أثينا من استخدامها يف دعم خزانة الدولة يف وقت
تواجه فيه الحكومة أزمة سيولة .وأدت األزمة املالية التي
تعيشها اليونان منذ سنوات وحالة الركود االقتصادي إىل أن
يتجاوز معدل البطالة يف البالد  ،%26أي أكرث من مليون وربع
مليون عاطل ،كام تخطت نسبة الفقر .%23
تبادلت الحكومة اليونانية ورشكاؤها األوروبيون مداوالت بهدف
االستجابة للحاجات املالية العاجلة لليونان مقابل تعهدات
األخرية بترسيع إصالحاتها االقتصادية ،خاصة مكافحة التهرب
الرضيبي وإصالح اإلدارة .يف املقابل رحب قادة االتحاد األورويب

بتعهدات الحكومة اليونانية بالوفاء بالتزامات البالد تجاه الدائنني
الدوليني عرب تقديم حزمة إصالحات اقتصادية شاملة يف غضون أيام.
وتعد هذه اإلصالحات رشطا إلفراج الدائنني عن الشطر األخري من
أموال حزمة اإلنقاذ الدويل لليونان ،وتفوق سبعة مليارات يورو
( 7.5مليارات دوالر) من  240مليار يورو ( 259مليار دوالر) هي
مجموع قيمة حزمة اإلنقاذ التي بدأ تنفيذها يف العام .2010
ورصح الرئيس الفرنيس بأنه يتعني عىل اليونان أن تقرتح إصالحات
تتامىش مع التزاماتها الحالية تجاه دائنيها ،وأن تحقق تقدما بوترية
أرسع يف تنفيذ اتفاق لإلفراج عن املزيد من املساعدة املالية.
وقالت املستشارة األملانية إن وزراء مالية منطقة اليورو جاهزون
لالجتامع قريبا لتقييم خطط اإلصالح التي ستقدمها حكومة أثينا،
ومن املنتظر أن يعقد وزراء مالية اليورو اجتامعا يف هذا الشأن.
يشار إىل أن اليونان وقعت اتفاقاً مع منطقة اليورو يقيض بتمديد
مؤقت لحزمة اإلنقاذ إىل نهاية يونيو املقبل ،وذلك إلتاحة الوقت
من أجل توصل الطرفني التفاق جديد شامل لحل أزمة اليونان.

