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كل ما يرد يف هذه املجلة من آراء ووجهات نظر ال
متثل بالرضورة رأي بنك السودان املركزي ،إمنا تقع
مسؤولية ذلك عىل الكاتب.

كلمة
التحرير
يتزامن صدور هذا العدد مع عيد الفداء وموسم الحج والذي
يعترب شعرية إسالمية يجتمع فيها املسلمني يف صعيد واحد يؤدون
املناسك ويدعون الله عز وجل أن يغفر الذنوب ،ونسأل الله
العيل القدير أن يعيد هذه املناسبة العظيمة عىل السودان
الحبيب وعىل األمة اإلسالمية بالسالم والخري والربكات وتوحيد
الصف ،وأيضاً يصدر هذا العدد والبالد ُتبرش بإنتاج وفري ملحاصيل
العروة الصيفية نتيجة لهطول األمطار مبعدالت كبرية ،نتمنى
أن يتحقق زيادة اإلنتاج وأن يتم الحصاد عىل الوجه األكمل،
وأن يتم التسويق املحيل والخارجي بصورة تشجع املزارع عىل
مواصلة اإلنتاج والحصول عىل عائد مج ٍز بالعمالت األجنبية من
قبل املصدرين للمساهمة يف توفري موارد النقد األجنبي ومقابلة
الطلب املحيل ،ويتطلب ذلك تضافر الجهود من قبل املزارعني
والجهات األخرى ذات الصلة.
يتضمن هذا العدد باإلضافة إىل األبواب الثابتة أربعة موضوعات،
يتناول األول األزمات املالية وكيفية االستعداد لها ،ويناقش الثاين
اتجاهات تدفق التمويل املرصيف يف ظل الربنامج الثاليث االقتصادي،
ويتطرق الثالث إىل اسرتاتيجية ترقية الصادرات وإحالل الواردات
باإلشارة إىل تجربة السودان ،أما املوضوع الرابع فيستعرض دور
وسائط التمويل األصغر املجتمعية يف السودان.
هذا وتناشد هيئة التحرير ال ُقراء والباحثني برفدها باملوضوعات
ذات الصلة بتخصص املجلة لتحقيق األهداف املنشودة لإلصدارة.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
رئيس التحرير،،،
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مقدمة
يقوم التخطيط مقام االستعداد املسبق لكل ما يتوقع اإلنسان حدوثه ،وإذا استعد
االنسان بالتخطيط الجيد لحدوث أمر ما سوف تكون اآلثار املرتتبة لهذا األمر آثاراً
متوقعة وغري مفاجئة ،وبالتايل يهدف التخطيط لألزمات بإعداد خطة طوارئ قد تحول
األزمة املالية إىل فرصة جيدة إلثبات قوة القطاع املايل يف مواجهة األزمات .لذلك اتجهت
املصارف املركزية يف السنوات األخرية إىل استحداث إدارة جديدة يف هياكلها التنظيمية
تهدف إىل وضع خطط للطوارئ وإىل ابتكار أدوات تحليلية لإلنذار املبكر بحدوث
األزمات واالستعداد لها ،وذلك بهدف التقليل من الخسائر الناجمة عنها إىل أدىن درجة
ممكنة ،وإىل تاليف انتقال األزمة للقطاعات األخرى ،وبالتايل أصبحت إدارة االستقرار
املايل من الوسائل العملية لتجنب حدوث األزمات املالية ،وتقوم هذه اإلدارات بتحليل
واقع القطاع املايل بصورة كلية ،وذلك ملعرفة جوانب الضعف التي من املمكن أن
يتأثر بها القطاع املايل ،حيث كان من أهم أسباب األزمة املالية األخرية التي بدأت يف
2008م ،الزيادة يف أسعار العقارات بالواليات املتحدة األمريكية امتدت هذه األزمة يف
أسعار العقارات إىل القطاع املرصيف الذي يقوم بتقديم التمويل للقطاع العقاري ،وتجدر
اإلشارة إىل أن مرشوع التمويل العقاري قد استُهدف من قبل حكومة الواليات املتحدة
وبالتايل ميكن االستفادة من هذا الدرس بأنه من املمكن أن تنتقل األزمة من قطاع
إىل آخر وتنترش يف القطاعات االقتصادية األخرى ،ولذلك ال بد من دراسة القطاع املايل
بصورة كلية وهو ما تقوم به إدارات االستقرار املايل يف املصارف املركزية.
يتناول هذا املقال األزمات املالية من حيث التعريف ،الخصائص ،األنواع ،وأهم األسباب
التي تؤدي إىل تفاقم هذه األزمات وأيضاً يتضمن الوسائل التي ميكن تجنب األزمات من
خاللها وأهمها يتمثل يف بناء كيان باملرصف املركزي يقوم باملهام سابقة الذكر ليجنب
الدول األزمات املالية من خالل النامذج اإلحصائية التي تساعد عىل التنبؤ باألزمات قبل
حدوثها ،ومن املصارف التي أهتمت بهذا الجانب املرصف االحتياطي الفدرايل والذي
واجه أزمة الرهونات العقارية األخرية فكان أول املستفيدين من هذه األزمة وأكرثهم تأثراً
ولذا ركز هذا املقال عىل دراسة مكتب أبحاث وسياسات االستقرار املايل بالبنك االحتياطي
الفدرايل ،لالستفادة من هذه التجربة الرثة ومحاولة تطبيقها يف قسم االستقرار املايل ببنك
السودان املركزي والذي أنشئ منذ العام  ،2013كذلك استعرض املقال تجربة السودان يف
التعامل مع األزمة املالية العاملية وتأثريها عىل االقتصاد السوداين ،باإلضافة لإلجراءات التي
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تم اتباعها لتخفيف اآلثار السالبة النفصال جنوب السودان،
واختتم املقال ببعض التوصيات تم اقرتاحها ملعالجة التحديات
واملشاكل التي تواجه الدول يف األزمات املالية.
تعريف األزمة املالية:
تعني كلمة أزمة من الناحية اللغوية الشدة والتي غالبا ما
يكون الحل فيها مستعصياً وصعباً((( ،وتعني األزمة االقتصادية
االضطراب الشديد يف تدبري األمور املالية للدولة األمر الذي
يحتاج ملزيد من املجهودات إلزالة اآلثار الناجمة عنها ،وكذلك
ميكن القول إنها اضطراب حاد ومفاجئ يف أسعار نوع أو
أكرث من األصول سواء كانت مادية أو مالية أو حقوق ملكية
لألصول املالية (املشتقات املالية) ،أو هي التدهور الحاد يف
األسواق املالية لدولة ما أو مجموعة من الدول .وإذا كانت
األزمة املالية ال تتعلق يف بداية األمر إال باألسواق املالية ،فان
تفاقمها يؤدي إىل آثار ضارة باالقتصاد الحقيقي كتضييق
االئتامن وبالتايل انخفاض االستثامر ،مام يؤدي إىل حدوث أزمة
اقتصادية ،بل حتى إىل ركود اقتصادي(((.
تداعيات األزمة املالية يف الواليات املتحدة األمريكية
ميكن تفسري التعريف سابق الذكر بصورة عملية وذلك من
خالل رسد ما حدث يف الواليات املتحدة األمريكية ،حيث
ُيالحظ أن عملية تحويل الرهونات العقارية إىل أوراق مالية
من قبل الرشكات والكيانات االستثامرية لعبت دوراً كبرياً يف
ذلك حيث تم توريق الرهونات يف صورة أوراق مالية لها أعىل
تصنيف من خالل تقسيمها إىل مشتقات ورشائح معقدة،
وذلك دون فهم واضح ملستوى املخاطر التي تتحملها هذه
املنتجات املالية ،ثم تىل ذلك انتشار األوراق املالية التي
تساندها أصول من هذا النوع يف معظم أنحاء العامل ،وظلت
هذه االبتكارات بعيدة عن الجهات الرقابية والتنظيمية ،وملا
تراجعت أسعار املساكن يف الواليات املتحدة وتزايد التأخر
عن السداد ظهرت اختالالت يف سوق النقود أوالً ،وذلك
ألن املؤسسات والكيانات االستثامرية تقوم بتسييل األوراق
املالية التي تساندها أصول ،وتقوم املصارف التجارية بكفلها
 )1عطاء بن خليل أبو الرشتة ،األزمات االقتصادية واقعها ومعالجاتها من وجهة نظر
اإلسالم ،ص  2و( .53من االنرتنت بتاريخ مايو .)2012
 )2د .عامر يوسف العتوم ،أسباب األزمة املالية العاملية رؤية إسالمية ،بحث مقدم ضمن
املؤمتر الرابع للبحث العلمي يف األردن د .تاريخ ،ص ( .3من االنرتنت بتاريخ أكتوبر .)2014

أو تقديم التزامات كبرية ومساندتها بالقروض ،ورغم انهيار
سوق األوراق املالية التي تساندها أصول استمرت املصارف
يف إقراض الرشكات والكيانات االستثامرية وذلك للوفاء
بالتزاماتها ،غري أن األوراق املالية لدى املصارف كانت مودعة
خارج ميزانياتها حتى ال تحتاج لقدر كبري من األموال للوفاء
مبتطلباتها تجاه املصارف األخرى ،ومع تزايد صعوبة اإلقراض
يف سوق ما بني املصارف زادت صعوبة دمج األوراق املالية
التي تساندها أصول يف امليزانيات العمومية لهذه املصارف،
وعندما أخفق أحد أكرب هذه املصارف االستثامرية بالواليات
املتحدة ( )Lehman Brothersبالوفاء بالتزاماته وأعلن
إفالسه يف سبتمرب  ،2008سادت أجواء من عدم اليقني وانعدام
الثقة يف كربى املصارف األمريكية ،وأدى ذلك إىل توقف متويل
سوق ما بني املصارف ،األمر الذي أدى إىل أن تقوم املصارف
نفسها باختزان السيولة يف حيازتها بل حاولت اسرتجاع
األموال عن طريق بيع القروض يف سوق األوراق املالية ،غري
أن الصعوبات يف بيع هذه القروض أجربت املصارف عىل أن
تحتفظ مبزيد من القروض يف دفاترها ،وأدى ذلك بدوره إىل
شح غري مسبق يف السيولة مل يكن موجودا قبل توقف متويل
ما بني املصارف ،رسعان ما انترش إىل خارج الواليات املتحدة،
فلم يستطع بنك ( )Northern Rockيف اململكة املتحدة بيع
الرهونات املوجودة يف دفاتره مام دفعه إىل طلب متويل طارئ
من بنك انجلرتا((( ،وهكذا انتقلت األزمة املالية إىل أوروبا ومن
ثم إىل كل الدول التي تتعامل مع الدول األوروبية وبالتايل
أصبحت األزمة عاملية ومل تقترص ظاللها عىل الواليات املتحدة
األمريكية فقط.
خصائص االقتصاد الذي يُواجه باألزمات املالية
من التعريف السابق يتضح لنا أن األزمات املالية ميكن تحدث
يف االقتصادات التي تتميز بالخصائص التالية:
 /1فقدان األصول لقيمتها السوقية وتعرضها لنقصان يؤدي إىل
خسائر كبرية.
 /2اختالل العالقة بني القطاع املايل والحقيقي ،فالقطاع
املايل يشمل قطاع املالية العامة وهي املصارف واملؤسسات
 )3د .جامل الدين زروق ،األزمة املالية العاملية وقنوات تأثريها عىل اقتصادات الدول
العربية ،سلسلة دراسات اقتصادية ،صندوق النقد العريب األمارات العربية املتحدة ،أبو
ظبي  2011م ،ص.4
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املالية وأسواق املال وغريها ،أما القطاع الحقيقي فهو القطاع
اإلنتاجي واالستهاليك ،وهناك عالقة بني هذين القطاعني
وقد ثبت يف األدبيات االقتصادية رضورة التوازن بني هذين
القطاعني ،مبعنى أن يوفر القطاع املايل للقطاع الحقيقي املوارد
الالزمة للتشغيل واإلنتاج واملوارد الالزمة للرشاء واالستهالك
وإذا حدث عدم توازن بني القطاعني يتعرض االقتصاد ملخاطر
األزمات.
 /3انهيار املؤسسات املالية نتيجة لفقدان األصول قيمتها وعدم
قدرتها عىل مقابلة االلتزامات الناشئة عنها وبالتايل الرجوع
لرؤوس األموال وتآكلها مام يؤدي إىل االنهيار.
 /4انخفاض تدفق التمويل نتيجة النهيار املؤسسات املالية
واختالل العالقة بني القطاع الحقيقي مام يؤدي إىل إيقاف
عجلة االنتاج األمر الذي يؤدي بدوره إىل البطالة وفقدان
العمل.
 /5اختالل تسعري األصول بسبب أنها غري حقيقية يصعب من
الناحية العملية تقييمها والحفاظ عىل هذا التقييم وعدم
تعرضه لالهتزاز نتيجة العوامل األخرى(((.
أنواع األزمات املالية
ميكن التمييز بني ثالث أنواع لألزمات املالية وتشمل:
أو ًال :أزمات العملة:
يحدث هذا النوع من األزمات عندما تتعرض قيمة العملة
مقابل عملة أو عمالت أخرى إىل تدهور كبري ،ويكون هذا
التدهور أكرث من الحدود املعقولة التي ميكن اعتبارها يف
الغالب ما يفوق  ،% 25وميكن أن يعتمد مؤرش ضغوط
املضاربة عىل العملة معيارا لذلك ،ويتم بناء هذا املؤرش مبزج
تغري سعر رصف العملة بتغري مستويات االحتياطات الرسمية
ومعدالت الفائدة املفرتض فيهام أنها يعربان عن كثافة دفاع
السلطات النقدية عن سعر رصف العملة ،ويتم الحديث
عن أزمة العملة عندما يتغري هذا املؤرش بالنسبة إىل قيمته
املتوسطة بأكرث من مرة ونصف االنحراف املعياري.
ثانياً :األزمة املرصفية:
تظهر األزمة املرصفية حينام يكون حجم األصول غري الكفؤة
املوجودة لدى البنك كبرياً ،أو عندما تتفق املعلومات الصادرة

من مختلف الجهات عىل أن هنالك مؤرشات غري مواتية مثل
تجميد ودائع ،اغالق بنوك ،وجود مخططات حكومية إلنقاذ
البنوك وغريه من املؤرشات التي تظهر يف اإلعالم مام يؤدي إىل
ظهور حالة من عدم اليقني لدى العمالء واتجاههم للمصارف
بصورة جامعية لسحب ودائعهم.
ثالثاً :أزمة األسواق املالية:
وتحدث نتيجة ما يعرف اقتصاديا بظاهرة «الفقاعات» حيث
تتكون الفقاعة عندما يرتفع سعر األصول بشكل يتجاوز
قيمتها العادلة ،عىل نحو ارتفاع غري مربر ،وهو ما يحدث
عندما يكون الهدف من رشاء األصل الربح الناتج عن ارتفاع
السعر وليس بسبب قدرة األصل عىل توليد الدخل ،ويف هذه
الحالة يصبح انهيار أسعار األصل مسألة وقت فعندما يكون
هنالك اتجاه قوي لبيعه تبدأ أسعاره يف الهبوط ،ومن ثم تزداد
حاالت عدم اليقني لدى العمالء ،فتنخفض األسعار ،و ميتد
هذا األثر نحو أسعار األصول األخرى ،سواء يف ذات القطاع أو
يف القطاعات األخرى ،ويتم الحديث عن أزمة عندما ينخفض
مؤرش السوق املالية بأكرث من  20باملائة قياسا عىل أزمتي
1929م و1987م(((.
دور اإلشاعات يف األزمات املالية
اإلشاعة يف اللغة:
هي االنتشار والتكاثر .ويف “االصطالح”“ :النبأ الهادف الذي
يكون مصدره مجهوالً ،وهي رسيعة االنتشار ذات طابع
استفزازي أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ”.
والشائعة هي األفكار التي يتناقلها الناس دون أن تكون
مستندة إىل مصدر موثوق به يشهد بصحتها.
إذاً الشائعة هي الرتويج لخرب مختلف ال أساس له من الواقع
أو هي املبالغة يف رسد خرب يحتوي جزء ضئيل من الحقيقة.
وسائل نرش الشائعات:
 /1تنترش الشائعات من خالل االتصال الشفهي باعتباره أكرث
قوة وانتشاراً وتأثرياً يف مجتمعاتنا.
 /2وسائل االتصاالت املختلفة التي أفرزتها الثورة الهائلة والتطور
التكنولوجي من هواتف ذكية تستقبل مختلف أنواع املعلومات
حيث تستقبل هذه الهواتف املحمولة كميات كبرية من املعلومات،

 )4د .صابر محمد حسن ،األزمة املالية العاملية وأثرها عىل السودان ،مطبوعات بنك
السودان املركزي 2010م ،ص .8

 )5عبد املجيد قدي ،األزمة االقتصادية األمريكية وتداعياتها العاملية ،بحوث اقتصادية
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لذلك نشهد بقوة ظاهرة “الرسائل اإللكرتونية القصرية” واملكاملات
الهاتفية يف نقل الشائعات داخل األسواق املالية.
 /3اإلعالم املسموع واملريئ كالفضائيات واإلنرتنت حيث تتعمد
املواقع االلكرتونية وضع عناوين كبرية لتجذب بها أكرب عدد
ممكن من الرواد الزائرين لهذه املواقع ومن ثم قد تطلق
بعض الشائعات من خالل نرشها ألخبار املصارف واملؤسسات
املالية وتتالعب باأللفاظ والعبارات لتظهرها يف شكل خرب
مفاجئ للمطلع عىل هذه املواقع ولتجرب القراء للدخول إىل
تفاصيل الخرب وقراءته.
 /4الصحافة :ميكن أن يطلق «املحلل االقتصادي» أو «الخبري
املايل» ويتسبب يف صناعة الشائعة بقصد أو بغري قصد ،من
خالل تحليله لحركة األسهم واألسواق ،والتي تؤدي أحياناً إىل
صناعة معلومة جاهزة للمتلقي ،تتحول إىل شائعة ،وتأخذ
مبدأ «اليقني» يف مدارك الفرد من غري أن يكون هناك تفسري
منطقي ملحتوى املعلومة(((.
أسباب وخصائص الشائعات يف األسواق املالية
 /1تنترش يف أوقات األزمات بأنواعها ،بسبب افتقاد بيئة
السوق املايل إىل معلومات واضحة ،ووجود غموض يكتنف
سري عملية البورصة.
 /2تتخذ الشائعات أحيانا بلغة العلم صورة «الشائعات
الزاحفة» التي تروج ببطء ،ويتم تداولها بني الناس همساً
وبطريقة رسية ،وتنتهي يف نهاية املطاف إىل أن يعرفها الناس
جميعاً ،أو تتخذ صورة «الشائعات الغامضة» التي تغوص ثم
تظهر مرة أخرى عندما تتهيأ لها الظروف املناسبة واملساعدة
للظهور.
 /3ترتبط الشائعات مبعلومات مستقاة من مصادرها األصلية
كاملؤسسات والرشكات وأسواق املضاربات ،لتحقيق مكاسب
مادية ومعنوية.
 /4يرتبط نرش الشائعات يف األسواق املالية بخصائص األشخاص
الذين مييلون إىل نرشها ألسباب تتعلق بحب الظهور ،أو
تعويض النقص لديهم كوسيلة تعرب عن املخاوف والرغبات
الشخصية الداخلية ،إضافة إىل عامل األمل يف االطمئنان بحيث
يتداول الشخص الشائعة أو يسهم يف نرشها ،ليشارك الغري يف
االنفعال الذي يشعر به كالقلق والخوف.
6) http://www.kfrelshikh.com/news_Details.aspx?Kind=6&News_ID=10527

 /5تظهر الشائعات بقوة عندما تبدأ املؤسسات والرشكات
يف تأخري إعالن أرباحها السنوية للمستثمرين ،حيث تكون
البيئة جاذبة لها ،وتطرأ عىل محتوى الشائعة تشويهات عدة،
خالل نقلها وترويجها ،مام يؤثر يف التحرك السعري لألسهم بني
االرتفـاع واالنخفاض والتذبذب.
 /6يرتبط أداء األسواق املالية يف كثري من األحيان باملتغريات
االقتصادية الرئيسية يف االقتصاد الوطني ،مثلام هو مرتبط
بصناعة الشائعات التي تظهر كعامل ف ّعال يف هذه األسواق،
بحيث ميكن لها أن تغري أوضاع األسهم سعر ّياً ،وتقلب املعادلة
االقتصادية كحقيقة علم ّية.
 /7جهل الكثري من املستثمرين بقوانني السوق املايل،
وبأبجديات لعبة الربح والخسارة ،ونقص يف املعلومات
عن الرشكات واألسهم ،وكلها عوامل جاذبة يف نرش الشائعة
وتصديقها والتأثر مبضامينها ،وهي سبب يف هدر الكثري من
أموال املستثمرين ،وخسارتهم املادية واملعنوية(((.
كيفية تجنب األزمات املالية واالستعداد لها
ميكن تجنب األزمات املالية واالستعداد لها من خالل دراسة
الواقع العام للقطاع املايل والتنبؤ مبواطن الضعف فيه
ومحاولة تقويتها وكذلك معرفة مواطن القوة وتعزيزها.
وقامت املصارف املركزية بعد األزمة املالية األخرية بإنشاء
إدارات داخلها تعمل عىل تحليل املخاطر بالقطاع املايل بصورة
كلية ودراسة أثره عىل االقتصاد ونجد أن هنالك عدة مدارس
يف هذا املجال.
من هذه املدارس من أنشأ لالستقرار املايل قسم صغري يف البنك
املركزي يعمل عىل تحليل املخاطر التي تواجه القطاع املايل
ككل ،ويضع الخطط التي تعمل عىل تقليل هذه املخاطر
املتوقعة .وهنالك بعض املصارف املركزية كان لها االهتامم
األكرث باالستقرار املايل ،وأنشأت ادارة عامة لالستقرار املايل،
و ُيالحظ أن أكرث هذه املدارس اهتامماً باالستقرار املايل هي
تلك التي خصصت لالستقرار املايل مكتباً مستق ًال عن البنك
املركزي استقالالً جزئياً ،وذلك كنوع من االهتامم باالستقرار
املايل إلعطائه املزيد من الصالحيات ومن هذه التجارب التي
ميكن الوقوق عليها تجربة بنك االحتياطي الفدرايل الذي جعل
من االستقرار املايل مكتباً مستق ًال ،ويالحظ أن هذه التجربة
7) http://alarab.co.uk/m/?id=12339
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شكل رقم ()1
الهيكل التنظيمي ملكتب أبحاث وسياسات االستقرار املايل التابع للبنك االحتياطي الفدرايل
مدير
املكتب

املدير
املعاون

نائب
املدير

مساعد
مدير

قسم تقييم
االستقرار املايل

قسم الدراسات
املالية واالقتصادية

مساعد
مدير

قسم تحليل السياسات
االقتصادية الحصيفة

املصدر :اعداد الباحث من بيانات موقع االحتياطي الفدرايل

تعترب من أكرث التجارب الناجحة يف إدارة االستقرار املايل يف
العرص الحديث ألنها استفادت من درس األزمة املالية العاملية
األخرية التي خرجت منها الواليات املتحدة األمريكية وهي
أزمة الرهونات العقارية.
تجربة مكتب أبحاث وسياسات االستقرار املايل التابع لبنك
(((
االحتياطي الفدرايل
اتجه البنك االحتياطي الفدرايل كغريه من املصارف املركزية لالهتامم
بإنشاء مكتب أبحاث االستقرار املايل وتأسيسه بصورة تعكس
قوة النظام املايل ويرأس مكتب بحوث وسياسات االستقرار املايل
بروفيسور جون سكندلر الذي يحمل شهادة الدكتوراه يف االقتصاد
من جامعة بنسلفانيا ،وله معاون ونائب ومساعدين ،ويوضح الشكل
رقم ( )1الهيكل التنظيمي ملكتب أبحاث وسياسات االستقرار املايل
بالبنك االحتياطي الفدرايل بالواليات املتحدة األمريكية
يحتوي املكتب عىل ثالثة أقسام وهي كام ييل:
قسم الدراسات املالية واالقتصادية:
8) http://www.federalreserve.gov/econresdata/fsprstaff.htm
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يعترب القسم مسؤوالً بالدرجة األوىل عن تقييم العالقة بني
االستقرار املايل واألداء االقتصادي الكيل ،ومدى أثرها عىل
املؤسسات املالية ،وذلك عن طريق تطوير األطر الكمية،
وتقييم التفاعل بني السوق واملؤسسات املالية واألرس املعيشية،
وتحسني فهم اآلثار املحتملة التي تواجه أنظمة السوق
ومتطلبات رأس املال وغريها من السياسات الوقائية ،ويتكون
القسم من  5خرباء متخصصني يف مجاالت االقتصاد الكيل.
قسم تقييم االستقرار املايل:
يهدف القسم إىل اعداد البحوث التحليلية الرامية إىل فهم تأثر
املؤسسات واألسواق املالية التغريات التي قد تؤثر عىل االستقرار
املايل ،ويكون ذلك عن طريق تقييم املخاطر التنظيمية التي
تنشأ من خالل ظهور املنتجات املالية الجديدة ،وكذلك دراسة
أداء السوق املايل ومدى الرتابط بني املؤسسات املالية وفهم
األدوار التي تحول دون تطور أداء هذه املؤسسات ،ويتكون
القسم من  8خرباء متخصصني يف االقتصاد.
قسم تحليل السياسات االقتصادية الكلية الحصيفة:

تنحرص أعباء القسم يف اعداد البحوث التي تقوم بقياس
قدرة السياسات االقتصادية عىل حامية االقتصاد الكيل ومدى
مساهمتها يف تعزيز االستقرار املايل ،وذلك عن طريق بناء
األدوات والسياسات االقتصادية الوقائية ،ويشمل ذلك تطوير
مقدرة القطاع املايل ملواجهة التهديدات التي تجابه االستقرار
املايل ،مبا يساهم يف منظور الحصافة اإلرشافية وذلك عن
طريق اختبارات الضغط للوصول إىل زيادة مرونة القطاع
املايل ،ويتكون القسم من  4خرباء متخصصني يف االقتصاد.
تجربة السودان يف التعامل مع األزمات املالية
واجه االقتصاد السوداين يف الفرتة األخرية األزمة املالية العاملية
وتأثر بها وكانت مبثابة الدرس الذي مترس منه عىل مواجه
أزمة انفصال جنوب السودان وهي األزمة الثانية التي تعرض
لها السودان وبالتايل ميكن الحديث عن هذه التجربة يف شقني
وهام كاآليت:
أو ًال :تبعات األزمة العاملية عىل االقتصاد السوداين
تأثر السودان كغريه من الدول وكان ذلك من جراء انخفاض
أسعار النفط العاملي حيث تراجعت اإليرادات النفطية مام
أدى إىل تدهور العجز يف ميزان املدفوعات وامليزان التجاري،
إال أن القطاع املرصيف مل يتأثر وذلك لسببني:
(((
 /1عدم االنكشاف لألسواق املالية العاملية .
 /2اتباعه لنظام الصريفة اإلسالمية الذي كان الحصن الحصني
من األزمة التي تسبب فيها عدم اتباع الصريفة اإلسالمية حيث
كان السبب املبارش يف األزمة هو إعادة تدوير األوراق املالية
بدون أي إنتاج كام تم توضيحه سابقاً.
وبالتايل فقد كان األثر املبارش عىل هذه األزمة هو انخفاض
اإليرادات النفطية ،األمر الذي اضطر الذي اجراء تعديالت
كبرية يف عنارص اإلنفاق الحكومي واتباع السياسة املالية
التقشفية التي أعلنتها الحكومة.
ثانياً :أزمة انفصال جنوب السودان
أثر انفصال جنوب السودان سلباً عىل االقتصاد السوداين وذلك
نسبة لفقدان نسبة مقدرة من عائدات النفط الذي يساهم
بجزء مقدر من عائد الصادرات السودانية وقد ساهم انتاج
وتصدير الذهب بتوفري موارد مقدرة من النقد األجنبي ،إال أن
هنالك عدد من املشاكل التي تواجه التعدين يف الذهب ومنها
 )9د .جامل الدين زروق ،األزمة املالية العاملية (بترصف) ،مرجع سبق ذكره ،ص .28

