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ب�سم الله الرحمن الرحيم

توطئة

ت�سعى البنوك املركزية لتحقيق الإ�ستقرار النقدي والتنمية االقت�صادية واالجتماعية ،ون�شر الوعي امل�صريف
واالقت�صادي وذلك بالتن�سيق مع اجلهات ذات ال�صلة .ويف هذا الإطار ت�ضمنت خطة �إدارة البحوث والتنمية
للعام 2011م تنظيم ن��دوات بالتعاون مع بع�ض ف��روع بنك ال�سودان املركزي وذل��ك يف اط��ار رفع الوعي
امل�صريف وتبادل اخلربات مع الواليات املختلفة ،وقد مت تخ�صي�ص الندوة الأوىل لتو�ضيح و�شرح �أهداف
�سيا�سات البنك املركزي للعام 2011م والتي ت�شمل ال�سيا�سة النقدية والتمويلية و�سيا�سة النقد الأجنبي
وال�سيا�سة الرقابية والإ�شرافية و�سيا�سة �إدارة العملة و�سيا�سة التقنية امل�صرفية ونظم الدفع و�سيا�سة
التمويل الأ�صغر.
مت �إختيار مدينة بورت�سودان لتنظيم ندوة بعنوان :ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان  -الواقع
والتحديات ،وذلك للدور الهام لهذه املدينة يف االقت�صاد ال�سوداين ،حيث متثل امليناء الرئي�سي والنافذة على
العامل ،بالإ�ضافة �إىل وجود جمموعة من الأن�شطة االقت�صادية بهذه املدينة من �أهمها �صناعة ال�سياحة.وقدمت
ثالث �أوراق عمل يف الندوة �أعدها وقدمها خمت�صني من البنك املركزي بالإ�ضافة ملخت�صة من وزارة املالية
واالقت�صاد الوطني� .إ�شتملت الورقة الأوىل على حتليالت يف جانب �سيا�سات النقد الأجنبي وت�أثريها على
�أداء القطاع اخلارجي وكذلك ا�ستعر�ضت الثانية ال�سيا�سة الرقابية والإ�شرافية والآليات امل�ستخدمة والعقبات
التي تواجه الرقابة ب�صورة عامة� ،أما الورقة الثالثة فتناولت تطور ال�سيا�سة املالية الفرتة 2007م 2010 -م
وال�سمات والأهداف والتحديات ملوازنة العام 2011م.
ولتعميم الفائدة و�إثراء الأدبيات الأقت�صادية وخا�صة امل�صرفية والنقدية ،تبنت �إدارة البحوث والتنيمة ن�شر
الأوراق التي ت�ضمنتها هذه الندوة يف �إ�صدارة جديدة بعنوان �سل�سلة الندوات وور�ش العمل ،وتعترب هذه
الإ�صدارة رقم ( ،)1وبهذا تهدف الإدارة لتن�شيط وحتفيز الباحثني من داخل وخارج البنك لإعداد الدرا�سات
والبحوث و�أوراق العمل للم�ساهمة يف التعريف ب�سيا�سات البنك املركزي وت�أثريها على االقت�صاد الكلي
والعقبات التي تواجه التنفيذ و�إق�ت�راح املعاجلات والتو�صيات املنا�سبة ،والتي ميكن �أن ت�ساعد معدي
ال�سيا�سات ومتابعي تنفيذها.
ختام ًا تهدي �إدارة البحوث والتنمية ال�شكر والتقدير والعرفان لل�سيد  /مدير فرع بورت�سودان وم�ساعديه
جلهودهم املقدرة يف تنظيم الندوة ،وللإخوة الذين �ساهموا يف �إعداد الأوراق وتقدميها كما ت�أمل �إ�ستمرار
م�ساهمتهم يف الأن�شطة امل�ستقبلية.
هذا وتنا�شد وت�شجع الإدارة الإخ��وة من داخل البنك وخارجه لإع��داد الدرا�سات والبحوث و�أوراق العمل
وخا�صة املتعلقة بعمل البنك املركزي.
وال ّله من وراء الق�صد وهو يهدي ال�سبيل
حممد احل�سن اخلليفة
مدير �إدارة البحوث والتنمية
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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ورقة عمل بعنوان

ال�سيا�سة املالية يف ال�سودان
الو�ضع الراهن والتحديات
اعداد وتقدمي :
اال�ستاذة  :ابت�سام ح�سن على جدعة
الإداره العامه للتخطيط والدرا�سات وال�سيا�سات
وزارة املالية واالقت�صاد الوطني

مقدمة :
ي�ستلزم حتقيق اال�ستقرار االقت�صادى كهدف لكل �سيا�سات التنمية فى
دول العامل املتقدم والنامى تكامل االج��راءات املتخذة لكل �سيا�سة من هذه ال�سيا�سات
الثالثة-:
 -1ال�سيا�سة االقت�صادية -:هى التدخل املبا�شر من جانب الدولة ممثلة فى وزارات
القطاع االقت�صادى فى حركة �أو جمرى النظام االقت�صادى عن طريق الرقابة املبا�شرة
للمتغريات االقت�صادية اال�سا�سية فى االقت�صاد القومى مثل االنتاج  ,اال�ستثمار ,االجور,
اال�سعار و الت�شغيل  ,ال�صادرات والواردات.
 -2ال�سيا�سة النقدية  :هى جمموعة من االجراءات التى تتخذها ال�سلطات النقدية ممثلة
فى بنك ال�سودان املركزى بهدف رقابة االئتمان والتاثري فى حجم عر�ض النقود.
 -3ال�سيا�سة املالية  :وهى مو�ضوع الورقة التى نتناولها ب�شئ من التف�صيل.
وميثل التكامل بني هذه ال�سيا�سات منظومة متنا�سقة ومتفاعلة حيث ت�ؤثر كل
اداة من ادواتها وتت�أثر بالأدوات الأخرى من اجل حتقيق اال�ستقرار االقت�صادى والذى
يعنى ارتفاع م�ستوى املعي�شة وحت�سن كل املتغريات االقت�صادية على امل�ستوى الكلى
وامل�ستوى اجلزئى من خالل حتقيق العمالة الكاملة وحتقيق �أكرب دخل قومي ممكن
واال�ستغالل الأمثل للموارد املتاحة و�أق�صى درجات الت�شغيل للقوى العاملة فى املجتمع
واملحافظة على قيمة النقود وعدم ارتفاع معدل الت�ضخم.

ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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الف�ص��ل االول
تطور ال�سيا�سة املالية
خالل الفرتة (  ) 2010 – 2007م
اوالً -:تعريف ال�سيا�سة املالية
يزخر الفكر املاىل بتعريفات خمتلفة ملفهوم ال�سيا�سة املالية نذكر منها على �سبيل املثال ال احل�صر
بانها (جمموعة ال�سيا�سات املتعلقة بااليرادات العامة والنفقات العامة بق�صد حتقيق �أهداف حمددة) ,
بينما يعرفها البع�ض ب�أنها (�سيا�سة ا�ستخدام �أدوات املالية العامة من برامج االنفاق وااليرادات العامة
لتحريك متغريات االقت�صاد الكلى مثل الناجت القومى  ,العمالة  ,االدخ��ار  ,اال�ستثمار وذلك من �أجل
حتقيق الآثار املرغوبة وجتنب الآثار الغري مرغوب فيها على كل من الدخل والناجت القوميني وم�ستوى
العمالة وغريها من املتغريات االقت�صادية)  ,كما تعرف ب�أنها (جمموعة الأهداف والتوجهات واالجراءات
والن�شاطات التى تتبناها الدولة للت�أثري فى االقت�صاد القومى واملجتمع بهدف املحافظة على ا�ستقراره
وتنميته ومعاجلة م�شاكله ومواجهة كافة الظروف املتغرية – وهى ذلك اجلزء من �سيا�سة احلكومة الذى
يتعلق بتحقيق ايرادات الدولة عن طريق ال�ضرائب وغريها من الو�سائل وذلك بتقرير م�ستوى انفاق
ومنط هذه االيرادات) وهناك تعريف �آخر ال يخرج م�ضمونه عن التعريفات ال�سابقة يو�ضح �أن ال�سيا�سة
املالية هى( تلك ال�سيا�سات والإجراءات املدرو�سة واملتعمدة املت�صلة منط االنفاق الذى به احلكومة من
ناحية ومب�ستوى وهيكل االيرادات التى حت�صل عليها من ناحية اخرى) .
واخلال�صة هى �أن جميع التعريفات قد اتفقت على �أن ال�سيا�سة املالية هى �أداة الدولة للت�أثري فى الن�شاط
االقت�صادى بغية حتقيق الأه��داف االقت�صادية والإجتماعية وال�سيا�سية التى ت�سعى اىل حتقيقها
مبعنى �أنها ا�سلوب �أو برنامج عمل ماىل تتبعه الدولة عن طريق ا�ستخدام االيرادات والنفقات العامة
عالوة على القرو�ض العامة لتحقيق �أهداف معينة فى طليعتها النهو�ض باالقت�صاد القومى ودفع عجلة
التنمية و�إ�شاعة اال�ستقرار االقت�صادى وحتقيق العدالة االجتماعية واتاحة الفر�ص املتكافئة للمواطنني
بالتقريب بني طبقات املجتمع والتقليل من التفاوت بني الأف��راد فى توزيع الدخل وال�ثروة .وتهتم
ال�سيا�سة املالية بتخ�صي�ص املوارد بني القطاعني العام و اخلا�ص وا�ستخدامها فى حتقيق اال�ستقرار
والنمو االقت�صادى.
ثانيا ً� -:أدوات ال�سيا�سة املالية-:
 م�صادر االيرادات العامة وهى االيرادات ال�ضريبية وغريال�ضريبية واملنح. االنفاق العام و�أنواعه اجلارى والر�أ�سماىل والتحويالت املركزية والوالئية. امليزانية العامة للدولة والتى متثل برنامج متكامل لتحقيق التنمية الإقت�صاية والإجتماعية.ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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ثالثا ً -:تطور ال�سيا�سات املالية خالل الفرتة (  ) 2010 – 2007م
ال�سيا�سات والإجراءات والتحديات التى واجهت موازنة 2007م
	�أ /التحديات التى جابهت املوازنة  :واجه �أداء املوازنة العامة خالل العام 2007م جمموعة من
ال�صعوبات والتحديات نورد �أهمها على النحو التاىل:
النا�شى عن تزايد االلتزامات املالية ال�ضخمة لتنفيذ اتفاقيات ال�سالم ال�شامل بالإ�ضافة اىل
{ جمود الإنفاق
ْ
مواجهة الأو�ضاع النا�شئة عن ا�ستمرار ال�صرف على النواحى الأمنية والإن�سانية بدارفور والإلتزامات
املالية النا�شئة عن برامج امل�شروعات التنموية التى نفذت بت�سهيالت متويلية .
{ ا�ستمرار حتمل املوازنة لدعم الأ�سعار املحلية للمواد البرتولية نتيجة لزيادة الأ�سعار العاملية .
{ مقابلة تداعيات ال�ضغوط اخلارجية.
{ م�شكلة الديون اخلارجية وخدمة الدين لبع�ض م�ؤ�س�سات التمويل اخلارجية التى تقدم التمويل
التنموى والعون الفنى.
{ انخفا�ض �إيرادات البرتول من مربعى (3و )7ب�سبب تدنى �أ�سعاره لت�صل اىل ن�صف ال�سعر املتوقع
باملوازنة فى الربع الأول من العام وحت�سن املوقف خالل بقية العام .
{ �ضعف �أداء الإيرادات غري البرتولية.
{ �ضعف الإقبال على �شراء �صكوك التنمية .
{ �إ�ستمرار �ضعف وفاء املجتمع الدوىل (املانحني) بالتزاماتهم وحتمل الدولة �أعباء تكلفة طباعة العملة
رحني من اخلدمة الع�سكرية فى املجتمعات املدنية.
والتعداد ال�سكانى اخلام�س وا�ستيعاب املُ َ�س َ
{ ال�ضغوط على االحتياطات من النقد الإجنبى جراء زيادة اال�سترياد والتحويالت اخلارجية اخلا�صة
وازدياد تكلفة املعامالت النقدية اخلارجية ب�سبب حظر التعامل بالدوالر.