دعوة ر�ؤو�س الأموال اخلليجية الغتنام انخفا�ض �أ�سعار النفط
دعا تقرير اقتصادي أعدته األمانة العامة التحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ،رؤوس األموال الخليجية إىل اغتنام الفرص
االستثامرية الناتجة عن االنخفاض الكبري يف أسعار النفط .وأوضح التقرير أن دوالً مستهلكة للنفط استفادت طيلة األشهر املاضية من
انخفاض أسعار الخام دوليا ،وهي دول ذات اقتصاديات ناشئة ،وبالتايل فإن رؤوس األموال الخليجية مدعوة للتحرك نحو هذه الدول
وإبرام رشاكات اسرتاتيجية معها يف مجاالت اإلنتاج الصناعي والزراعي وغريها.
وشدد اتحاد الغرف الخليجية عىل أن دول مجلس التعاون مطالبة بالتوجه نحو اقتصادات عربية وآسيوية لالستفادة من مواردها
الزراعية والحيوانية والصناعية عرب استثامر الفوائض املالية التي حققتها دول املجلس يف السنوات املاضية التي كان يفوق فيها سعر
برميل النفط  120دوالرا للربميل ،يف حني تراجع حاليا إىل ما دون ستني دوالراً .كام حدد التقرير املجاالت التي ميكن لرأس املال الخليجي
أن يركز عليها ،وهي املشاريع الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعية ومرشوعات البنى التحتية والطاقة .وأن هذه الدعوة لالستثامر
ال تعني بالرضورة خروج رؤوس األموال الخليجية من دول املجلس ،وإمنا تعني االستفادة من الفرص االستثامرية التي ستربز يف عدد من
الدول التي تستفيد من انخفاض أسعار النفط ،وتتم هذه االستفادة عرب إنشاء مشاريع تنموية تحقق عوائد جيدة لألموال الخليجية.
وحذر التقرير مام وصفه بترسع رؤوس األموال الخليجية يف الدخول يف مشاريع تعلن بني الحني واآلخر من قبل دول ترضر اقتصادها
بسبب انخفاض أسعار النفط ،خاصة يف قطاع العقار يف الدول األوروبية.
وأورد التقرير إن االقتصاد الخليجي حقق العام املايض منوا بنسبة  %4.4مقارنة بـ %4.1يف  ،2013إذ أسهم منو مستويات اإلنفاق
الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص يف منو الناتج املحيل غري النفطي يف املنطقة بنسبة  %6.1عام  ،2014مقارنة بنسبة %5.7
عام  .2013أما الناتج النفطي الخليجي ،فقد حقق منوا  %0.6فقط يف عام  2014باملقارنة مع  %0.7عام  ،2013وهو ما يعكس تراجع
اإليرادات النفطية .ومن املتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون يف العام الجاري معدل منو قدره .%4.5
وتقول األمانة العامة التحاد الغرف إن التحدي الرئييس أمام هذه التوقعات لنمو االقتصاد الخليجي يتجىل يف عدم تعايف النمو االقتصادي
العاملي بالصورة املطلوبة ،عالوة عىل بقاء أسعار الخام لفرتة طويلة ما بني خمسني وستني دوالرا للربميل ،وهو ما سيدفع الحكومات
الخليجية إىل خفض برامج اإلنفاق العام الذي يعد محركا أساسيا للنمو يف املنطقة.
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جدول رقم ()1
األرقام القياسية لتكاليف املعيشة ومعدالت التضخم للفرتة 2007 - 2005م
م�ؤ�رشات
اقت�صادية

الفرتة
2005
ديسمرب
2006
ديسمرب
2007
ديسمرب

الدخول العليا

سنة األساس ()100 = 1990
الدخول املتوسطة الدخول الدنيا

34,078.3
()5.1

34,909.4
()6.5

34,730.7
()6.1

39,629.8
()16.3

40,392.1
()15.4

39,968.1
()15.7

42,854.7
()8.1

43,948.4
()8.8

43,258.6
()8.2

كل السودان

سنة األساس ()100 = 2007
املناطق الحرضية
املناطق الريفية

األرقام القياسية لتكاليف املعيشة ومعدالت التضخم للفرتة 2015 - 2008م
الفرتة
2008

116.9
()14.9

120.5
()18.8

113.8
()13.8

132.7
()13.4

135.9
()12.8

129.7
()14.0

153.0
()15.4

157.0
()15.5

149.3
()15.1

181.9
()18.9

190.4
()21.3

173.8
()16.4

262.8
)(44.4

277.9
)(46.0

248.0
)(42.7

372.9
)(41.9

392.1
)(41.1

354.4
)(42.9

390.2
)(35.7
428.3
)(45.3
459.5
)(39.2
*468.6
)(25.7

413.4
)(36.8
459.8
)(48.2
497.2
)(43.3
502.7
)(28.2

368.5
)(34.7
398.4
)(42.3
423.1
)(34.8
436.5
)(23.2

472.5
)(24.0
474.7
فرباير
)(23.0
480.7
مارس
)(23.2
املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء
(معدالت التضخم بني األقواس)
* بيانات معدلة

497.5
)(24.3
500.2
)(22.1
507.3
)(22.7

449.3
)(23.7
451.0
)(24.0
455.8
)(23.7

ديسمرب
2009
ديسمرب
2010

إعداد
سوسن الزبري إبراهيم
إدارة اإلحصاء

ديسمرب
2011
ديسمرب
2012
ديسمرب
2013
ديسمرب
2014
مارس
يونيو
سبتمرب
ديسمرب
2015
يناير
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جدول رقم ()2
أسعار رصف الدوالر ببنك السودان املركزي  -خالل الفرتة ()2015 - 2005