التعدين األهيل الذي يقلل من امكانية االستفادة القصوى من
هذا املعدن حيث يالحظ أن التعدين مل يتم بالطرق العلمية
وبالتقنيات املتقدمة.
وميكن تقسيم االجراءات التي اتبعها السودان إىل نوعني من
االجراءات كاآليت:
أ) اإلجراءات اإلسعافية التي تم اتباعها من خالل الربنامج
الثاليث (2014 – 2012م)
يهدف هذا الربنامج إىل توجيه القدر األكرب من املوارد املالية
املتوفرة لدى املصارف ،وتلك التي تستقطبها من املصارف
األجنبية املراسلة لصالح متويل اإلنتاج الزراعي والصناعي وعيل
وجه الخصوص إلنتاج وتصنيع وتصدير السلع التالية:
 /1يف مجال إحالل الواردات:
* القمح.
* السكر.
* زيوت الطعام.
* األدوية.
 /2يف مجال اإلنتاج من أجل الصادر:
* القطن.
* منتجات الرثوة الحيوانية.
* الصمغ العريب.
* الذهب واملعادن.
ب) انشاء قسم لالستقرار املايل ببنك السودان املركزي
ومن املجهودات التي قام بها بنك السودان املركزي للتحوط
لحدوث األزمات املالية انشاء قسم االستقرار املايل ببنك
السودان املركزي يف نهاية العام  2012ليعمل عىل دراسة
القطاع االقتصادي بصورة كلية ،ويرفع تقاريره لإلدارة العليا
لبنك السودان مستفيداً من تجارب الدول األخرى يف هذا
املجال ،وتهدف هذه التقارير إىل إبراز نقاط الضعف بالقطاع
املايل ملحاولة تقويتها ،وكذلك العمل عىل تعزيز نقاط القوة
واالستفادة منها ،ومن اآلمال الكربى املنشودة من هذا القسم
التنبؤ باألزمات املالية والعمل عىل تقليل اآلثار السلبية الناجمة
عنها ،وذلك من خالل التنسيق بني مختلف مؤسسات القطاع
املايل يف السودان وذلك لتعميق النظرة الكلية إىل واقع القطاع
املايل مبختلف قطاعاته بغرض املوامئة بني القطاع املايل والقطاع
العدد ( )73سبتمرب 2014م
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الحقيقي ،وأيضاً يقوم القسم بالتنسيق بني دول الكوميسا من
خالل مشاركته يف التقارير التي تتبادلها دول املجموعة وذلك
بغرض تاليف انتقال األزمات بني دول املنطقة وعدم ظهور
األحداث السلبية وتكرارها يف دول املجموعة باالستفادة من
التجارب وتبادل الخربات بني دول املجموعة.
النتائج
من خالل هذه الدراسة لألزمة املالية توصل املقال إىل النتائج
التالية:
 /1من أكرب أسباب األزمة املالية التوريق أي تحويل األصل
إىل ورقة مالية بدون انتاج بأي شكل من أشكاله سواء كان
بتحريك السلعة من مكان إىل آخر أو بتغيري يف شكلها أي كان
هنالك تداول لألوراق املالية فقط.
 /2تعترب تجربة مكتب أبحاث وسياسات االستقرار املايل بالبنك
االحتياطي الفدرايل من التجارب الرائدة يف مجال االستقرار
املايل من حيث الوضع التنظيمي حيث ميتاز باالستقالل عن
البنك املركزي وبالتايل يستطيع التنسيق بني مختلف القطاعات
املالية بالدولة بحكم قانون تأسيسه.
 /3من أخطر خصائص األزمات املالية رسعة االنتشار واالنتقال
من قطاع إىل آخر ومن دولة إىل أخرى بل من قارة إىل أخرى.
 /4تعمل االشاعات ونقل االخبار يف األزمات املالية عىل رسعة
انتقالها من دولة إىل أخرى.
التوصيات
بنا ًء عىل تحليل أسباب األزمات املالية والنتائج التي تم
التوصل إليها ميكن طرح التوصيات التالية لتفادي حدوث
األزمات املالية:
 /1االلتزام الجاد بأسس ومبادئ التمويل االسالمي الذي
ال يكون إال من خالل انتاج ،فبيع املرابحة عبارة عن انتاج
بتحريك السلعة املباعة ونقل حيازتها من شخص آلخر ،وكذلك
املشاركة وغريهام من صيغ التمويل االسالمي ،فالتمويل
اإلسالمي يربط بني قطاع االقتصاد الحقيقي والقطاع املايل.
 /2دراسة تجربة مكتب أبحاث وسياسات االستقرار املايل
بالبنك االحتياطي الفدرايل وذلك لالستفادة منها.
 /3دراسة القطاع املايل بصورة كلية وذلك عن طريق االهتامم
بتطوير اقسام االستقرار املايل يف املصارف املركزية التي تقوم
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بهذه املهمة وغريها مثل تحليل املوقف املايل للدول ذات
العالقة املبارشة لتاليف آثار انتقال األزمات املالية من دولة إىل
أخرى أو عىل األقل التقليل من اآلثار الناجمة منها يف حالة
حدوثها.
 /4االهتامم باإلعالم من خالل تطوير وزيادة وسائل اإلعالم
االقتصادية للتنوير بخطورة نقل االشاعات واألخبار السالبة
ودورها يف تفاقم األزمات املالية.

املراجع واملصادر
أو ًال :الكتب والبحوث العلمية:
 /1د .جامل الدين زروق ،األزمة املالية العاملية وقنوات تأثريها
عىل اقتصادات الدول العربية ،سلسلة دراسات اقتصادية،
صندوق النقد العريب األمارات العربية املتحدة ،أبو ظبي
 2011م.
 /2د .صابر محمد حسن ،األزمة املالية العاملية وأثرها عىل
السودان ،مطبوعات بنك السودان املركزي 2010م.
 /3د .عامر يوسف العتوم ،أسباب األزمة املالية العاملية رؤية
إسالمية ،بحث مقدم ضمن املؤمتر الرابع للبحث العلمي يف
األردن د .تاريخ.
 /4عبد املجيد قدي ،األزمة االقتصادية األمريكية وتداعياتها
العاملية ،بحوث اقتصادية عربية
 /5عطاء بن خليل أبو الرشتة ،األزمات االقتصادية واقعها
ومعالجاتها من وجهة نظر اإلسالم ،محارضة ألقيت يف املركز
الثقايف املليك ،عامن – األردن 3 ،ذو الحجة 1410ه املوافق
 26يونيو 1990م.
ثانياً :مواقع الشبكة العاملية للمعلومات:
 /6موقع ك ْف ِر الشيخ:
http://www.kfrelshikh.com/news
 /7موقع صحيفة العرب الصادرة من لندن:
http://alarab.co.uk/m/?id=12339
 /8موقع البنك االحتياطي الفدرايل:
http://www.federalreserve.gov

درا�سات
وبحوث

إعداد
بدر الدين حسني جرب الله
اإلدارة العامة لألسواق املالية

اجتاهات تدفق التمويل
امل�رصيف يف ظل الربنامج
الثالثي لال�ستقرار االقت�صادي
مقدمة
بعد إكامل اتفاقية السالم الشامل بتقرير مصري جنوب السودان ثم انفصاله
الحقاً عن الدولة األم وما ترتب عىل ذلك من تغريات اقتصادية هيكلية نتيجة
لفقدان جزء كبري من موارد النفط الذي كان يشكل أهم موارد املوازنة العامة
للدولة خالل السنوات األخرية 2011 - 2005م ،فإن األمر استدعى رضورة إعادة
النظر يف السياسات االقتصادية الكلية املستخدمة مبا يتالءم مع خصوصية
ومتطلبات املرحلة الجديدة التي تتطلب العمل عيل معالجة اآلثار السالبة
عىل معدالت منو االقتصاد واالختالل يف امليزان التجاري وميزان املدفوعات
واآلثار السالبة عيل املالية العامة ،ولذلك الغرض ُوضع الربنامج الثاليث لالستقرار
االقتصادي (2012م 2014 -م) ،والذي يقوم عىل أربعة محاور أساسية ،محور
أول خاص بالسياسات النقدية والقطاع الخارجي (Monetary & External
 ،)Policiesويوضح هذا املحور اإلجراءات املطلوبة من بنك السودان املركزي
فيام ييل تنظيم وضبط عملية حركة النقود ،وتحديد تكلفة التمويل وإدارة
العملة الوطنية مقابل العمالت القابلة للتداول Convertible
سعر رصف ُ
 Currenciesمبا يتوافق وأهداف الربنامج ،واملحور الثاين محور السياسة املالية
( ،)Fiscal Policyوهو َمع ِني باإلجراءات التي يجب أن تتخذها وزارة املالية
واالقتصاد الوطني بهدف تحقيق االستقرار وتحفيز الوضع االقتصادي ،وذلك من
خالل زيادة اإليرادات وخفض النفقات واملرصوفات الحكومية ،ويف هذا املحور
املايل فقد هدف الربنامج الثاليث ايل الرتكيز عيل جانب خفض املرصوفات العامة
للدولة ،واملحور الثالث للربنامج هو محور سياسات القطاع الحقيقي والذي
هدف ايل زيادة اإلنتاج واإلنتاجية من خالل توظيف املوارد املتاحة وحشدها
لهذا الغرض ،واملحور الرابع سمي محور سياسات االستقرار االجتامعي لدعم
الرشائح الضعيفة بهدف معالجة اآلثار السالبة التي ستصاحب تنفيذ حزم
الربنامج الثاليث وتخفيف حدتها عيل تلك الرشائح يف املجتمع.
العدد ( )73سبتمرب 2014م
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ظل بنك السودان املركزي يصدر سياساته النقدية والتمويلية
خالل الفرتة 2014 - 2012م بناء عيل السياسات الواردة يف
املحاور األربعة للربنامج الثاليث لالستقرار االقتصادي بالتنسيق
مع وزارة املالية واالقتصاد الوطني وبقية وزارات القطاع
االقتصادي والقطاع االجتامعي ،ويف هذا اإلطار تهدف هذه
الدراسة ايل تحليل اتجاهات تدفق التمويل املرصيف خالل الفرتة
2014 - 2012م ومدي اتساقها مع أهداف الربنامج الثاليث
لالستقرار االقتصادي وذلك فيام ييل زيادة التمويل للقطاعات
اإلنتاجية كالزراعة والصناعة وقطاع الصادر وتخفيض تدفق
التمويل نحو القطاعات غري ذات األولوية مثل قطاع االسترياد
والتجارة املحلية.
تلخص الدراسة أهم مرجعيات ،أهداف وموجهات السياسات
التمويلية الصادرة يف الفرتة 2014 - 2005م من حيث املرجعيات
واألهداف ،وتستخدم الدراسة بيانات تدفق التمويل املرصيف
خالل الفرتة 2014 - 2005م لعمل تحليل مقارنة بني فرتتني،
فرتة تنفيذ اتفاقية السالم الشامل 2011 - 2005م أو الفرتة ما
قبل االنفصال وهي فرتة تختلف يف أهدافها ومرجعياتها عن
الفرتة الثانية 2014 2012-م والتي متثل فرتة تطبيق الربنامج
الثاليث لالستقرار االقتصادي أو الفرتة التي أعقبت االنفصال،
وبالتايل ميكن من خالل التحليل الوصفي للبيانات تحديد
مدي فاعلية السياسات النقدية والتمويلية لبنك السودان
املركزي يف توجيه املوارد لخدمة أهداف الربنامج الثاليث خاصة
يف الجزئية التي هدفت ايل االكتفاء من استرياد أربعة سلع
السكر ،زيوت الطعام ،األدوية
أساسية هي دقيق القمحُ ،
بزيادة متويل القطاع الزراعي ،وباملقابل زيادة صادر أربعة
سلع هي الذهب واملعادن األخرى ،القطن ،الحيوانات الحية
والصمغ العريب بزيادة متويل إنتاج هذه القطاعات.
أهم مرجعيات وأهداف السياسات النقدية والتمويلية
2014-2012م
ألغراض ادارة وتنفيذ السياسة النقدية يقوم بنك السودان
نهاية ديسمرب من كل عام بإصدار بيان سنوي (Annual
 )Policy Statementيوضح فيه السياسة النقدية وسياسة
التمويل املرصيف للعام الجديد ويشتمل هذا البيان عىل أهداف
التمويل املرصيف (أهداف كلية وقطاعية وأهداف اقتصادية
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واجتامعية) واملوجهات العامة واملؤرشات التي تساعد عىل
تحقيق تلك األهداف ،ويشتمل بيان بنك السودان السنوي أيضاً
عىل األسس والضوابط التي تحكم التمويل املرصيف مبا يف ذلك
مؤرشات تكلفة التمويل والضامنات واملتطلبات االحرتازية.
وألغراض الرقابة ومتابعة التنفيذ يقوم بنك السودان بتوزيع
األهداف الوسيطة إىل مؤرشات كمية وكيفية اسرتشادية
ربع سنوية & Quantitative Benchmarks Qualitative
 Quarterlyحيث تتم مراقبة هذه األهداف الوسيطة لضامن
التزام الربنامج مبساره املحدد وتحقيق األهداف الكلية بنهاية
الفرتة والسعي ملعالجة أي اختالالت تنشأ بعد دراستها
ومعرفة أسبابها ،وقد استمر بنك السودان املركزي يف انتهاج
هذا الرتتيب خالل الفرتة 2014 – 2012م بنفس املنوال مع
األخذ يف االعتبار متطلبات تنفيذ الربنامج اإلسعايف الثاليث،
ونسبة لألوضاع االستثنائية كان البد من تصميم سيناريوهات
مختلفة لعمل السياسة النقدية خالل مرحلة تنفيذ الربنامج
الثاليث عىل أن تأخذ يف االعتبار التحديات التي ميكن أن تواجه
البنك املركزي يف إدارة السياسة النقدية والتي توقع بنك
السودان املركزي لها أن تتمثل يف تأثر موقف البالد الكيل من
النقد األجنبي مام سيضعف استخدام عمليات مبادلة النقد
األجنبي باعتبارها أداة من األدوات غري املبارشة التي تساعد
يف إدارة السيولة ،وكذلك عدم مرونة آلية عمليات السوق
املفتوحة ( ،)OMOsوذلك بسبب تأثر سوق األوراق املالية
بالتداعيات السياسية السالبة التي سبقت عملية االنفصال من
انتخابات وعملية االستفتاء لتقرير مصري جنوب السودان  ،كام
كان هناك تحدي إدارة السياسة النقدية قبيل معالجة ملف
العملة التي ستكون متداولة بدولة الجنوب الوليدة وهي
نفس عملة دولة السودان األم بجانب ملف النفط والقضايا
املتعلقة بقسمة إيراداته أو الحصص التي سيتم االتفاق عليها
للمرحلة املقبلة باعتبار أن الكيفية التي سيتم االتفاق عليها
ستكون لها انعكاسات عىل أداء موازنة الدولة والعجز الكيل
وطرق متويله سواء كانت من البنك املركزي أو من مصادر
متويلية خارجيه.
لتحليل أوجه الشبه واالختالف – إن وجدت  -بني أهم
السامت ،املرجعيات ،األهداف واملوجهات التي وردت

كمحاور يف البيان السنوي للسياسات التمويلية خالل الفرتة
2014-2012م مقارنة مع فرتة ما قبل االنفصال سنجدها
بارزة يف املرجعيات واألهداف أكرث من غريها يف املحاور
األخرى ،ونالحظ من الجدول رقم ( )1أدناه الذي يقارن بني
املرجعيات التي ارتكز عليها إصدار البيان السنوي للسياسات
النقدية والتمويلية لبنك السودان املركزي خالل فرتة تنفيذ
اتفاقية السالم الشامل والفرتة التي أعقبت االنفصال ،نجد
أن املرجع األهم خالل تطبيق اتفاقية السالم كان هو البند
 14من برتوكول قسمة الرثوة والذي يتعلق بالسياسة النقدية
واملرصفية واإلقراض ،وقد نص عيل أن هنالك سياسة نقدية
مزدوجة  Dual Monetary Policyذات نافذة تقليدية
بجنوب السودان تطبق بواسطة فرع بنك جنوب السودان
الذي منحته االتفاقية صالحيات استثنائية خالف الصالحيات
املمنوحة لفروع بنك السودان األخرى ،ونافذة إسالمية تطبق
يف الشامل مع األخذ يف االعتبار عدم وجود فصل جغرايف
مام كان يتطلب ضامن التوقيت والتأثري املتساوي إلجراءات
السياسة النقدية ،وبالرضورة إن تطبيق اتفاقية السالم الشامل
ترتب عليه إدخال تعديالت جوهرية يف قانون بنك السودان
املركزي حتي يتمكن من تطبيق ما يليه من االتفاقية ،ولذلك
أصبح بعد تعديله مرة أخري مرجع أسايس ضمن املراجع التي
ارتكز عليها بنك السودان يف إصدار بيان السياسات النقدية
والتمويلية عقب انفصال جنوب السودان.

تشمل املرجعيات األخرى الخطة االسرتاتيجية للدولة وتطوير
قطاع التمويل األصغر يف السودان وموجهات املوازنة العامة
للدولة وتعترب مرجعيات شبه روتينية قد تختلف يف مسمياتها
من مرحلة ايل أخري لكنها متثل متغريات عادة ما ترتكز عليها
عملية صياغة السياسات النقدية والتمويلية ضمن اإلطار
العام للسياسات االقتصادية الكلية.
بعد انفصال دولة جنوب السودان نالحظ أن مرجعيات إعداد
السياسة التمويلية والنقدية قد أسقطت أهم مرجع سابق وهو
البند 14من برتوكول قسمة الرثوة املتعلق بالسياسة النقدية
واملرصفية واإلقراض ،واستعيض عن ذلك بقانون بنك السودان
املركزي املعدل سنة 2012م والذي بالرضورة قد أسقط كل
املواد املتعلقة بالنظام املرصيف التقليدي ،كام يالحظ استصحاب
الربنامج الثاليث لالستقرار االقتصادي 2014 - 2012م باعتباره
ميثل اإلطار الكيل الذي تعمل فيه كافة القطاعات االقتصادية
لتحقيق أهدافه كل فيام يليه من إجراءات وسياسات حسب
األهداف واملوجهات العامة للربنامج.
فيام يتعلق بأهداف السياسات النقدية والتمويلية يالحظ أن
هنالك قواسم مشرتكة بني األهداف خالل فرتة تطبيق اتفاقية
السالم الشامل وفرتة تطبيق الربنامج الثاليث التي أعقبت انفصال
دولة جنوب السودان ،فمث ًال يالحظ أن أهداف تحقيق االستقرار
النقدي واملساهمة يف تحقيق االستقرار املايل للنظام املرصيف
وتطوير وتحسني إدارة العملة ظلت أهداف مشرتكة بني الفرتتني،

جدول رقم ()1
اإلطار العام للسياسات التمويلية والنقدية  -املرجعيات (2014-2005م)
املرجعيـــــات
فرتة تنفيذ اتفاقية السالم الشامل ()2011-2005

فرتة تطبيق الربنامج الثاليث لالستقرار االقتصادي ()2014-2012

البند  14من برتوكول قسمة الرثوة املتعلق بالسياسة النقدية واملرصفية واإلقراض قانون بنك السودان املركزي لسنة  2002تعديل سنة 2012م.
اسرتاتيجية الدولة لتخفيف حدة الفقر لتحقيق األهداف التنموية لأللفية  MDGsالربنامج الثاليث لالستقرار االقتصادي (.)2014-2012
خطة الدولة االسرتاتيجية ،والخطة االسرتاتيجية لبنك السودان املركزي

خطة الدولة االسرتاتيجية ( ،)2016-2012والخطة االسرتاتيجية
لبنك السودان املركزي.
تقييم أداء سياسات بنك السودان املركزي.

موجهات املوازنة العامة للدولة

موجهات املوازنة العامة للدولة.

اسرتاتيجية تطوير قطاع التمويل األصغر يف السودان
املصدر :البيان السنوي لسياسات بنك السودان املركزي
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وعىل الرغم من اختالف املتغريات االقتصادية والسياسية ،إال
أن اآلثار املصاحبة لكل فرتة تختلف يف تأثريها عيل املؤرشات
التي تتخذها السياسات النقدية والتمويلية كأهداف لتحقيقها،
وعيل سبيل املثال يالحظ أن كال من الفرتتني كان قد شهد توسعاً
نقدياً يف حجم السيولة املحلية مع اختالف املصادر واألسباب،
وكذلك سياسات سعر الرصف هي األخرى شهدت تغريات كبرية
ومؤثرة غري أنها كانت مختلفة يف االتجاه واألسباب وهكذا
وباملقابل هنالك اختالف يف أهداف أخرى جوهرية بني فرتة
تطبيق اتفاقية السالم الشامل وفرتة تطبيق الربنامج الثاليث ،إذ
أن أهداف املساهمة يف ترقية وتنمية الصادرات غري البرتولية
ودعم اسرتاتيجية إحالل الواردات وتعزيز دور البنك املركزي
بالواليات وتطوير وتنمية التمويل األصغر قد أضيفت إىل أهداف
السياسات النقدية والتمويلية خالل الفرتة 2014-2012م.
جدول رقم ()2
اإلطار العام للسياسات التمويلية والنقدية  -األهداف
()2014-2005

األهــــــداف
فرتة تنفيذ اتفاقية السالم الشامل فرتة تطبيق الربنامج الثاليث
() 2011 - 2005
لالستقرار االقتصادي ()2014-2012
خفض معدالت التضخم.
تحقيق االستقرار النقدي.
تقليل عجز القطاع الخارجي .تحقيق استقرار سعر الرصف.
توسيع دائرة التعمق النقدي .تحقيق االستقرار املايل واملحافظة
عىل السالمة املرصفية.
تطوير وتحسني إدارة العملة .املساهمة يف ترقية الصادرات غري
البرتولية ودعم اسرتاتيجية إحالل
الواردات.
تطوير وتنمية التمويل األصغر
تحقيق االستقرار املايل
واملحافظة عىل السالمة املرصفية .لتخفيف حدة الفقر وخفض
معدالت البطالة.
االستمرار يف تعزيز دور فروع االستمرار يف تعزيز دور فروع
بنك السودان املركزي بالواليات .بنك السودان املركزي بالواليات.
تطوير عملية إدارة العملة.
تطوير عملية إدارة العملة.
االستمرار يف تطوير التقنية
االستمرار يف تطوير التقنية
املرصفية ونظم الدفع اإللكرتونية املرصفية ونظم الدفع اإللكرتونية
وزيادة انتشارها.
وزيادة انتشارها.
تطوير واستحداث صيغ وأدوات
مالية إسالمية جديدة للتمويل.
املصدر :البيان السنوي لسياسات بنك السودان املركزي.
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تحليل اتجاهات تدفق التمويل املرصيف :إن أحد أهم أهداف
الربنامج الثاليث لالستقرار االقتصادي الذي ارتكزت عليه
السياسات التمويلية والنقدية خالل الفرتة 2014 - 2012م
هو االستمرار يف تشجيع وحث املصارف عيل توجيه القدر
األكرب من مواردها لتمويل اإلنتاج الزراعي والصناعي وعيل
وجه الخصوص إنتاج وتصدير سلع الربنامج الثاليث التي
تشمل يف جانب إحالل الواردات سلع القمح ،السكر ،زيوت
الطعام واألدوية ،وىف مجال اإلنتاج من أجل الصادر تشمل
القطن ،الصمغ العريب ،الرثوة الحيوانية ومنتجاتها ،باإلضافة
ايل الذهب واملعادن األخرى ،وذلك عن طريق التمويل املبارش
من املصارف أو تكوين املحافظ التمويلية ،كام يشجع بنك
السودان متويل الصادرات غري البرتولية بأنواعها وخدمات
النقل واألوعية التخزينية ،ومتويل املعادن مبا يف ذلك الذهب.
وفق األهداف العريضة للربنامج الثاليث وأهداف السياسات
النقدية والتمويلية خالل الفرتة 2014-2012م يتوقع أن تكون
سياسات بنك السودان قد عملت عىل توجيه املوارد وفق
االفرتاضات املوضحة يف الجدول رقم ( )3أدناه
جدول رقم ()3
االتجاه االفرتايض لتدفق التمويل يف ظل الربنامج الثاليث
()2014-2012
القطاع

اتجاه تدفق
التمويل
زيادة

السبب

زيادة إنتاج سلع الربنامج الثاليث
الزراعة
لالستقرار االقتصادي
إحالل الواردات وزيادة القيمة
الصناعة زيادة
املضافة لإلنتاج بغرض الصادر
لتوفري موارد نقد أجنبي إلعادة بناء
زيادة
الصادر
االحتياطيات الخارجية
املساعدة يف استقرار عرض السلع
زيادة
النقل
املنتجة
والتخزين
تطوير وزيادة إنتاج وتعدين الذهب
زيادة
الطاقة
واملعادن األخرى
والتعدين
ترشيد االسترياد وتقليل الطلب عىل
االسترياد انخفاض
النقد األجنبي
أوثبات
توظيف املوارد للقطاعات ذات
انخفاض
التشييد
األولوية اإلنتاجية
أوثبات
املصدر :تأليف واستنباط الكاتب.

جدول رقم ()4
تدفق التمويل بالعملة املحلية خالل الفرتة ()2014 - 2005
الفرتة

الزراعة

الصناعة

الصادر

340.6 826.1 573.7
2005
351.3 848.9 786.7
2006
264.9 1314.3 837.1
2007
481.1 1904.0 1485.7
2008
370.0 1556.5 1686.1
2009
476.7 3832.4 1621.8
2010
865.0 5531.0 1483.9
2011
1065.6 4577.5 2873.0
2012
2259.2 5486.7 6721.0
2013
2476.9 6072.4 7471.0
2014
املصدر :إدارة اإلحصاء – بنك السودان املركزي.