ب /ال�سيا�سات والإجراءات ملعاجلة التحديات:

فى جمال الإيرادات :
{ ال�ضرائب املبا�شرة -:
 اال�ستمرار فى اعادة هيكلة ديون ال�ضرائب. تطبيق خ�صم  %1حل�ساب �ضريبة �أرباح الأعمال على االفراد وال�شركات. تخفي�ض �ضريبة �أرباح الأعمال على امل�صارف و�شركات الت�أمني من � %35إىل .%30 تخفي�ض �ضريبة �أرباح الأعمال على ال�شركات اخلا�صة من � %35إىل .%30تخفي�ض فئة اخل�صم والإ�ضافة على الواردات من � %5إىل .%2
 تخفي�ض �ضريبة الأرباح الر�أ�سمالية من � %5إىل .%3{ ال�ضرائب غري املبا�شرة -:
الر�سوم اجلمركية-:
 تعديل الر�سم الأ�ضافى على العربات ال�صوالني ( . )%50 ،%40 ,%30 -فر�ض ر�سم �إ�ضافى على الرك�شات والأثاثات بن�سبة .%15
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 �إعفاء املدخالت الزراعية من الر�سوم اجلمركية. تعديل الر�سوم اجلمركية على مدخالت الطباعة (عدا الكر�سات ) �إىل .%3 اخلف�ض املتدرج للر�سوم اجلمركية وال�ضرائب ذات الأثر املماثل لتنفيذ برامج منطقة التجارة احلرةالعربية الكربى بن�سبة .%20
{ ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة-:
 تعديل فئة ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة على خدمات الإت�صاالت من  %10اىل .%15 رفع حد الت�سجيل لل�ضريبة على القيمة امل�ضافة من  60الف جنيه �إىل  100الف جنيه. رفع فئة ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة من  %10اىل  %12على كافة الأن�شطة الإقت�صادية. تخفي�ض الفئة بعد احلد الإدنى املعفى لدخل �إيجار العقارات من  %30اىل . %10ً
 تعديل املادة (37ج) مبنح حق الإعفاء من ال�ضريبة على القيمة امل�ضافة ملجل�س الوزراء بدال عن وزارةاملالية والإقت�صاد الوطنى.
{ القرارات الإدارية -:
 وقف الت�صرف فى عائدات الإ�ستثمارات وفوائ�ض الهيئات وارباح ال�شركات احلكومية من املنبع. �إتخاذ عدة �إجراءات �صارمة للحد من جتنيب الإيرادات . احلد من الإعفاءات من الر�سوم اجلمركية وال�ضريبية . ح�صر ال�شركات احلكومية توطئة للبت فى �أمرها. ت�شكيل جلنة م�شرتكة من وزارة املالية والإقت�صاد الوطنى ومفو�ضية تخ�صي�ص ومراقبة الإيراداتلق�سمة الإيرادات القومية.
 تخ�صي�ص الإي ��رادات القومية مل�ستويات احلكم املختلفة وف��ق �إتفاقية ق�سمة ال�ثروة والد�ستورالإنتقاىل.
 تنظيم التحويالت من ال�صندوق القومى للإيرادات مل�ستويات احلكم الثالث بحيث ينال كل م�ستوىن�صيبه فى حينه.
 منع ابرام تعاقدات �أو �إتفاقيات تت�ضمن �إعفاءات �ضريبية �أو جمركية دون احل�صول على موافقةم�سبقة من وزارة املالية والإقت�صاد الوطنى ( لكافة م�ستويات احلكم).
 �إعداد الدرا�سات الالزمة للحد من العوائق الإدارية للإ�ستثمار. �إعداد الدرا�سات اخلا�صة بزيادة الإيرادات غري البرتولية . �إعداد الدرا�سات اخلا�صة بتقييم الآثار املرتتبة عن الإن�ضمام للتكتالت العاملية والإقليمية.{ فى جمال الإنفاق-:
ً
ً
 الإ�ستمرار فى تطوير وتوحيد نهج �إعداد املوازنة وت�صنيفها وظيفيا وقطاعيا على م�ستويات احلكمالثالث ب�إعداد املوازنة وفق ًا لنظام اح�صاءات مالية احلكومة () G F S
 حتقيق والية وزارة املالية والإقت�صاد الوطنى على املال العام و�إعمال ال�شفافية املطلوبة. الإ�ستمرار فى �سيا�سة �إزالة مفارقات الأجور ( معاجلة عالوة طبيعة العمل لبع�ض الوحدات).ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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 مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية والإ�ستفادة الق�صوى من الوظائف املتاحة. الإ�ستمرار فى �سيا�سات حت�سني املعا�شات . الإ�ستمرار فى برامج الدعم الإجتماعى ملقابلة الدعم ال�ضمنى لأ�سعار املواد البرتولية املحلية ودعما�ستهالك الكهرباء ودعم طالب التعليم العاىل ودعم العالج والت�أمني ال�صحى.
�أهم ال�سيا�سات واالجراءات املنفذة خالل عام 2009م
 انفاذ ق�سمة الرثوة واملوارد بني م�ستويات احلكم الثالث وفق ن�صو�ص الد�ستور االنتقاىل واتفاقيةق�سمة املوارد.
 اتخاذ االجراءات التى ت�ضمن حت�صيل االيرادات بكفاءة وتوريدها لل�صندوق القومى لاليرادات. االنتظام فى التحويالت وان�سيابها فى التوقيت املنا�سب حلكومة جنوب ال�سودان والوالياتال�شمالية.
 اعطاء اولوية لالنفاق على امل�ؤ�س�سا ت املن�ش�أة مبوجب اتفاقية ال�سالم . اكمال التح�ضريات النفاذ برنامج تخطيط موارد احلكومة .{ اتخاذ التدابري الالزمة ل�ضبط وتر�شيد االنفاق العام من خالل -:
 ا�صدار ال�ضوابط املنظمة لبنود االنفاق العام . اعداد �آلية ملتابعة �أداء الوحدات �شهري ًا . مراجعة بيانات وم�ستندات الدين الداخلى وفق معايري �أ�س�س حمددة و�إعداد جدولة ملعاجلة الديوناحلرجة.
 �ضبط االنفاق على بند تعوي�ضات العاملني من خالل �ضوابط حمددة ومراجعة دورية. ا�ستمرار احكام التن�سيق بني ال�سيا�سات املالية والنقدية لتحقيق االهداف الكلية.ال�سيا�سات واالجراءات املنفذة خالل العام 2010م
�أوالً -:فى جانب ال�رضائب غري املبا�رشة-:
{ توفري احلماية للمثيل املنتج حملي ًا ب�إجراء االتى-:
 زيادة فئات ر�سم الوارد على منتجات احلديد ال�صلب والأملونيوم و�أجزا�ؤها من  %10اىل .%40 زيادة ر�سم الوارد على املركبات ذات الثالث عجالت امل�ستعملة لنقل املواد حمولة �أقل من اثنني طناىل .%40
 تعديل فئة الر�سم اال�ضافى من  %10اىل  %25للع�صائر واملياه الغازية واملياه املعدنية امل�ستوردة. تخفي�ض ر�سم الوارد على الكلنكر من  %40اىل .%25 فر�ض ر�سوم انتاج بفئة  %20على املركبات ذات الثالث عجالت امل�ستعملة لنقل املواد . اال�ستمرار فى النقل املتدرج للر�سوم اجلمركية على الواردات من املنطقة احلرة العربية. ت�أمني ان�سياب عدد من ال�سلع الغذائية منها ال�سكر  ,الذرة ال�شامية  ,الدخن  ,فول ال�صويا ومعاجلةالأعباء ال�ضريبية الواقعة عليها.
 -تقليل ا�سترياد ال�سلع غري اال�سا�سية بغر�ض زيادة االحتياطيات من العمالت احلرة باتخاذ االجراءات
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التالية -:
 زيادة الر�سوم اجلمركية على الأ�سمنت امل�ستورد واملراوح ون�سيج الألياف من  %25اىل .%40 تخفي�ض ر�سوم االنتاج على اال�سمنت املنتج حملي ًا من  %20اىل .%5 زيادة فئة �ضريبة التنمية من  %5اىل .%10 زيادة فئة الر�سم اال�ضافى على بع�ض ال�سلع (عربات – حلويات – �شكوالتة – �سراميك – االثاثاتو�أجهزة التكييف).
 فر�ض ر�سم �إ�ضافى بفئات خمتلفة على بع�ض ال�سلع ( حلوم جاهزة � ,أجهزة ا�ستقبال تلفزيون � ,صل�صة ,عطور وم�ستح�ضرات جتميل � ,أعواد ثقاب  ,غ�ساالت  ,ا�سالك وكيبالت الكهرباء وم�سد�سات نارية
و�أ�سلحة نارية وبنادق).
وقف منح تراخي�ص اال�ستثمار لعربات الليموزين بهدف تقليل الفاقد االيرادى الناجت من االعفاءاتاجلمركية املمنوحة لها .
 وقف ا�سترياد العربات امل�ستعملة .ثانيا ً  -:فى جانب ال�رضائب املبا�رشة
{ اال�ستمرار فى تطبيق اال�صالح االدارى عن طريق -:
 تطبيق نظام الرقم ال�ضريبى املوحد . اكمال تطبيق نظام التقدير الذاتى . تكثيف عمليات املراجعة واحل�صر امليدانى. مكافحة التهرب ال�ضريبى.{ فى جانب الر�سوم االدارية-:
 الغاء نظام ا�سرتداد االيرادات املح�صلة بوا�سطة بع�ض الوحدات االيرادية بغر�ض احكام الرقابة علىحت�صيل وتوريد االيرادات .
 تقنني وتعديل فئات بع�ض الر�سوم لتتنا�سب مع تكلفة اخلدمة املقدمة. و�ضع الية لر�صد التح�صيل وال�صرف على الإي� ��رادات غ�ير القابلة للتحويل بوا�سطة البعثاتالدبلوما�سية.
 اال�ستمرار بتنفيذ التزامات ق�سمة الرثوة.{ فى جانب االنفاق العام-:
 اال�ستمرار فى ا�ستيعاب تكلفة املفو�ضيات الناجتة عن اتفاقية ال�سالم وتكلفة االعتمادات الناجتة عنتنفيذ القرار اجلمهورى اخلا�ص بفك االختناقات الوظيفية .