(بالجنيه السوداين)

الفرتة
2005
ديسمرب
2006
ديسمرب
2007
ديسمرب
2008
ديسمرب
2009
ديسمرب
2010
ديسمرب
2011
ديسمرب
2012
ديسمرب
2013
ديسمرب
2014
مارس
يونيو
سبتمرب
ديسمرب
2015
يناير
فرباير
مارس
املصدر :بنك السودان املركزي
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الرشاء

البيع

2.3010

2.3125

2.0083

2.0183

2.0290

2.0390

2.1897

2.2004

2.2359

2.2468

2.4824

2.4948

2.6702

2.6836

4.3980

4.4200

5.6816

5.7100

5.6816
5.6816
5.6857
5.8566

5.7100
5.7100
5.7142
5.8859

5.9573
5.9573
5.9573

5.9871
5.9871
5.9871

جدول رقم ()3
أسعار رصف الدوالر برصافات البنوك  -خالل الفرتة ()2015 - 2005
الفرتة
2005
ديسمرب
2006
ديسمرب
2007
ديسمرب
2008
ديسمرب
2009
ديسمرب
2010
ديسمرب
2011
ديسمرب
2012
ديسمرب
2013
ديسمرب
2014
مارس
يونيو
سبتمرب
ديسمرب*
2015
يناير
فرباير
مارس
املصدر :بنك السودان املركزي
* بيانات معدلة

الرشاء

البيع

2.2995

2.3180

2.0060

2.0250

2.0300

2.0600

2.1500

2.2450

2.1917

2.4500

2.5952

2.6056

2.7450

2.7559

5.9417

5.9712

5.9390

5.9687

5.9285
5.9293
6.0387
6.2760

5.9582
5.9590
6.0688
6.3064

6.3104
6.2790
6.2876

6.3410
6.3104
6.3181

(بالجنيه السوداين)
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جدول رقم ()4
أسعار رصف الدوالر برشكات الرصافة  -خالل الفرتة ()2015 - 2005
(بالجنيه السوداين)
الفرتة
2005
ديسمرب
2006
ديسمرب
2007
ديسمرب
2008
ديسمرب
2009
ديسمرب
2010
ديسمرب
2011
ديسمرب
2012
ديسمرب
2013
ديسمرب
2014
مارس
يونيو
سبتمرب
ديسمرب*
2015
يناير
فرباير
مارس
املصدر :بنك السودان املركزي
* بيانات معدلة
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الرشاء