التنمية التجارة
النقل
والتخزين االجتامعية املحلية
1580.7 244.5 582.3
1874.3 334.3 2136.7
1791.7 285.5 840.9
2370.6 446.1 862.2
2320.9 469.5 999.4
2871.2 616.2 1005.6
3763.2 582.2 1421.3
4168.4
0.0 1636.1
4368.8
0.0 3433.9
4296.2
0.0 3512.7

الطاقة
والتعدين
74.6
95.3
77.8
23.5
26.3
76.7
520.5
129.2
504.1
680.4

(مليون جنيه)
التشييد

االسترياد

أخرى

الجملة

152.1
354.1
475.2
831.5
524.1
2052.3
991.3
2152.9
2724.3
2866.1

387.2
467.3
2582.5
1777.4
2191.8
2317.4
2562.9
1259.9
1886.0
1884.2

1551.3
2201.1
2211.4
3833.2
4593.0
6140.1
5607.9
6240.3
6419.3
6303.6

6,313
9,459
10,681
14,015
14,738
21,010
23,329
24,103
33,803
35,563

بالنظر للجدول رقم ( )4والذي يوضح تدفق التمويل املمنوح من البنوك التجارية للقطاعات االقتصادية املختلفة خالل الفرتة 2005
 2014م نالحظ أن جملة تدفق التمويل السنوي ارتفعت من حوايل  6.3مليار جنيه يف عام 2005م ايل حوايل  23مليار جنيه يف عام2011م بنسبة تغري قاربت الثالث أضعاف وتباينت نسبة التغري السنوي خالل الفرتة ،وميكن أن يعزي ذلك التباين ايل اسباب عديده
من أبرزها تأثريات األزمة املالية العاملية واإلرهاصات وعدم اليقينية التي سبقت عمليات االستفتاء عىل مصري جنوب السودان.
يالحظ من الجدول رقم ( )4ارتفاع حجم تدفق التمويل املرصيف خالل الفرتة 2014 - 2012م من حوايل  23مليار جنيه يف عام
2011م إىل حوايل  36مليار جنيه يف عام 2014م بنسبة تغري فاقت الــ  %56ومع اختالف املدي الزمني بني فرتيت املقارنة إال أن نسبة
التغري خالل فرتة تطبيق الربنامج الثاليث كانت بوترية أرسع من فرتة تطبيق اتفاقية السالم الشامل.
شكل رقم ( )1تدفق التمويل املرصيف

استمرار ارتفاع حجم تدفق التمويل املرصيف خالل الفرتة 2014-2005م ميثل التزام الجهاز املرصيف يف القيام بدور الوساطة املالية
عموماً ومحاولة تلبية طلب متويل النشاطات االقتصادية املختلفة.
العدد ( )73سبتمرب 2014م
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جدول رقم ( )5توزيع تدفق التمويل
جملة
القطاع
التمويل
25,540
الزراعة
31,950
الصناعة
8,951
الصادر
16,431
النقل والتخزين
التنمية االجتامعية 2,978
29,406
التجارة املحلية
2,209
الطاقة والتعدين
13,124
التشييد
17,326
االسترياد
45,101
أخرى
املصدر :تأليف واستنباط الكاتب.

2011 - 2005
قيمة %
33 8,475
49 15,813
35 3,150
48 7,848
100 2,978
56 16,572
41 895
41 5,381
71 12,295
58 26,138

(مليون جنيه)
2014 - 2012
قيمة %
67 17,065
51 16,137
65 5,802
52 8,583
44 12,833
59 1,314
59 7,743
29 5,030
42 18,963

قطاعياً وبالرتكيز عيل حجم التمويل املمنوح لقطاع الزراعة،
الصناعة ،الصادر ،الطاقة والنقل والتخزين باعتبارها قطاعات
تعني بسلع الربنامج الثاليث ،ومن الجدول رقم ( )5أعاله يالحظ
أن هنالك ارتفاع يف حجم التمويل املمنوح لهذه القطاعات
وبنسبة أكرب خالل فرتة تطبيق الربنامج الثاليث 2014-2012م،
إذ نجد أن جملة التمويل املمنوح للقطاع الزراعي خالل
الفرتة 2014-2005م قد بلغ حوايل  26مليار جنيه تم تنفيذ
 %67منها خالل الفرتة 2014-2012م ،وبلغت جملة متويل
القطاع الصناعي حوايل  32مليار جنيه %51 ،منها تم تنفيذها
خالل فرتة تطبيق الربنامج الثاليث لالستقرار االقتصادي ،أما
التمويل املمنوح لقطاع الصادر بلغ حوايل  9مليار جنيه تم
تنفيذ  %65منها خالل فرتة الربنامج و %35خالل فرتة تطبيق
اتفاقية السالم الشامل ،أما قطاع النقل والتخزين حصل عيل
متويل إجاميل حوايل  16مليار جنيه %48 ،منها تم خالل الفرتة
2011-2005م ونسبة  %52منها خالل الفرتة 2014-2012م.
قطاع الطاقة والتعدين تدفق نحوه متويل يف حدود  2مليار جنيه
حيث توزعت بنسبة  %41خالل فرتة تطبيق اتفاقية السالم
الشامل وبنسبة  %59خالل فرتة تطبيق الربنامج الثاليث لالستقرار
االقتصادي .يف املقابل شهد حجم التمويل املمنوح لقطاع االسترياد
انخفاضاً يف الفرتة 2014-2012م ملحوظاً إذ بلغ حوايل  17مليار

16

العدد ( )73سبتمرب 2014م

جنيه تم تنفيذ  %71منها خالل فرتة تطبيق اتفاقية السالم و%29
منها خالل فرتة تطبيق الربنامج الثاليث لالستقرار االقتصادي.
بالنظر للرسم البياين رقم ( )2أدناه والذي يعكس نصيب كل
قطاع من إجاميل متوسط تدفق التمويل املمنوح والذي بلغ
خالل الفرتة 2011-2005م حوايل  99.5مليار جنيه وخالل الفرتة
2014-2012م حوايل  93.5مليار جنيه ،وأيضاً يالحظ أن قطاع
الزراعة قد حاز عىل  %9جملة تدفق التمويل خالل فرتة تطبيق
اتفاقية السالم بينام نال خالل فرتة تطبيق الربنامج الثاليث .%18
شكل ()2
نصيب كل قطاع من إجاميل تدفق التمويل خالل الفرتتني
2011-2005م مقارنة مع 2014-2012م

نصيب قطاع الصادر من إجاميل التمويل كنسبة تضاعف
من  %3يف الفرتة 2011-2011م ايل  %6خالل الفرتة -2012
2014م أي ما قيمته حوايل  6مليار جنيه .انخفض نصيب
قطاع االسترياد من  %12خالل الفرتة 2011-2005م إىل %6
وذلك متاشياً مع أهداف الربنامج الثاليث لتقليل الطلب عىل
النقد األجنبي وترشيد االسترياد ،كام انخفض نصيب التجارة
املحلية من إجاميل متوسط تدفق التمويل من  %17إىل %14
من إجاميل متوسط تدفق التمويل.
النتائج
أوضحت نتائج تحليل اتجاهات تدفق التمويل خالل فرتة
تطبيق الربنامج الثاليث لالستقرار االقتصادي ()2014-2012
مقارنة بالفرتة (2011 - 2005م) والتي شهدت تطبيق
اتفاقية السالم الشامل ،أن هنالك تحوالً ملحوظ يف توجيه
تدفق التمويل نحو القطاعات التي استهدفها الربنامج الثاليث
لالستقرار االقتصادي ،وذلك بالرضورة يعني فعالية السياسات
التمويلية والنقدية التي اتبعها بنك السودان املركزي خالل
تلك الفرتة ،ويفرتض أن تعمل هذه القطاعات عيل املساعدة
يف االستمرار يف جذب املوارد نحوها بتطوير عملياتها اإلنتاجية
والوفاء بالتزاماتها نحو الجهاز املرصيف باعتباره مؤسسه هادفة
للربح ولها مؤسسيها ومساهميها ومودعيها ،ومن أهم نتائج
الدراسة ما ييل:
أ) اتساق اتجاهات التمويل خالل فرتة تطبيق الربنامج الثاليث
لالستقرار االقتصادي مع االفرتاضات التي وضعتها الدراسة،
والتي افرتضت زيادة التمويل نحو قطاعات الزراعة ،الصادر،
الطاقة والتعدين والصناعة ،وانخفاضه نحو قطاع االسترياد
والتشييد.
ب) ارتفاع املتوسط السنوي لتدفق التمويل املرصيف خالل فرتة
تطبيق الربنامج الثاليث لالستقرار االقتصادي ايل حوايل  31مليار
جنيه مقارنة مبتوسط سنوي خالل فرتة تطبيق اتفاقية السالم
الشامل بلغ حوايل  14مليار جنيه.
ج) تضاعف نصيب قطاعات الزراعة ،الصادر والطاقة
والتعدين خالل فرتة تطبيق الربنامج الثاليث من جملة
تدفق التمويل مقارنة بفرتة تطبيق اتفاقية السالم
الشامل ،حيث ارتفع نصيب الزراعة من  %9إىل ،%18

ولقطاع الصادر من  %3إىل  ،%6وقطاع الطاقة والتعدين
من  %1إىل .%2
د) انخفاض نصيب القطاعات التي مل يستهدفها الربنامج
الثاليث لالستقرار االقتصادي من جملة تدفق التمويل املرصيف،
إذ انخفض نصيب قطاع االسترياد من  %12إىل  %6ونصيب
قطاع التجارة املحلية من  %17إىل .%14
التوصيات
عيل الرغم من أن نتائج التحليل بينت أن هنالك ارتفاع يف
حجم تدفق التمويل إال أن آلية تحديد الطلب الفعيل الكيل
تعتمد عيل تقييم الجهات الطالبة للتمويل من حيث الكم
والكيف والتوقيت الزمني خاصة فيام ييل القطاعات اإلنتاجية
(الزراعة ،الصادر) ،وألن التحديات التي تواجه عملية إدارة
السياسة النقدية يف ظل املعطيات التي أعقبت انفصال دولة
جنوب السودان والتطورات السياسية الالحقة بالداخل وما
ترتب عيل ذلك من آثار اقتصادية نتوقع لها أن تستمر خالل
السنوات القادمة ،ومن أجل زيادة فاعلية السياسات النقدية
والتمويلية نويص باآليت:
 /1االستمرار يف إحكام التنسيق مع وزارة املالية يف وضع
ومتابعة تنفيذ السياسات املالية والنقدية التي تقود ايل
تحقيق االستقرار االقتصادي.
 /2دراسة التجربة السابقة الخاصة بالسقوف التمويلية
القطاعية والنظر يف إمكانية تطويرها بحيث ال تتعارض مع
سياسات تحرير النشاط املرصيف ،مع األخذ يف االعتبار أن
مراعاة املصلحة الكلية لالقتصاد ال تعني بالرضورة تقييد حرية
املصارف والحيلولة دون تحقيق أهدافها الربحية.
 /3دراسة حجم الطلب الكيل عىل التمويل بالتنسيق مع
الجهات ذات العالقة ووضع السياسات الكفيلة بتوفري املوارد
املطلوبة.
 /4استحداث أدوات نقدية تصلح إلدارة السيولة يف األجل
القصري جداً وتنشيط سوق ما بني املصارف وذلك باالستفادة
من التجارب القامئة اآلن والتي تتعامل بها املصارف عىل نطاق
محدود وبناء عىل الثقة الشخصية املتبادلة ،وذلك بتطوير
تجربة الودائع االستثامرية والقرض الحسن واإليداع كأمانات
مسرتدة مع توفر الضامن املناسب.
العدد ( )73سبتمرب 2014م
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درا�سات
وبحوث

ا�سرتاتيجية ترقية ال�صادرات
و�إحالل الواردات
بالإ�شارة �إىل جتربة ال�سودان
ملخص
لقد تبنت الدولة مجموعة من الربامج لتعزيز وتنمية الصادرات
واحالل الواردات خاصة بعد انفصال الجنوب وفقدان جزء معترب
وعرف الربنامج األول بالربنامج الثاليث لإلنعاش
من موارد الدولةُ ،
االقتصادي ( ،)2013-2011ثم الربنامج الخاميس خالل الفرتة من
( ،)2019-2014وذلك ملحاولة إعادة االنتعاش لالقتصاد السوداين
من خالل التصنيع بغرض الصادر وإحالل الواردات األساسية من
السلع.
تهدف الورقة إىل دراسة أثر الربنامج الثاليث عىل اسرتاتيجية ترقية
الصادرات غري البرتولية وإحالل الواردات وتقييم هذا االثر ،وذلك
من خالل تحليل املوقف والنتائج املحققة خالل الفرتة (-2011
 )2013أي فرتة تنفيذ الربنامج.
مقدمة
انتهجت الكثري من الدول النامية ،خاصة دول الرشق األوسط
وأمريكا الالتينية اسرتاتيجية إحالل الواردات وتشجيع الصادرات
وذلك لترسيع معدالت النمو االقتصادي وإعادة توزيع الدخل،
وتركز االسرتاتيجية األوىل عىل تقليل حجم الواردات الكلية من
السلع ومن ثم تحسني موقف امليزان التجاري ،كام تتضمن هذه
االسرتاتيجية إنشاء وتنمية صناعات محلية إلنتاج منتجات كانت
تستورد سابقاً ،وذلك من خالل فرض رسوم جمركية عالية عىل
استرياد السلع األجنبية املامثلة ،وقد اعتربت الصناعات االستهالكية
كصناعات مرشحة باملقام األول لتطبيق هذه السياسة وذلك لعدم
تعقدها تكنولوجياً ،ولتوافر الطلب املحيل عىل منتجاتها ،عىل

إعداد
عيىس أحمد ترايو
إدارة البحوث والتنمية
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أمل أن يتم إحالل الصناعات املتعلقة بالسلع الوسيطة
والرأساملية الحقاً .ومييز االقتصاديون بني مفهومني
السرتاتيجية إحالل الواردات ،املفهوم الضيق ويتمثل يف
إن اإلنتاج املحيل يحل محل الواردات بشكل يؤدي إىل
نقص مطلق يف حجم االسترياد ،واملفهوم الواسع هو قيام
اإلنتاج املحيل بالتعويض عن الواردات بحيث تستمر
املستوردات يف الزيادة ولكن مبعدل يقل عن معدل منو
الناتج اإلجاميل .وهناك عدة أسباب دفعت بالدول النامية
لألخذ باسرتاتيجية اإلحالل محل الواردات ،منها االرتفاع
يف أسعار املواد الخام واألولية التي تنتجها الدول النامية
كانت اقل من االرتفاع يف أسعار املواد املصنعة التي تنتجها
الدول املتقدمة ،بحيث مالت معدالت التبادل التجاري
ملصلحة الدول املتقدمة ،األمر الذي شجع الدول النامية
إىل إتباع تلك االسرتاتيجية ،باإلضافة إىل دورها املساعد
يف تكوين طاقة وقوة صناعية تسهم يف حل العديد من
املشكالت التي تواجهها الدول النامية وخاصة مواجهة
البطالة من خالل توفري فرص العمل لإلعداد املتزايدة من
القوى العاملة.
تجارب بعض الدول النامية يف اسرتاتيجية احالل الواردات
وتطوير الصادرات
يف هذا اإلطار نشري للتجارب الناجحة لبعض الدول النامية،
وتعترب تجربتي ماليزيا وكوريا الجنوبية من التجارب
الرائدة جداً والجديرة بالدراسة ،وقد متيزت تجربة
اسرتاتيجية احالل الواردات وتطوير الصادرات يف كل من
ماليزيا وكوريا الجنوبية يف اآليت:
 اعتامد اسرتاتيجية إحالل الواردات كمرحلة أوىل ملقابلةالطلب املحيل ،ثم اسرتاتيجية التصنيع من اجل التصدير
كمرحلة تالية .ويف هذه املرحلة حدث تحول جذري
من سياسة إحالل الواردات إىل سياسة التصنيع املوجه
إىل التصدير والصناعات كثيفة العاملة كالصناعات
اإللكرتونية والنسيج ،كام كان هناك تركيز عىل الصناعات

املعتمدة عىل املوارد الطبيعية املحلية.
 احتكار تنظيم التجارة وقانون تجاري عادل ،اإلصالحالزراعي وتقليل الفجوة بني دخول سكان الريف واملدن،
قانون العمل ،وقوانني االنتفاع من األرايض.
 تطوير البنية التحتية وخاصة يف املناطق الريفية وإقامةاملجمعات الصناعية واملحافظة عىل البيئة املحيطة.
 إنشاء الوكاالت التي تعنى بتشجيع التجارة واالستثامر لتوفرياملعلومات الالزمة للمنتجني واملصدرين فيام يتعلق
مبصادر املواد الخام وأسعارها يف مختلف الدول ،وأسعار
السلع املامثلة للمنتجات املحلية يف السوق الدولية،
والدول املنافسة ،وإجراءات االسترياد والتصدير ...الخ.
 تناغم وانسجام السياسات االقتصادية واالجتامعيةمع بعضها البعض ،فلم يكن هناك أي تضارب بني
السياسات ،بل كانت تعزز إحداهام األخرى ،واستجابة
القطاع الخاص للسياسات التي ترسمها الحكومة،
والتنسيق والتشاور والتعاون الوثيق بني الحكومة
والقطاع الخاص.
 منح مختلف الحوافز لصناعات إحالل الواردات وتشجيعالصادرات.
 إنشاء مؤسسات مالية تتخصص يف متويل املشاريعالصناعية الصغرية واملتوسطة وبرشوط ميرسة ،وتقوم
بضامن املشاريع الصناعية الصغرية واملتوسطة التي ال
تتوفر لديها ضامنات كافية للقروض.
 التحول من الحامية املغلقة إىل االنفتاح واملنافسةالخارجية.
من أهم الدروس املستفادة من التجربة الصناعية يف
كوريا وماليزيا:
 إن التجربة الصناعية يف البلدين متت يف ظل أنظمةحكم مستقرة ،تنزع إىل إعطاء القطاع الخاص دوره يف
الحياة االقتصادية ،وعملت عىل توفري األطر املؤسسية
للمشاركة الشعبية وتفعيلها يف صنع القرار االقتصادي.
 لقد مثلت اليابان دور قاطرة النمو يف كوريا الجنوبيةالعدد ( )73سبتمرب 2014م
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وماليزيا وبقية دول جنوب رشق آسيا حيث شكل
التعاون فيام بينها أساساً للنهضة التنموية .وكان
لالستثامرات اليابانية قدر كبري يف متويل التنمية
االقتصادية واالجتامعية.
والجدير بالذكر أن االستثامرات اليابانية عملت عىل توطني
التقنية ،وترسيع عملية استيعابها يف دول جنوب رشق
آسيا ،وذلك بخالف االستثامرات الغربية التي تستهدف
تعظيم األرباح فقط دون تحقيق منافع للدول املضيفة
بذات القدر.
 أن الصناعات االسرتاتيجية يجب أن يتوفر لديها دعمحكومي قوي عند بداية انطالقها خاصة يف مجال البحث
والتطوير واستيعاب التقنية ،وأن تحفز الصناعات
الفرعية املتصلة بالصناعات االسرتاتيجية ،ويتم بناء
شبكة صناعية متكاملة تحقق التقدم الصناعي املطلوب
تحقيقه.
 أن التطور الصناعي يف دول جنوب رشق آسيا  -وعىلوجه الخصوص يف كوريا وماليزيا  -كان مسنودًا بالرتكيز
عىل دعم التعليم وتطويره ،وتحسني مدخالته إىل جانب
االهتامم بتنمية املوارد البرشية ،وتأهيل وتدريب
العاملة.
 ميكن وصف األمناط الصناعية يف التجربتني عىل أساسالتطور اإلنتاجي من إنتاج منتجات أساسية “زهيدة
الثمن” إىل منتجات ثانوية “ذات قيمة مضافة” .ويعد
ذلك من أهم الدروس املستفادة من الناحية الفنية
للدور الذي تلعبه الصناعات األساسية يف االقتصادات
النامية .ويعني ذلك أن العمليات اإلنتاجية تبدأ زهيدة
التكلفة من خالل تشكيلة محدودة من السلع التي
تباع عىل أساس قاعدة سعرية ،ويتحول ذلك مع
الزمن إىل تطور وتوسع يف صنع منتجات ثانوية “ذات
قيمة عالية” باستخدام املواد األساسية املتاحة محلياً
بتكاليف زهيدة والخربة املكتسبة من خالل تسويق
املنتجات األولية.
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اسرتاتيجية إحالل الواردات وتشجيع الصادرات يف
السودان
تبنت الدولة مؤخراً سياسة ترقية الصادرات غري البرتولية
خاصة بعد انفصال جنوب السودان يف يوليو من العام
 2011واعتربتها من أهم املصادر التي توفر موارد النقد
األجنبي يف إطار الربنامج االقتصادي الثاليث (2013-2011م)
الذي يركز عىل تشجيع االنتاج املحىل يف كل القطاعات،
وتوسيع قاعدة االنتاج من اجل التصدير.
ويف إطار اسرتاتيجية إحالل الواردات استهدفت سياسات
بنك السودان املركزي للعام  ،2012توجيه القدر األكرب من
املوارد املالية املتوفرة للمصارف ،وتلك التي تستقطب من
املصارف األجنبية املراسلة لصالح متويل اإلنتاج الزراعي
والصناعي وعيل وجه الخصوص إلنتاج وتصنيع سلع
احالل الواردات االربعة (القمح ،السكر ،الحبوب الزيتية
واألدوية) كمرحلة أولية إلشباع الطلب املحيل ،باإلضافة
إىل سياسة التصنيع املوجه إىل االنتاج من أجل الصادر يف
السلع االربعة الواردة يف الربنامج الثاليث (القطن ،الصمغ
العريب ،منتجات الرثوة الحيوانية ،الذهب واملعادن).
أهداف الربنامج االقتصادي الثاليث (2013-2011م)
هدف الربنامج االقتصادي الثاليث للدولة إىل تبنى
اسرتاتيجية إحالل الواردات لتشجيع وإنشاء صناعات
محلية تنتج سلعاً لتعويض أو لتقليل االعتامد عىل السلع
املستوردة (اسرتاتيجية إحالل الواردات) .نصت سياسات
البنك املركزي للعام  2012عىل تقديم حزمة من الحوافز
للمصارف التي تتجاوب مع اولويات سياساته ،وتعمل
عىل توجيه التمويل يف مجال احالل الواردات وىف مجال
االنتاج من اجل الصادر وكذلك املشاركة يف تكوين محافظ
متويلية او استثامرية لإلنتاج والتصنيع والتصدير يف أي من
املجاالت التالية:
 /1سلع الربنامج الثاليث من خالل تكوين محافظ متويلية يف
مجال إحالل الواردات (القمح ،السكر ،الحبوب الزيتية
واالدوية) وىف مجال اإلنتاج من أجل الصادر (القطن،

منتجات الرثوة الحيوانية ،الصمغ العريب الذهب
واملعادن).
 /2القطاعات االنتاجية :وتشمل الزراعة والصناعة.
 /3التمويل متوسط األجل والتمويل ذو البعد االجتامعي
والتمويل االصغر.
 /4املشاركة بفعالية يف عمليات السوق املفتوحة لتفعيل
سوق ما بني املصارف.
 /5استخدام صيغ التمويل االخرى خالف صيغة املرابحة.
 /6استحداث منتجات مالية جديدة.
وتشمل الحوافز التي تقدم للمصارف املتجاوبة مع
السياسة زيادة مواردها من خالل اآليت:
 إعطائها أولوية يف عمليات الضخ السيويل من البنك املركزي. إعطائها معاملة تفضيلية يف التمويل املقدم عرب النافذةاالستثامرية بالبنك املركزي.
 اعطائها اولوية يف تخصيص النقد األجنبي عند الرشاء منالبنك املركزي.
 رفع النسبة املخصصة من حصيلة مبيعات النقد األجنبيمن الحسابات الخاصة.
 حفظ ودائع من بنك السودان املركزي طرف املصارف. تخصيص نسبة  %5من جملة مساهامت كل مرصفيف املحافظ املختلفة من موارد بنك السودان املركزي
من النقد األجنبي لصالح املرصف املساهم باإلضافة
إىل التخصيصات العادية ،بعد نهاية كل ربع سنوي.
باإلضافة إىل حوافز أخرى تشمل زيادة نسبة الحد
األقىص املسموح به من االستثامر يف األوراق املالية،
إعطاء أسعار تشجيعية عند الدخول يف عمليات السوق
املفتوحة (بيعاً ورشا ًء) وتخفيض تكلفة التمويل املقدم
من البنك املركزي.
نتائج اسرتاتيجية إحالل الواردات ()2013-2010
ساهمت اسرتاتيجية احالل الواردات التي اتبعتها الدولة
يف اطار الربنامج االقتصادي الثاليث يف امتصاص االثار التي
ترتبت عىل االقتصاد بعد االنفصال وتأثريات االزمة املالية

العاملية وذلك من خالل التوجه نحو االنتاج يف قطاعات
االنتاج الحقيقي باالعتامد عىل املوارد املتاحة وانتهاج
مبدأ االكتفاء الذايت يف مجاالت سلع إحالل الواردات من
أجل تحقيق التنمية االقتصادية ،وتشري تجارب الدول التي
انتهجت هذه السياسة إىل أنها قد حققت معدالت منو
جيدة ،واعتمدت يف مراحلها االولية عىل مسار اقتصادي
يقوم عىل وضع قيود عىل الواردات من املنتجات الصناعية
وتحويل الطلب عىل هذه املنتجات لإلنتاج املحيل ،ويف
الوقت نفسه السامح باستخدام العائد او االرباح املتحققة
من بعض الصادرات السترياد السلع الرأساملية الالزمة
لإلنتاج والتصنيع والجدول رقم ( )1يوضح موقف سلع
احالل الواردات خالل الفرتة (2014-2010م).
الجدول رقم ()1
موقف واردات سلع الربنامج الثاليث االقتصادي
()2013-2011
مليون دوالر
العام

إجاميل إجاميل
القمح
الحبوب
األدوية واردات الواردات
السكر ودقيق
الزيتية
الربنامج الكلية
القمح

152.4 976.9 502.4 2010

349

10،045 1،981

2011

506

711

148

376

1،741

9،236

2012

529

836

154

349

1،868

9،230

2013

646

1،042

149

412

2،249

9،918

املصدر :التقارير السنوية لبنك السودان املركزي واملوجز اإلحصايئ
للتجارة الخارجية
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الجدول رقم ()2
مساهمة واردات الربنامج الثاليث إلجاميل الواردات
العام

السكر

القمح

مليون دوالر
إجاميل واردات
الحبوب
األدوية
الربنامج
الزيتية

2010

%5.0

%9.7

%1.5

%3.5

%19.7

2011

%5.5

%7.7

%1.6

%4.1

%18.8

2012

%5.7

%9.1

%1.7

%3.8

%20.2

2013

%10.5 %6.5

%1.5

%4.2

%22.7

املصدر :تم احتساب هذه املؤرشات من قبل الباحث بنا ًء عىل البيانات
الواردة يف التقارير السنوية لبنك السودان املركزي واملوجز اإلحصايئ
للتجارة الخارجية.

الشكل رقم ()1
موقف واردات سلع الربنامج الثاليث االقتصادي
()2013-2011
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يالحظ من الجدول رقم( ،)2والشكل رقم ( )1ارتفاع نسبة
مساهمة إجاميل واردات الربنامج الثاليث والتي تشمل
السكر ،والقمح ،الحبوب الزيتية واالدوية يف عام 2012
بنسبة  %20.2مقارنة بعام 2011م،ثم ارتفعت بنسبة
 %22.7يف عام  2013مقارنة بعام  ،2012االمر الذى يتطلب
تفعيل السياسات يف الربنامج الخاميس للدولة من خالل
تقديم مزيد من الحوافز املشجعة وبالرتكيز عىل السلع
املستهدفة باإلحالل واعطاء االولوية يف اجراءات الحامية
(الجامرك والرضائب) ومعالجة مشكلة تعدد أسعار
الرصف املتعلق بالواردات حسب أولوية االنتاج والصناعة،
وتوسيع مظلة السوق املحىل ،باإلضافة إىل تقديم الدعم
والتمويل ألصحاب املرشوعات الصغرية النشطة (الزراعية
والصناعية).