 اال�ستمرار فى برنامج الدعم االجتماعى لل�شرائح الفقرية وتوفري الدعم لالدوية املنقذة للحياة . تفعيل اجراءات �ضبط وتقنني امل�شرتوات احلكومية واال�سراع با�صدار قانون امل�شرتيات. اعطاء اولوية مل�شروعات النه�ضة الزراعية وم�شروعات البنية التحتية خا�صة الطرق  ,الكهرباء ,ح�صاد املياه  ,وم�شروعات الرثوة احليوانية بغر�ض ال�صادر.
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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 و�ضع �أولوية مل�شروعات خف�ض الفقر غى جمال ال�صحة  ,التعليم  ,واملياه. ا�ستخدام القرو�ض فى امل�شروعات ذات العائد االقت�صادى واالجتماعى وامل�شروعات ال�صغرية. -تكثيف اجلهود لال�ستفادة من �أن�شطة وبرامج التكتالت االقت�صادية.
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الف�ص��ل الثان��ى
موازنة العام 2011م
ال�سمات العامة – الأهداف وال�سيا�سات والتحديات
مت �إعداد موازنة العام 2011م فى ظل ظروف ا�ستثنائية على امل�ستويني الداخلى واخلارجى والبالد
تدخل مرحلة جديدة يف ظل التحول الدميقراطي بعد �إ�ستكمال العملية االنتخابية وترتيبات مرحلة
اال�ستفتاء  ،وقد �إ�ستند �إعداد موازنة هذا العام علي املوجهات العامة للموازنة والتي �أجازها جمل�س
ال��وزراء كما �إ�ستند علي ق��رارات وتوجيهات جمل�س ال��وزراء عند مناق�شته و�إج��ازت��ه لتقرير االداء
االقت�صادي املايل للعام 2010م  .وتعترب هذه املوازنة املرحلة الأخ�يرة من اخلطة اخلم�سية للفرتة
2006م – 2011م و�سنة الأ�سا�س للخطة اخلم�سية الثانية من اال�سرتاتيجية ربع القرنية.
ال�سمات العامة للموازنة -:
{ املحافظة علي حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي.
{ العمل علي �إزالة الإختالل يف امليزان الداخلي واخلارجي الغرا�ض معاجلة الت�ضخم وتذبذب �سعر
ال�صرف واملحافظة علي �إ�ستقرار اال�سعار .
{ �إتخاذ �سيا�سات الإ�صالح املايل والنقدي لتحقيق اال�ستقرار االقت�صادي وزيادة معدالت النمو
{ العمل علي توفري الإحتياجات اال�سا�سية للمواطن بزيادة انتاج ال�سلع ال�ضرورية مثل ال�سكر والقمح
والذرة والإكتفاء من احلبوب الزيتية .
{ خف�ض االنفاق احلكومي املتمثل يف -:
 ال�صرف الد�ستوري. ال�سفر اخلارجي. �شراء ال�سيارات اجلديدة.{ تخفي�ض عجز امل��وازن��ة العامة للدولة تخفي�ض ًا ملمو�س ًا لي�صل ايل امل�ستويات ال�لازم��ة لتحقيق
اال�ستقرار.
{ معاجلة اختالل امليزان اخلارجي واملتمثل يف عجز احل�ساب اجلاري وعجز ميزان املدفوعات ب�سبب
تزايد االعتماد علي اال�سترياد ملقابلة ذلك الطلب .
{ �إعتماد �سيا�سات ت�شجيع العر�ض الكلي الع��ادة التوازن الداخلي واخلارجي بت�شجيع اال�ستثمار
اخلا�ص واالجنبي .
{ و�ضع �سيا�سات تبنئ علي حتمل الدولة للعبء االكرب يف تكلفة اعادة التوازن الداخلي .
{ �إحكام التن�سيق بني ال�سيا�سات املالية والنقدية لإع��ادة التوازن الإقت�صادي و�إ�ستقرار امل�ؤ�شرات
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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الإقت�صادية الكلية .
{ �إعطاء �أولوية لربامج التنمية االجتماعية وخف�ض الفقر وتن�سيق جهود اجلهات التي ُتعنى بهذه
الربامج.
 حتقيق وتعزيز الأمن مبفهومه ال�شامل حلفظ وحدة الوطن وتعزيز �سيادته.{ توجيه املوارد لزيادة الإنتاج واالنتاجية يف القطاعات الرئي�سية .
{ �إتخاذ الإج��راءات الكفيلة لزيادة القدرة التناف�سية للمنتجات وال�سلع املحلية وذلك باال�ستفادة من
امليزات الن�سبية .
{ ت�شجيع الإ�ستثمارات الأجنبية وال�شركات الإ�سرتاتيجية وحت�سني البيئة الإ�ستثمارية للقطاع
اخلا�ص.
{ تفعيل وتقدمي مناذج لل�شركات الذكية بهدف تغيري وتطوير منط الإنتاج الزراعي .
{ الإهتمام بتطوير برامج التدريب وبناء القدرات علي جميع امل�ستويات .
{ توظيف ال�سيا�سات اخلارجية والدبلوما�سية خلدمة امل�صالح القومية .
{ توفري املواعني الالزمة للمخزون اال�سرتاتيجي .
{ �إنفاذ الرقابةاملالية من خالل تطبيق قانون والئحة ال�شراء والتعاقد والتخل�ص من الفائ�ض لعام 2010م
وقانون املراجعة الداخلية لعام 2010م
التحديات التي تواجة موازنة العام 2011م -:
تتمثل �أهم التحديات الداخلية واخلارجية التي تواجه املوازنة للعام 2011م يف االتي -:
{ ترجيح خيار الوحدة الوطنية املعربة عن التمازج والتعاي�ش وامل�صري امل�شرتك للوطن الواحد.
{ �إ�ستمرار املحافظة علي الإ�ستمرار والتوازن االقت�صادي والنمو امل�ستدام.
{ �ضعف الإنتاج املحلي واالعتماد علي الإ�سترياد يف كثري من ال�سلع اال�سا�سية �أدي �إيل تزايد ال�ضغوط
الت�ضخمية .
{ توقعات تنامي ال�ضغوط علي الإنفاف العام جراء املحافظة علي االو�ضاع االمنية ومقابلة �إ�ستتباب
الأمن يف دافور واالنفاق علي االلتزامات الطارئة .
{ ت�أمني �إحتياجات البالد من ال�سلع الإ�سرتاتيجية من خالل بناء املخزون اال�سرتاتيجي .
{ �إ�ستمرار تزايد الدين اخلارجي وعدم جتاوب املانحني لو�ضع املعاجلات والبدائل .
الأهداف وال�سا�سات العامة للموازنة -:
الأهداف النوعية :
{ �إ�ستمرار العمل علي �إحتواء تداعيات الإ�ستهداف اخلارجي لل�سيادة الوطنية وقيادة الدولة وتامني
مقومات الدفاع عنها .
ً
{ تطوير معايري تخ�صي�ص االيرادات واملوارد �أفقيا بهدف حتقيق العدالة و�إ�ستدامة ال�سالم .
{�إ�ستحداث م�صادر متويل للتنمية تتمثل يف ال�شركات الذكية ونظام البناء والت�شغيل ونقل امللكية
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العمل علي �إحكام عمليات ال�شفافية وامل�ساءلة القانونية علي جميع م�ستويات احلكم .
{ �إنفاذ وتطوير برنامج الإ�صالح املايل وامل�ؤ�س�سي واالداري وتطبيقه ب�صورة �شمولية يف جانب
م�ؤ�س�سات الدولة .
{ تو�سيع دائ ��رة ن�شاط القطاع اخل��ا���ص و�إع�ط��ائ��ه امل��زي��د م��ن الفر�ص واحل��واف��ز ل��زي��ادة مبادراته
الإ�ستثماريه.
{ تقوية الأجهزة التخ�ص�صية والهيئات التنظيمية والرقابة و�إ�ستغالليتها عن الأجهزة التنفيذية .
{ و�ضع خطة عملية للتخل�ص من ال�شركات احلكومية .
االهداف الكمية -:
{ �إ�ستزراع م�ساحة  4.9مليون فدان يف القطاع املروي و 44مليون فدان يف القطاع املطري .
{ زيادة �أعداد الرثوة احليوانية لت�صل ايل  42مليون ر�أ�س من االبقار 52.3 ،مليون من ال�ضان43.6 ،
مليون من املاعز و  4.7مليون ر�أ�س من االبل .
{ ت�صدير حوايل  3.3مليون ر�أ�س حي وحوايل  117500طن من اللحوم باال�ضافة ايل  20الف طن من
الأحياء املائية الأخري .
{ �إنتاج حوايل  1400الف طن من الدقيق 670 ،الف طن من ال�سكر 1800 ،الف طن من الغزل2430 ،
الف طن من الكب�سوالت واحلبوب 15 ،مليون قطعة من اجللود  592 ،الف طن من منتجات احلديد .
�إنتاج  5562الف طن من اال�سمنت لتحقيق فائ�ض يف االنتاج .
{ تو�سيع دائرة التنقيب عن الذهب وتنظيم التعدين االهلي والعمل علي �إحداث القيمة امل�ضافة للذهب
الغرا�ض الت�صدير .
{ تطوير عدد  3م�ست�شفيات ايل م�ست�شفيات ارتكاز �سعة � 500سرير.
{ الإ�ستمرار يف دعم وتو�سيع مظلة التامني ال�صحي جغرافي ًا وفئوي ًا.
{ توفري مياه ال�شرب النقية بن�سبة تغطية ت�صل ايل  %75مبناطق الريف مبعدل ا�ستهالك  40-20لرت
للفرد يف اليوم .
{ موا�صلة العمل يف ت�شييد ع��دد  1255كلم من الطرق امل�ستمره (  19طريق ) واملمولة بقرو�ض
خارجية.
ال�سيا�سات املالية العامة للعام 2011م -:
يف جمال االيرادات -:
{ تو�سيع املظلة ال�ضريبية من خالل ان�شطة غري خا�ضعة لل�ضرائب .
{ �إزالة الت�شوهات يف تطبيق قانون ال�ضريبة علي القيمة امل�ضافه بالغاء الإعفاء املمنوح لبع�ض ال�سلع
امل�ستوردة للم�ساواة بينها واملثيل املنتج حملي ًا اخلا�ضع لل�ضريبة .
{ البدء يف �إعداد قانون جديد للعوائد .
{ منع عملية جتنيب االيرادات وفر�ض �إي ر�سوم غري مقننه وااللتزام بتوريد كافة االيرادات املح�صلة
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان

-19-

للخزينة العامة للدولة .
{ �إ�ستمرار نظام حتديد �سقف املوازنة ل�صادر خام البرتول .
{ مراجعة معايري ال�ضرائب الزراعية وا�س�س التعوي�ض الزراعي املمنوح للواليات .
{ تقنني �سلطة فر�ض ر�سوم دمغة الطالب علي ال�سلع امل�ستوردة واالنتاج املحلي وفق قانون املوازنة
العامة .
{ و�ضع االليات والتدابري الالزمة لرت�شيد ا�ستخدامات املوارد وتعظيم م�ساهمة الهيئات وال�شركات
احلكومية يف االيرادات القومية .
يف جمال امل�رصوفات -:
{ توفري املوارد لبناء امل�ؤ�س�سات الدفاعية ومقابلة �إحتياجاتها لب�سط هيبة الدولة واملحافظة علي الأمن
واال�ستقرار .
{ التح�سب ملقابلة تكلفة الطواريء خالل العام 2011م والبنود الأخري املرتبطة بذلك .
{ االهتمام بربامج الدعم االجتماعي لل�شرائح الفقرية
{ تفعيل �آلية متابعة انفاذ املوازنة بهدف ترقية م�ستوي االداء العام للموازنة وت�سهيل االجراءات .
{ �إتخاذ التدابري الالزمة ل�ضبط وتر�شيد الإنفاق من خالل و�ضع ال�ضوابط و�إع��داد �آلية ملتابعة �أداء
الوحدات .
يف جمال التنمية القومية -:
{ �إعطاء �أولوية مل�شاريع ال�صادر يف �إطار برنامج تن�سيقي بني الوحدات والوزارات والهيئات البحثية
وامل�شاريع املخت�صة بالقطاعيني املروي والتقليدي وذلك عرب برامج املحا�صيل و�صناعة البذور لوزارة
الزراعة .
{ الإ�ستمرار يف تنفيذ برنامج وزارة الرثوة احليوانية اخلا�ص بان�شاء وتكملة املحاجر البيطرية مبنافذ
ال�صادر واحلزام اخلايل من الأمرا�ض مع اال�ستمرار يف برنامج التطعيم ومكافحة الوبائيات .
{ تفعيل وتقدمي مناذج لل�شركات الذكية بهدف تغري منط االنتاج الزراعي ب�شقية وحتفيز �صغار املنتجني
لتغري منط االنتاج التقليدي مع توفري التمويل بوا�سطة البنوك املتخ�ص�صة .
{ توفري املواعني الالزمة للمخزون اال�سرتاتيجي مع و�ضع �سيا�سة التخزين والتمويل لتطوير منط
التخزين اال�سرتاتيجي .
{ تكملة الطرق الزراعية والريفية والتي ت��ؤدي ايل ربط مناطق االنتاج بالطرق الرئي�سية وال�سكة
حديد.
يف جمال التنمية القومية -:
{ �إكمال م�شاريع البنية التحتية اخلا�صة بالطرق وال�سكة حديد وال�سدود والكهرباء مع تنفيذ م�شاريع
جديدة الزمة لتحقيق الأثر االيجابي للم�شاريع امل�ستمرة .
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{ العمل علي تنفيذ برنامج وزارة ال�صناعة الذي يهدف ايل تطوير ومعاجلة م�شاكل ال�صناعة املحلية.
{ اال�ستمرار يف تنفيذ برامج ح�صاد املياه من �سدود وحفائر و�آبار يف مناطق الزراعية املطرية التقليدية
وااللية واملراعي .
{ تنفيذ برامج اخلدمات االجتماعية من �صحة وتعليم وبرامج التنمية االجتماعية وامل�شروعات والربامج
اخلا�صة بتخفيف حدة الفقر .
{ تقلي�ص دور الدولة يف ال�شركات ذات الطابع التجاري .
{ �إكمال م�شاريع الربط بني ال�شمال واجلنوب عرب الطرق وال�سكة حديد مع الإمداد الكهربائي .
يف جمال القرو�ض واملنح -:
{ ال�سعي نحو توفري التمويل من م�ؤ�س�سات التمويل اخلارجي املختلفة للم�شروعات ذات مردود
اجتماعي كبري .
{ توحيد قنوات تدفق العون اخلارجي مبا ي�ضمن ال�ت��وازن يف توزيع امل��وارد اخلارجية و�سهولة
اال�شراف.
{ تطوير منهجية التفاو�ض مع م�صادر التمويل الأجنبية املختلفة لتح�سني �شروط التمويل ونوعيته
بغية توافقه مع املباديء والإ�سرتاتيجيات الإقت�صادية املعتمدة .
{ تطبيع العالقات مع دول التعاون الثنائي وخا�صة الدول التي ت�ساهم يف �صندوق املانحني.
يف جمال جذب الإ�ستثمارات -:
{ حت�سني مناخ اال�ستثمار جلذب اال�ستثمارات اخلارجية .
{ اال�ستفادة من نوافذ القطاع اخلا�ص لدي امل�ؤ�س�سات التمويلية والنوافذ الأخري عن طريق تنوير
القطاع اخلا�ص ال�سوداين .
{ اال�ستفادة من �سقوفات التمويل والت�سهيالت املالية التي توفرها امل�صارف اخلارجية .
{ ا�ستخدام �أ�ساليب متويلية م�ستحدثه مثل نظام البناء والت�شغيل ونقل امللكية (  ) BOTيف تنفيذ
امل�شروعات ذات التكلفة العاملية .
يف جمال الدين الداخلي واخلارجي -:
{ اال�ستمرار يف �سداد الديون احلرجة و�سداد ديون بع�ض امل�ؤ�س�سات الدولية واالقليمية والتي نرغب
يف ا�ستمرار عالقتنا معها .
{ الرتكيز يف �سيا�سات االقرتا�ض اخلارجي علي �صيغ �أخري �أقل خماطر .
{ اال�ستمرار يف مقابلة �سداد الديون احلرجة لالفراد وال�شركات .
{ ر�صد وت�صنيف الدين الداخلي بهدف و�ضع املعاجلات املمكنة .
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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توحيد �إدارة الدين يف املدي املتو�سط ودعمها بالكوادر واملعينات ال�ضرورية .
{ معاجلة كل الديون علي الوحدات التي تتم خ�صخ�صتها .
{ معاجلة الديون اخلارجية يف اطار اال�ستفادة من مبادرة الـ  HIPCsمن البنك الدويل .
يف جمال التوريق املايل -:
{ ربط حجم اال�ستدانه الداخلية بتقديرات االقت�صاد الكلي وا�ستخدام امل��وارد املتح�صل عليها يف
م�شروعات �إنتاجية ت�ؤدي لتو�سيع القاعدة االقت�صادية وزيادة املقدرة علي ال�سداد .
{ التنويع يف ا�ستخدام �أدوات التمويل الداخلي .
{ ربط ا�صدارات خطابات ال�ضمان بال�سقوفات املتفق عليها مع بنك ال�سودان املركزي .
{ قيام الهيئات وال�شركات احلكومية مبقابلة التزاماتها ملا يتم تخ�صي�صه ل�صاحلها من موارد التمويل
باالدوات املختلفة .
{ التو�سع يف ا�صدارات �صكوك اال�ستثمار احلكومية بال�صيغ اال�سالمية املختلفة ويف �إن�شاء �صناديق
ا�ستثمارية خمتلفة مقفولة �أو مفتوحة .
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الف�ص��ل الثال��ث
تقييم الو�ضع الراهن ودواعى �صدور االجراءات احلالية
�أوالً -:تقييم الو�ضع الراهن:
�أدى �إزدياد �إنتاج البرتول فى ال�سودان اىل تعديل جوهرى فى هيكل املوازنة العامة للدولة  ,كما لعب
دور ًا �أ�سا�سي ًا فى امل�ساعدة فى حتقيق عمليات الإ�صالح ال�ضريبى و�ساهم بقدر كبري فى �إك�ساب املوازنة
قدر ًا من املرونة وم�ساهمته فى تو�سيع قاعدة الإنتاج و�إزدياد الدخول بالإ�ضافة اىل دوره فى متويل
التنمية وتوفري �إحتياجات البالد من العمالت الأجنبية وامل�ساهمة فى حت�سني مناخ الإ�ستثمار.
دور الإيرادات البرتولية فى املوازنة العامة-:
�شكلت الإي ��رادات البرتولية العمود الفقرى ل�ل�إي��رادات وو�صلت ن�سبتها فى املتو�سط خالل الفرتة
من( ) 2010 – 2007حواىل (  ) %54.1من �إجماىل الإيرادات بينما �شكلت الإيرادات غري البرتولية فى
املتو�سط خالل نف�س الفرتة (.)% 45.9
ويت�ضح جلي ًا �أن م�ستقبل املوازنة العامة للدولة �سواء من حيث م�صادر �إيراداتها �أو قدرتها على الإنفاق
العام بات مرتبط ًا بدرجة كبرية على �أداء قطاع النفط والظروف الإقت�صادية وال�سيا�سية املرتبطة به
داخلي ًا وخارجي ًا  .كما توجد اختالالت جذرية فى احل�سابني الداخلى واخلارجى متثلت فى العجز
الكبري فى املوازنة العامة للدولة والإختالل فى ميزان املدفوعات وامليزان التجارى والتى �أ�صبحت مهدد
للإ�ستقرار الإقت�صادى والنمو الذى الزم الإقت�صاد لفرتة طويلة ويعزى عجز املوازنة لعدد من الأ�سباب
�أهمها -:
{ التو�سع الكبري فى الإنفاق العام الدولة .
{ الرتاجع امللحوظ فى اجلهد املاىل وال�ضريبى بعد دخول الإيرادات البرتولية.
{ عدم القدرة على ال�سيطرة على عائدات ال�شركات والهيئات احلكومية.
{ عدم وجود �أولويات حمددة لل�صرف اجلارى والتنموى.
الأمر الذى �إ�ستدعى �ضرورة درا�سة الآثار املرتتبة على �إنقطاع هذا املورد حال �إنف�صال اجلنوب عن
ال�شمال وتداعياته على م�صادر �إيرادات املوازنة بخروج عائدات البرتول املنتج فى اجلنوب �إعتبار ًا
من يوليو 2011م و�إنخفا�ض �إي��رادات اجلمارك والتى �ستت�أثر بحجم ال��وارادات والتى تعتمد على
ح�صيلة البالد من النقد الأجنبى املتوقع �إنخفا�ضه نتيجة �إنخفا�ض ال�صادرات كما �سي�ؤثر على اجلوانب
الإقت�صادية والإجتماعية وبالتاىل على برامج الإ�صالح ال�ضريبى فى ال�سودان و�إ�سرتاتيجيات وبرامج
التمويل الداخلى واخلارجى.
االجراءات احلالية و دواعى �صدورها-:
مت �إعداد موازنة العام 2011م وما �صاحبها من �سيا�سات و�إج��راءات على �أ�سا�س خيار الوحدة حيث
�إ�ستوعبت جمموعة من الإجراءات التى مت �إتخاذها فى الفرتة املا�ضية ملواجهة انعكا�سات الأزمة املالية
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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العاملية ال�سالبة على الإقت�صاد القومى ومانتج عنه من �إختالل فى ك�آفة مفا�صل الإقت�صاد.
الآن وبعد �أن ات�ضح جلي ًا توقعات نتائج الإ�ستفتاء نتيجة للمتغريات الداخلية املت�سارعة والتى �أ�صبحت
ت�شري اىل �إنف�صال اجلنوب عن ال�شمال ،مما يقت�ضى �ضرورة �إع��ادة النظر فى �شكل املوازنة والتى
بنيت على �أ�سا�س خيار الوحدة � ,أ ّما على ال�صعيد اخلارجى فقد �إت�ضح مما اليدع جما ًال لل�شك � ،أن اثار
وتداعيات الأزمة املالية العاملية ال زالت تلغى بظاللها الكثيفة على الو�ضع الإقت�صادى بكامله و�إنعك�س
�أثرها فى الإرتفاع الكبري فى �أ�سعار ال�سلع �أهمها-:
ً
 ارتفاع �أ�سعار القمح بزيادة قاربت  %40مما ا�ستدعى املعاجلة حمليا بالت�سهيالت البنكية للإ�ستريادوتخفي�ض ر�سوم املوا�صفات واملوانئ .
ً
ً
 �إمتدت الزيادة فى الأ�سعار العاملية ل�سلعة ال�سكر حيث �إرتفعت �أ�سعاره �إرتفاعا كبريا وفى ظل وجودفجوة بني الإنتاج املحلى والإ�ستهالك متت معاجلة تكلفة الإ�سترياد ب�إعفاء كافة ال�ضرائب والر�سوم
وفتح باب الإ�سترياد و�ضمان و�صوله للم�ستهلك بنف�س التكلفة املحلية بالإ�ضافة اىل توقع �إنتاج �سكر
النيل الأبي�ض بنهاية املو�سم.
ً
 ظلت �أ�سعار امل��واد البرتولية مدعومة منذ �سنوات طويلة مما �شكل �ضغوطا كبرية على املوازنة�إ�ضاف ًة اىل �إ�ستمرار دعم الكهرباء فى �شكل منتجات برتولية و�شراء ن�صيب ال�شركات الأجنبية بالتكلفة
العاملية مما �إ�ستدعى �إتخاذ اجراءات تهدف اىل �إزالة الدعم جزئي ًا وحتقيق موارد ت�سهم فى تقدمي منحة
للعامليني بالدولة واملعا�شيني وال�شرائح الفقرية ودعم االنتاج الزراعى .
وبناء على ذلك فقد تقرر اتخاذ حزمة من ال�سيا�سات واالجراءات التالية-:
 /1فى جمال تر�شيد الإنفاق العام:
{ تخفي�ض مرتبات الد�ستوريني على امل�ستويني الإحتادى والوالئى.
{ خف�ض ال�سفر اخلارجى للد�ستوريني والتنفيذيني وموظفى الدولة بتمركز قرار ال�سفر لدى جمل�س
الوزراء وخف�ض درجات ال�سفر وعدد الوفود الر�سمية.
{ خف�ض ميزانية البعثات الدبلوما�سية.
{ �إعادة النظر فى هيكل الدولة على امل�ستوى الإحتادى والوالئى.
{ وقف �إ�سترياد بع�ض ال�سلع غري ال�ضرورية.
{ توجيه النقد الأجنبى نحو �إ�سترياد ال�سلع ال�ضرورية مثل القمح والأدوية
 /2فى جمال زيادة املوارد:
{ حتريك �أ�سعار املنتجات البرتولية ( اجلازولني – البنزين – غاز الطبخ وغاز الطائرات).
{ فر�ض ر�سم على ال�سكر املحلى.
الإجراءات املتخذة لتفادى الآثار الناجتة عن القرارات-:
{ زيادة دخل العاملني بالدولة مبنحة �شهرية قدرها  100جنيه لكل العاملني واملعا�شيني.
{ توفري وجبة مدر�سية مدعومة للتالميذ وجمانية للطالب الفقراء .
{ زيادة تغطية كفالة الطالب اىل � 200ألف طالب.
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{ حتمل الر�سوم الدرا�سية للطالب الفقراء باجلامعات.
{ دعم  500الف �أٌ�سرة فقرية.
{ زيادة �إعتمادات العالج املجانى وت�ضمينه فى الت�أمني ال�صحى.
{ كهربة امل�شروعات الزراعية املروية امل�ستخدمة للجازولني.
{ �إن�شاء �صندوق لدعم ال�صناعة
{ حتفيز امل�ستثمرين من املنطقة العربية.
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اخلــامتــــ��ة
حتديات مرحلة ما بعد اال�ستفتاء
�أكرب هاج�س للإنف�صال هو الآثار املرتتبة على الإيرادات العامة من جراء خروج عائدات
البرتول بعد منت�صف العام احلاىل والتى كان يتم �إقت�سامها منا�صف ًة مع حكومة اجلنوب
مبوجب بروتكول ق�سمة ال�ثروة ف�ض ًال من �أن معظم البرتول امل�ستخرج حالي ًا يقع
جغرافي ًا فى اجلنوب وبالتاىل يت�ضح دور البرتول املتزايد فى حركة الإقت�صاد ال�سودانى
ما يقارب الع�شر �سنوات  ,من هنا يت�ضح �أن املخاطر التى تهدد االقت�صاد ال�سودانى
خالل املرحلة القادمة جاءت نتيجة للتحول االقت�صادى الذى حدث فى البالد جراء دخول
النفط كمورد رئي�سى للدخل والإنتاج القومى وكعامل �أ�سا�سى لتحريك جمود الإقت�صاد
والإنتقال ملرحلة التجدد الذاتى و�إ�ستدامة النمو.
ورغم التوقعات ال�سالبة ف�إن هنالك جمموعة كافية من العوامل الإيجابية ميكن التعويل
عليها ملجابهة التحديات واحلفاظ على املكا�سب التى حتققت بعد تفجر احلراك الإقت�صادى
فى القطاعات الإقت�صادية املختلفة وحت�سن م�ستوى الدخول وتن�شيط الإ�ستثمارات
اخلارجية وتو�سع الإ�ستثمارات املحلية وقد لعبت ال�سيا�سات املالية دور ًا كبري ًا فى
حتقيق اال�ستقرار االقت�صادى و�إ�ستدامة النمو فى تلك املرحلة من خالل حتقيق معدل
منو عاىل وم�ستدام  ,زيادة الإنتاج والإنتاجية من خالل تنفيذ برامج النه�ضة الزراعية
والرتكيز على البنيات التحتية و�إ�ستقرار الأ�سعار والعمل على كبح جماح الت�ضخم
لذلك ف�إن الأو�ضاع الإقت�صادية الراهنة واملتوقعة تتطلب �إتخاذ حزمة من الإجراءات
والتدابري وال�سيا�سات من خالل برنامج متو�سط املدى ( يجرى �إ�ستكماله ) للمحافظة
على الإ�ستقرار الإقت�صادى مع تفادى الركود و �ضمان �إ�ستقرار م�ؤ�شرات الإقت�صاد الكلى
حيث يتوقع �إنخفا�ض معدل النمو الإقت�صادى  ,زيادة عجز املوازنة العامة وامليزان
التجارى والعجز فى الوفاء ب�إلتزامات �سداد الديون اخلارجية .
عليه يجب الرتكيز فى املرحلة القادمة على تطبيق حزمة من ال�سيا�سات الإقت�صادية
واملالية والنقدية والتن�سيق الكامل بينها لإعادة التوازن الداخلى واخلارجى للإقت�صاد
وحتقيق الإ�ستقرار الإقت�صادى واملحافظة على �إ�ستدامة النمو وفيما يلى �أهم ال�سيا�سات
والإجراءات
فى املجال املاىل -:
والي��ة وزارة املالية على امل��ال العام عن طريق �إح�ك��ام الرقابة والتوثيق وامل�ساءلة
القانونية.
الإ�ستمرار فى تخفي�ض الإنفاق العام والرتكيز على الإنفاق التنموى وفق الأولويات .
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{ �إعادة هيكلة دوالب الدولة وامل�ؤ�س�سات احلكومية تر�شيد ًا للإنفاق العام.
{ العمل على حت�سني وتطوير الإي��رادات غري البرتولية و�إح��داث زي��ادة ملمو�سة فى
اجلهد املاىل وال�ضريبى للدولة على امل�ستويني االحتادى والوالئى.
{ زيادة العائد من �أرباح الهيئات وال�شركات احلكومية.
{ تفعيل دور الواليات للعمل على تطوير و زيادة مواردها الذاتية .
{ حتريك الطاقات املتوفرة فى قطاعات الإقت�صاد الوطنى املختلفة وتوجيه املوارد
لزيادة الإنتاج واالنتاجية فى قطاعات الزراعة والرثوة احليوانية ودعم الإنتاج الغذائى
املحلى وال�صناعات التحويلية .
{ اال�ستمرار فى متويل م�شروعات البنية التحتية فى جمال الكهرباء  ,الطرق  ,وال�سكة
حديد .....الخ.
{ و�ضع ال�ضوابط الالزمة ملنح الإعفاءات اجلمركية.
{ الإ�ستمرار فى �إ��ص��دار الأوراق املالية وح�صر �إ�ستخدامها فى متويل امل�شروعات
التنموية وال�سعى للح�صول عى قرو�ض مي�سرة من م�ؤ�س�سات التمويل املختلفة.
{ دعم �إ�ستك�شافات املعادن والبرتول فى ال�شمال.
الإ�ستمرار فى برامج الدعم االجتماعى لل�شرائح الفقرية وال�ضعيفة فى املجتمع.
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ورقة عمل بعنوان