البيع

2.3050

2.3140

2.0100

2.0200

2.0300

2.0400

2.1600

2.2200

2.2452

2.3726

2.5148

2.5249

2.7494

2.7604

6.1798

6.2111

5.9455

5.9752

5.9355
5.9355
6.0449
6.2816

5.9652
5.9652
6.0751
6.3130

6.2860
6.2860
6.2860

6.3174
6.3174
6.3174

املصدر :بنك السودان املركزي

إجاميل التمويل املرصيف /
الودائع ٪

شبه النقود  /عرض النقود ٪

الودائع تحت الطلب  /عرض
النقود ٪

العملة لدى الجمهور  /عرض
النقود ٪

إجاميل الودائع املرصفية

إجاميل التمويل املرصيف

إجاميل أصول (خصوم) البنوك

شبه النقود

الودائع تحت الطلب

العملة لدى الجمهور

عرض النقود

البيان

73.2

41.6

31.7

26.7

10,499.6

7,689.1

16,979.7

5,843.4

4,447.6

3,740.4

14,031.4

ديسمرب

2005

87.8

41.2

28.9

30.0

12,680.4

11,139.6

23,144.3

7,354.6

5,161.9

5,355.3

17,871.8

ديسمرب

2006

جدول رقم ()5
مؤرشات نقدية  -خالل الفرتة ()2014 - 2005

90.3

42.3

29.1

28.6

14,402.8

12,998.5

26,197.4

8,347.0

5,727.8

5,639.8

19,714.6

ديسمرب

2007

89.3

40.6

29.9

29.5

16,760.9

14,961.1

30,649.9

9,303.2

6,855.4

6,774.6

22,933.2

ديسمرب

2008

85.1

43.1

28.4

28.5

21,340.6

18,163.5

36,666.9

12,208.1

8,040.2

8,066.2

28,314.5

ديسمرب

2009

77.6

43.9

27.7

28.4

26,529.9

20,599.4

43,107.7

15,589.6

9,840.3

10,068.0

35,497.9

ديسمرب

2010

81.7

40.6

28.7

30.7

27,983.8

22,867.1

46,504.1

17,003.0

11,999.9

12,850.1

41,853.0

ديسمرب

2011

76.4

47.2

24.3

28.6

39,919.9

30,482.8

67,049.6

27,669.9

14,241.9

16,751.5

58,663.3

ديسمرب

2012

84.6

46.3

24.8

28.9

44,533.3

37,657.1

77,479.8

30,780.4

16,486.9

19,178.4

66,445.7

ديسمرب

2013

82.1

46.3

25.7

28.1

48,472.2

39,775.9

80,799.8

32,785.3

18,194.5

19,902.2

70,882.0

مارس

80.5

45.7

26.1

28.2

50,740.7

40,842.3

84,051.6

33,763.7

19,240.0

20,820.1

73,823.8

يونيو

2014

81.8

45.5

25.0

29.6

51,824.6

42,407.2

93,049.6

34,211.4

18,786.5

22,250.3

75,248.2

سبتمرب

82.1

44.6

25.4

30.0

53,978.5

44,320.7

92,317.0

34,652.9

19,743.0

23,343.1

77,739.0

ديسمرب
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جدول رقم ()6
رصيد التمويل املرصيف حسب القطاعات االقتصادية بالعملة املحلية واألجنبية
الزراعة

الصناعة

الصادرات

الوارد ات

التجارة
املحلية

النقل
والتخزين

التعدين

التشييد

أخرى

املجموع

ديسمرب 2005

676.0

839.3

301.7

2,017.8

1,756.1

584.6

46.9

157.0

1,309.6

7,689.1

ديسمرب 2006

995.0

938.5

356.2

2,328.3

2,023.3

1,038.6

103.3

413.9

2,942.4

11,139.6

ديسمرب 2007

1,052.0

1,392.5

282.4

2,743.7

2,311.8

1,012.2

69.8

534.0

3,600.3

12,998.5

ديسمرب 2008

1,367.5

1,683.2

278.0

2,908.4

2,429.9

1,048.2

52.0

830.5

4,363.3

14,961.1

ديسمرب 2009

1,956.9

1,710.8

438.4

3,120.2

2,885.6

1,136.1

363.5

1,238.3

5,313.6

18,163.5

ديسمرب 2010

2,638.2

2,183.6

534.8

2,407.3

3,024.8

965.5

334.7

1,730.9

6,779.6

20,599.4

ديسمرب 2011

2,673.9

2,481.0

685.6

2,374.6

3,286.9

1,208.7

158.0

2,213.5

7,784.9

22,867.1

ديسمرب 2012

3,745.4

3,914.6

909.5

2,261.2

3,894.2

2,226.1

89.4

3,383.8

10,058.5

30,482.8

ديسمرب 2013

5,302.6

6,074.6

1,197.0

2,374.7

3,488.7

3,640.2

188.6

4,275.7

11,115.0

37,657.1

السنة

القطاع

مليون جنيه

2014
مارس

5,135.1

6,190.7

1,263.5

2,476.7

3,482.3

4,037.0

233.8

4,888.6

12,068.3

39,775.9

يونيو

5,432.5

5,967.3

1,426.9

2,282.9

3,818.1

4,030.0

276.7

5,023.2

12,584.7

40,842.3

سبتمرب

6,101.3

6,125.7

1,462.9

2,188.4

3,627.8

3,930.2

532.6

5,047.6

13,390.6

42,407.2

ديسمرب

6,908.1

6,690.7

1,488.9

1,630.8

3,798.7

4,146.9

361.3

7,142.9

12,152.2

44,320.7

2015
يناير

6,766.7

6,983.1

1,525.6

1,619.1

3,906.8

4,027.2

364.0

7,935.6

11,971.0

45,099.1

فرباير

6,686.8

7,983.0

1,679.3

1,526.2

4,396.7

4,011.5

289.9

8,463.6

11,116.3

46,153.3

متويل الحكومة املركزية غري مضمن
املصدر :بنك السودان املركزي
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6,953.7