نتائج اسرتاتيجية تعزيز الصادرات
بجانب سياسة إحالل الواردات ،شجعت الدولة سياسة اإلنتاج بغرض الصادر بالرتكيز عىل سلع (القطن ،الصمغ العريب،
منتجات الرثوة الحيوانية ،الذهب واملعادن) عن طريق انشاء محافظ متويليه بواسطة املصارف تحت إرشاف ومتابعة البنك
املركزي إلنتاج وتصنيع وتصدير السلع مع تقديم الحوافز للمصارف التي تشارك يف املحافظ املذكورة عن طريق حفظ
ودائع طرف املصارف املشاركة ،وتخصيص نسبة ( )%5من جملة مساهامت كل مرصف يف املحافظ املختلفة من موارد بنك
السودان املركزي من النقد األجنبي لصالح املرصف املساهم باإلضافة إىل التخصيصات العادية ،باإلضافة إىل منح ميزات
إضافية يف مجال الحد األقىص املسموح به الستثامرات املصارف يف األوراق املالية ،وتشجيع املصارف عىل إنشاء صناديق
استثامرية قصرية ومتوسطة األجل لتمويل سلع الربنامج ،وتقديم الدعم لبعض البنوك املتخصصة (البنك الزراعي السوداين
وبنك التنمية الصناعية) لزيادة االنتاج يف املدي املتوسط.
الجدول رقم ( )3يوضح موقف سلع الربنامج بغرض الصادر

مليون دوالر

العام

القطن

الرثوة الحيوانية
ومنتجاته

الصمغ العريب

الذهب

إجاميل صادرات
الربنامج

إجاميل الصادرات
الكلية

2010

34

193.5

23.8

1،034

1،286

11،404

2011

27

363.2

82

1،484

1،956

9،599

2012

11.8

446.4

67.1

2،158

2،683

4،067

2013

102.7

682.1

134.8

1،048

1،968

7،086

املصدر :التقارير السنوية لبنك السودان املركزي واملوجز اإلحصايئ للتجارة الخارجية

الشكل رقم ( )2يوضح موقف سلع الربنامج بغرض الصادر
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الجدول رقم ()4
مساهمة صادرات الربنامج الثاليث إلجاميل الصادرات
الصادرات

القطن

الرثوة الحيوانية
ومنتجاته

الصمغ العريب

الذهب

إجاميل صادرات
الربنامج

2010

%0.3

%1.7

%0.2

%9.1

%11.3

2011

%0.3

%3.8

%0.9

%15.5

%20.4

2012

%0.3

%11.0

%1.7

%53.1

%66.0

2013

%1.4

%9.6

%1.9

%14.8

%27.8

املصدر :تم احتساب هذه املؤرشات من قبل الباحث بنا ًء عىل البيانات
الواردة يف التقارير السنوية لبنك السودان املركزي واملوجز اإلحصايئ
للتجارة الخارجية.

يالحظ من الجدولني رقم( ،)4 ،2والشكل رقم ( )2تحسن
يف موقف مساهمة صادرات الربنامج الثاليث والتي تشمل
صادرات القطن ،منتجات الرثوة الحيوانية ،الصمغ العريب،
الذهب ،حيث قفزت نسبة مساهمة إجاميل صادرات
الربنامج من  %20.4يف عام  2011إىل  %66.0بنهاية عام
 ،2012اال ان هذه النسبة قد تراجعت إىل  %27.8بنهاية
فرتة الربنامج ،االمر الذى يتطلب تطوير هذه االسرتاتيجية
من خالل تطوير القطاع الزراعي و تبنى اسرتاتيجية تعمل
عىل خلق التوازن بني اسرتاتيجية احالل الواردات وتشجيع
الصادرات ،وربط االنتاج بالطلب املحىل وبالتايل التخلص
من النمط االستهاليك وزيادة الطاقة الصناعية القادرة عىل
نقل االقتصاد السوداين إىل املنافسة الخارجية.
بعض مؤرشات اداء صادرات الربنامج االقتصادي الثاليث:
ميكن قياس اداء صادرات الربنامج االقتصادي الثاليث من
خالل املؤرشات التالية:
 مؤرش القدرة عىل التصدير يف إطار سلع الربنامج:ويحسب بقسمة قيمة الصادرات عىل الناتج املحىل
اإلجاميل ،ويعرب عن مدى قدرة الدولة عىل التصدير بعد

24

العدد ( )73سبتمرب 2014م

فقدان البرتول ،وميثل هذا املؤرش نصيب الصادرات الواردة
يف الربنامج الثاليث (القطن ،الرثوة الحيوانية ومنتجاته،
الصمغ العريب ،والذهب) من الناتج املحيل اإلجاميل.
 مؤرش التغطية :يحسب بقسمة قيمة الصادرات الواردةيف الربنامج إىل إجاميل الواردات ،ويعرب عن معدل تغطية
الواردات االجاملية بالصادرات الربنامج فقط.
 مؤرش االنفتاح التجاري يف إطار سلع الربنامج الثاليث:ويحسب بقسمة قيمة الصادرات الواردة يف الربنامج مضافاً
اليها قيمة الواردات الواردة يف الربنامج عىل قيمة الناتج
املحىل اإلجاميل ،ويقيس هذا املؤرش مدى انفتاح الدولة
عىل العامل الخارجي يف مجال الصادرات الواردة يف الربنامج.
الجدول رقم ()4
بعض مؤرشات اداء صادرات الربنامج االقتصادي الثاليث
()2013-2011
املؤرش العام

2010

مؤرش القدرة عىل التصدير %2
مؤرش التغطية

2011

2012

2013

%3

%4

%3

%12.8 %21.2 %29.1 %19.8

%6.8 %6.7 %5.3 %4.7
مؤرش االنفتاح التجاري
املصدر :تم احتساب هذه املؤرشات من قبل الباحث بنا ًء عىل البيانات
الواردة يف التقارير السنوية لبنك السودان املركزي واملوجز اإلحصايئ
للتجارة الخارجية.

يالحظ من الجدول رقم ( )4تدىن مؤرش القدرة عىل
التصدير بسبب ضعف نسبة الصادرات الواردة يف الربنامج
إىل إجاميل الصادرات .وأيضاً يالحظ ضعف مؤرش التغطية
بسبب ضعف يف منو الصادرات الواردة يف الربنامج من
جهة وارتفاع الواردات الواردة يف الربنامج من جهة أخرى.
اما عىل مستوى مؤرش االنفتاح التجاري بالرغم من قلة
نسبتها ،اال ان هذا املؤرش قد طرأ عليه بعض التحسن ،اذ
أرتفع من  %5.3يف عام  2011إىل  %6.8 ،%6.7يف عامي
 2013 ،2012عىل التوايل.
املشاكل التي تقف يف تنفيذ اسرتاتيجية ترقية الصادرات
السودانية :يعاين قطاع الصادرات السودانية مجموعة من
املشاكل والعوامل التي تحول دون وصول املنتج املحىل
إىل االسواق الخارجية منها:
 ضعف القدرة التنافسية بسبب ارتفاع اسعار السلعاملحلية مقارنة بأسعار نفس السلع يف الدول االخرى.
 عدم االستغالل االمثل للموارد املتعددة واملتنوعة،بجانب تصدير السلع يف شكلها الخام ،األمر الذي يفقد
الدولة ميزتها النسبية يف انتاج بعض السلع مستقب ًال.
 انتشار ثقافة االسترياد لدى املتعاملني يف مجال التجارةبدالً من تحمل مخاطر االنتاج ومن ثم التصدير.
 غياب املعلومات االساسية ،حيث أن تزويد املصدرين املحلينيبالبيانات واالحصاءات الكافية عن االسواق الخارجية
متكنهم من معرفة اتجاهات السلع يف هذه االسواق.
الجدول رقم ( )5يوضح معدل النمو لبعض الدول
النامية التي طبقت اسرتاتيجية احالل الواردات وتشجيع
الصادرات للفرتة من  1976-1953وحالة السودان خالل
الفرتة (.)2013-2011

الجدول رقم ()5
معدل النمو لبعض الدول النامية التي طبقت اسرتاتيجية
إحالل الواردات وتشجيع الصادرات للفرتة من
()1976-1953
الدولة

الفرتة

االسرتاتيجية التجارية

معدل النمو
%
6،9
4،2
7،6
10،6
4،6
1،9
6،5
5،2
6،5
10،3
4،6
9،4

 1960-1955احالل الواردات
الربازيل
 1965-1960احالل الواردات
الربازيل
 1970-1965تشجيع الصادرات
الربازيل
 1976-1970تشجيع الصادرات
الربازيل
 1960-1955احالل الواردات
كولومبيا
 1965-1960احالل الواردات
كولومبيا
 1960-1955تشجيع الصادرات
كولومبيا
كوريا الجنوبية  1960-1955احالل الواردات
كوريا الجنوبية  1960-1955تشجيع الصادرات
كوريا الجنوبية  1960-1955تشجيع الصادرات
 1960-1955احالل الواردات
تونس
 1960-1955تشجيع الصادرات
تونس
احالل الواردات
1.4
2012-2011
السودان
وتشجيع الصادرات
احالل الواردات
3.6
2013-2012
السودان
وتشجيع الصادرات
http://www.johnwileycom.au/highered/ecoze/:

من خالل الجدول رقم ( ،)4تؤكد املؤرشات ان سياسة
تشجيع الصادرات نجحت بعد فرتة من تبنى سياسة
احالل الواردات التي تعترب السياسة االساسية والالزمة
يف حالة السودان .وتشري تجارب الدول ان فشل او تعرث
اسرتاتيجية احالل الواردات وتشجيع الصادرات نتيجة
لالختالالت الهيكلية يف البنية االقتصادية وضعفها ،وعدم
مرونة جهازها اإلنتاجي لالستجابة للتطورات واملتغريات
االقتصادية كجزء ال ينفصل عن املتغريات العامل الخارجي.
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اإلطار االسرتاتيجي لسياسة احالل الواردات وتشجيع الصادرات:
تعتمد اسرتاتيجية احالل الواردات وتشجيع الصادرات عىل مبادئ بسيطة جداً تتمثل يف ضعف القدرة التكنولوجية محلياً
يصاحبها البدء بالصناعات االستهالكية التي ال تحتاج إىل خربات تكنولوجية متقدمة ،وجعل اسعار السلع املستوردة مرتفعة
من خالل فرض التعريفة الجمركية ،والحصص واجراءات اخرى وبالتايل جعل انتاج صناعات الواردات امراً مربحاً.
كام ان هناك نوعني من االسرتاتيجيات يف هذا اإلطار ،االوىل اسرتاتيجيات موجهة نحو السوق املحىل وأخرى نحو السوق
الخارجي.
فيام ييل تحليل اإلطار االسرتاتيجي لسياسة إحالل الواردات وتشجيع الصادرات خالل املرحلة املقبلة
املحور

دور الدولة

الهدف

إشباع احتياجات
اسرتاتيجية
إحالل الواردات السوق املحىل

توفر الدولة الحامية للصناعات الناشئة ملنع منافسة املنتجات األجنبية للصناعات الوطنية ولضامن
تحقيق املنتجني املحليني ألرباح مناسبة تشجعهم عىل االستمرار يف السوق .وذلك من خالل املراحل
التالية:
املرحلة االوىل :يتم الرتكز يف التوسع يف انتاج السلع والصناعات االستهالكية األساسية الواردة يف الربنامج
الثاليث
املرحلة الثانية :إحالل املنتج املحيل محل املنتج املستورد يف كل الصناعات االستهالكية ،وعندما يتم
إشباع السوق املحيل متاماً عندها تبدأ الدولة يف التوجه نحو تصدير املنتجات املحلية ،كام تبدأ يف إحالل
الصناعات الوسيطة والرأساملية املحلية محل األجنبية ،زيادة يف واردات السلع االستهالكية نتيجة زيادة
الدخل.
املرحلة الثالثة :يتم التوسع يف إنتاج السلع الوسيطة والرأساملية مثل اآلالت واملعدات الثقيلة.

زيادة االنتاج
اسرتاتيجية
ترقية الصادرات واالنتاجية بغرض
الصادر

 .1توفري العاملة الرخيصة وحوافز رضيبية مغرية وإصدار تراخيص منتجات أجنبية وإنشاء مناطق
تجارة حرة واتاحة الفرصة لالستثامر األجنبي للتوسع يف االنتاج والتصنيع ألجل الصادر
 .2تشجيع املرشوعات والصناعات املحلية ذات القيمة املضافة العالية وتوسيع دائرة االنتاج فيها من
أجل زيادة تنافسية املنتجات السودانية يف االسواق الخارجية.
 .3اإلصالح الشامل لقطاعات االنتاج الحقيقي (الزراعة والصناعة) وتقليل الفجوة بني دخول سكان
الريف واملدن.
 .4تطوير البنية التحتية وخاصة يف املناطق الريفية وإقامة املجمعات الصناعية واملحافظة عىل البيئة
املحيطة
 .5العمل عىل وضع سياسات لتطوير الصادرات السودانية باالستفادة من التجربة املاليزية ،حيث
تعلمت ماليزيا أفكا ًرا عملية من التجربة اليابانية ووضعتها موضع التنفيذ كسياسات تعبئة
املدخرات املحلية والتكوين الرأساميل لتمويل مرشوعات التنمية االقتصادية واالجتامعية.
 .6إنشاء املراكز واملؤسسات التي تعنى بتحسني جودة املنتجات السودانية لزيادة قدرتها التنافسية يف
األسواق الخارجية.
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توصيات حول اسرتاتيجية احالل الواردات وترقية الصادرات
 /1االستمرار يف سياسة احالل الواردات وتشجيع الصادرات
القامئة مع إضافة بعض الحوافز التشجيعية لقطاع
الصادر والوارد وفقاً لربامج وخطط تنموية تراعي
العوامل والظروف االقتصادية والسياسية الخارجية.
 /2االستفادة من تجارب الدول التي نجحت يف تطبيق
سياسة احالل الواردات وتشجيع الصادرات.
 /3االستفادة من التجربة املاليزية يف مجال إنشاء وتنمية
الصناعات املحلية إلنتاج السلع التي تستورد حالياً.
 /4اتباع سياسة الحامية للمنتجات السودانية مبا يتيح
قدرتها عىل التطوير وتحقيق امليزة التنافسية.
 /5اعتامد اسرتاتيجية إحالل الواردات كمرحلة أوىل إلشباع
الطلب املحيل (االكتفاء الذايت) من السلع واملنتجات،
ومن ثم اسرتاتيجية االنتاج بغرض الصادر كمرحلة ثانية.
 /6زيادة التمويل املرصيف املقدم للقطاعات االنتاجية التي
تزيد من صادرات وواردات سلع الربنامج الثاليث.

 /7معالجة اختالالت سعر رصف العملة الوطنية بهدف
زيادة تنافسية الصادرات السودانية ومعالجة الخلل
الحاصل يف امليزان التجاري.
 /8تشجيع دخول االستثامر األجنبي يف قطاعات االنتاج
خاصة الزراعي والصناعي.
املراجع واملصادر
 .1تقارير اللجان املختلفة للربنامج الثاليث .2013-2011
 .2التقرير الختامي ألعامل لجنة الحوافز يناير .2012
 .3سلوى صربي  -سياسة إحالل الواردات الفلسطينية
مشاكل وصعوبات التطبيق وسبل التطوير .2012
 .4قراءات مختلفة لتجارب الدول اآلسيوية يف مجال
اسرتاتيجية احالل الواردات وتشجيع الصادرات.
 .5تقارير بنك السودان املركزي ألعوام مختلفة.
 .6بن زيادي اسامء واخرون  -تقييم آثار برامج االستثامرات
العامة عىل اسرتاتيجية تنمية الصادرات غري النفطية يف
الجزائر مارس .2013
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و�سائط التمويل الأ�صغر
املجتمعية يف ال�سودان

درا�سات
وبحوث

بروفيسور /بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم
وحدة التمويل األصغر
ببنك السودان املركزي

متهيد
تعددت نشاطات التمويل األصغر يف السودان خالل السنوات املاضية عىل
الرغم من أن هدف تحقيق نسبة  %12الـمخصصة من إجاميل التمويل
املرصيف للتمويل األصغر مل يتحقق منها يف املتوسط إال الثلث تقريباً((( .كام
أن هنالك أكرث من  3مليار جنيه سوداين تم تقدميها سنوياً لتمويل مرشوعات
التمويل األصغر الفردية والجامعية بواسطة املصارف ومؤسسات التمويل
األصغر ،مبتوسط بلغ أكرث من ربع مليون مستفيد سنوياً ،بينام هنالك أكرث
من  10مليار جنيه قابله للتمويل لحوايل املليون مستفيد يف العام ميكن
استغاللها للتمويل األصغر ،إذا تحققت النسبة املستهدفة أعاله.
رمبا تكون املرشوعات املكررة واملحدودة وغياب الضامنات املناسبة وضعف
دراسات الجدوى أو ارتفاع تكلفة التمويل من أهم أسباب ضعف التمويل.
ونرى أيضاً عدم معرفة املؤسسات املالية واستغاللها للوسائط واعتامدها
أكرث عىل املرشوعات الفردية من أهم أسباب ضعف حجم التمويل.
تغطي الوسائط فجوة كبرية يف دعم املجتمعات وتقدميها بصورة جامعية
للمؤسسات التمويلية ،نظراً لعالقتها املتينة ومعرفتها اللصيقة باملجتمعات
املحلية ومقدرتها عىل تحديد وتقييم أفراد هذه املجموعات يف استحقاقهم
للتمويل ،وحسن إدارته وتوفري ضامناته ومتابعة العميل .إال أن أدوار هذه
الوسائط تحتاج لتنظيم وتفعيل ودعم.
تتناول هذه الورقة واقع الوسائط يف نشاطات التمويل األصغر بالسودان،
بد ًء بتعريفها مروراً بدرجة أهميتها وانتشارها ومؤرشات أداءها العام،
وانتها ًء بآليات تفعيلها.
مفهوم وأدوار الوسائط
يشري مفهوم الوسائط يف عمومه إىل تكامل وترابط مجموعة من آليات
التنفيذ لتقديم الخدمات املالية وغري املالية ومتابعة عميل التمويل األصغر.
والوسائط هي «منظومة املؤسسات والتنظيامت الرسمية واملجتمعية التي
 )1بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم« ،2012 ،تنمية قطاع التمويل األصغر بالسودان» ،محارضة عامة جامعة
الخرطوم ،معهد الدراسات والبحوث اإلمنائية ضمن برنامج املنتديات واملحارضات العامة ومناشط مركز
معلومات التنمية ،أكتوبر.
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تعمل عىل حصول الفئات املستهدفة عىل خدمات التمويل
األصغر والتي تحول ظروف بعينها دون وصولهم إليها ،وذلك
عرب توسطها بني مقدمي الخدمة (املانحني ،البنوك ،الصناديق
االجتامعية وغريها) وبني هؤالء املستهدفني مبا يضمن وصول
تلك الخدمات للمستفيدين وحصولهم عليها يف أماكن
تواجدهم»(((.
وتنقسم الوسائط من حيث طبيعتها وأدوارها عىل عدة
أقسام .فاالتحادات املهنية والجمعيات التعاونية التي تعمل
عىل توصيل عضويتها للتمويل األصغر تختلف عن املنظامت
غري الحكومية ،ومنظامت األمم املتحدة التي تقوم بالدعم
املؤسيس والتدريب واملساهمة يف تطوير وتقييم قطاع
التمويل األصغر عرب الدراسات واألفكار.
بعض الحقائق حول وسائط التمويل األصغر بالسودان
هنالك عدة وسائط للتمويل األصغر يف السودان إال أنه ميكن
تقسيمها للمجموعات الرئيسية التالية ،حسب مرجعيتها
القانونية:
 االتحادات والنقابات الفئوية واملهنية (قانون تنظيامتالعمل)
 الجمعيات التعاونية (قانون التعاون) الصناديق االجتامعية (قانون خاص) املنظامت غري الحكومية املحلية والعاملية (قانون مفوضيةالعون اإلنساين)
 تنظيامت قاعدية (تنظيامت مساعده ذاتية)( ،ال تحتاجلقانون)
 صناديق ريفية (قوانني والئية ومحلية) منظامت األمم املتحدة (اتفاقيات دوليه)تقوم هذه الوسائط بتحديد وتنظيم الجهات املستهدفة يف
شكل مجموعات تضامنية ،املساعدة يف تجهيز املستندات
الثبوتية ،واملتابعة واملساعدة يف التدريب ،تحسني فعالية
الربامج ،املساعدة وتوفري املعلومات والبيانات حول الجهة
املستهدفة ورفع الوعي املجتمعي يف التمويل األصغر وتسخري
االدخارات الصغرية ،وتقديم أفكار حول تنمية املرشوعات ونرش
ثقافة الصريفة االجتامعية ،ورفع القدرات يف مجاالت التعامل
 )2محمد عىل الحسني ،2012 ،مفاهيم وأساسيات التمويل األصغر وسياسات بنك السودان
املركزي” ،ورقة غري منشوره ،وحدة التمويل األصغر ،بنك السودان املركزي.

مع املؤسسات املالية ومسك الدفاتر وإدارة املرشوعات ونرش
الوعي االدخاري ،الخ (((.
ويف السودان ظهر مفهوم الوسائط يف مجال التمويل األصغر
حديثاً عندما بدأ عجز الكثري من مؤسسات التمويل األصغر
الرسمية واملانحني للوصول بخدماتهم للفئات املستفيدة يف
مواقع تواجدهم املكانية ،وخاصة يف املناطق الريفية .أي
عندما بدأت تظهر الفجوة بني العرض والطلب عىل التمويل.
وىف نهاية عام 2010م تم التفاكر عرب ورشة أعدتها والية
الخرطوم يف إدخال آلية جديدة يف التمويل األصغر عرب تفعيل
دور الوسائط املجتمعية التي تقوم باألدوار التالية:
 القدرة للوصول إىل عمالء التمويل األصغر وسد الفجوة بنيالعرض والطلب
 انتخاب عمالء التمويل األصغر واملساعدة يف اختيار املرشوعات املساعدة يف التدريب إدخال املفاهيم الصحيحة للتمويل األصغر املتابعة الدورية لعمالء التمويل األصغر والعمل كضامنللتمويل واملساعدة يف متويلهم بالجملة
اإلطار األول والثاين أدناه يوضحان عينه مختارة من الدور
الذي يقوم به نوعان الوسائط (الجمعيات واملنظامت) يف
مجاالت دعم التمويل األصغر بالسودان ،بينام يقدم اإلطار
الثالث تجربة الوسائط يف أكرب بنك للتمويل األصغر ،بنك
االدخار والتنمية االجتامعية.
اإلطار رقم ( )1دور الوسائط املجتمعية يف التمويل األصغر
بالسودان :الجمعيات
وخالل السنوات املاضية قامت ونجحت العديد من الوسائط
مثل مرشوع املرسة يف والية شامل كردفان مع منظمة سرتة،
وكذلك منظمة صناع الحياة والجمعية اإلفريقية لرعاية
الطفولة واألمومة ،واالتحادات الخاصة باملعوقني حركيا والصم
واملكفوفني ومصايب األلغام واتحاد املرأة السودانية وعدد من
التنظيامت املهنية مثل رابطة املرأة العاملة وصغار املنتجني
مثل الجمعيات النسوية الزراعية يف والية القضارف.
 )3إقبال جعفر الحسني ونوال املجذوب“ ،2008 ،التمويل األصغر يف السودان” ،ورقه
قدمت يف ورشة التمويل األصغر 20 ،ديسمرب ،وزارة الرعاية االجتامعية وشؤون املرأة
والطفل ،وبنك السودان املركزي.
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فيام ييل بعض التفاصيل حول أهم املرشوعات التي اعتمدت عىل الوسائط الريفية.
املرشوع

الوسيط

املرشوع ودور الوسيط

مرشوع األرس
املنتجة (املرسة)
والية شامل كردفان

منظمة سرتة

املرشوع:
املرشوع نسوى متكامل يهدف لتحقيق األمن الغذايئ (مرشوعات زراعية وإنتاج
حيواين) والتخفيف من حدة الفقر وسط النساء العائالت لألرس ( 5000امرأة) يف
 100قرية ،فضال عن بناء قدرات منظامت املجتمع املدين ونرش ثقافة التمويل
األصغر باملناطق الريفية.
بدأت بـ  15جمعية نسوية و 760مستفيدة برصيد متويل  1.3مليون جنيه،
وحجم العمليات الفردية  2ألف ،ونسبة سداد  .%100وسيتم تنفيذ املرحلة
الثانية والتي تستهدف  24جمعية بحجم متويل قدره  2.3مليون جنيه  0لعدد
 1200مستفيدة.
دور الوسيط:
تدريب الفئات املستهدفة عىل مسك الدفاتر وإدارة وكتابة التقارير

مرشوع الجمعيات النسوية الزراعية الجمعيات
النسوية
بوالية القضارف

مرشوع ابسمي واليتي شامل
وجنوب كردفان

جمعيات ائتامنية
ادخارية

املصدر :وحدة التمويل األصغر ،بنك السودان املركزي.
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املرشوع
متويل وتدريب للجمعيات النسوية ( 100جمعية) لعدد أكرث من 3000
عضو ،مبتوسط  30عضو للجمعية الواحدة .كام ساهمت بعض الرشكات
يف توفري املعدات وإنشاء مخازن الغالل واستمر املرشوع أيضا يف موسمي
 2012-2011وكذلك ( 2013-2012مببلغ  4مليون جنيه)
دور الوسيط
تساهم الجمعيات النسوية يف إدارة ومتابعة القروض .مقومات النجاح
تشمل اإلرشاف املبارش عىل تكوين الجمعيات ومنح التمويل ومتابعة
وصوله للمستفيدين ومتابعة السداد والزيارات امليدانية خالل املوسم،
املرشوع
تم تطوير هذه املبادرة بعون من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية (إيفاد)
بغرض الوصول لألرس الفقرية عرب قروض صغرية ال تتجاوز  2ألف جنيه
سوداين بربنامج متويل أصغر مستدام تغطي أكرث من مليون أرسة فقرية يف
 10واليات عىل مدى  10سنوات وبانطالقة تجريبية يف واليتي شامل كردفان
(محلية أم روابة) ،وجنوب كردفان (محلية لقاوة) يف العام  2010وملدة 3
سنوات (حتى )2013
دور الوسيط
للربنامج  90قرية تشمل  510جمعية ائتامنية ادخارية ،عدد
األعضاء  9154عضو .تم الوصول إىل  8346أرسة باملحليتني عرب الوسيط.