ال�سيا�سة امل�صرفية و الرقابيه
اعداد :

د .عبدالرحمن املهدي زكريا
تقدمي :

عبدالعزيز حممد عبدالرحمن

االدارة العامة للرقابة امل�رصفية  -بنك ال�سودان املركزي

مقدمه -:
رقابة امل�صارف من اهم الواجبات املوكله للبنوك املركزيه و هى التى متيزها عن غريها من امل�صارف
االخرى  ،فهى ذات اهمية بالغة فى ا�ستقرار العمل امل�صرفى و �سالمة ادائه  ،و لها مرتكزات و مرجعيات
بدونها تكون �ضعيفه او قا�صره  ،و اهم مرجعيات الرقابه فى ال�سودان قانون تنظيم العمل امل�صرفى
 ،و قانون بنك ال�سودان املركزى  ،و اللوائح ال�صادره مبوجبهما  ،اما مرتكزاتها فتتمثل فى النظم و
ال�سيا�سات و الربامج و اال�سرتاتيجيات التى يعتمدها البنك املركزى بالتن�سيق مع اجلهات امل�س�ؤوله .
مفهوم ال�سيا�سة امل�رصفيه و الرقابيه - :
لها عدة تعريفات ت�شمل يف جمملها جميع املوجهات والأن�شطة التنظيميه والرقابية التي ت�ستخدم
لتحقيق غاية او غايات حمدده  ،و ت�صاحب هذه ال�سيا�سات ادوات وو�سائل ت�ستخدم للت�أكد من التزام
اجلهات املعنيه بها  ،و تتمثل هذه االدوات و الو�سائل فى الرقابه ب�شقيها املبا�شر و غري املبا�شر او
الرقابه املكتبيه و امليدانية .
اهداف الرقابه ب�صوره عامة
تهـدف الرقابــة و الإ�شــراف امل�صريف ب�صوره عامــة �إىل :
حتقيق ال�سالمــة امل�صرفيـــــــة ( )Banking Soundnessو املحافظة على ا�ستدامتها ليقوم اجلهاز
امل�صريف ب��دور الو�ساطة املالية ( )Financial Intermediationب�صوره فعاله متكنه من
امل�ساهمة يف حتقيق التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،و ذلك من خالل تقدمي التمويل و اخلدمات
امل�صرفية الأخرى ،هذا بالإ�ضافة �إىل تفادى الآثار ال�سالبة التي قد ترتتب على �ضعف االداء امل�صرفى
لبع�ض امل�صارف ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل فقـــدان الثقة و االحجام عن التعامل مع اجلهاز امل�صريف.
اهداف قطاع امل�ؤ�س�سات املاليه وفقا للخطة اال�سرتاتيجية للبنك خالل الفرتة 2007
– : 2011
فى اخلطة اال�سرتاتيجية للبنك خ�لال الفرتة  ، 2011 – 2007مت حتديد ال��ر�ؤي��ة  ،الر�سالة  ،القيم
اجلوهرية  ،امل�س�ؤوليات اال�سا�سيه  ،للبنك ككل  ،اما االهداف اال�سرتاتيجية فقد حددت قطاعيا  .و متثلت
االهداف اخلا�صه بقطاع امل�ؤ�س�سات املاليه و النظم فى االتى :
 -1العمل على تطوير وترقية �أداء امل�صارف .
 -2املراجعة الدورية لل�سيا�سات ال�سارية للت�أكد من مالءمتها للأهداف الكلية واملعايري والأعراف الدولية
مع تقييم اخلدمات امل�صرفية ودعمها وتطويرها .
 -3متابعة املتغريات العاملية فى جمال تنظيم و تنمية امل�صارف و امل�ؤ�س�سات املالية و غريها  ،و اجراء
التدابري الالزمة الدخالها و العمل بها مع تطوير اللوائح املنظمة .
 -4اعداد اال�س�س وال�ضوابط اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية ومراجعتها وتطويرها ب�صورة
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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م�ستمرة مع تطبيق املعايري الرقابية الفعالة عليها .
 -5اال�ستمرار يف برنامج �إعادة هيكلة وا�صالح اجلهاز امل�صريف .
 -6تفعيل اداء امل�صارف العاملة باملنطقة احلرة وامل�صارف اخلارجية . off-shore banks
 -7تطوير الأ�ساليب املتبعة بامل�صارف عند منح التمويل مبا ي�ضمن منع التعرث ب�أكرث من الن�سب املقبولة
عامليا.
 -8حث امل�صارف على زي��ادة حجم ودائعها مع تفعيل دور االحتياطى القانونى ك��اداة فعالة الدارة
ال�سيولة.
 -9العمل على رفع م�ستوى تدريب العاملني بامل�صارف فى خمتلف املجاالت امل�صرفية .
 -10و�ضع مر�شد لعمل الإدارة يتم فيه تو�ضيح الأه��داف واملهام وكيفية تنفيذ هذه املهام اخلا�صة
بالوحدات والأق�سام املكونة للإدارة العامة ( �آنذاك ) .
� -11إخ�ضاع كل امل�ؤ�س�سات غري امل�صرفية التي متار�س جزءا من العمل امل�صريف لرقابة و�إ�شراف بنك
ال�سودان املركزي .
� -12إن�شاء م�ؤ�س�سات التمويل ال�صغري والعمل على بناء القواعد الأ�سا�سية لها وت�شجيــــــع القطاعات
امل�ستهدفة للتعامل معها .
 -13تهيئة الظروف املالئمة ل�سوق اخلرطوم للأوراق املالية ليعمل علي �أ�سا�س متني وثابت ي�ؤدي �إيل
حت�سني م�ستوي الأداء املايل بالبالد.
 -14مكافحة عمليات غ�سل الأموال بالتن�سيق مع اللجنة امل�شرتكة ملكافحتها .
التق�سيم ال�سنوى الهداف و �سيا�سات القطاع خالل فرتة اال�سرتاتيجيه
االهداف املذكورة متثل اهداف كليه  ،ووردت فى �شكل عموميات و خطوط عري�ضه  ،و ال ميكن تنفيذها
بهذه ال�صوره  ،لذلك مت تق�سيمها اىل جزئيات فرعية تنفذ خالل فرتة اال�سرتاتيجية  ،و جاء ذلك على
النحو االتى :
اهداف العام -:2007
	�أو ًال :فى جمال هيكلة اجلهاز امل�صريف
 -1تقوية وتعزيز املراكز املالية للم�صارف عن طريق :
�أ -ال�شروع يف تنفيذ الربنامج الثاين لزيادة احلد الأدنى املدفوع لر�أ�س املال من  3مليار دينار �إىل 6
مليار دينار خالل الثالث �سنوات القادمة (2009 -2007م) مبقدار مليار دينار عن كل عام.
ب -ال�شروع فى �إعداد الئحة لتنظيم وترخي�ص �أعمال وكاالت الت�صنيف االئتماين .
 -2ال�شروع يف تنفيذ برنامج الدمج امل�صريف و�سيتم ت�شكيل التحالفات امل�صرفية كبداية لتنفيذ
امل�شروع.
 -3اال�ستمرار يف �سيا�سة خ�صخ�صة بنوك القطاع العام .
ً
 -4ت�شجيع امل�ستثمرين الأجانب لال�ستثمار يف امل�صارف القائمة بدال من ت�أ�سي�س م�صارف جديدة .
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 -5اال�ستمرار يف ترخي�ص امل�صارف التقليدية وفروع امل�صارف الأجنبية باجلنوب.
ثانيا ً :فى جمال تنمية وتطوير البنية التحتية امل�رصفية
بهدف تنمية وتطوير البنية الأ�سا�سية الداعمة للعمل امل�صريف الفعال والتي ت�ساعد امل�صارف على
حت�سني م�ستوى القرار التمويلى وتعزيز ال�شفافية  ،يرتكز برنامج العام  2007يف الآتي:
 -1العمل على �إن�شاء مركز اال�ستعالم االئتماين. Bureau Credit information
 -2البدء يف �إع��داد اللوائح املنظمة لرتخي�ص وعمل وكاالت الت�صنيف الوطنية و�شركات اال�ستعالم
والتقييم االئتماين .
 -3رفع ن�سبة اال�ستفادة من التمويل امل�صريف من خالل �إن�شاء �صناديق �ضمان القرو�ض وذلك بالتعاون
مع �إحتاد امل�صارف و�شركات الت�أمني واحتاد �أ�صحاب العمل لدرا�سة �إمكانية قيام هذه ال�صناديق.
 -4درا�سة و�ضع الأ�س�س وال�ضوابط لتمكني املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطه ( )SMESمن اال�ستفادة من
التمويل امل�صريف .
ثالثا ً :يف جمال تنويع امل�ؤ�س�سات واخلدمات امل�رصفية
 -1تبنى بنك ال�سودان املركزي و�ضع ر�ؤية م�ستقبلية وخطه ا�سرتاتيجية لتطوير وتنمية قطاع التمويل
الأ�صغر ك�آلية للحد من ن�سبة الفقر بالبالد وذلك بالتعاون والتن�سيق مع جهات االخت�صا�ص يف احلكومة
والقطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الدولية والإقليمية املعنية بهذا املجال .
 -2لتنفيذ الر�ؤية والإ�سرتاتيجية �ستن�ش�أ يف مطلع العام  2007وحدة التمويل الأ�صغر بالبنك لتطلع
مب�سئولية تنظيم ورقابة م�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر .
 -3يف الإطار �أعاله مت �إعداد الئحة لتنظيم وترخي�ص م�ؤ�س�سات قطاع التمويل الأ�صغر كالبنوك الريفية
وم�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر ،كما ً
مت و�ضع ت�صور ل�سيا�سات التمويل الأ�صغر.
رابعا ً  :يف جمال الرقابة امل�رصفية
 -1ال�سعي لتوقيع اتفاقيات للتعاون والتن�سيق وتوحيد معايري الرقابة امل�صرفية عرب احل��دود مع
ال�سلطات الرقابية فى الدول الأخرى خا�صة ذات العالقات االقت�صادية والتجارية مع ال�سودان كدول
الكومي�سا ودول املنطقة العربية ودول �شرق �آ�سيا  .كذلك الوقوف على التطورات الرقابية يف املنطقة
وامل�ستجدات املتعلقة بتطبيقات معايري بازل .
 -2التن�سيق مع جمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية لتطبيق معايري الرقابة امل�صرفية الإ�سالمية ال�صادرة
عنه.
ً
 -3العمل على رفع احلد الأدنى لن�سبة كفاية ر�أ�س املال �إىل  %12مت�شيا مع تنفيذ الربنامج الثاين لرفع
احلد الأدنى املدفوع لر�أ�س املال .
 -4اال�ضطالع مبهمة �إعداد ت�صور لأ�س�س و�ضوابط و�إج��راءات الإ�شراف والرقابة على �أعمال �سوق
الأوراق املالية وامل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية .
 -5العمل على تطوير �إدارات املخاطر بامل�صارف .
 -6تطوير وتقوية نظم �إدارة املخاطر يف اجلهاز امل�صريف عن طريق :
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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�أ -تطوير وتو�سيع برنامج قاعدة بيانات خماطر العمالء وربط امل�صارف تقني ًا بقاعدة البيانات .
ب -العمل بنظام الرقابة امليدانية ك�آلية رقابية يومية على �أعمال امل�صارف بهدف تقليل املخاطر .
 -7الإعداد لتطبيق معايري بازل اجلديدة .
اهداف العام 2008
	�أوالً :فى جمال هيكلة اجلهاز امل�رصيف
 -1ت�شجيع امل�صارف للو�صول للحد الأدنى امل�ستهدف لر�أ�س املال املدفوع بنهاية عام 50( 2008مليون
جنيه) .
 -2ال�شروع يف تنفيذ برنامج الدمج امل�صريف وتكوين التحالفات من خالل تكوين املجموعات  ،وو�ضع
الأطر والأهداف لتلك املجموعات.
 -3اال�ستمرار يف �سيا�سة خ�صخ�صة م�صارف القطاع العام.
ثانيـــا :يف جمال تنمية وتطوير البنية التحتية للجهاز امل�رصيف-:
تهدف ال�سيا�سة يف هذا املجال للآتي :
 -1رفع كفاءة العاملني باجلهاز امل�صريف من خالل تكثيف التدريب يف جمال احلا�سوب ( نظم املعلومات،
ال�شبكات االلكرتونية ،حمول القيود و املقا�صة االلكرتونية الخ )..
 -2العمل على تطبيق من�شور ال�ضبط امل�ؤ�س�سي  2005 /9بهدف تنظيم العالقة ما بني جمل�س الإدارة
والإدارة التنفيذية.
و�ضع ميثاق �شرف للعاملني باجلهاز امل�صريف وامل�ؤ�س�سات املالية لت�أكيد مراعاة ال�ضوابط املنظمة للعمل
وااللتزام بها .
موا�صلة العــــمل يف ت�أ�سي�س وكاالت املعلومات الإئتمانيه وت�شجيع قيام وكاالت الت�صـــنيف االئتماين .
�إعداد الدرا�سات الالزمة لإن�شاء �صندوق �أو �صناديق �ضمان التمويل باال�شرتاك مع احتاد امل�صارف
واحتاد �أ�صحاب العمل و�شركات الت�أمني .
ثالثـا ً  :العمل على تو�سيع قاعدة اخلدمات امل�رصفية عن طريق-:
 -1تعديل الأ�س�س وال�ضوابط واللوائح املنظمة للعمل امل�صريف ال�ستيعاب متطلبات النظام التقليدي يف
اجلنوب مع �ضرورة توفري فر�ص التدريب الكافية ملوظفي بنك جنوب ال�سودان.
 -2ت�شجيع امل�صارف على تو�سيع قاعدة خدماتها امل�صرفية من خالل االنت�شار اجلغرايف وتوفري مزيدٍ
من ال�صرافات الآلية بالواليات و�إدخال نقاط البيع .
 -3التن�سيق مع ال�سلطات الرقابية الأخرى (مراقب التامني ووزارة املالية ) يف جماالت الرقابة ،الأ�شراف
والتنظيم على امل�ؤ�س�سات املالية.
رابعــا ً  :يف جمال الرقابة امل�رصفية
 -1بذل مزيد من اجلهود ملعاجلة م�شكلة الديون املتعرثة �أو احلد منها والنزول بن�سبتها �إىل الن�سب
املتعارف عليها عاملي ًا .
 -2الت�أكد من التزام امل�صارف ب�أ�س�س و�ضوابط منح التمويل امل�صريف من خالل �آلية املراقب امليداين.