19.6

1,362.9

na

na

na

na

na

na

na

na

2.1

145.2

4.2

292.3

30.8

2,143.0

43.3

3,010.3

يناير -
ديسمرب

100.0

10,394.9

19.8

2,054.3

na

na

na

na

na

na

na

na

1.3

133.0

5.1

532.0

20.4

2,116.5

53.5

5,559.1

يناير -
ديسمرب

100.0
%
املصدر :بنك السودان املركزي
* ال تتضمن متويل الحكومة اعتباراً من 2011

املجموع

%

أخرى*

%

القرض الحسن**

%

االستصناع **

%

االجارة

%

املقاولة

%

السلم

%

املضاربة

%

املشاركة

%

املرابحة

الصيغة

العام

2005

2006

100.0

12,587.3

24.3

3,061.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

81.7

4.0

497.6

13.0

1,631.4

58.1

7,315.1

يناير -
ديسمرب

2007

100.0

15,659.8

22.3

3,496.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

24.8

6.4

1,005.6

2.2

349.6

6.1

956.0

10.5

1641.4

52.3

8,186.3

يناير -
ديسمرب

2009

100.0

22,107.4

20.7

4,566.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

52.2

10.4

2,295.6

1.2

257.6

6.7

1,480.0

9.0

1,981.9

51.9

11,474.1

يناير -
ديسمرب

2010

100.0

23,329.2

16.6

3,880.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

35.8

8.4

1,952.2

0.7

174.8

6.1

1,424.7

6.6

1,548.5

61.4

14,312.9

يناير -
ديسمرب

2011

100.0

24,102.8

22.0

5,292.7

0.5

125.5

0.1

20.1

0.4

89.6

9.0

2,160.1

1.9

459.8

5.4

1,296.3

10.9

2,636.9

49.9

12,021.9

يناير -
ديسمرب

2012

100.0

33,822.5

15.5

5,238.2

0.3

99.6

0.1

32.4

1.0

331.2

11.6

3,929.5

2.0

665.3

5.2

1,772.9

11.1

3,740.7

53.3

18,012.7

يناير -
ديسمرب

2013

100.0

8,480.0

13.0

1,102.2

0.2

18.2

0.2

16.7

0.8

70.0

16.4

1,394.0

0.8

72.0

4.0

339.9

12.5

1,058.3

52.1

4,408.6

يناير  -مارس

** إضافة القرض الحسن واالستصناع كصيغ منفصله عن قطاع أخرى بد ًء من يناير 2012

100.0

14,681.3

33.0

4,845.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

290.7

6.0

876.4

12.1

1,769.3

47.0

6,899.7

يناير -
ديسمرب

2008

جدول رقم ()7
تدفق التمويل املرصيف حسب الصيغ التمويلية (بالعملة املحلية)

100.0

9,317.3

13.9

1,298.1

0.3

28.5

0.2

21.7

0.3

31.4

12.2

1,131.8

2.7

250.6

3.5

321.6

8.4

781.8

58.5

5,451.8

ابريل -
يونيو

2014

100.0

9,998.1

13.2

1,320.0

1.5

148.5

0.0

3.6

0.3

28.4

16.5

1,644.3

5.0

503.5

4.2

415.0

8.6

863.2

50.7

5,071.6

100.0

10,883.2

18.6

2,027.0

0.1

13.5

0.0

1.3

0.1

14.8

9.3

1,008.1

5.9

638.1

9.3

1,010.1

8.5

921.9

48.2

5,248.4

يوليو -
سبتمرب

أكتوبر -
ديسمرب
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يناير -
ديسمرب