اإلطار رقم ( )2دور وسائط املنظامت يف التمويل األصغر
بالسودان :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.
يف إطار نشاط التمويل األصغر قام برنامج األمم املتحدة
بالسودان منذ العام  2006بالتايل:
 /1تقييم وضع التمويل األصغر بالواليات الرشقية والغربية،
 /2املشاركة بفعالية يف املنتديات املتعلقة بالتمويل األصغر
بالحضور والتمثيل والتمويل من بينها منتدى الشمول املايل
للشباب،
 /3تطوير التمويل األصغر وقطاع األعامل (الصريفة من غري
فروع ،وتنمية الجمعيات االدخارية واالئتامنية)
 /4الدعم املؤسيس والدعم عىل املستوي القاعدي (التدريب
عىل سلسلة القيمة ،وتقييم مقدمي التمويل األصغر ومبادرات
رواد األعامل والبادئني يف املرشوعات).
وكانت محصلة املستفيدين  1500يف  25مؤسسة .وبلغت
التكلفة اإلجاملية لهذه الربامج  137300دوالر أمرييك ،غطت
النشاطات واليات املركز ،الشامل ،دارفور ،الرشق ،كردفان
والنيل األزرق.
ويخطط الربنامج يف املستقبل عىل دعم شبكات مقدمي
التمويل األصغر ،وتنمية املرشوعات وتوفري املعلومات املتعلقة
بالتمويل األصغر.
(املصدر :برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ)
اإلطار رقم ( :)3الوسائط وبنك االدخار والتنمية االجتامعية
نجح بنك االدخار والتنمية االجتامعية خالل السنوات املاضية
يف استقطاب عدد كبري من الوسائط يف مرشوعات التمويل
األصغر املبارش ،أو متويل األفراد عرب الوسيط أو متويل األفراد
بإرشاف الوسيط .وتعريف كال منهام كاآليت:
 /1التمويل املبارش :للوسيط (مؤسسات التمويل األصغر) :مينح
غالبا بصيغة املضاربة املقيدة للوسيط الذي يكون املسئول
األول واألخري عن التمويل للمستفيدين( .متويل بالجملة
ملؤسسات التمويل األصغر)
 /2متويل األفراد عرب الوسيط :غالبا ما يتم عرب صيغة املشاركة
للوسيط الذي يقوم بتمويل القاعدة عرب صيغة املرابحة (متويل
بالجملة للوسائط).

 /3متويل األفراد بإرشاف الوسيط :يتم متويل األفراد مبارشة
من املرصف وعالقات األخري تكون مبارشة مع املستفيدين
بينام يكون دور الوسيط يف املتابعة( .متويل لألفراد مبتابعة
الوسائط).
من أهم رشوط األهلية للوسائط للحصول عىل التمويل الهوية
القانونية ،وشهادة التسجيل ،والتزامات الوسيط القامئة لدى
الجهاز املرصيف ،والهيكل اإلداري ( 3ضباط كحد أدىن) ،والسرية
السابقة يف منح التمويل األصغر ونسبة التعرث وحجم املحفظة
ومدخرات األعضاء ،وخطة الوسيط للتنفيذ ،ونظام اختيار
العمالء ،علام بأن األفضلية للوسيط الذي لديه نظام مدخرات.
وقد بلغ عدد الوسائط والجمعيات القاعدية التي تعامل معها
البنك ( )547تفاصيلها حسب الواليات كاآليت:
الوالية

الوسائط والجمعيات القاعدية

الخرطوم

84

شامل كردفان

134

غرب كردفان

75

الجزيرة

15

النيل األزرق

10

شامل دارفور

48

القضارف

42

البحر األحمر

3

سنار

21

نهر النيل

3

جنوب كردفان

46

كسال

20

النيل األبيض

24

جنوب دارفور

12

إجاميل

547

املصدر :بنك االدخار والتنمية االجتامعية ،إدارة التمويل األصغر
والتنمية االجتامعية ،الخرطوم.
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حقائق حول االنتشار واألداء العام للوسائط
ليس هنالك دراسات أو بيانات حول الوسائط مبختلف أنواعها
وتوزيعاتها الجغرافية والنوعية .وهذا األمر يشكل عقبة كبرية
يف سبيل معرفة واقع وأداء هذه الوسائط .هنالك ورقتان
فقط تناولتا دور الوسائط بصورة واضحة ((( .ولكن الدراسة
الوحيدة ،والتي شملت بيانات حول وسائط التمويل األصغر
قامت بها رشكة (باكت) االستشارية بتمويل من برنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ ضمن برنامجه لدعم االسرتاتيجية الشاملة
لدعم القطاع الخاص ،وبتنسيق مع بنك السودان املركزي
وحدة التمويل األصغر((( ،وذلك بهدف تنمية قطاع التمويل
األصغر بالسودان ،خاصة الدعم املؤسيس ملقدمي الخدمة
والزبائن لتبني أفضل املامرسات يف تقديم خدمات التمويل
األصغر واقرتاح السياسات وتطوير املناخ التنظيمي .وهدفت
الدراسة يف مجملها إىل وضع خريطة ملقدمي خدمات التمويل
األصغر بالسودان وتقييم مقدراتهم ووضع خارطة طريق
لتنمية القدرات يف  15والية.
ويف الجزء الخاص يف الدراسة بتقييم مقدمي خدمة التمويل
األصغر الرسمية (املصارف ومؤسسات التمويل األصغر
والصناديق االجتامعية والوسائط) ،تم تصنيف الوسائط (التي
شملت املنظامت غري الحكومية ،الجمعيات القاعدية) ضمن
مقدمي خدمات التمويل ،ووصفت الدراسة األداء العام
للوسائط يف السودان بالوسط بعد أن قامت بتقيص الحقائق
املقارنة بني الوسائط ،ومقدمي خدمات التمويل األصغر
(املصارف ومؤسسات التمويل األصغر والصناديق االجتامعية)
يف ثالثة مؤرشات رئيسية :املؤسسية واالنتشار وخدمات
التمويل األصغر.
ويف جانب الوسائط شملت الدراسة  18وسيط نشط (منظمة
وجمعية) تقدم خدماتها عرب  87نافذه .وكان توزيع الوسائط
الجغرايف مقارنة باملصارف ومؤسسات التمويل األصغر حسب
الواليات كالتايل:
 )4نعامن يوسف حمد ،2012 ،الوسائط ودورها يف انتشار خدمات التمويل األصغر”،
قدمت يف ورشة التمويل األصغر ،البنك الفرنيس السوداين ،فرباير ،وإقبال جعفر الحسني
ونوال املجذوب“ ،2008 ،التمويل األصغر يف السودان” ،مرجع سبق ذكره.
5) PACT, 2012, Mapping, Capacity Assessment & Capacity Development
of Microfinance Providers in Sudan
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جدول رقم ( )1توزيع الوسائط الجغرايف مقارنة باملصارف
ومؤسسات التمويل األصغر
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األداء العام
وكانت نتائج الوسائط يف هذه املؤرشات الثالث كالتايل:
جدول رقم ( :)2األداء العام للوسائط يف السودان
املوارد املالية
املقدرات اإلدارية
املوارد البرشية
والتقانة

املؤسسية
النسبة

( )1ضعيف
( )2متدين
( )5عال جدا
( )1ضعيف
45%

( )4عال
عدد العمالء
( )4عال
التغطية
املقدرة للوصول للفقراء ( )4عال

االنتشار

73%

النسبة
خدمات التمويل
األصغر

( )1ضعيف
تنويع الخدمات
توسيع قاعدة الخدمات ( )5عال جدا
( )5عال جدا
توزيع الخدمات
( )1ضعيف
تنويع املنتجات

النسبة

60%

النسبة اإلجاملية

58%

التقييم اإلجاميل

معقول

املصدرPACT, 2012, Mapping, Capacity Assessment & Capacity :
 ،Development of Microfinance Providers in Sudanص61 .

صنفت الدراسة مدى النتيجة من ( )1إىل ( )1( :)5مستوى
ضعيف و ( )5عال
بجانب الوسائط شمل التقييم أيضا مقدمة خدمات التمويل
األصغر .وكانت نتائجها اإلجاملية لهذه املجموعات ويف كل
مؤرش كالتايل:
املصارف :اإلجاميل ( %45ضعيف)،
(املؤسسية  ،%70االنتشار  ،%33وخدمات التمويل األصغر
)%3
مؤسسات التمويل األصغر :اإلجاميل ( %80جيد)،
(املؤسسية  ،%80االنتشار  ،%80خدمات التمويل األصغر
)%80
الصناديق االجتامعية :اإلجاميل ( %78جيد)،
العدد ( )73سبتمرب 2014م
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(املؤسسية  ،%65االنتشار  ،%93وخدمات التمويل األصغر
.)%20
من مؤرشات األداء ميكن الوصول للنتائج التالية:
 الضعف يف املوارد املالية واملقدرات اإلدارية وتنويع املنتجات مواطن القوة يف العمالء والتغطية واملقدرة للوصول للعمالءواملوارد البرشية وتوزيع املنتجات وتوسيع قاعدة الخدمات.
فضال عن أن تحليل القوة والضعف والفرص والتحديات
((( SWOTيف الدراسة توصل إىل نفس النتائج تقريباً:
 يف مواطن القوة :تتميز الوسائط باالنتشار وسط املجتمعاتالريفية
 يف الضعف :ضعف املقدرات املالية واإلدارية للوسائط. يف الفرص :وجود فرصة التعاون بني املصارف ومؤسساتالتمويل األصغر والوسائط (بعد توسيع نطاقها وشمولها)
كام أشارت الدراسة أيضا إىل ما أسمته «مساوئ يف أداء
الوسائط» تتلخص يف ضعف املقدرات املالية التي تشري إىل
حاجتها للتمويل .هذه املساوئ تتلخص يف التايل:
 األهداف املتعددة للوسائط التي تضغط عىل مواردهاالشحيحة.
 عدم مقدرتها عىل إظهار الضامنات املالية الالزمة بواسطةالجهات املمولة لعضويتها.
(((
كام أشارت أيضا إىل حاجتها إىل الدعم املؤسيس والتقني .
تشري هذه النتائج األساسية إىل أن مواطن القوة تتعلق بقوة
أداء وفوائد الوسائط ،بينام نقاط الضعف تشري إىل الضعف
يف دعم مقدراتها لتتمكن من أداء دورها بصورة أكرث فعالية.
مبعني أن هذه النتائج ال تنقص البتة من أهمية الوسائط
والدور الكبري الذي قامت به خالل السنوات املاضية يف التغطية
والوصول للعمالء ،وتوزيع املنتجات وتوسيع الخدمات كام
يظهر من النتائج أعاله ،بل تشري إىل تجاهل هذه اآللية الهامة
من قبل كل رشكاء التمويل األصغر بالبالد وعدم تقديم الدعم
الكايف لها مام أدى لهذه النتائج الكلية املتواضعة.
التغطية مقارنة بعدد الفقراء
ويف جانب التغطية الجغرافية مقارنة بعدد الفقراء ،وحسب
6) SWOT: Strength , Weakness, Opportunities & Threats
7) PACT, 2012, Mapping, Capacity Assessment & Capacity Development
صof Microfinance Providers in Sudan، 58 .
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البيانات الرسمية لتوزيعات الفقراء فإن الجدول التايل يوضح
أن عدد الوسائط لألفراد الفقراء يف األقاليم يأيت بنتيجة عكسية
ألعداد الفقراء يف هذه األقاليم ،حيث تقل الوسائط يف األقاليم
الفقرية مقارنة باألقاليم األقل فقرا .هذا يتطلب إعادة النظر يف
السياسات بحيث تقوم الجهات املختصة بتشجيع وسائط والئية
حسب درجة الفقر وعدد الفقراء املستهدفني بالتمويل األصغر.
جدول رقم ()3
توزيع الوسائط الجغرايف مقارنة بعدد املصارف ومؤسسات
التمويل األصغر
الرتتيب
السكان
( 1ألعىل
الفقراء
النسبة
األقاليم
درجة
(ألف
فقر)
نسمه)

تغطية
الرتتيب
عدد الوسائط
( 1للعدد
الوسائط للفقراء
األقل)
(ألف)

دارفور

62.7% 4711

1

7

673

6

كردفان

58.7% 2540

2

23

110

3

الرشقي

46.3% 2099

3

7

300

4

األوسط 45.4% 3369

4

30

112

2

33.7% 613

5

16

38

1

الخرطوم 26.0% 1371

6

4

343

5

الشاميل

املصدر :بيانات الفقر والوسائط الواردة يف الجدول صفحة ( 52تغطية
مقدمي الخدمة للفقراء باألقاليم) والجدول يف صفحة ( 39أعداد
مقدمي خدمة التمويل األصغر)،

& PACT, 2012, Mapping, Capacity Assessment
Capacity Development of Microfinance Providers in
Sudan

تفعيل دور الوسائط :األهمية واآلليات
من األفضل تشجيع املصارف ومؤسسات التمويل للمرشوعات
الجامعية وذلك لألسباب التالية:

 ليس هنالك مشكالت يف الرؤية الخاصة باملرشوع ألنهامرشوعات قامئة يف الغالب وناجحة.

-

تأكيد البعد االجتامعي للتمويل األصغر عرب هذه
املرشوعات الجامعية
ضامن متويل أكرث عدد ممكن ورفع نسبة محفظة
التمويل األصغر.
زيادة أعداد مستفيدي التمويل األصغر عىل املستوى
القومي.
ضامن أكرب لعوامل النجاح للمرشوعات نظرا لوجود
الرشكاء والجامعية يف العمل.

هذا النوع من التمويل يحتاج يف األساس لتنظيم القواعد
وتقدميها للمصارف ومؤسسات التمويل ومن هنا يأيت دور
الوسائط ورضورة تفعيلها.

ولتحقيق هذين الهدفني نرى التايل:
أو ًال :تجميع بيانات وافيه ودقيقة وعمل خريطة قومية عن
الوسائط واألدوار التي قامت بها وتصنيفها حسب نوعية
مساهمتها يف عمليات التمويل األصغر.
ثانياً :القيام بدراسة وافيه حول الدور الذي لعبته الوسائط يف
التمويل األصغر بالسودان خالل الخمس سنوات املاضية ،مبا
يف ذلك الدور السالب لبعض الوسائط غري الفاعلة واملحسوبة
عىل التمويل األصغر.
ثالثاً :ينبغي لكل والية أن تقوم بتحديد وتصنيف واقرتاح
وسائط جديده ودعم الوسائط العاملة لتؤدي دورها بفعالية،
وان يتم ذلك عرب مجالس التنسيق الوالئية التي يرأسها الوالة
وتقوم فروع بنك السودان املركزي بدور املقرر.

هنالك إشارات جيدة واهتامم يف الخطط واالسرتاتيجيات
املتعلقة بالتمويل األصغر يف السودان بالوسائط ،حيث
أشارت اسرتاتيجية تنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر يف
السودان املصدرة يف العام  2006إىل أهمية التنسيق بني
الرشكاء يف قطاع التمويل األصغر من مؤسسات وحكومة
ومنظامت غري حكومية ومامرسني ومانحني وغريهم(((.
كام أشارت يف خطة العمل إىل االنتشار عرب الرتابط بني
املصارف واملنظامت غري الحكومية والصناديق االجتامعية
ومجموعات املساعدة الذاتية وغريها (((.وعىل الرغم من
مثل هذه الدعوات التي صدرت يف السابق ،ومن األداء
الذي تحقق من الوسائط خالل السنوات السابقة إال أن:
 دور الوسائط مبختلف أنواعها غري معروف عىل وجهالتحديد.
 مل يتم بعد تفعيل دور الوسائط ،عىل الرغم من مرورسنوات عىل بدء نشاطاتها.

سادساً :اإلرساع بقيام الجمعية السودانية ملؤسسات
التمويل األصغر ( ،SAMI((1والتي تضم يف عضويتها
الوسائط .قيام هذه الجمعية سيعمل عىل تقوية العالقة
بني الوسائط والجهات التمويلية ،كام سيعمل عىل تشجيع
املنظامت الدولية عىل دعم الوسائط عرب الجمعية وبالتايل
صناعة التمويل األصغر بالسودان ككل.

 )8الرؤية االسرتاتيجية لتنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر يف السودان ،يونيكونز،2006 ،
ص.54 .
 )9الرؤية االسرتاتيجية لتنمية وتطوير قطاع التمويل األصغر يف السودان ،املرجع السابق.

10) SAMI: Sudan Association for Microfinance Institutions

رابعاً :تشجيع طالب الدراسات العليا والباحثني يف الجامعات
ومراكز البحث لتناول املوضوعات املتعلقة بدور الوسائط يف
التمويل األصغر خاصة يف الواليات.
خامساً :تقديم الدعم املعنوي واللوجستي من قبل كل
األطراف املشاركة يف عملية التمويل األصغر من مصارف
ومنظامت وبنك السودان املركزي للوسائط الفاعلة يف خدمة
الجهة املستهدفة ونرش ثقافة التمويل األصغر.
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�أ�ضواء على..
�سيا�سات بنك ال�سودان املركزي
ال�سارية

�سيا�سات

إعداد
حسن محجوب الزبري عيل
إدارة البحوث والتنمية
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يف إطار مراجعته الدورية ملنشوراته وتعاميمه التي يصدرها لتنظيم
العمل املرصيف بالبالد ،أصدر بنك السودان املركزي خالل الربع الثالث
من العام  2014عدد من املنشورات والتعاميم متثلت يف اآليت:
(أ) منشورات وتعاميم اإلدارة العامة للسياسات والبحوث واإلحصاء
1 .1التعميم الخاص بتحاويل السودانيني العاملني بالخارج بتاريخ
 - 28أغسطس  ،2014وذلك يف إطار تشجيع السودانيني العاملني
بالخارج لتحويل مدخراتهم عرب املصارف العاملة بالسودان عرب
التحاويل املبارشة أو التغذية النقدية ،مبوجبه تم توجيه املصارف
بأن يتم رصف املبالغ الواردة من الخارج (عرب التحاويل املبارشة
أو التغذية النقدية) بإضافتها لحساب املستفيد طرف املرصف
الذي يتعامل معه ،أو تحويلها لحسابه لدى أي مرصف آخر،
أو تحويلها للخارج أو رصفها نقداً بالعمالت االجنبية ،وأن ال
يتم فرض أي رسوم أو عموالت يف حالة مقابلة الطلب بالسحب
النقدي ،كام يجب عليها مراعاة التقيد بضوابط قانون مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب.
2 .2املنشور املتعلق بفرتة اسرتداد حصيلة الصادرات املسموح
بتصديرها عن طريق الدفع ضد املستندات ( )CADرقم
( )2014/10بتاريخ  - 2سبتمرب  ،2014وذلك عم ًال بسلطات
محافظ بنك السودان املركزي مبوجب املادة ( )20من الئحة
تنظيم التعامل بالنقد لسنة 2013م ،وباإلشارة إىل الفقرة ()2
حصيلة الصادر – البند (أ) فرتة اسرتداد حصيلة الصادر الواردة
بالفصل الثاين من كتيب ضوابط وتوجيهات النقد األجنبي للعام
 ،2014وبغرض تشجيع الصادرات السودانية وزيادة منافستها يف
األسواق العاملية ،تقرر تعديل الفقرة يف البند (أ) املتعلقة بفرتة

اسرتداد حصيلة الصادرات املسموح بتصديرها عن طريق
الدفع ضد املستندات ( )CADلتقـرأ أن يتم اســرتداد
حصيلـة الصادرات املسـموح بتصديرهـا عن طريق
الدفـع ضد املسـتندات ( )CADمبجرد وصول مستندات
الشحن للبنك املراسل بالخارج وبحد أقىص شهرين من
تاريخ الشحن).
3 .3املنشور الخاص بصادر الذهب بواسطة الرشكات
رقم ( )2014/11بتاريخ  - 9سبتمرب  ،2014وذلك
يف إطار مراجعة الضوابط واإلجراءات املتعلقة
بعمليات صادر الذهب ،واستناداً إىل خطاب وزارة
املعادن بالرقم :وم/م و 8/16/بتاريخ  / 31أغسطس /
2014م تقرر عدم تكملة اإلجراءات املرصفية لتصدير
الذهب لكل الرشكات العاملة يف مجال تصدير
الذهب ،مبا يف ذلك الرشكات العاملة يف مجال التعدين
ومخلفات التعدين إال بعد حصولها عىل موافقة
كتابية مسبقة من بنك السودان املركزي للسامح لها
بالتصدير.
(ب) منشورات وتعاميم اإلدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز
املرصيف
1 .1املنشور الخاص بالحد األدىن لرأس مال رشكات اإلجارة
رقم ( )2014/5بتاريخ  - 9يونيو  ،2014وذلك يف إطار
سياسات البنك املركزي للعام  2014الهادفة إىل تقوية
املراكز املالية للمؤسسات املالية غري املرصفية ،وتفعي ًال
لدور رشكات اإلجارة ومتكينها من التوسع الكمي والنوعي
يف مجاالت التمويل بصيغة اإلجارة ،واستناداً عىل الئحة
تنظيم عمل املؤسسات املالية لإلجارة للعام  2011تقرر
أن يكون الحد األدىن لرأس املال املدفوع لرشكات اإلجارة
هو  10.000.000دوالر (عرشة مليون دوالر) أو ما يعادلها
بالعملة املحلية».
2 .2املنشور املتعلق باملوجهــات عامة رقم ()2014/6
بتاريخ  - 19يونيو  ،2014وذلك يف إطار تنظيم عمل
املصارف مبا يتالءم مع األسس واملوجهات السليمة للضبط
املؤسيس ولتفعيل مهنية العمل مبا يرقى األداء بالجهاز
املرصيف ،تقرر عىل املصارف التقيد مبتطلبات املنشور

رقم  2009/18والخاص بتطوير وتفعيل الضبط املؤسيس
باملصارف واملؤسسات املالية وباألخص عند ترشيح أعضاء
مجالس إدارات املصارف ،وخرباء مجالس اإلدارات واإلدارة
التنفيذية العليا مع مراعاة توسيع قاعدة املرشحني
من املساهمني ،تقديم طلبات الرتشيح قبل وقت كاف
من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية (شهر كحد أدىن)
عند تحديد رشوط األهلية للمرشحني لعضوية مجالس
اإلدارات .كام يجب عىل املصارف االلتزام التقيد التام
بأسس وموجهات بنك السودان املركزي وعدم تقديم أي
طلبات لالستثناء من الضوابط.
3 .3املنشور الخاص بصندوق إدارة السيولة بني املصارف
رقم ( )2014/7بتاريخ  - 21أغسطس  ،2014متشياً مع
سياسات بنك السودان املركزي الرامية إىل تفعيل وتطوير
إدارة السيولة باملصارف وتشجيع سوق ما بني املصارف،
تقرر:
أو ًال :إلغاء املنشور رقم ( )2009/13الصادر من اإلدارة
العامة لتنظيم وتنمية الجهاز املرصيف بتاريخ 2009/6/17
والخاص بـتغطية األرصدة املدينة للحسابات الجـارية
للمصارف طرف بنك السـودان املركـــزي واالستعاضة
عنه بـهذا املنشـور.
ثانياً :ولتنفيذ أعامل الصندوق يجب عىل جميع املصارف
االلتزام باملشاركة يف صندوق إدارة السيولة ،ورأسامل
الصندوق االبتدايئ مبديئ  750مليون جنيه يتكون
من أوراق مالية مقبولة تعادل  %60من حجم رأسامل
الصندوق االبتدايئ عدا األوراق التي يصدرها بنك السودان
املركزي وأرصدة نقدية تعادل  %40من حجم رأسامل
الصندوق االبتدايئ .ويجب أال تقل مساهمة املرصف يف
رأس مال الصندوق عن الحد األدىن للمساهمة املبدئية
والذي تحدده الجمعية العمومية للصندوق ،ويجوز
للصندوق مطالبة املصارف التي لديها عجز عن الحد األدىن
للمساهمة بتغطيته خالل الفرتة التي تحددها الجمعية
العمومية للصندوق ويجب عىل املصارف االلتزام بذلك،
ويف حالة عدم التزام املرصف بالحد األدىن للمساهمة
خالل الفرتة املحددة سيقوم بنك السودان املركزي بنا ًء
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عىل طلب الصندوق بخصم مبلغ العجز عن املساهمة
من حساب املرصف وإضافته إىل حساب الصندوق ،كام
يجب عىل املصارف رد كامل مبلغ التغطية للصندوق يف
حال قيامه بتغطية حساباتها يف نظام رساج مببالغ تفوق
حجم مساهمتها يف رأسامل الصندوق متى ما توفرت لها
أو خالل فرتة أقصاها  5أيام عمل ،وان تقوم املصارف التي
لديها فائض (ناتج عن الزيادة عن الحد األدىن للمساهمة
الرأساملية أو من عائداتها يف استثامرات الصندوق)
بتحديد كيفية معالجة ذلك الفائض مع مدير الصندوق.