-34-

ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان

 -3النزول بن�سبة تركيز التمويل للعمالء و�أع�ضاء جمال�س الإدارات .
 -4حتديد �سقف كلي ( للعمالء للتمويل من اجلهاز امل�صريف( . )Over all lending limit
 -5العمل على تطبيق معياري �إدارة املخاطر وكفاية ر�أ�س املال .
 -6مراجعة وتوحيد القوائم والتقارير املالية للم�صارف لتتوافق مع املعايري الإ�سالمية العاملية.
 -7توفري مظلة الرقابة امل�صرفية لت�شمل كافة امل�ؤ�س�سات التي متار�س جزءًا من العمل امل�صريف .
 -8ال�سعي لتوقيع اتفاقيات تعاون لتوحيد الرقابة امل�صرفية عرب احلدود مع ال�سلطات الرقابية يف
الدول العربية ودول الكومي�سا .
خام�سا ً :تقنية وتطوير النظم امل�رصفية
 -1البدء يف �إن�شاء نظام للت�سوية الإجمالية الآنية (.)RTGS
-2تقليل خماطر النظم التقنية بتطوير املعايري الت�أمينية ومتطلبات ا�ستمرار اخلدمة .
 -3التطوير التقني ل�شبكة �سويفت ( )SWIFTوفق ًا لتوجيهات �شركـــة �سويفت العاملية والعمل على
ا�ستخدامها يف التحويالت املحلية.
 -4و�ضع معايري لتطوير النظم امل�صرفية ومراجعة �إنفاذها .
 -5تطوير اخلدمات امل�صرفية الإلكرتونية عرب ال�صرافات الآلية .
 -6التو�سع يف ن�شر ال�صرافات الآلية ونقاط البيع .
 -7التو�سع يف ا�ستخدام املقا�صة الإلكرتونية لت�شمل الواليات الأخرى غري والية اخلرطوم .
اهداف العام 2009
اوال  :يف جمال تنظيم و تنمية اجلهاز امل�رصيف -:
 -1اال�ستمرار فى برنامج الهيكلة و�صوال ملرحلة الدمج
 -2ت�شجيع امل�صارف للدخول فى عملية التمويل الأ�صغر تنفيذا ل�سيا�سة الدولة فى حماربة الفقر ودعم
الفقراء
 -3العمل على تنظيم عمل امل�صارف العاملة فى املناطق احلرة حتى ال يتعار�ض عملها مع قانون تنظيم
العمل امل�صرفى
 -4حث امل�صارف للو�صول للحد امل�ستهدف من ر�أ�س مالها وهو  60مليون جنيه .
 -5البدء فى تنفيذ الرتميز الإلكرتوين
 -6موا�صلة اجلهود ملعاجلة م�شكلة الديون املتعرثة والنزول بن�سبتها �إىل الن�سب املتعارف عليها
عاملي ًا.
 -7تطوير جمموعات التحالفات امل�صرفية احلالية.
ثانيا  :فى جمال الرقابة امل�رصفية
 -8اال�ستمرار فى تطبيق املعايري الرقابية ملجل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية ومعايري بازل (.)2
 -9تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية بامل�صارف .
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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 -10تقوية وتدعيم الرقابة امل�صرفية من خالل تطبيق تو�صيات البعثة الفنية ل�صندوق النقد الدويل .
 -11تو�سيع مظلة ال�شفافية والإف�صاح فى القوائم املالية للم�صارف .
 -12التن�سيق مع فرع بنك جنوب ال�سودان فيما يتعلق بدعم وتطوير �إدارة الرقابة امل�صرفية بالفرع
وتبادل املعلومات بني الإدارتني
 -13تطوير الدور الرقابي للم�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية ومل�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر .
-14تطوير العالقات الرقابية مع اجلهات الرقابية فى الدول التى تربطنا بها عالقات �إقت�صادية ومالية
كدول الكومي�سا والدول العربية .
ثالثا  :نظم الدفع
 -15موا�صلة العمل فى نظام الت�سوية الإجمالية الآنية (.)RTGS
 -16تطوير وجتويد نظم الدفع احلالية عن طريق �إعتماد �سداد اخل��دم��ات احلكومية عرب النظام
الإل�ك�تروين  ،جتويد خدمات ال�صرافات الآلية ونقاط البيع  ،التوعية بالتقنية امل�صرفية فى جمال
البطاقات والنقود البال�ستيكية .
 -17ن�شر املقا�صة الإلكرتونية لت�شمل بقية الواليات .
 -18ترميز �أدوات الدفع الأخرى خالف ال�شيكات حتى ميكن التعامل معها �إلكرتونياً.
� -19إ�صدار قانون خا�ص بنظم الدفع .
 -20تطوير املعايري الت�أمينية ومتطلبات ا�ستمرار اخلدمة لنظم الدفع ومراجعة �إنفاذها .
 -21و�ضع املعايري واملوا�صفات لأنظمة اجلهاز امل�صرفى مما يكفل توافقها مع املعايري العاملية .
رابعا � :ضوابط وموجهات عامة للم�صارف الإ�سالمية والتقليدية
 -22على جميع امل�صارف الإ�سالمية التقيد التام مبن�شورات وتوجيهات بنك ال�سودان املركزي املتعلقة
ب�أ�س�س و�ضوابط منح التمويل امل�صريف وال�ضوابط واملوجهات امل�صرفية العامة.
 -23على جميع امل�صارف التقليدية التقيد التام مبن�شورات وتوجيهات بنك جنوب ال�سودان الفرع
املتعلقة ب�أ�س�س و�ضوابط منح التمويل امل�صريف وال�ضوابط واملوجهات امل�صرفية العامة.
 -24على امل�صارف مراعاة �أن تكون ر�سوم خدماتها امل�صرفية يف م�ستوى متنا�سب مع التكلفة احلقيقية
لتلك اخلدمات ،مع االلتزام بعر�ضها فى الو�سائط الإعالمية ب�صورة دورية و�إر�سال ن�سخة منها لبنك
ال�سودان املركزي وبنك جنوب ال�سودان الفرع .
ً
 -25على امل�صارف طلب ح�ضور املالك �شخ�صيا فى حالة الرهن العقاري لأغرا�ض التمويل وال يقبل
التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار املراد رهنه .
 -26يجوز للم�صارف قبول �شهادات امل�شاركة احلكومية (�شهامة) و�شهادات الإ�ستثمار احلكومية
(�صرح) ك�ضمان ملنح التمويل وحلامل ال�شهادة فقط.
 -27يجوز للم�صارف الإ�سالمية والتقليدية قبول ال�سندات احلكومية ك�ضمان ملنح التمويل .
اهداف و موجهات العام 2010
اوال  :فى جمال تنظيم و تنمية اجلهاز امل�صريف -:
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 -1تطوير جمموعات التحالفات امل�صرفية احلالية و�صوال ملرحلة الدمج امل�صريف الكامل.
 -2العمل على تنظيم عمل امل�صارف العاملة يف املناطق احلرة حتى ال يتعار�ض عملها مع قانون تنظيم
العمل امل�صريف ل�سنة 2003م.
� -3إل��زام امل�صارف برفع احلد الأدن��ى لر�أ�س املال املدفوع من  60مليون جنيه �إىل  100مليون جنيه
بنهاية عام 2011م وذلك بواقع  20مليون جنيه لكل عام .
 -4التو�سع يف برنامج الرتميز االلكرتوين لي�شمل جميع عمالء امل�صارف .
 -5موا�صلة اجلهود ملعاجلة م�شكلة الديون املتعرثة والنزول بن�سبتها �إىل الن�سب املتعارف عليها
عاملي ًا.
 -6حث امل�صارف على الرتكيز على درا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شاريع والعمليات املمولة حيث �أنها
متثل ال�ضمان احلقيقي لنجاح امل�شروع .
 -7القيام برفع الوعي امل�صريف يف جنوب ال�سودان من خالل حمالت �إعالمية وبرامج توعية �أخرى .
ثانيا  :فى جمال الرقابة امل�رصفية
 -8تفعيل االلتزام بتطبيق معايري بازل (. )2
 -9تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية بامل�صارف من خالل تفعيل دور جمال�س الإدارات وتنمية �أنظمة
ال�ضبط واملراجعة الداخلية.
� -10إلزام امل�صارف بتطبيق املن�شورات والتوجيهات ال�صادرة من بنك ال�سودان املركزي وبنك جنوب
ال�سودان الفرع.
 -11تقوية وتدعيم الرقابة امل�صرفية من خالل تطبيق تو�صيات البعثة الفنية ل�صندوق النقد الدويل.
 -12تو�سيع مظلة ال�شفافية والإف�صاح يف القوائم املالية للم�صارف .
 -13التن�سيق فيما يتعلق بدعم وتطوير �إدارة الرقابة امل�صرفية بالفرع وت�ب��ادل املعلومات بني
الإدارتني.
 -14تطوير الدور الرقابي للم�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية ومل�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر .
 -15تطوير العالقات الرقابية مع اجلهات الرقابية يف الدول التي تربطنا بها عالقات اقت�صادية ومالية
كدول الكومي�سا والدول العربية.
 -16موا�صلة العمل على تفعيل �إدارات املخاطر واملراجعة الداخلية للم�صارف يف �ضوء املمار�سات
واملعايري الدولية .
رابعا  :فى جمال نظم الدفع والتقنية
 -17موا�صلة العمل يف نظام الت�سويات الإجمالية الآنية (.)RTGS
 -18الدخول يف نظام الدفع و الت�سويات الإقليمي لدول الكومي�سا ( )REPSSوالدول العربية .
 -19تطوير وجتويد نظم الدفع احلالية عن طريق اعتماد �سداد اخلدمات احلكومية عرب النظام الإلكرتوين
 ،جتويد خدمات ال�صرافات الآلية ونقاط البيع  ،التوعية بالتقنية امل�صرفية يف جمال البطاقات والنقود
البال�ستيكية والنقود االلكرتونية و التي �سيتم تنظيم التعامل بها من قبل البنك املركزي .
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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 -20ن�شر املقا�صة الإلكرتونية لت�شمل بقية الواليات .
 -21ترميز �أدوات الدفع الأخرى خالف ال�شيكات حتى ميكن التعامل معها �إلكرتونياً.
� -22إ�صدار قانون خا�ص بنظم الدفع .
 -23تطوير املعايري الت�أمينية ومتطلبات ا�ستمرار اخلدمة لنظم الدفع ومراجعة �إنفاذها .
 -24و�ضع املعايري واملوا�صفات لأنظمة اجلهاز امل�صريف مبا يكفل توافقها مع املعايري العاملية .
خام�سا � :ضوابط وموجهات عامة للم�صارف التقليدية
 -25على جميع امل�صارف التقليدية التقيد التام مبن�شورات وتوجيهات بنك جنوب ال�سودان الفرع
املتعلقة ب�أ�س�س و�ضوابط منح التمويل امل�صريف وال�ضوابط واملوجهات امل�صرفية العامة.
 -26على امل�صارف مراعاة �أن تكون ر�سوم خدماتها امل�صرفية يف م�ستوى متنا�سب مع التكلفة احلقيقية
لتلك اخلدمات ،مع االلتزام بعر�ضها يف الو�سائط الإعالمية ب�صورة دورية و�إر�سال ن�سخة منها لبنك
ال�سودان املركزي ( الإدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز امل�صريف) وبنك جنوب ال�سودان الفرع .
 -27على امل�صارف طلب ح�ضور املالك �شخ�صي ًا يف حالة الرهن العقاري لأغرا�ض التمويل وال يقبل
التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار املراد رهنه .
 -28يجوز للم�صارف قبول �شهادات امل�شاركة احلكومية (�شهامة) و�شهادات اال�ستثمار احلكومية
(�صرح) ك�ضمان ملنح التمويل وحلامل ال�شهادة فقط.
 -29يجوز للم�صارف التقليدية قبول ال�سندات احلكومية ك�ضمان ملنح التمويل .
 -30العمل على تو�سيع خدمات الت�أمني يف جمال القطاع الزراعي وال�صناعي لإن�شاء م�ؤ�س�سة لت�أمني
و�ضمان التمويل الزراعي وال�صناعي .
 -31توجيه �أ�ساليب التمويل اجلماعي وحمافظ التمويل لتمويل امل�شاريع امل�ستهدفة باملوازنة العامة
للدولة للعام 2010م.
 -32تقومي جتربة حمافظ التمويل بامل�صارف التجارية  ،مع النظر يف �إمكانية �إن�شاء املزيد من املحافظ
التمويلية وتقدمي احلوافز املادية والفنية لها.
ً
 -33على امل�صارف الرتكيز على ج��دوى امل�شروع وموقف العميل ب��دال عن الرتكيز على الرهونات