786.1
7.6
848.5
8.2
351.3
3.4
0.0
0.0
334.3
3.2
1,821.1
17.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,253.6
60.2
10,394.9
100.0

يناير -
ديسمرب

571.1
الزراعة
%
8.2
الصناعة
830.5
%
11.9
الصادر
339.5
%
4.9
0.0
النقل والتخزين
%
0.0
التنمية االجتامعية**
247.4
%
3.6
التجارة املحلية
1,493.6
%
21.5
الطاقة والتعدين
0.0
%
0.0
التشييد
0.0
%
0.0
االسترياد
0.0
%
0.0
أخرى*
3,471.6
%
49.9
املجموع
6,953.7
%
100.0
املصدر :بنك السودان املركزي
* ال تتضمن متويل الحكومة اعتباراً من 2011

القطاع

العام

2005

2006

837.1
6.7
1,314.3
10.4
264.9
2.1
1,119.6
8.9
382.0
3.0
2,093.4
16.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,576.0
52.2
12,587.3
100.0

يناير -
ديسمرب

2007

1,686.1
10.8
1,556.5
9.9
370.0
2.4
999.4
6.4
469.5
3.0
2,320.9
14.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,257.3
52.7
15,659.8
100.0

يناير -
ديسمرب

2009

1,599.8
7.2
3,826.9
17.3
479.2
2.2
1,011.5
4.6
616.2
2.8
2,872.8
13.0
76.7
0.3
2,052.3
9.3
2,317.4
10.5
7,254.7
32.8
22,107.4
100.0

يناير -
ديسمرب

2010

1,483.9
6.4
5,531.0
23.7
865.0
3.7
1,421.3
6.1
582.2
2.5
3,763.2
16.1
520.5
2.2
991.3
4.2
2,562.9
11.0
5,607.9
24.0
23,329.2
100.0

يناير -
ديسمرب

2011

2,873.0
11.9
4,577.5
19.0
1,065.6
4.4
1,636.1
6.8
0.0
0.0
4,168.4
17.3
129.2
0.5
2,152.9
8.9
1,259.9
5.2
6,240.3
25.9
24,102.8
100.0

يناير -
ديسمرب

2012

6,721.0
19.9
5,486.7
16.2
2,259.2
6.7
3,433.9
10.2
0.0
0.0
4,368.8
12.9
488.5
1.4
3,042.3
9.0
1,886.0
5.6
6,136.1
18.1
33,822.5
100.0

يناير -
ديسمرب

2013

680.1
8.0
1,118.1
13.2
402.3
4.8
834.6
9.8
0.0
0.0
1,392.5
16.4
113.4
1.3
1,401.7
16.6
803.3
9.5
1,734.0
20.4
8,480.0
100.0

يناير  -مارس

** قطاع التنمية االجتامعية مضمن يف األنشطة االقتصادية األخري بد ًء من يناير 2012

1,485.7
10.1
1,904.0
13.0
481.1
3.3
862.2
5.9
446.1
3.0
2,370.6
16.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
7,131.6
48.6
14,681.3
100.0

يناير -
ديسمرب

2008

جدول رقم ()8
تدفق التمويل املرصيف حسب القطاعات االقتصادية (بالعملة املحلية)

1,859.3
20.0
1,087.9
11.7
444.2
4.8
668.4
7.2
0.0
0.0
1,459.5
15.7
161.2
1.7
704.3
7.5
845.5
9.1
2,087.1
22.4
9,317.3
100.0

ابريل -
يونيو

2014

1,555.5
15.6
1,090.8
10.9
429.4
4.3
416.8
4.2
0.0
0.0
1,422.8
14.2
274.3
2.7
922.5
9.2
836.4
8.4
3,049.6
30.5
9,998.1
100.0

يوليو -
سبتمرب

1,967.2
18.1
1,859.0
17.2
495.6
4.5
317.4
2.9
0.0
0.0
2,313.6
21.2
61.7
0.6
819.5
7.5
483.0
4.4
2,566.3
23.6
10,883.2
100.0

أكتوبر -
ديسمرب
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