ثالثاً :يجب عيل املصارف االحتفاظ لدي بنك السودان
املركزي بأوراق مالية مصدره عنه تحسب كنسبة من
السيولة العامة يحددها بنك السودان املركزي باإلضافة
ألي ضامنات أخري وذلك كضامن لعملياته كملجأ أخري
( ،)lender of Last resortكام يجب عيل املصارف
مخاطبة رشكة السودان للخدمات املالية املحدودة
لحجز األوراق املالية املراد استخدامها لصالح بنك
السودان املركزي ،وال يجوز الترصف فيها إال بتوجيه
من بنك السودان املركزي ،مع رضورة االلتزام بتجديد
األوراق املالية فور انتهاء آجالها ،أو استبدالها بأوراق
مالية بنفس القيمة حسبام يري املرصف ،ويقوم بنك
السودان املركزي بتحديد طبيعة الضامنات املناسبة
ألي مبالغ قام بتغطيتها يف إطار دوره كملجأ أخري
(.)Lender of last resort

رابعاً :أن يقوم بنك السودان املركزي بدوره كملجأ أخري يف
حال فشل املرصف يف رد مبلغ العجز (الفرق بني مساهمة
املرصف يف رأس مال الصندوق ومبلغ التغطية) للصندوق
بنهاية الفرتة املحددة وهي خمسة أيام عمل مستمرة،
وان يقوم بالسداد للصندوق إناب ًة عن أي مرصف يعجز
عن الوفاء بالتزامه تجاه الصندوق .بحيث يقترص دوره يف
سداد مبلغ العجز (الفرق بني مساهمة املرصف يف رأس
مال الصندوق ومبلغ التغطية) مضافاً إليه قيمة صك
واحد من صكوك الصندوق لضامن استمرارية عضوية
املرصف بالصندوق ،وان يقوم بتسييل شهادات املرصف
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املحجوزة طرفه بالسعر الذي يحدده ومبا يكفي ملقابلة
التزامات املرصف.
خامساً :تضمن املنشور بعض املوجهات العامة متثلت يف
أن يقوم مدير الصندوق بتحديد الحد األدىن ملساهمة
كل مرصف بصفة دورية وإخطار اإلدارة املختصة يف بنك
السودان املركزي بذلك ،وعىل املصارف العمل عىل إعادة
املبالغ التي يقوم صندوق السيولة بتغطيتها نيابة عنها
يف نظام رساج كأسبقية قصوى وبدون تأخري ،وان يقوم
بنك السودان املركزي بصورة دورية بحساب الحد األدىن
للمساهمة املستمرة بنا ًء عيل متوسط ودائع املرصف
منسوبة إىل متوسط إجاميل ودائع القطاع املرصيف عىل
مدى أربعة أسابيع متتالية ،واستمرار التنسيق مع مدير
الصندوق يف ذلك ،وان يقوم الصندوق بتحديد أو تعديل
القيمة االسمية للصك الواحد مبوافقة بنك السودان
املركزي ،وعىل املصارف ترتيب أوضاعها الداخلية يف مجال
إدارة سيولتها من حيث األجهزة والنظم والسياسات
الالزمة لذلك واالستعداد لالنطالق الفعيل لصندوق إدارة
السيولة يف يوم  7سبتمرب 2014م ،مبا يف ذلك استيفاء
متطلبات قيام الصندوق واستمراريته الواردة يف األمر
كاف من هذا
املشار إليه أعاله ويف هذا املنشور قبل وقت ٍ
التاريخ ،ويسمح بنك السودان املركزي خالل الفرتة حتى 7
سبتمرب  2014للمصارف بسحب األوراق املالية املحجوزة
بطرفه حالياً ألغراض نظام رساج بغرض املساهمة يف
الصندوق ،وسيتم فك الحجز عن بقية األوراق املالية
املحجوزة التي تزيد عن املساهمة املطلوبة مبجرد إطالق
عمل صندوق إدارة السيولة يف  7سبتمرب  ،2014ويف حالة
عدم التزام أي مرصف بسداد كافة التزاماته املالية تجاه
بنك السودان املركزي وصندوق إدارة السيولة بنهاية يوم
العمل السادس من تاريخ العجز ،سيتم إخضاع املرصف
لإلجراءات والجزاءات اإلدارية واملالية املنصوص عنها يف
قانون تنظيم العمل املرصيف لسنة  2004والئحة الجزاءات
اإلدارية واملالية لسنة .2013
4 .4التعميم املتعلق برتتيبات االنتقال إىل صندوق إدارة
السيولة بتاريخ  -21أغسطس  ،2014وذلك استناداً

إيل األمر رقم  2014/1الصادر من السيد  /محافظ بنك
السودان املركزي بتاريخ  ، 2014/8/21بإنشاء صندوق
إدارة السيولة بني املصارف ومنشور اإلدارة العامة لتنظيم
وتنمية الجهاز املرصيف رقم  2014 /7الخاص بتنظيم أعامل
الصندوق ومتهيدا ً النطالق عمل صندوق إدارة السيولة
الرامي إيل تفعيل وتطوير إدارة السيولة وتشجيع سوق
ما بني املصارف فقد تقرر أن تسدد املصارف مساهامتها
يف أو قبل يوم األربعاء  ، 2014/9/3وأن متد املصارف
إدارة العمليات املركزية بأسامء موظفيها العاملني عيل
نظام رساج واملسؤولني عن حذف الشهادات زائدا ً أرقام
هواتفهم الثابتة واملحمولة بحد أقىص يوم األربعاء
، 2014/9/3وعيل املصارف إجراء اختبارات التحمل بني
املصارف وصندوق إدارة السيولة يوم األربعاء 2014/9/3
وذلك بإرسال  3أوامر دفع (100جنيه 90 ،جنيه80 ،
جنيه) خالل الفرتة التي تبدأ من الساعة الواحدة وحتى
الساعة الثانية بعد الظهر  ،وسيتم إقفال نظام املقاصة
ليوم الخميس 2014/9/4م يف متام الساعة الواحدة
والنصف ظهراً  ،وعىل املصارف توجيه موظفيها العاملني
عيل نظام رساج بعدم املغادرة إال بعد التأكد التام من
حذف كل شهاداتها املدرجة بنظام رساج وإخطار إدارة
العمليات املركزية ببنك السودان املركزي بذلك كتابة ً
وذلك قبل إقفال أعامل يوم الخميس  ، 2014/9/4وتبدأ
جاهزية صندوق إدارة السيولة يف نظام رساج تبدأ بنهاية
عمل الخميس2014/9/4م ،عىل أن يتم االعتامد عليه
ببداية عمل يوم األحد 2014/9/7م.
5 .5التعميم الخاص برتتيبات االنتقال إىل صندوق إدارة
السيولة بتاريخ  - 8سبتمرب  ،2014وذلك باإلشارة إىل
املادة ( )36البند  /3من قانون تنظيم العمل املرصيف
لسنة 2004م ،ويف إطار استيفاء متطلبات مكافحة
غسل األموال ،تم توجيه رشكات :الرصافة ،اإلجارة
ورشكات التحاويل املالية مبد بنك السودان املركزي بكافة
التغريات التي تحدث يف هيكل امللكية عن طريق البيع
أو خالفه فور حدوث التغري ،عىل أن يتم ملء استامرة
الكفاءة والنزاهة بواسطة املساهمني الجدد.

6 .6املنشور املتعلق بالضوابط التنظيمية والرقابية للمؤسسات
الخاضعة لرقابة بنك السودان املركزي بشأن مكافحة
جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب رقم ()2014/8
بتاريخ  - 9سبتمرب  ،2014مبوجبه تقرر إلغاء املنشور
رقم  2014/2والخاص مبكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب وإصدار هذا املنشور بحيث يرسي عىل كافة
املؤسسات الخاضعة لرقابة بنك السودان املركزي ويجب
عىل املؤسسة التأكد من أن الفروع والرشكات التابعة لها
محلياً أو يف دول أخرى  -والتي متتلك حصة ملكية فيها
( %50فأكرث)  -تطبق ضوابط مكافحة غسل األموال
ومتويل اإلرهاب ويف حال وجود أي عوائق تحول دون
تطبيق هذه الضوابط يجب إخطار بنك السودان املركزي
فوراً.
ويف مجال مخاطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب:
 .1يجب عىل املؤسسة تحديد وتقييم ومراقبة مخاطر
غسل األموال ومتويل االرهاب التي هي عرضة لها عىل
أن يتناسب مستوى التقييم مع حجم وطبيعة عمل
املؤسسة ،وعليها تحديث التقييم مرتني كل سنة .كام
يجب عىل املؤسسة توثيق كل من تقييم املخاطر
وتحديثاته واملعلومات املتعلقة بهذه التقييامت.
ويجب أن يكون لدى املؤسسة آلية مناسبة لتقديم
املعلومات املتعلقة بتقييم املخاطر للسلطات املختصة.
 .2عند تحديد مخاطر غسل االموال ومتويل االرهاب
وتقييمها ووضع نظام إلدارتها ومراقبتها ،يجب عىل
املؤسسة األخذ بفئات املخاطر اآلتية:
أ /املخاطر املتعلقة بالعمالء.
ب /املخاطر املتعلقة مبناطق جغرافية معينة.
ج /املخاطر املتعلقة باملنتجات والخدمات.
د /مخاطر قنوات تقديم الخدمات واملنتجات.
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تقرير عن فعاليات امللتقى
الأول للم�ستثمرين الوطنيني

ندوات
وم�ؤمترات

رصد ومتابعة
الحسني إسامعيل حسني بدري
إدارة السياسات
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انعقدت فعاليات امللتقى األول للمستثمرين الوطنيني بقاعة الصداقة
يف يوم  24يونيو  ،2014وبتنظيم الجهاز القومي لالستثامر بالتعاون
مع اتحاد عام أصحاب العمل السوداين ،برعاية كرمية من (السيد
نائب رئيس الجمهورية األستاذ /حسبو محمد عبد الرحمن) .وقد
حظي امللتقى مبشاركة واسعة من القطاع الخاص ووزراء القطاع
االقتصادي ووالة الواليات .هدف امللتقى إىل مناقشة متكني القطاع
الخاص واملستثمرين الوطنيني من االطالع بدور أكرب لتنمية االقتصاد
الوطني.
ابتدر الجلسة االفتتاحية (السيد /عيل محمد الحسن أبريس  -رئيس
االتحاد العام ألصحاب العمل السوداين) ،وأشار إيل أن ملتقى
املستثمرين الوطنيني فرصة لطرح قضايا وموضوعات االستثامر من
حيث البنية التحتية والترشيعية والتنفيذية للنهضة االقتصادية،
ورهن ذلك عرب السالم ومناهضة الفقر وتحقيق التنمية املتوازنة،
مؤكداً رضورة إعداد وتطبيق سياسات كلية يف النظم اإلنتاجية ويف
هياكل توزيع الدخل عرب إصالح مؤسيس وقانوين يؤمن توفري السلع
للمواطن لتحقيق مبادرة الرئيس لألمن الغذايئ العريب ،وبإصالح
رضيبي وإصالح الخدمة املدنية ،وشفافية توجيه األداء االقتصادي
ورضورة مراجعة قانون العمل واالستثامر إلحداث بيئة استثامرية
مواتية .وأكد عىل أهمية وجود صورة أكرث وضوحاً لسياسة التحرير
االقتصادي والسعي الجاد لتحقيق االستقرار لسعر الرصف وذلك
لتفادي التشوهات يف االقتصاد ،مؤكداً أن استقرار سعر الرصف يؤدي
إىل اإلصالح الرضيبي والجمريك بجانب زيادة اإليرادات الرضيبية
بنسبة  %90وخفض معدل التضخم.
وأكد (السيد نائب رئيس الجمهورية األستاذ /حسبو محمد عبد
الرحمن)  -رئيس اللجنة العليا لإلصالح االقتصادي إن الحكومة

ارتضت مبدأ الحوار يف كافة قضاياها نسبة للمرحلة املفصلية
التي متر بها البالد وأن القطاع الخاص رشيك أسايس يف قيادة
دفة االقتصاد ،مبرشا بوضع آلية جديدة لألرايض وتغيري
قانون االستثامر .وأكد عىل أهمية التوافق واالتفاق بني
األجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والخروج برؤية موحدة
تخدم الثوابت الوطنية ،مؤكدا إمكانية تغيري القوانني ووضع
ترشيعات وتغيري السياسات االقتصادية وذلك بالحوار والتوافق
بني األجهزة التنفيذية واملؤسسات االقتصادية والقطاع الخاص
والتفاهم والنقاش بكل شفافية وموضوعية والخروج بربامج
عمل بدون االعتامد عىل التقارير والتوصيات املكتوبة ،مشرياً
اىل انه من باب اوىل رعاية وتلبية رغبات املستثمرين الوطنيني
وترتيب البيت من الداخل.
ودعا نائب رئيس الجمهورية القطاع الخاص إىل استغالل
اإلمكانيات التي تتمتع بها البالد من زراعة وثروات حيوانية
ومعدنية واالستفادة من امليزة النسبية التي تتمتع بها البالد،
مشريا اىل مبادرة رئيس الجمهورية لألمن الغذايئ العريب وكشف
أن الجهات املعدة لدراسة الجدوى قد فرغت من مهامها وأنها
عىل وشك التنفيذ من قبل املستثمرين واملؤسسات العربية،
وبالتايل البد من ترتيب البيت من الداخل ودخول القطاع
الخاص الوطني رشيكاً وطنياً قوياً يف مشاريع األمن الغذايئ
واعداد املرشوعات والدراسات الالزمة.
وأشار إىل عدم توازن الهيكل االقتصادي يف البالد خاصة وان
االستهالك أكرب من االنتاج ،مشريا اىل العجز يف امليزان التجاري
وقال إنه يعول عىل القطاع الخاص يف إعادة الريادة للمشاريع
غري املنتجة وتحقيق مرحلة االكتفاء الذايت من القمح والقطن
والحبوب الزيتية ،وذلك باستغالل املساحات الشاسعة يف
املشاريع الكربى ،وذكر أن هناك قصص نجاح مرشفة لعدد
كبري من املستثمرين الوطنيني وقال إنه رغم التحديات فإن
السودان ال يزال من املناطق الجاذبة لالستثامر.
تال ذلك كلمة (السيد /د .مصطفى عثامن اسامعيل -وزير
االستثامر) الذي أمن عىل أهمية امللتقى يف الخروج برؤى
مشرتكة تحقق تطلعات الدولة يف اإلصالح االقتصادي ،وانفاذ
مبادرة رئيس الجمهورية يف االمن الغذايئ العريب ،وأن جلوس
كل االطراف من قطاع خاص وتنفيذيني ومؤسسات اقتصادية

يحل بذلك كثري من العقبات التي تواجه املستثمرين مثل
االرايض والرسوم واإلجراءات الروتينية ،وأكد عىل رضورة
اهتامم الواليات بالنافذة املوحدة وإلغاء الرسوم وقدم مقرتحا
بدمج مفوضية األرايض والتخطيط العمراين تحت ارشاف جهاز
سيادي قوي يتمتع بصالحيات واسعة يستطيع التعويض ومنح
األرايض.
وشدد عىل أهمية دور املستثمر الوطني الذي ميثل الدعامة
االساسية لالقتصاد الوطني ،ودعا إىل تحسني مرشوعاته
االستثامرية للدخول يف رشاكات مع املستثمر االجنبي ،خاصة
وأن الخرطوم ستستضيف أعامل الدورة ( )42ملجلس إدارة
اتحاد غرف البالد العربية يف سبتمرب املقبل ،كام أشار إىل أن
املؤمتر يعترب متهيداً لتمليك القطاع الخاص قيادة  %70من
النشاط االقتصادي ،وهو فرصة البد من استغاللها وإعداد
املرشوعات بناء عىل معلومات حقيقية .وأكد يف حديثه عىل
رضورة العمل مببدأ املسئولية االجتامعية للرشكات وإيالء
أهمية للمواطن ،الفتاً االنتباه إىل مسئولية الرشكات تجاه تنمية
املناطق التي تقع فيها استثامراتهم .وعدد من خالل حديثه
الدور الذي يقوم به جهاز االستثامر لتهيئة مناخ االستثامر
وتبسيط اإلجراءات ،مستعرضاً أهم امللتقيات واملؤمترات التي
عقدت باملركز وبالواليات.
تحدث (السيد /معاوية الربير  -رئيس اتحاد الغرف الصناعية)
وأكد عىل رضورة الرتكيز عىل الوضع الحايل لالستثامرات
الوطنية ومعالجة مشاكلها الداخلية خاصة اإلنتاجية ،وبني
أن هنالك حاجة اىل خطط واضحة ترعاها لجنة اإلصالح
االقتصادي ،وأن اللجنة تحتاج اىل إضافة أعضاء من الغرف
اإلنتاجية للمساهمة يف وضع اجراءات عاجلة للوضع الحايل
باعتبار أن املشكلة األساسية املاثلة اآلن هي قضية زيادة
االنتاج للصادر ،مشرياً للمعوقات يف قطاعات اإلنتاج الزراعي
والصناعي ومنها مدخالت اإلنتاج ومشكالت القوانني.
كام أمن (السيد /عبد الله عثامن عمر  -رئيس اتحاد غرف
الصناعات الصغرية) عىل رضورة االهتامم بقضايا التدريب
ومراكز التدريب التقني والتقاين ،وتوفري كوادر مؤهله ومدربه
للموامئة بني متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم الفني.
وتحدث (السيد /هاشم عيل محمد خري -رئيس اتحاد غرف
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الزراعة واالنتاج الحيواين) وأشار إىل أهمية وجود آلية دامئة
برئاسة نائب رئيس الجمهورية مبشاركة الجهاز القومي
لالستثامر وغرف اتحاد اصحاب العمل والجهات ذات الصلة
والخرباء وأهل العلم لإلرشاف واملتابعة واملحاسبة يف انفاذ
توصيات امللتقي ،وأهمية تقديس العملية االنتاجية وتضمينها
باملناهج الرتبوية وأن تتويل الدولة مناذج ملرشوعات استثامرية
يف مجاالت االنتاج.
واشتمل امللتقى عىل جلستي عمل تم فيها تقديم أربعة أوراق
عمل ،حيث ترأس الجلسة األوىل (السيد /د .حسن أحمد
طه) وتم تقديم ورقة عمل بعنوان (دور املستثمر الوطني يف
اإلصالح االقتصادي ورؤيته حول قضايا االستثامر ومقرتحات
الحلول) قدمها (األستاذ /سمري احمد قاسم) ،وتخللت الجلسة
مداخالت من املستثمرين يف القطاعات املختلفة حيث جرى
نقاش مستفيض من قبل الحضور وتم تقديم بعض مقرتحات
الحلول.
بينام ترأس الجلسة الثانية (السيد /عبد الرحيم حمدي) والتي
قدمت خاللها ثالثة أوراق عمل منها ورقة بعنوان (مساعي
الدولة يف تحسني مناخ االستثامر  -مفوضية االستثامر بوالية
الخرطوم منوذجاً) قدمها (السيد /د .الصديق محمد أحمد)،
وورقة بعنوان (أثر السياسات واإلجراءات املرصفية يف مناخ
االستثامر بالسودان) قدمها عن بنك السودان املركزي (السيد/
عبد الرحمن محمد عبدالرحمن – نائب مدير إدارة السياسات)
حيث استهدفت إبراز دور الجهاز املرصيف السوداين كإحدى
اآلليات الهامة يف خدمة وتهيئة مناخ االستثامر ،وقد تضمنت
الورقة تطور السياسات واإلجراءات النقدية واملرصفية،
باإلضافة إىل اآلفاق املستقبلية لالستثامر يف السودان .وورقة
اخرية بعنوان (رؤية القطاع الخاص التنفيذية للمشاريع ذات
األولوية) قدمها (السيد /وجدي مريغني محجوب  -رئيس
غرفة الصادرات باتحاد أصحاب العمل) والتي عكست رؤية
متكاملة للمشاريع التي ميكن تبنيها مستقب ًال.
عقب عىل مجموعة األوراق (السيد /عبد الرحمن رضار–
وزير الدولة بوزارة املالية) الذي أكد عىل حرص الدولة عيل
كفاءة وتنمية االستثامر الوطني ،باإلضافة إىل تعقيب املشاركني
ومن بينهم (السيد /عبد الرحيم حمدي) رئيس الجلسة
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حيث قدم مقرتحاً ملرشوع استثامري جديد تحت إرشاف
بنك االستثامر املايل ،كام شهد امللتقى عرض مناذج ملشاريع
استثامرية وطنية ناجحة .ويف ختام امللتقي ،تم عقد جلسة
حوار مفتوح مع (السيد /نائب رئيس الجمهورية) لتوضيح
ما توصل إليه املشاركون واستعراض العقبات الرئيسية التي
يجابهها املستثمرين الوطنيني.
وأوىص امللتقى بوضع جدول زمنى وفق خطة محددة يشرتك
فيها أصحاب العمل والقطاع االقتصادي لتمليك القطاع الخاص
 %70من حجم السوق موضع التنفيذ ،وطالب املشاركون يف
امللتقى بدمج قانون مفوضية األرايض وقانون اللجنة القومية
للتخطيط يف قانون واحد وإنشاء مؤسسة اتحادية  -والئية
وإعطائها الصالحيات الكافية بالتخصيص والنزع والتعويض
ومعالجة مشكالت األرايض وتطوير مؤرش أداء األعامل
من خالل تنفيذ وحدة تتبع لرئاسة الجمهورية ،ومراجعة
االتفاقيات الخاصة باالستثامر وترشيعات وقوانني االستثامر
القومي والواليئ من خالل عقد مؤمتر للقانونيني باملركز
والواليات ،باإلضافة إيل استكامل وتحديث الخارطة االستثامرية
وتحديد الفجوة يف القطاعات املختلفة عىل املستوى القومي
والواليئ إلدارة املناطق الصناعية واملناطق واألسواق الحرة
كإحدى الوسائل الهامة إلحداث التنمية والنهوض باالقتصاد
الوطني .ومن التوصيات مراجعة القوانني ومنها قانون العمل،
قانون تسجيل الرشكات ،قانون الضامن االجتامعي وقانون
االستثامر ،وذلك بالتنسيق مع اتحاد أصحاب العمل وعقد
ورشة مشرتكة للتنسيق بني الجهاز القومي لالستثامر واتحاد
أصحاب العمل ومجلس الواليات واملجلس الوطني والجهات
املعنية لدراسة وضع االستثامر يف الدستور ،والتأكيد عىل
سيادة قانون االستثامر وحاكميته.
وأكدت التوصيات عىل وضع السياسات املحفزة التي تشجع
القطاع الخاص عىل الدخول يف استثامرات باملناطق األقل منواً،
وتشجيع القطاع الخاص الوطني عىل الدخول يف مرشوعات
اإلنتاج من أجل الصادر ،واالهتامم بتذليل عقبات توفري النقد
األجنبي السترياد املواد الخام الالزمة لتشغيل مشاريع القطاع
الخاص الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل (بنك
السودان املركزي – الجامرك  -الرضائب واألرايض).

ندوات
وم�ؤمترات

رصد ومتابعة
عيىس أحمد ترايو
إدارة البحوث والتنمية

تقرير عن ور�شة عمل دور
التجارة اخلارجية وجتارة
احلدود يف تعزيز ال�صادرات
ال�سودانية

يف إطار تنفيذ خطة عام 2014م ،نظمت إدارة البحوث والتنمية
ببنك السودان املركزي بالتعاون مع بنك السودان فرع كوستي ورشة
عمل تحت عنوان «دور التجارة الخارجية وتجارة الحدود يف تعزيز
الصادرات السودانية ،وذلك يف يوم االربعاء املوافق 2014/9/24م
بقاعة الجهاز القضايئ مبدينة كوستي بترشيف السيد /واىل والية
النيل االبيض باإلنابة والسيد /وزير املالية بالوالية .شارك يف الورشة
عدد من مدراء فروع املصارف العاملة والعاملني بها ،وبعض أساتذة
كلية االقتصاد بجامعة االمام املهدى ومجموعة من املهتمني بالشأن
االقتصادي ،باإلضافة لفريق من ادارة البحوث والتنمية ،وأشار السيد/
رئيسه يف تعليقه عىل ورقة االدارة ان الورشة تأيت يف إطار سعى ادارة
البحوث والتنمية لنرش الوعي االقتصادي واملرصيف من خالل طرح
موضوعات حيوية للدراسة والنقاش للخروج بنتائج وتوصيات تساعد
معدي السياسات.
اشتملت الورشة عىل جلسة افتتاحية وجلستني .خاطب الجلسة
االفتتاحية السيد/عصام عبدالرحيم عىل مدير بنك السودان املركزي
فرع كوستي مرحباً باملشاركني يف الورشة ،وأشار ان هذه الورشة
تأىت يف إطار مساعي بنك السودان املركزي الرامية لتفعيل وتطوير
عمليات التجارية الخارجية وتحريك كافة الجهات ذات العالقة
لإلسهام الفاعل يف كل ما يتعلق بالتجارة واالستثامر والتمويل ،وتوفري
بيئة مواتية للخروج بنتائج ايجابيه يف األداء العام لالقتصاد ،وقال
ان اختيار والية النيل األبيض لعقد هذه الورشة ملا تتفرد وتتميز به
الوالية عن الواليات األخرى من موقع جغرايف متميز وأرايض زراعية
العدد ( )73سبتمرب 2014م

43

واسعة ومصادر مياه وفرية وثروات حيوانية وأيدي عاملة ميكن
أن تدفع بعجلة التنمية االقتصادية إىل األمام ليس يف الوالية
فحسب بل يف سائر إنحاء البالد .إضافة إىل موقعها املجاور
لدولة جنوب السودان ،حيث أن هنالك عدداً من املعابر التي
تربط الوالية بدولة الجنوب ،كام لفروع املصارف العاملة
بالوالية دور هام ،اذ يوجد بالوالية حوايل  38فرعاً تنترش
يف معظم محليات الوالية ساهمت هذه الفروع يف عمليات
التنمية االقتصادية التي تنتظم بالوالية .وأيضاً خاطب الجلسة
االفتتاحية وزير املالية بالوالية وممثل الوايل السيد /حافظ
عطا املنان طه ،و ذكر ان الورشة تأيت يف اطار التنسيق ما
بني بنك السودان املركزي فرع كوستي ووزارة املالية بالوالية
وأيضاً تصب الورشة يف اتجاه جهود الدولة لدفع العالقات
التجارية مع دولة جنوب السودان ،وخاصة ان السودان ميكن
ان يوفر كل ما تحتاجه دولة الجنوب من السلع والخدمات
الن ذوق املواطن الجنويب مبني عىل السلع التي تأيت من
السودان ،وطالب سيادته برضورة التنسيق بني وزارات املالية
بالواليات الحدودية وفروع بنك السودان املركزي لضامن نجاح
سياسات االقتصاد الكيل ،ورضورة معرفة حجم السلع املطلوبة
لالستهالك املحىل والتصدير والعمل عىل تغطية فجوة املوارد
سوا ًء الداخلية او الخارجية .
تم تقديم ورقتني يف الجلسة الثانية ،االوىل بعنوان «دور التجارة
الخارجية وتجارة الحدود يف تعزيز الصادرات السودانية»
اعدتها ادارة البحوث والتنمية االدارة العامة للسياسات
والبحوث واالحصاء ببنك السودان املركزي قدمها السيد/
هشام عبد الرحمن محمد عىل ،من ادارة البحوث والتنمية.
تطرقت الورقة إىل األسس النظرية للتجارة الخارجية بصفة
عامة وعالقتها مبفهوم التنافسية واسرتاتيجية احالل الواردات
وتطوير الصادرات ،وباإلشارة اىل تجارب بعض الدول النامية
الناجحة ،باإلضافة اىل دور االسواق واملناطق الحرة يف تطوير
التجارة بصورة عامة وتجارة الحدود بصفة خاصة ,وتضمنت
الورقة مفهوم تجارة الحدود والرشوط الخاصة بها وأهميتها
ودورها يف تنشيط التجارة بني الدول املجاورة ومساهمتها يف
تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية ،وركزت الورقة عىل
أهمية تشجيع تجارة الحدود بني السودان ودولة جنوب
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السودان ودورها يف تعزيز العالقات االقتصادية بني الدولتني.
كام تناولت الورقة أهم الفرص والتحديات والرؤى املستقبلية
لتشجيع وتطوير العالقات التجارية مع دولة الجنوب ،وقدمت
الورقة بعض التوصيات واملقرتحات التي قد تساعد يف تسهيل
عملية التبادل التجاري والتعاون االقتصادي مع دول الجوار
بصورة عامة ومع دولة جنوب السودان بصفة خاصة.
الورقة الثانية بعنوان «دور فروع املصارف العاملة بوالية النيل
االبيض يف متويل القطاعات االنتاجية» أعدها بنك السودان
املركزي فرع كوستي وقدمها السيد /عصام عبد الرحيم عيل
مدير بنك السودان املركزي – فرع كوستي.
لخصت الورقة أهم االنشطة االقتصادية بالوالية ،أذ تتوفر
بالوالية عدداً من مصادر املياه أدت إىل أن تكون الزراعة هي
النشاط االقتصادي األول ،باإلضافة اىل وجود عددا من املصانع
أهمها مصانع السكر يف كل من كنانة ،عسالية وسكر النيل
األبيض ،إضافة إىل عدد من مصانع السكر املقرتحة (سكر
الرديس وسكر قفا ،)...وبذلك تعترب الوالية الرائدة يف صناعة
السكر يف السودان ،كذلك يوجد مصنع اسمنت ربك ويوجد
امليناء النهري وامليناء الجاف مبدينة كوستي.
تضمنت الورقة دور املصارف العاملة بالوالية يف التنمية من
خالل تقديم التمويل املرصيف لألفراد والرشكات.
وناقشت الورقة دور التمويل األصغر والتمويل ذو البعد
االجتامعي يف تخفيف حدة الفقر ،باإلضافة اىل التحديات
واملصاعب التي تواجه التمويل األصغر بالوالية واملتمثلة يف
نقص القوي العاملة بالفروع ،حيث يوجد يف الغالب موظف
واحد وهو موظف االستثامر يقوم بتنفيذ كافة عمليات
التمويل االصغر بالفرع املعنى ،وضعف معرفة املستهدفني
بالتمويل األصغر باملفاهيم العامة للتمويل.
اما الجلسة الثالثة واالخرية ،فقد قدم فيها ورقتان االوىل
بعنوان «بيئة وفرص االستثامر يف والية النيل االبيض» اعدتها
وزارة املالية بوالية النيل االبيض وقدمها السيد /عىل محمد
الزين –مدير ادارة االستثامر بوازرة املالية .احتوت الورقة
عىل محفزات االستثامر بالوالية من حيث توفر االمن ،ووجود
النقل النهري الذي يربط السودان بدولة جنوب السودان
الوليدة ،باإلضافة إىل ميناء كوستي الجاف الذي تتوفر به