وال�ضمانات عند منحها للتمويل .
 -34على امل�صارف عند منح التمويل مراعاة �أن تكون جملة التمويل املمنوح يف �أي وقت من الأوقات
للمناطق الريفية بوا�سطة �أي من فروعها العاملة بن�سبة ال تقل عن  %70من جملة الودائع امل�ستقطبة من
تلك املناطق .
اهداف و موجهات العام 2011
ال�سيا�سات امل�رصفية والرقابية وتطوير نظم الدفع والتقنية امل�رصفية
	�أ /يف جمال تنظيم وتنمية اجلهاز امل�رصيف:
 -1تطوير جمموعات التحالفات امل�صرفية احلالية و�صوال ملرحلة الدمج امل�صريف الكامل.
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 -2تنظيم عمل امل�صارف العاملة يف املناطق احلرة.
 -3اال�ستمرار يف تنفيذ معايري ال�ضبط امل�ؤ�س�سي.
 -4اال�ستمرار يف �إ�ستكمال برنامج الرتميز االلكرتوين لي�شمل جميع عمالء امل�صارف ،وان�شاء وكالة
املعلومات االئتمانية ووكاالت الت�صنيف االئتماين.
 -5تقوية �أ�س�س منح التمويل بامل�صارف .
 -6ت�شجيع ان�شاء م�صارف والئية والعمل علي انت�شار الفروع.
 -7ا�ستكمال ان�شاء بنك تنمية واعمار دارفور.
 -8تفعيل دور �شركات التمويل الت�أجريي والتعريف بكيفية التعامل معها لت�ؤدي دورها يف االقت�صاد.
ب /يف جمال الرقابة امل�رصفية -:
 -9تفعيل االلتزام بتطبيق املعايري الرقابية ملجل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية ومعايري بازل (.)2
 -10تعزيز وتطوير دور الرقابة الذاتية بامل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية من خالل تفعيل
دور جمال�س الإدارات وتنمية �أنظمة ال�ضبط واملراجعة الداخلية.
 -11تعميق �إلتزام امل�صارف ب�ضوابط وتوجيهات بنك ال�سودان املركزي.
 -12تطوير �آليات الرقابة غري املبا�شرة.
 -13االلتزام بال�صيغ اال�سالمية يف تنفيذ العقود ومنح التمويل ،وحث امل�صارف علي ا�ستخدام �صيغ
اخري غري �صيغة املرابحة يف املدي املتو�سط والطويل يف النظام امل�صريف اال�سالمي.
 -14تقوية وحدات الرقابة امل�صرفية بفروع بنك ال�سودان املركزي.
 -15اال�ستمرار يف تطبيق معايري ال�شفافية والإف�صاح.
 -16تطوير الدور الرقابي علي امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�صرفية وم�ؤ�س�سات التمويل الأ�صغر.
 -17تطوير العالقات الرقابية مع اجلهات التي تربطنا بها عالقات اقت�صادية ومالية كدول الكومي�سا
والدول العربية .
 -18موا�صلة العمل على تفعيل �إدارات املخاطر واملراجعة الداخلية للم�صارف يف �ضوء املمار�سات
واملعايري الدولية .
 -19تعزيز الإجراءات الرقابية والوقائية يف جمال االلتزام مبتطلبات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب ،بالتن�سيق مع الوحدة الإدارية ملكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
 -2موا�صلة اجلهود ملعاجلة م�شكلة الديون املتعرثة والنزول بن�سبتها �إىل الن�سب املتعارف عليها
عاملي ًا.
� -21إ�ستحداث نظام خا�ص بتفتي�ش امل�صارف بغر�ض ترقية �أداء امل�صارف من ناحية �أنظمة العمل
و�سالمتها.
 -22تطوير نظام معاجلة �شكاوي املتعاملني مع امل�صارف من اجلمهور مبا ي�ضمن ح�سن اداء امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املالية ،وتوفري احلماية للم�ستفيدين من اخلدمات امل�صرفية واملالية.
� -23إ�ستمرار التن�سيق مع بنك جنوب ال�سودان فيما يتعلق بدعم وتطوير �إدارة الرقابة امل�صرفية.
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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ج /يف جمال نظم الدفع والتقنية امل�رصفية :
� -24إ�ستكمال العمل يف نظام الت�سويات الإجمالية الآنية ( .)RTGS
 -25تطوير حمول القيود القومي والتو�سع يف الربط االقليمي.
 -26تطوير تطبيق نظم التقنية احلديثة التي ت�ساعد يف حماية وت�أمني امل�صارف.
 -27التو�سع يف العمل للدخول يف نظام الدفع و الت�سويات الإقليمي لدول الكومي�سا( )REPSSوالدول
العربية .
 -28تطوير وجتويد نظم الدفع احلالية عن طريق اعتماد �سداد املدفوعات احلكومية عرب النظام
الإل�ك�تروين  ،جتويد خدمات ال�صرافات الآلية ونقاط البيع  ،التوعية بالتقنية امل�صرفية يف جمال
البطاقات ،والنقود البال�ستيكية ،والنقود االلكرتونية ،والتي �سيتم تنظيم التعامل بها من قبل البنك
املركزي .
� -29إ�ستكمال العمل يف املقا�صة الإلكرتونية لت�شمل واليات اجلنوب.
 -30ترميز �أدوات الدفع الأخرى خالف ال�شيكات حتى ميكن التعامل معها �إلكرتونياً.
� -31إ�صدار قانون خا�ص بنظم الدفع .
 -32تطوير املعايري الت�أمينية ومتطلبات ا�ستمرار اخلدمة لنظم الدفع ومراجعة �إنفاذها .
 -33و�ضع املعايري واملوا�صفات لأنظمة اجلهاز امل�صريف مبا يكفل توافقها مع املعايري العاملية.
د� /ضوابط وموجهات عامة:
 -34على جميع امل�صارف الإ�سالمية التقيد التام مبن�شورات وتوجيهات بنك ال�سودان املركزي املتعلقة
ب�أ�س�س و�ضوابط منح التمويل امل�صريف وال�ضوابط واملوجهات امل�صرفية العامة.
 -35على امل�صارف مراعاة �أن تكون ر�سوم خدماتها امل�صرفية يف م�ستوى متنا�سب مع التكلفة احلقيقية
لتلك اخلدمات ،مع االلتزام بن�شرها يف الو�سائط الإعالمية ب�صورة دورية و�إر�سال ن�سخة منها لبنك
ال�سودان املركزي ( الإدارة العامة لتنظيم وتنمية اجلهاز امل�صريف).
 -36على امل�صارف طلب ح�ضور املالك �شخ�صي ًا يف حالة الرهن العقاري لأغرا�ض التمويل وال يقبل
التوكيل مع مراعاة معاينة موقع العقار املراد رهنه .
 -37يجوز للم�صارف قبول كافة االوراق املالية ك�ضمان ملنح التمويل ملالكيها و�/أو اال�شخا�ص املوكل
لهم مع اخذ التحوطات الالزمة.
 -38العمل على تو�سيع خدمات الت�أمني يف جمال القطاع الزراعي وال�صناعي ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة لت�أمني
و�ضمان التمويل الزراعي وال�صناعي .
 -39ت�شجيع التمويل اجلماعي ،وحمافظ التمويل لتمويل امل�شاريع امل�ستهدفة باملوزانة العامة للدولة
للعام 2011م.
 -40تقييم جتربة حمافظ التمويل بامل�صارف التجارية  ،مع النظر يف �إمكانية �إن�شاء املزيد وتقدمي
احلوافز املادية والفنية لها.
 -41على امل�صارف الرتكيز على جدوى امل�شروع وموقف العميل عالوة عن الرتكيز على الرهونات
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وال�ضمانات عند منحها للتمويل .
 -42على امل�صارف عند منح التمويل مراعاة �أن تكون جملة التمويل املمنوح يف �أي وقت من الأوقات
للمناطق الريفية بوا�سطة �أي من فروعها العاملة بن�سبة ال تقل عن  %70من جملة الودائع امل�ستقطبة من
تلك املناطق .
املرتكزات اال�سا�سيه فى اجناح ال�سيا�سات
بعد ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات و املوجهات الرقابيه ح�سب تق�سيمها ال�سنوى  ،يجدر بنا ان نو�ضح اهم
املرتكزات التى تعني البنك املركزى على تطبيق هذه ال�سيا�سات بنجاح حتى حتقق الغر�ض املن�شود منها
مبا يعود بالنفع على املجتمع باكمله  ،و تتمثل املرتكزات فى االتى :
اوال  :ال�ضبط امل�ؤ�س�سى :
اهداف ال�ضبط امل�ؤ�س�سى :
�أ /ت�سيري العمل اليومى وفق برامج و اجراءات عمل حمددة و مالئمة .
ب /التزام امل�ؤ�س�سة بال�سلوكيات و املمار�سات املهنية ال�سليمة و الآمنه مع االلتزام بالقوانني و اللوائح
و ال�ضوابط الرقابيه و اال�شرافية .
ج /حماية حقوق و م�صالح املودعني .
د /حماية حقوق و م�صالح ا�صحاب ح�سابات اال�ستثمار من خالل و�ضع اال�سرتاتيجية ال�سليمة .
مقومات ال�ضبط امل�ؤ�س�سى
�أ /و�ضع القيم و املبادىء و املعايري ل�ضبط العمل و االداء مع ايجاد �آلية ل�ضمان االلتزام بها وو�ضع
اخلطط و ال�سيا�سات و االليات لتقييم اداء امل�ؤ�س�سة و العاملني بها .
ب /حتديد امل�س�ؤوليات و ال�صالحيات و �سلطات اتخاذ القرار من م�ستوى املجل�س حتى ادنى امل�ستويات
االدارية .
ج /ايجاد �آلية للتن�سيق بني جمل�س االدارة و االدارة التنفيذية و املراجعني .
د /و�ضع نظام قوى و فعال للرقابة الداخلية وو�سائل الوقاية و ال�ضبط الداخلى .
هـ /تقوية و تعزيز الرقابة و التحكم فى خماطر التمويل لالطراف ذات العالقه و ا�صحاب امل�صالح
املتداخلة من كبار العمالء و امل�ساهمني و املديرين و متخذى القرار .
و /و�ضع نظام للحوافز املالية و االدارية للعاملني بكافة قطاعاتهم .
ز /ايجاد نظام لتوفري و حفظ و تدفق املعلومات داخليا و خارجيا .
ثانيا  :ادارة املخاطر :مقومات ادارة املخاطر تتمثل فى االتى :
�أ /ر�سم ال�سيا�سات و اخلطط املتعلقه بادارة املخاطر بكافة انواعها .
ب /ان�شاء ادارة للمخاطر  :الهدف من ان�شاء هذه االداره يتمثل فى :
 -1التعرف على م�صدر اخلطر .
 -2قيا�س احتمالية وقوع اخلطر .
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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 -3حتديد مقدار الت�أثري على االيرادات  ،الدخل  ،و اال�صول .
 -4تقييم االثر املحتمل على اعمال امل�صرف .
 -5تخطيط ما يجب القيام به فى جمال ال�ضبط و ال�سيطرة لتقليل االثر او الغاء م�صادر اخلطر .
ثالثا � :ضبط التمويل امل�رصفى
معظم املخاطر التى تتعر�ض لها امل�صارف تنتج عن التمويل  ،و يتطلب ذلك الدقه و احلذر ال�شديد  ،عند
منح التمويل امل�صرفى  ،و ذلك باعطاء عناية فائقه لالتى :
 -1التحقق من ا�ستيفاء العميل ل�شروط اجلدارة االئتمانيه .
 -2التقيد ب�ضوابط ال�ضمانات .
 -3االلتزام بحدود الرتكيز امل�سموح بها .
 -4التحقق من كفاية املوارد املتاحه للتمويل و املواءمة بني �آجال املوارد و اال�ستخدامات.
متابعة التمويل املمنوح �ضمانا ل�سري العمليه وفقا لغر�ضها اال�سا�سى .
رابعا  :تعزيز ال�شفافيه
ال�شفافيه لها اهميه بالغه فى تعزيز الثقه بني امل�صرف و امل�ساهمني و املودعني و ا�صحاب امل�صلحة ،
باال�ضافه اىل البنك املركزى  ،و حتقق باالف�صاح الكافى عن االتى :
 -1االداء املاىل .
 -2املوقف املاىل .
 -3ادارة املخاطر .
 -4ا�سرتاتيجيات امل�صرف و �سيا�ساته .
 -5حجم و نوعية املخاطر التى يتعر�ض لها امل�صرف ( خماطر التمويل  ،خماطر ال�سوق  ،خماطر ال�سيوله
 ،خماطر العمليات  ،املخاطر القانونية ...الخ ) .
 -6ال�سيا�سات املحا�سبيه .
 -7املعلومات اال�سا�سيه املتعلقه بامل�صرف و ادارته و م�ستوى ال�ضبط الداخلى به .
و الله و ىل التوفيق ،،،،،،،،،،
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ورقة عمل بعنوان