جميع خدمات املوانئ وهو امليناء التوأم مليناء بورتسودان،
باإلضافة اىل وجود مرشوعات التنمية الكربى التي تشهدها
الوالية يف قطاعات املياه والكهرباء والقطاع الهنديس ووجود
هذه املؤسسات بالوالية يحسن من بيئة ومناخ االستثامر.
كام تطرقت الورقة اىل االستثامر يف القطاع الزراعي والصناعي
والفرص الواعدة لالستثامر يف هذه القطاعات ،كام ناقشت
الورقة املشاكل والتحديات التي تواجه االستثامر بالوالية مثل
ارتفاع تكاليف اإلنتاج وصعوبة الحصول عىل مدخالت اإلنتاج،
وعدم انتظام التيار الكهربايئ وارتفاع أسعار الكهرباء يزيد من
تكلفة اإلنتاج.
الورقة الثانية بعنوان «املوقف الحايل والفرص املتاحة لتجارة
الحدود بني والية النيل األبيض ودولة جنوب السودان» قدمها
عقيد /جمعة عبد السالم عبد القادر نائب مدير الجامرك
بالوالية .استعرضت الورقة طرق متويل الصادر والوارد
واإلجراءات الجمركية يف التجارة الدولية سوا ًء إجراءات تخليص
البضائع الصادرة أو إجراءات تخليص البضائع الواردة ،كام
تطرقت الورقة اىل أهمية تجارة الحدود يف توطيد العالقات
الدولية ،إضافة اىل تجارة الرتانزيت (تجارة العبور) .واشارت
الورقة اىل األهمية االقتصادية ملنطقة النيل األبيض مع دولة
جنوب السودان ،باإلضافة اىل التحديات التي تواجه التجارة
بني الدولتني.
دار نقاش مستفيض حول محتويات االوراق االربعة واشاد
املشاركني باملوضوعات التي قدمت وتم طرح عدد من االسئلة
واالستفسارات تتعلق جمعيها باملوضوع قيد النظر ،وبصورة
عامة يرى البعض ان مثل هذه الورش تقوم بتحليل ودراسة
القضايا االقتصادية الحيوية ومن ثم الخروج بالتوصيات التي
قد تساعد وتساهم يف توفري البيئة االنتاجية واالستثامرية
املواتية ومن ثم املساهمة يف تحقيق التنمية االقتصادية
واالجتامعية بالبالد.
خرجت الورشة بعدد من التوصيات ومن أهمها:
 االستغالل األمثل للموقع الجغرايف املتميز للسودان والذيميكن االستفادة منه يف زيادة موارد النقد األجنبي من
خالل تنشيط التبادل التجاري وعبور التجارة (سلع الصادر
والوارد) وخاصة مع بعض الدول التي ليست لديها موانئ

عيل البحر األحمر مثل (إثيوبيا ،تشاد ،إفريقيا الوسطي
وجنوب السودان) وذلك بالرتكيز عىل زيادة انتاج سلع
الصادر.
 تفعيل االتفاقية املوقعة بني السودان ودولة جنوب السودانفيام يخص عمليات التجارة بينهام ،وتنفيذ اإلجراءات املرتتبة
عليها وخاصة تلك التي تتعلق بحل املشاكل يف مجاالت
(التعاون الجمريك العالقات املرصفية ،وترتيبات املدفوعات
املتعلقة بالتجارة ،مكافحة التهريب عرب الحدود ،استخدام
املوانئ وتسهيل عبور السلع غري النفطية ،تسهيل الواردات
والصادرات) ،ورضورة االستفادة من املناطق الحرة يف
تطوير التجارة بني الدولتني.
 تطوير النقل واملواصالت بالرتكيز عىل النقل النهري وخطوطالسكة حديد مع دول الجوار وخاصة دولة جنوب السودان
مبا يؤدي لتسهيل التبادل التجاري بني البلدين.
 تفعيل دور املصارف يف الدول املجاورة وخاصة يف دولةجنوب السودان ،باإلضافة لتشجيع املصارف السودانية
لتمويل انتاج سلع الصادر لتسهيل وتشجيع عمليات
التبادل التجاري ،باإلضافة إىل النظر يف إمكانية إنشاء بنوك
مشرتكة.
 االستفادة من تجارب وخربات الدول األخرى التي نجحتيف تنمية صادراتها الوطنية ،وذلك وفقاً للموارد واملحددات
االقتصادية املحلية وخاصة االستثامرات يف مجال الصناعة
بغرض تحويل املواد الخام األولية إىل منتجات نهائية مصنعة
أو شبه مصنعة لزيادة التنافسية واالستفادة من القيمة
املضافة ،وصوالً لتحقيق األهداف االقتصادية املنشودة.
 الرتكيز عىل املرشوعات االسرتاتيجية ذات العاملة الكثيفةوتوجيه املستثمرين للواليات حيث توجد يف والية النيل
األبيض مخططات جاهزة خالية من املوانع الفنية واإلدارية
يف مناطق الصناعات الثقيلة والخفيفة.
 نرش الوعي املرصيف باستخدام كآفة وسائل االعالم وتحفيزاملودعني لزيادة الودائع.
 العمل عىل استقرار سعر الرصف وتهيئة البيئة لتكنجاذبة لالستثامر وتسهيل عملية الصادرات والواردات
عرب املنافذ.
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الأ�سواق املالية
ودورها يف متويل التنمية

�أ�ضواء
على

إعداد
هشام عبد الرحمن محمد عيل
إدارة البحوث والتنمية

مقدمة
أصبح موضوع األسواق املالية يف السنوات األخرية من
املوضوعات املهمة ،والتي نالت اهتاممات كل الدول
املتقدمة والدول النامية عىل حد سواء ،ويرجع ذلك إىل
مجموعة من العوامل ،فباإلضافة إىل أن األسواق املالية
تعترب أداة مهمة يف حشد املدخرات الوطنية وتوجيهها يف
مجاالت استثامرية تعمل عىل دعم االقتصاد القومي وتزيد
من رفاهية املواطنني ،فإن انحسار امللكية العامة وزيادة
توسع القطاع الخاص يف النشاط االقتصادي والتقدم
التكنولوجي يف مجال املعلومات واالتصاالت ،وتحرير
النظم االقتصادية يف العديد من الدول شكل ذلك عام ًال
مؤثراً ساهم يف ظهور ومنو األسواق املالية يف عدد من دول
العامل  .وبالتايل تزايد االهتامم بدراسة املفاهيم واألدوات
املتعلقة بهذه األسواق.
اإلطار النظري واملفاهيمي لألسواق املالية
تتمثل الوظيفة األساسية ألسواق املال يف نقل األموال من
القطاعات التي يتوفر لديها فائض من األموال (مدخرات)
إىل القطاعات التي تعاين من عجز يف األموال .ومن أهداف
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أسواق األوراق املالية يف األساس تشجيع املدخرين ،ومن
ثم أضحت رضورة حتمية استلزمتها املعامالت االقتصادية
بني األفراد واملؤسسات والرشكات .هذا وتعمل األسواق
عىل تحقيق موازنة فعالة ما بني قوى الطلب وقوى العرض
وتتيح الحرية الكاملة إلجراء كافة املعامالت واملبادالت.
وتزداد أهمية أسواق األوراق املالية وتتبلور رضورتها
يف املجتمعات التي تتسم بحرية االقتصاد والتي يعتمد
االقتصاد فيها عىل املبادرة الفردية والجامعية.
تستمد األسواق املالية أهميتها من الدور املتعدد األوجه
الذي تقوم به ،فهي أداة فعالة يف االقتصاد القومي تؤثر يف
مختلف جوانب النشاط االقتصادي ومجاالته ،كام تلعب
أسواق األوراق املالية دوراً بالغ األهمية يف جذب الفائض
من رأس املال غري املوظف يف االقتصاد القومي ،وتحوله
من مورد عاطل خامل إىل رأسامل موظف وفعال يف الدورة
االقتصادية ،وذلك من خالل عمليات االستثامر التي يقوم
بها األفراد أو الرشكات يف األسهم والسندات والصكوك التي
يتم طرحها يف أسواق األوراق املالية .باإلضافة إىل ذلك
تعمل أسواق األوراق املالية عىل توفري املوارد الحقيقية
لتمويل املرشوعات من خالل طرح األسهم أو السندات
أو إعادة بيع كل من هذه األسهم والسندات اململوكة
للمرشوع ومن ثم إدارة املوارد النقدية لهذه املرشوعات
بكفاءة وفعالية.
فض ًال عن ذلك توفر أسواق األوراق املالية قنوات ومداخيل
سليمة بالنسبة لألفراد وال سيام صغار املستثمرين ،كام

أنها أداة رئيسية لتشجيع التنمية االقتصادية يف الدول
وتحقق جملة من املنافع االقتصادية منها منافع الحيازة
والتملك واالنتفاع والعائد االستثامري املناسب .كام متثل
حافزاً للرشكات املدرجة أسهمها يف تلك األسواق عىل
متابعة التغريات يف أسعار أسهمها ودفعها إىل تحسني
أدائها وزيادة ربحيتها مام يؤدي إىل تحسن أسعار أسهم
هذه الرشكات .وكلام كانت أسواق األوراق املالية فعالة
كلام كانت أكرث قدرة عىل تحقيق رسالتها الحيوية يف دعم
وتوطيد االستقرار االقتصادي للدولة وذلك من خالل:
 توفري الحافز والدافع الحيوي لدى جامهري املستثمرينمن خالل تحقيق السعر العادل لألوراق املالية املتداولة
يف سوق األوراق املالية وحامية األطراف املتبادلة.
 القدرة عىل توفري وإعادة تدوير قدر مناسب من األمواللتحقيق السيولة الالزمة للمجتمع ،ودعم االستثامرات
ذات اآلجال املختلفة.
 رفع درجة الوعي الجامهريي بأهمية التعامل يف أسواقاألوراق املالية وتحويلهم إىل مستثمرين فاعلني يف
االقتصاد القومي.
 املساعدة يف زيادة مستويات اإلنتاج يف االقتصاد منخالل متويل الفرص االستثامرية التي تؤدي إىل رفع
مستويات اإلنتاج ،وبالتايل رفع مستويات التشغيل أو
التوظيف وتحقيق مستويات أفضل للدخول سواء عىل
املستوى الفردي أو املستوى القومي.
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 متويل عملية التنمية االقتصادية ،وذلك مبساعدةحكومات الدول عىل االقرتاض من الجمهور ألغراض
متويل مرشوعات التنمية واإلرساع يف تحقيق معدالت
منو اقتصادي لديها ،لذلك فإن األسواق املالية تعترب
حلقة االتصال بني القطاعات االدخارية التي لديها طاقة
تحويلية فائضة وبني القطاعات التي تفتقد إىل السيولة
لتمويل االستثامرات والتي بدورها تخدم أهداف
التنمية املتوازنة.
دور األسواق املالية يف تنمية االقتصاد الوطني
تقوم األسواق املالية بدور هام وحيوي يف عملية التنمية
االقتصادية ،فهي عبارة عن قنوات يتم من خاللها تدفق
األموال من الوحدات التي تحقق فوائض نقدية إىل
الوحدات التي تواجه عجوزات مالية ،وتحتاج إىل قنوات
مالمئة لتلبية متطلباتها التمويلية من األفراد أو املؤسسات
أو القطاع الحكومي ،وبغض النظر عن كونها اسواقاً محلية
أو إقليمية أو عاملية.
تساهم األسواق املالية بصورة عامة يف عملية التنمية
االقتصادية من خالل اآليت :
 تعبئة املدخرات املالية :تسهم سوق األوراق املالية يفتنمية العائدات االدخارية من خالل تشجيع األفراد
عىل استثامر فوائضهم يف قنوات ادخارية توفر لهم
دخ ًال إضافياً وتوفر لهم درجة كبرية من السيولة يف بيع
أسهمهم يف الوقت املطلوب وبأقل كلفة ممكنة عن
طريق التوجه إىل السوق الثانوية.
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 توفري السيولة للمستثمرين :أصبحت األسواق املاليةتلعب دوراً هاماً وحيوياً يف عمليات التمويل املايل
للمشاريع االقتصادية املختلفة يف معظم االقتصاديات
املتقدمة وبعض االقتصاديات النامية ،وذلك من خالل
حشد وتعبئة املوارد املالية واملدخرات وتوجيهها نحو
االستثامرات والقطاعات املنتجة.
 التنبؤ بحالة االقتصاد الوطني واتخاذ اإلجراءات املناسبة:تعترب أسعار األوراق املالية املتداولة يف البورصة مؤرشاً
للحالة االقتصادية املستقبلية للبالد ،وأيضاً تعترب مبثابة
إنذار مبكر للقامئني عىل شؤون االقتصاد يف الدولة
التخاذ الرتتيبات الالزمة واإلجراءات التصحيحية عندما
يلزم األمر ،فانخفاض أسعار األسهم تعترب مؤرشاً عىل
إقبال االقتصاد عىل مرحلة كساد ،وارتفاع أسعارها يعترب
مؤرشاً عىل قدوم مرحلة انتعاش.
 تحويل الفائض إىل إدارة مختصة لرشكات املساهمة بدالمن جامعي األموال :تشجع األسواق املالية عىل إنشاء
وتأسيس الرشكات املساهمة ذات امليزة التشاركية والتي
تتالءم مع طبيعة العادات االدخارية يف البلد.
 الرقابة عىل إدارة الرشكات :تعترب البورصة جهة رقابيةخارجية غري رسمية عىل كفاءة سياسات الرشكات التي
يتم تداول أوراقها املالية يف البورصة ،فالرشكات التي
تتبع إدارتها سياسات استثامرية وتشغيلية ومتويلية
عىل مستوى عال من الكفاءة تتحسن أسعار أسهمها

يف البورصة ،أما الرشكات التي تتبع إدارتها سياسات غري
كفؤة فإنها تنتهي إىل نتائج أعامل غري مرضية وتتجه
أسعار أسهمها يف السوق نحو الهبوط.
أكدت العديد من الدراسات التطبيقية الحديثة عىل العالقة
الوطيدة التي تربط تطور األسواق املالية مبعدالت النمو
االقتصادي ،وبصفة عامة ميكن القول إن األسواق املالية
تقوم بدفع عملية التنمية االقتصادية والنمو االقتصاد من
خالل قيامها بعدد من الوظائف ميكن إيجازها يف اآليت:
 تنمية االقتصاد الوطني عن طريق تشجيع املدخراتلالستثامر يف األوراق املالية ،حيث تشجع سوق األوراق
املالية صغار املدخرين وكبارهم ممن لديهم فائض مايل
ال يستطيعون استخدامه يف القيام مبشاريع مستقلة
بأموالهم نظراً لعدم وجود فكرة استثامرية لديهم ،ومن
ثم فإنهم يفضلون رشاء أوراق مالية عىل قدر أموالهم،
وهذا يساعد يف خدمة أغراض التنمية.
 املساهمة يف متويل خطط التنمية عن طريق طرح أوراقمالية حكومية يف تلك األسواق ،خاصة وانه رافق بروز
أهمية األوراق املالية التي تصدرها رشكات املساهمة
ازدياد اتجاه الحكومات نحو االقرتاض العام من أفراد
الشعب لسد نفقاتها املتزايدة ومتويل مرشوعات
التنمية وذلك عن طريق إصدار السندات واالذونات
التي تصدرها الخزانة العامة ذات اآلجال املختلفة ،ولذا
أصبحت هذه الصكوك مجاالً لتوظيف األموال ال تقل
أهميتها عن أوجه التوظيف األخرى.

 املساهمة يف دعم االئتامن الداخيل والخارجي حيث أنعمليات البيع والرشاء يف بورصة األوراق املالية تعد
مظهراً من مظاهر االئتامن الداخيل فإذا ما ازدادت
مظاهر االئتامن لتشمل األوراق املالية املتداولة يف
البورصات العاملية ،أصبح من املمكن قبول هذه األوراق
كغطاء لعقد القروض املالية.
 املساهمة يف تحقيق كفاءة عالية يف توجيه املوارد إىلاملجاالت األكرث ربحية وهو ما يصاحبه منو وازدهار
اقتصادي وهذا يتطلب توفر عدة عوامل يف سوق
األوراق املالية أهمها كفاءة التسعري ،كفاءة التشغيل،
عدالة السوق ،األمان ،عمق السوق ،استمرارية السوق،
تحديد أسعار األوراق املالية بصورة واقعية عىل أساس
املعرفة الكافية ودرجة عالية من العدالة.
خامتة
بنا ًء عىل ما تقدم فيمكن القول بأن األسواق املالية تقوم
بدور حيوي وفعال يتمثل يف دفع عجلة النمو االقتصادي
وتحقيق برامج التنمية االقتصادية ،وذلك من خالل حشد
املدخرات الوطنية وتحويلها إىل القنوات االستثامرية
املناسبة ،بالرجوع إىل قاعدة البيانات التي توضح فرص
االستثامر الجيدة املتاحة للمستثمرين املحليني واألجانب،
مع رضورة توفر البيئة املناسبة واإلدارة الفاعلة.
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عملة البتكوين
Bitcoin

مـاذا
تعرف عن

إعداد
أحمد محمد عصام الدين
إدارة البحوث والتنمية

الــ  Bitcoinهي عملة إلكرتونية تخيلية مشفرة حديثة الظهور يف العامل،
ليس لها وجود فيزيايئ عىل أرض الواقع ،حيث يتم تداولها عرب اإلنرتنت
فقط.
البتكوين نقود إلكرتونية ملا بعد العمالت الورقية
إن عدم تغطية البنوك املركزية للعمالت الورقية التي تصدرها بأي معدن
له قيمة ذاتية ،وتوسع البنوك التجارية يف الترصف يف ودائع العمالء بدون
إذنهم بالتمويل واإلقراض بفائدة لعمالء آخرين وللدولة بعد االحتفاظ
بجزء بسيط منها يف حدود  %10كاحتياطي نقدي ملواجهة طلبات سحب
أصحاب الودائع الفعلية ،مع فتح حسابات جارية للمتمولني واملقرتضني،
والتعامل مع هذه الحسابات عىل أنها ودائع جديدة ،مع أنها ليست ناشئة
عن إيداع نقدي حقيقي ،هو ما يؤدي إىل مضاعفة حجم النقود التي
يتعامل بها البنك أضعاف ما يتوافر لديه من إيداعات حقيقية ،وهذا ما
يعرف بتوليد النقود أو خلق الودائع ،و أتاح ذلك الفرصة للهواة واملغامرين
واملقامرين والحاملني بالرثاء الرسيع من دون بذل جهد أو عمل إىل ابتكار
وإصدار أنواع جديدة من النقود االفرتاضية بعيداً عن رقابة البنوك املركزية
للدول.
(((
مفهوم عملة  Bitcoinاملشفرة
هي عملة افرتاضية إلكرتونية تشفريية ميكن مقارنتها بالعمالت الرسمية
املستخدمة حالياً كالدوالر واليورو ،ولكن مع عدة فروق جوهرية من
أبرزها أنها عملة إلكرتونية بشكل كامل يتم التداول بها عرب اإلنرتنت فقط
من دون وجود فيزيايئ لها .كام أنها تختلف عن العمالت التقليدية يف
 )1عبد الفتاح محمد صالح ،موقع االقتصاد العادل.
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عدم وجود سلطة مركزية ،أو بنك مركزي يقوم بإصدارها.
وقد متت اإلشارة إىل الــ  Bitcoinأول مرة يف ورقة بحثية
سنة  2008من شخص مجهول الهوية يدعى «ساتويش
ناكاموتو» والبعض يتحدث عن أن الذي ابتكرها مجموعة
من الطلبة األيرلنديني يتخفون وراء هذا االسم املستعار،
وقد وصفها بأنها نظام نقدي إلكرتوين يعتمد يف التعامالت
املالية عىل مبدأ الند للند « ،»Peer- to- peerوهو مصطلح
تقني يعني التعامل املبارش بني مستخدم وآخر دون وجود
وسيط ،وقال أن الهدف من عملة البتكوين التي طرحت
للتداول ألول مرة سنة  2009هو تغيري االقتصاد العاملي
بنفس الطريقة التي غريت بها الويب أساليب النرش.
إصدار أو تعدين الــ Bitcoin
إذا كانت الدول تقرص إصدار عملتها الورقية عىل بنوكها
املركزية فإن اإلصدار االفرتايض للبتكوين أو ما يطلق عليه
«تعدين الــ  »Bitcoinيتم بواسطة «املعدنني» ،وعملية
التعدين ليست مقصورة عىل جهة مركزية أو أشخاص
معينني ،بل هي متاحة للجميع ويف أي مكان يف العامل،
ولكنها تتطلب وقتاً وكمبيوتر رسيع مبواصفات عالية
تسمح بتحميل «برنامج التعدين املجاين» أو Bitcoin
 ،Minerبهذا الربنامج يمُ كن حل عدد من األلغاز التي
يحصل عليها ا ُملعدن من شبكة الــ  Bitcoinويسمونها
خوارزميات – الخوارزمية هي مجموعة من الخطوات
الرياضية واملنطقية واملتسلسلة الالزمة لحل مشكلة ما –
بعد االنتهاء من حل الخوارزميات يقوم الربنامج بإصدار
عملة  Bitcoinوإضافتها إىل املحفظة اإللكرتونية ملن قام
بالتعدين.
ضوابط إصدار الــ Bitcoin
كام أن طباعة العمالت الورقية يخضع لضوابط حتى ال
يحدث التضخم ،فإن مبتكري عملة الــ  Bitcoinلتجنب
مخاطر التضخم حددوا سقف إصدارها بـحوايل  21مليون
وحده حول العامل ،تم إنتاج  14مليون وحدة منها حتى

اآلن ،ومن املنتظر الوصول إىل كامل اإلصدار خالل الفرتة
 ،2030 - 2025حيث يتم يف هذه األيام إنتاج Bitcoin 25
حول العامل كل  10دقائق ،ويتم تقليص هذه الكمية إىل
النصف كل  4سنوات إىل أن يتم إنتاج آخر ،Bitcoin
وبعدها ميكن الحصول عىل الــ  Bitcoinعن طريق الرشاء
فقط وال يتم توليده من خالل التعدين ،وليضمنوا ذلك
وضعوا كودها بحيث تزداد صعوبة إنتاجها عن طريق
التعدين ،وذلك بتعقيد الخوارزميات املطلوب حلها كلام
كرث عدد املعدنني مع مرور الزمن حتى يتوقف إصدارها
متاماً.
وللتغلب عىل ندرة البتكوين إذا تحولت إىل عملة العامل
يف املستقبل كام يتوقع البعض فإن من ابتدعها جعلها
قابلة للتقسيم إىل جزيئات أصغر تسمى «الساتويش»،
فكل بتكوين يحتوي عىل  100مليون ساتويش ،وهو ما
يسمح للقيمة اإلجاملية لها أن تصل إىل أي رقم مبا يلبي
احتياجات العامل من النقود.
خصائص عملة الــ Bitcoin
 عملة تخيلية ليس لها أي وجود فيزيايئ وليس لها أيقيمة فعلية.
 عملة غري نظامية مبعنى أنها غري مدعومة من أي جهةرسمية أو مؤسسية أو خاصة.
 تستخدم من خالل اإلنرتنت فقط ويف نطاق املؤسساتوالرشكات التي تقبل التعامل بها.
 ميكن تبادلها بالعمالت الورقية مثل الدوالر واليوروبعمليات مشفرة عرب اإلنرتنت.
 عمليات التبادل التجاري تتم من شخص آلخر بصورةمبارشة دون حاجة لتوسيط البنك.
 ال يوجد حد معني لإلنفاق أو الرشاء كام يف بطاقاتاالئتامن املختلفة.
 عدم إمكانية تتبع أو مراقبة العمليات التجارية التي تتمبواسطتها.
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الــ  Bitcoinهو األشهر وليس األوحد
الــ  Bitcoinهو العملة التشفريية األكرث شهرة عىل شبكة
اإلنرتنت ،ولكنها ليست العملة التشفريية الوحيدة حيث
يتوفر حالياً ما ال يقل عن  60عملة تشفريية مختلفة منها
 5عمالت عىل األقل ميكن وصفها بالرئيسية بناء عىل عدد
املستخدمني لها ،واتساع بنية الشبكة التي تقبل التعامل
بها ،وعدد األماكن التي ميكن من خاللها استبدال العملة
االفرتاضية التشفريية بالعمالت الورقية األخرى ،وجميع
العمالت التشفريية املوجودة حالياً تستنسخ املصدر
املفتوح لعملة البتكوين مع إدخال بعض التعديالت عليه
ومن ثم إطالق عملة جديدة ،ومن أمثلة هذه العمالت:
أ : Litecoin -إذا كان البتكوين هو الذهب فإن الاليتكوين
هو الفضة ،وتتميز عن البتكوين بأن عملية التنقيب أسهل.
ب :Novacoin -وهي تختلف عن باقي العمالت
التشفريية يف أنها تدمج برامج الحامية داخل نواة العملة،
وهو ما مينع االعتداء من قبل مجموعات التعدين.
ج : Namecoin -تتميز بالندرة العالية حيث أن مجموع
املصدر منها هو مليون وحدة فقط.
د : Peercoin -متتاز البريكوين بزيادة يف كفاءة التعدين،
وتحسني األمن والضامنات لتجنب سوء معاملة املعدنني،
وقيمتها السوقية تعترب الرابعة بني العمالت االفرتاضية.
هـ : Feathercoin -وتتميز بقدرتها عىل ضبط صعوبة
التعدين يف كثري من األحيان ،كام أنه يتم تحديثها بانتظام
لدمج امليزات والتحسينات الجديدة فيها.
االعرتاف الدويل وانتشار الــ Bitcoin
تعد أملانيا هي الدولة الوحيدة التي اعرتفت رسمياً بأن
البتكوين نوع من النقود اإللكرتونية ،وهو ما يسمح
للحكومة األملانية بفرض الرضيبة عىل األرباح التي تحققها
الرشكات التي تتعامل بالبتكوين ،يف حني تبقى املعامالت
الفردية معفية من الرضائب.
كام صدر مؤخراً حكم من قايض فدرايل أمرييك بأن

52

العدد ( )73سبتمرب 2014م

البتكوين هي عملة ونوع من أنواع النقد ،وميكن أن
تخضع للتنظيم الحكومي ،لكن الواليات املتحدة مل تعرتف
بالعملة رسمياً بعد.
رشكة «روبوكوين» ومقرها الس فيجاس (مدينة كازينوهات
القامر) ركبت أول جهاز رصاف آيل  ATMيف العامل لعملة
البتكوين يف مدينة فانكوفر الكندية ،لتصبح كندا هي أول
دولة تحتضن مثل هذا الجهاز ،ورصحت الرشكة بأنها تزمع
تركيب جهازين آخرين يف وقت الحق من هذا الشهر،
أحدهام يف مدينة كاالغاري الكندية ،واآلخر يف الواليات
املتحدة األمريكية وسيتم تركيب الجهاز الذي يطلق عليه
اسم « »Kioskيف مدينتي سياتل وأوسنت األمريكيتني ،وهو
يشبه إىل حد كبري جهاز الرصاف اآليل التقليدي ،ولكنه يضم
ماسحات ضوئية لقراءة وثائق إثبات الهوية الشخصية مثل
رخصة القيادة أو جواز السفر لتأكيد هوية املستخدمني.
العملة االفرتاضية الــ  Bitcoinراج تداولها يف األشهر األخرية
حول العامل باعتبارها أداة مالية مييل سعرها إىل التقلب،
وهو ما يجعلها أداة لتحقيق أرباح باملراهنة واملقامرة عىل
تقلبات أسعارها يف البورصة ،وخاصة أن البتكوين الخارج
عن وصاية أي سلطات مالية ألي دولة ارتفعت قيمته ألكرث
من مليون مرة خالل  5سنوات ،حيث كان الدوالر يساوي
 1000بتكوين عند صدوره سنة  ،2009وتجاوزت قيمته
اآلن الـ  1090دوالر ليقرتب من سعر الذهب ،ويصل حجم
تداول البتكوين حالياً إىل  15مليار دوالر ،وهو ما جعل
البتكوين يفرض حضوره ويكتسب شهرة واسعة يف دول
رشق آسيا والصني واليابان ووصلت شهرته إىل الخليج هذا
الشهر ،بعد إعالن مطعم «ذي بيتزا جايز» يف ديب إضافتها
كخيار للدفع إىل جانب البطاقة االئتامنية والعملة النقدية
لتصبح أول رشكة يف املنطقة تقبل هذه العملة االفرتاضية.
مخاطر ومخاوف بشأن الــ Bitcoin
بالرغم من أنه قد يكون من الطبيعي وجود عملة إلكرتونية
تفيد التعامالت االقتصادية يف الوقت الراهن ،وخاصة مع

تزايد التعامالت اإللكرتونية بصورة كبرية ،إال أن التعامل
بعملة افرتاضية يصدرها أشخاص مجهويل الهوية ،ويتم
تبادلها بأسامء مستعارة وغري حقيقية يف ظل عدم وجود
أي سلطة مالية تراقبها يفتح الباب عىل مرصاعيه أمام
استخدامها يف عمليات غسيل األموال أو سداد قيمة تجارة
املخدرات أو تحويل أموال ناتجة عن عمليات الجرمية
املنظمة ،وهي بذلك تساهم يف زيادة األنشطة اإلجرامية
يف العامل ،كام أنها قد تؤدي إىل مزيد من عمليات النصب
واالحتيال املايل ،هذا باإلضافة إىل مخاطرها االقتصادية
املتمثلة يف تهديد االستقرار النقدي يف الدول التي ينترش
استخدامها فيها ،وذلك نتيجة ألن التحكم يف كميات عرض
النقود مل يعد تحت سيطرة السلطات النقدية لهذه الدول.
األهم من هذا كله هو أن البتكوين عملة احتكارية ترتكز
يف أيدي مجموعة قليلة ممن ميلكون أجهزة كمبيوتر ذكية
ويجيدون استخدام تقنية تكنولوجيا املعلومات ،وذلك نظراً
لتعقد العمليات الحسابية الالزم إجرائها ليصبح املستخدم
ُمعدّناً ويحصل عىل الــ  ،Bitcoinوهذا االحتكار يشكل
تهديداً ملستقبل االقتصاد العاملي نظراً لقدرة املحتكرين
عىل التحكم فيه وفق أهوائهم.
الذهب والدوالر والــ Bitcoin
لقد استمر النظام النقدي الذي نشأ عن قرار مؤمتر
«بريتون وودز» يف العمل حتى سنة  ،1971حيث قررت
الواليات املتحدة األمريكية يف عهد الرئيس نيكسون عدم
قبولها تحويل الدوالر إىل ذهب ،هذا القرار أدى إىل ارتفاع
سعر أونصة الذهب إىل  600دوالر ،وهو ما شكل رضبة
قوية للدول التي باعت ذهبها واشرتت به الدوالر بسعر
 35دوالر لألوقية .منذ هذا التاريخ اختفى النقد املسكوك
من الذهب والفضة من التداول ومل تعد الدول تتخذهام
نقداً ،وتحول معياري القيمة إىل معدنني ُيق َومان بالنقد
الورقي الذي مل يكن له قيمة إال مبقدار غطائهام له! ويف
سنة  1976قرر مؤمتر «جاميكا» لإلصالح النقدي استبعاد

الذهب من النظام النقدي وعدم اتخاذه أساساً لتقدير
قيمة العمالت ،وبهذا القرار تحول الذهب من نقد إىل
بضاعة عادية.
هذا الذي حدث يف املايض القريب بشأن الذهب يجعلنا
نطرح عدة أسئلة مرشوعة:
• هل الــ Bitcoinكعملة إلكرتونية افرتاضية مشفرة عىل
وجه الخصوص أو أي عملة إلكرتونية أخرى ستكون النواة
والذريعة لتوليد إرادة عاملية لفرض عملة موحدة عىل
دول العامل عىل غرار ما حدث يف مؤمتر «بريتون وودز»؟.
• هل سيكون الــ  Bitcoinوسيلة الواليات املتحدة
األمريكية للتخلص من ديونها التي اقرتضتها من العامل
والتي تتجاوز  17تريليون دوالر ،وذلك بعد أن يشرتي
العامل الــ  Bitcoinمقابل أسعار مرتفعة بالدوالر ثم
تخفض الواليات املتحدة قيمته بعد ذلك؟.
• هل مع زيادة التعامل بالــ  Bitcoinوتهافت املشرتين
عليه سيتضاعف قيمته مرة أخرى كام حدث يف الخمس
سنوات السابقة ،وبذلك تصبح الجهة املجهولة التي تقوم
بإصداره أكرب من جميع السلطات املالية العاملية مجتمعة؟.
• هل الــ  Bitcoinباعتباره أداة مالية مبتكرة للمراهنة
واملقامرة عىل تقلبات األسعار اللحظية يف بورصات العامل
سيتحول إىل فقاعة تسبب أزمة مالية عاملية جديدة؟.
• هل سيكون الــ  Bitcoinسبباً يف عودة العامل إىل النظام
النقدي الذهبي باعتبار أن إصدار عمالت مغطاة بأي وزن
من الذهب حتى وإن كان  ,001من جرام الذهب (واحد
يف األلف) أفضل من إصدار العمالت بدون غطاء باملرة أو
بغطاء افرتايض تخييل؟.
• هل رشاء العامل للــ  Bitcoinسيصبح فيلم سيناميئ يحيك
قصة أكرب عملية نصب يف التاريخ؟.
أعتقد أن التفكري يف إجابات لهذه األسئلة يساعد يف حامية
األشخاص والدول من خسائر وأزمات اقتصادية العامل غري
مستعد لتحمل نتائجها.
العدد ( )73سبتمرب 2014م

53

�أحداث
اقت�صادية

إعداد
أزاهر حسن محمد عيل
إدارة البحوث والتنمية

�أحداث اقت�صادية..
حملية وعاملية
االجتماع الثاين لكتلة املحافظني
الأفارقة مبجموعة البنك الدويل
و�صندوق النقد الدويل
استضافت الخرطوم اجتامعات املحافظني األفارقة بالبنك وصندوق النقد الدوليني يف
الفرتة من  4 - 3سبتمرب بقاعة الصداقة بالخرطوم بتمثيل كل من وزراء املالية واالقتصاد
ومحافظي البنوك املركزية من دول القارة اإلفريقية  ،ومبشاركة منظامت إقليمية ودولية.
ترأس وزير املالية األستاذ بدر الدين محمود اجتامعات الكتلة اإلفريقية لوزراء املالية
ومحافظي البنوك املركزية األفارقة (أفريكان كوكس).
ناقشت هذه االجتامعات القضايا واملوضوعات االقتصادية والتنموية للقارة اإلفريقية
والتعامل مع صندوق النقد والبنك الدوليني يف كيفية مساعدة هذه الدول يف محاربة
الفقر وتحقيق التنمية والنمو االقتصادي ،حيث ركزت املذكرة التي رفعت لرئيس
مجموعة البنك الدويل واملدير العام لصندوق النقد الدويل عىل:
 متويل التنمية والنمو يف إفريقيا. متويل مرشوعات البنية التحتية التحويلية اإلقليمية يف إفريقيا. التنوع والحصص واألصوات ،وذلك مبراجعة عادلة للحصص واألصوات ،حيث ظل متثيلأفريقيا يف هياكل صنع القرار العليا وبني العاملني يف الصندوق ومجموعة البنك الدويل
يكاد شبه معدوم.
استضافة السودان لهذه االجتامعات متنحه فرصة لعكس قضاياه االقتصادية للمؤسسات
الدولية بجانب إبراز أوجه التقدم االقتصادي الذي حققه وتقوية وترسيخ عالقاته مع
مؤسسات التمويل الدولية.

دخول كهرباء �سدي �أعايل عطربة و�ستيت ال�شبكة القومية خالل �أ�شهر
أعلن وزير الدولة املدير العام لوحدة تنفيذ السدود
(م ).محمد حسن الحرضي ،دخول كهرباء سدي أعايل
عطربة وستيت الشبكة القومية مطلع العام  .2015وأعلن
لدى زيارته موقع السد يف سبتمرب 2014م ،أن األعامل
الخرسانية قد شارفت عىل االنتهاء ،كام أن نسبة اإلنجاز
العام يف جسم السد والخط الناقل تجاوزت ( .)٪ 80وأوضح
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أن محطة كهرباء السد تتكون من أربع توربينات سعتها
( )320ميغاواط .والجدير بالذكر أن سعة محطة الروصريص
( )280ميغاواط .وأوضح أن السد سيعمل عىل إمداد القضارف
باملاء ،حيث يتوقع أن تنتهي محطة مياه القضارف يف العام
 2016والتي تنفذها وحدة تنفيذ السدود بتمويل من البنك
اإلسالمي جدة.

اخلرطوم ت�ست�ضيف امل�ؤمتر العام الحتاد التجارة وال�صناعة
العربية بالدول العربية وانعقاد منتدى �آفاق اال�ستثمار يف
الأمن الغذائي والرثوة املعدنية يف �سبتمرب 2014
استضافت الخرطوم فعاليات الدورة  42للمؤمتر العام التحاد
غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية ،وانعقاد
منتدى «آفاق االستثامر يف األمن الغذايئ والرثوة املعدنية
بالدول العربية» التي نظمها االتحاد العام ألصحاب العمل
السوداين يف سبتمرب 2014م.
وأوضح األمني العام التحاد أصحاب العمل السوداين أهمية
املؤمتر ملا ميثله من دعم لجهود االتحاد لجذب رؤوس األموال
العربية واطالع املستثمرين ورجال األعامل من الغرف
العربية وغرف التجارة العربية األوربية املشرتكة عىل جهود
تحسني بيئة االستثامر والفرص واملجاالت االستثامرية الواعدة
بالسودان يف مجاالت تحقيق اآلمن الغذايئ والتعدين.
ناقش املؤمتر عددا من أوراق العمل خالل جلساته تناولت

قضايا اإلصالحات املطلوبة يف بيئة االستثامر واألمن الغذايئ،
سبل إيجاد آلية مالية ومرصفية داعمة ملرشوعات االستثامر
واألمن الغذايئ ،املرشوعات واملبادرات الداعمة لتعزيز االستثامر
ودفع مبادرة السودان لتحويل األمن الغذايئ إىل واقع ملموس
إىل جانب استعراض ومناقشة قضايا آفاق االستثامر يف الرثوة
املعدنية.
صاحب أعامل املؤمتر انعقاد املنتدى السنوي للمدراء واألمناء
العامني للغرف العربية املشرتكة.
متت اإلشارة إىل أن قانون االستثامر السوداين لعام  2013م
يعد من أفضل قوانني االستثامر املوجودة ،مقارنة بالقوانني
االستثامرية املوجودة بدول الجوار ،لتضمينه بنداً بإلغاء الرسوم
والرضائب عىل العمليات االستثامرية.

�شعبة الفحم ب�أ�صحاب العمل تنا�شد بفك حظر �صادر
فحم امل�سكيت
طالب عضو شعبة الفحم باتحاد أصحاب العمل السوداين
«عبد املنعم أبو زيد صادق» ،بفك صادر فحم املسكيت
ووضع ضوابط من قبل الدولة يلتزم بها مصدرو الفحم .وقال
إنهم يعانون من وقف صادر الفحم والذي ترضر منه أصحاب
الرشكات واملستثمرين من دول أخرى ،باإلضافة إىل العاملة
التي يقدر عددها بـ( )60ألف عامل .وذكر ان القرار القايض
بإيقاف الصادر جاء نتيجة لخلط فحم املسكيت بالطلح،
داعياً وزير التجارة إىل رضورة فرض عقوبة فردية عىل الجهة
املصدرة للفحم املخلوط وعدم تعميم القرار ،مشرياً إىل أن
هذا القرار ترضرت منه ( )72رشكة تعمل يف هذا املجال .وقال
إنهم كانوا يصدرون فحم املسكيت إىل تركيا ودول الخليج.

وظل السودان يحتل املرتبة ( )11يف التصدير قبل الحظر الذي
فرض قبل ( )6أشهر من اآلن .وقال إن السودان كان ينافس
روسيا والربازيل واندونيسيا والصني وبريو والهند يف التصدير لدول
الخليج.
كام أن العائد من صادر الفحم يف العام 2013م بلغ حوايل ()80
مليون دوالر ،مع العلم أن هنالك ( )3آالف طن من فحم
املسكيت باملوانئ البحرية ببور تسودان يف انتظار قرار اإلفراج
عنها من قبل السلطات املختصة.
يذكر أن هنالك توجيهاً مبنع تصدير الفحم فيام عدا املسكيت،
وينتج السودان ( )27نوعاً من الفحم أجودها فحم (الطلح)
وسجل سعر الطن منه ( )450دوالر.
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�إنتاج ال�سودان من الذهب
أكد وزير املالية واالقتصاد الوطني السيد /بدر الدين
محمود عباس أن الذهب يشكل املورد األول بالنسبة
للصادرات السودانية وتأيت بعده صادرات الرثوة الحيوانية
والصادرات الزراعية مثل (السمسم), ،يعد الذهب املصدر
األسايس يف القطاع الخارجي ،مبيناً أن االجتامع الذي تم
عقده يف سبتمرب من العام 2014م مع وزارة املعادن يأيت
يف إطار التعاون والتنسيق بني وزارة املالية وبنك السودان
ووزارة املعادن ،فيام يتعلق بتحصيل العوائد وسياسات
صادر قطاع التعدين ،وأكد وزير املالية عىل وزارة املعادن

وضع سيطرتها عىل التعدين األهيل ومخلفات التعدين وما
تحققه من عوائد للدولة .ومن جانبه أعلن وزير املعادن أن
إنتاج الذهب يف النصف األول من العام 2014م بلغ ( )34طناً
منها ( )29طناً من التعدين األهيل والبقية من الرشكات التي
تعمل يف مجال التعدين ،مؤكدا أن وزارته ستضع سيطرتها متاماً
عىل التعدين األهيل حتى نهاية العام  ،2014بجانب تجويد
األداء يف قطاع التعدين األهيل والحديث والحد من مخلفات
التعدين ،والعمل عىل ضبط التعدين التقليدي بغرض تنظيمه
والسيطرة عليه ومعرفة حجم اإلنتاج منه.

مناطق لوج�ستية وبور�صات �سلعية بني م�رص والإمارات قريب ًا
تدرس الحكومتني املرصية واإلماراتية ،إقامة تحالف يف
مرشوعات املناطق اللوجستية وإنشاء املراكز والبورصات
السلعية لتجميع وتداول الحبوب.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية املرصية يف
بيان ،أن الوزير خالد حنفي ،بحث مع وفد إمارايت إقامة
تحالف يف مرشوعات املناطق اللوجستية وإنشاء املراكز
والبورصات السلعية لتجميع وتداول الحبوب والتعاون
يف تصدير واسترياد املواد الغذائية سواء الخاصة مبنتجات
الرشكات التابعة للرشكة القابضة للصناعات الغذائية أو
املنتجات املرصية عموما وذلك للمنطقة املحيطة أو دول

إفريقيا وآسيا.
التقى ممثيل الوفدان لبحث سبل التعاون بني الوزارة والرشكة
يف مجاالت مرشوعات تجميع وتخزين الحبوب وإقامة املناطق
اللوجستية واالستثامر الزراعي وتداول الحبوب.
وأشار الوزير املرصي إىل أن هذه املرشوعات سوف تقام
عىل محور قناة السويس الجديد ،وسوف تؤدي إىل جذب
االستثامرات العربية والعاملية وتخلق اآلالف من فرص العمل
وتدفع عجلة االقتصاد القومي.
وقال رئيس املجموعة اإلماراتية إن هذه املرشوعات ستدعم
وتقوي الروابط العربية من خالل مصالحها املشرتكة.

الكويت تبد�أ �إ�صالح املالية العامة بالتعاون مع البنك الدويل
كشف وزير املالية الكويتي ،أنس خالد الصالح ،أن وزارة
املالية أعدت بالتعاون مع البنك الدويل برنامجا إلصالح
اإلدارة املالية للدولة ،موضحا أن الربنامج املعد يهدف إىل
العمل عىل تعبئة املوارد املالية والتخصيص األمثل لها من
أجل تحقيق األهداف اإلمنائية واالقتصادية واالجتامعية.
ولفت الصالح إىل أن برنامج إصالح اإلدارة املالية يسهم
يف تعظيم املردود من اإلنفاق العام ،وذلك من خالل
حرص وتحديد أولويات القضايا الهامة والحيوية واقرتاح
املنهجيات الفاعلة لتنفيذها ،كام يتيح لوزارة املالية إيجاد
أدوات قياس ومتابعة لإلنفاق العام.
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وقال الوزير إن الربنامج يهدف إىل استحداث أدوات قياس حقيقية
لبيان املركز املايل واألثر الناتج عن اإلنفاق السنوي والعائد الحقيقي
من اإلنفاق العام ،حيث إن التقارير املالية تعد وفقا لألسلوب
التقليدي التي توضح ما تم إنفاقه عىل مستوى أبواب املرصوفات
دون إيضاح املشاريع والربامج واألعامل التي تم إنجازها.
وأضاف الصالح أن الربنامج سيؤدي إىل رفع كفاءة تخصيص
املوارد املالية لتنفيذ املرشوعات واألعامل املدرجة بخطة الجهة
الحكومية السنوية ،وسيتم ذلك وفقا ملنهجية واضحة تسهم
يف ضبط وترشيد اإلنفاق العام ،وتقدير التكلفة الحقيقية،
وبيان نقاط الضعف والقوة يف إدارة األموال العامة.

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 2014 - 2008م

إعداد
حنان محمد الحسن

الفرتة
2008
ديسمرب
2009
ديسمرب
2010
ديسمرب
2011
ديسمرب
2012
ديسمرب
2013
مارس

إدارة اإلحصاء

يونيو

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

287.6
)(47.9
294.8
)(27.1
330.2
)(29.4
372.9
)(41.9

302.2
)(48.1
310.2
)(27.6
347.0
)(30.5
392.1
)(41.1

273.6
)(47.7
279.9
)(26.6
313.8
)(28.4
354.4
)(42.9

381.1
)(40.9
386.0
فرباير
)(37
390.2
مارس
)(35.7
400.2
أبريل
)(37.7
410.0
مايو
)(41.2
428.3
يونيو
)(45.3
448.9
يوليو
)(46.8
462.2
اغسطس
)(46.4
459.5
سبتمرب
)(39.2
املصدر :الجهاز املركزي لإلحصاء
(معدالت التضخم بني األقواس)

400.2
)(41.0
409.0
)(39.2
413.4
)(36.8
426.5
)(40.0
439.6
)(43.3
459.8
48.2
488.9
51.9
502.6
52.4
497.2
43.3

263.1
)(41.0
363.7
)(34.8
368.5
)(34.7
375.5
)(35.6
381.9
)(39.2
398.4
)(42.3
410.3
)(41.3
423.2
)(39.9
423.1
)(34.8

سبتمرب
ديسمرب
2014
يناير
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جدول رقم ()2
أسعار رصف الدوالر ببنك السودان املركزي  -خالل الفرتة ()2014 - 2005

(بالجنيه السوداين)

الفرتة
2005
ديسمرب
2006
ديسمرب
2007
ديسمرب
2008
ديسمرب
2009
ديسمرب
2010
ديسمرب
2011
ديسمرب
2012
ديسمرب
2013
مارس
يونيو
سبتمرب
ديسمرب
2014
يناير
فرباير
مارس
ابريل
مايو
يونيو
يوليو
اغسطس
سبتمرب
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

4.3980
4.3980
4.6875
5.6816

4.4200
4.4200
4.7109
5.7100

5.6816
5.6816
5.6816
5.6816
5.6816
5.6816
5.6816
5.6816
5.6857

5.7100
5.7100
5.7100
5.7100
5.7100
5.7100
5.7100
5.7100
5.7142

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

الرشاء

(بالجنيه السوداين)

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

5.5899
5.5482
5.6760
5.9390

5.6560
5.5759
5.7043
5.9687

5.9254
5.9254
5.9285
5.9293
5.7598
5.9293
5.9837
5.9861
6.0387

5.9549
5.9550
5.9582
5.9590
5.7885
5.9590
6.0136
6.0161
6.0688
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جدول رقم ()4
أسعار رصف الدوالر برشكات الرصافة  -خالل الفرتة ()2014 - 2005
(بالجنيه السوداين)
الفرتة
2005
ديسمرب
2006
ديسمرب
2007
ديسمرب
2008
ديسمرب
2009
ديسمرب
2010
ديسمرب
2011
ديسمرب
2012
ديسمرب
2013
مارس
يونيو
سبتمرب
ديسمرب
2014
يناير
فرباير
مارس
أبريل
مايو
يونيو
يوليو
أغسطس
سبتمرب
املصدر :بنك السودان املركزي
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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

5.6360
5.5506
5.7000
5.9455

5.6662
5.5784
5.7285
5.9752

5.9355
5.9355
5.9355
5.9355
5.9355
5.9355
5.9896
5.9960
6.0449

5.9652
5.9652
5.9652
5.9652
5.9652
5.9652
6.0195
6.0259
6.0751

املصدر :بنك السودان املركزي

إجاميل التمويل املرصيف /
الودائع ٪

شبه النقود  /عرض النقود ٪

العملة لدى الجمهور  /عرض
النقود ٪

الودائع تحت الطلب  /عرض
النقود ٪

إجاميل الودائع املرصفية

إجاميل التمويل املرصيف

إجاميل أصول (خصوم) البنوك

شبه النقود

الودائع تحت الطلب

العملة لدى الجمهور

عرض النقود

البيان

2011

2012

2013

7,354.6

5,161.9

5,355.3

8,347.0

5,727.8

5,639.8

73.2

41.6

26.7

31.7

10,499.6

7,689.1

87.8

41.2

30.0

28.9

12,680.4

11,139.6

90.3

42.3

28.6

29.1

14,402.8

12,998.5

26,197.4 23,144.281 16,979.7

5,843.4

4,447.6

3,740.4

14,031.4

17,871.8

19,714.6

89.3

40.6

29.5

29.9

16,760.9

14,961.1

30,649.9

9,303.2

6,855.4

6,774.6

22,933.2

85.1

43.1

28.5

28.4

21,340.6

18,163.5

36,666.9

12,208.1

8,040.2

8,066.2

28,314.5

77.6

43.9

28.4

27.7

26,529.9

20,599.4

43,107.7

15,589.6

9,840.3

10,068.0

81.7

40.6

30.7

28.7

27,983.8

22,867.1

46,504.1

17,003.0

11,999.9

12,850.1

41,853.0 35,497.9

76.4

47.2

28.6

24.3

39,919.9

30,482.8

67,049.6

27,669.9

14,241.9

16,751.5

58,663.3

84.6

46.3

28.9

24.8

44,533.3

37,657.1

77,479.8

30,780.4

16,486.9

19,178.4

66,445.7

2010 2009 2008 2007 2006 2005
ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب ديسمرب

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

81.6

47.9

27.4

24.6

46,806.5

38,185.0

79,172.1

32,964.9

16,918.6

18,870.6

68,754.2

يناير

82.5

46.7

27.8

25.4

47,496.4

39,163.7

79,183.1

32,517.2

17,710.6

19,373.9

69,601.7

فرباير

82.1

46.3

28.1

25.7

48,472.2

39,775.9

80,799.8

32,785.3

18,194.5

19,902.2

70,882.0

مارس

81.7

45.8

28.0

26.2

49,447.3

40,392.6

82,057.4

33,049.4

18,917.2

20,184.2

72,150.8

ابريل

مايو

82.1

45.8

28.3

25.9

49,493.2

40,638.0

82,436.1

33,241.4

18,795.7

20,577.4

72,614.5

2014

80.5

45.7

28.2

26.1

50,740.7

40,842.3

84,051.6

33,763.7

19,240.0

20,820.1

73,823.8

يونيو

82.7

45.7

30.6

23.7

50,193.5

41,512.7

84,327.3

34,420.2

17,885.2

23,073.6

80.3

46.2

27.6

26.2

51,853.0

41,635.0

86,372.1

34,460.6

19,564.8

74,614.8

20,589.4

75,379.0

يوليو

اغسطس

مليون جنيه
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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

158.02

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
يناير

5,295.3

6,094.3

1,166.7

2,432.5

3,529.9

3,778.6

224.9

4,289.8

11,373.0

38,185.0

فرباير

5,269.0

5,949.7

1,184.6

2,442.9

3,506.1

4,017.6

230.8

4,783.0

11,780.1

39,163.7

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

ابريل

4,968.7

6,141.2

1,380.7

2,360.6

3,767.2

4,118.4

256.7

5,025.8

12,373.3

40,392.6

مايو

5,140.7

5,969.6

1,407.7

2,346.6

3,744.4

3,952.1

262.2

5,236.4

12,578.4

40,638.0

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

يوليو

5,782.1

5,925.1

1,427.8

2,340.0

3,813.1

3,983.7

296.9

5,090.3

12,853.8

41,512.7

اغسطس

5,810.6

5,878.4

1,406.2

2,338.8

3,709.9

4,027.3

460.6

5,027.7

12,975.5

41,635.0

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

متويل الحكومة املركزية غري مضمن
املصدر :بنك السودان املركزي
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100.0

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

%
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

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

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

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

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

100.0

9,998.1

13.2

1,320.0

1.5

148.5

0.0

3.6

0.3

28.4

16.4

1,644.3

5.0

503.5

4.2

415.0

8.6

863.2

100.0

8,464.3

12.8

1,086.6

0.2

18.2

0.2

16.7

0.8

70.0

16.5

1,394.0

0.9

72.0

4.0

339.9

12.5

1,058.3

52.1

*** بيانات أولية

100.0

9,317.3

13.9

1,298.1

0.3

28.5

0.2

21.7

0.3

31.4

12.1

1,131.8

2.7

250.6

3.5

321.6

8.4

781.8

58.5

50.7

5,071.6

4,408.6

5,451.8

يناير-مارس ابريل  -يونيو

يوليو-
سبتمرب***

2014

مليون جنيه
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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

** قطاع التنمية االجتامعية مضمن يف االنشطة االقتصادية االخري 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)

680.1
8.0
1,118.1
13.2
402.3
4.8
834.4
9.9
0.0
0.0
1,392.5
16.5
113.3
1.3
1,401.6
16.6
803.3
9.5
1,718.7
20.3
8,464.3
100.0

يناير-مارس

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

*** بيانات أولية

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
7.6
845.5
9.1
2,087.1
22.4
9,317.3
100.0

ابريل-يونيو

يوليو-
سبتمرب***

2014

مليون جنيه
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