دور �سيا�سات النقد ا لأجنبي يف املحافظة
علي �إ�ستقرار القطاع اخلارجي بال�سودان
اعداد وتقدمي :

د .جنم الدين ح�سن �إبراهيم
نائب مدير �إدارة ال�سيا�سات
بنك ال�سودان املركزي

م�ستخل�ص:
يعترب القطاع اخلارجي للدولة مر�آة لإقت�صادها من وجهة نظر العامل اخلارجي،
بحكم �أنه يُظهر بيان تدفقات الأم��وال العمليات اخلا�صة بالنقد الأجنبي واالعتمادات
كافة ،وبالكاد جنده ي�صف العمليات اخلا�صة بالإنتاج والعمليات املالية التي تتم يف
البلد املعني والعامل الآخ��ر علي �أ�سا�س تباديل .كما �أنه يظهر التغريات احلا�صلة يف
املوجودات واملطالب املتعلقة مبختلف القطاعات؛ �أي �إنه يتمحور حول العالقات املالية
بد ًال من الإنتاج �أو الدخل.
يقا�س الإقت�صاد من وجهة نظر العامل اخلارجي مبوقف ميزان املدفوعات الذي
ما هو �إال �إظهار عالقات الدولة االقت�صادية مع العامل اخلارجي� ،إذ ت�سجل فيه موارد
الدولة من اخل��ارج وكذلك مدفوعاتها �إليه �ضمن مدة حمددة و�سبب معني ،لذلك يري
الإقت�صاديون �أن موقف امليزان اخلارجي يتطلب �أن يكون موافق ًا يف معظم الأوقات مما
يعرف بالإ�ستقرار اخلارجي.
	�إذ ًا الإ�ستقرار اخلارجي هو ت�سخري كل الإمكانات املحلية والأجنبية من �أجل
خلق موقف خارجي قوي وم�ستدام ،ف�إذا حدث �أي �إختالل تدخل ال�سلطات ب�سيا�سات
و�إج��راء�آت خمتلقة ومت�سقة مع ال�سيا�سات الإقت�صادية الكلية من �أجل �إعادة التوازن
فيه ،و ُتعني هذه الورقة ب�إعطاء مالمح عامة عن القطاع اخلارجي بال�سودان والتطور
الت�أريخي ل�سيا�سات النقد الأجنبي قبل وبعد التحرير و�أثناء الأزمة املالية وال�سيا�سات
الإ�ستثنائية للعام 2011م وا�ضعني يف احل�سبان ك��ل النظريات اخلا�صة مبيزان
املدفوعات وكيفية معاجلة الإختالل فيها.
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مقدمة:
يعرف ميزان املدفوعات ب�أنه ال�سجل الأ�سا�سي املنظم و املوجز الذي تدون فيه جميع املعامالت
االقت�صادية التي تتم بني حكومات و مواطنني و م�ؤ�س�سات حملية لبلد ما مع مثيالتها لبلد �أجنبي خالل
فرتة معينة عادة �سنة واحدة ]1[.مما يعني �أنه عبارة عن تقدير مايل جلميع املعامالت التجارية و
املالية التي تتم بني الدولة و العامل اخلارجي خالل فرتة زمنية معينة غالبا ما تكون �سنة  ]2[.كما �أنه
يف الإمكان تعريفه ب�أنه �سجل حلقوق الدولة والتزاماتها خالل فرتة معينة]3[.
�أهمية ميزان املدفوعات :
�إن �أهمية ت�سجيل املعامالت االقت�صادية الدولية تعترب م�س�ألة �إ�سرتاتيجية لأي اقت�صاد وطني وذلك
للأتي]5[:
{ يعك�س قوة االقت�صاد الوطني ودرجة تكييفه مع املتغيريات احلا�صلة يف االقت�صاد الدويل لأنه يعك�س
حجم و هيكل كل من ال�صادرات و املنتجات.
{ يظهر القوة املحددة ل�سعر ال�صرف من خالل ظروف الطلب و عر�ض العمالت الأجنبية بحيث ي�ساهد
ذلك يف متابعة ومعرفة مدى تطور البنيان االقت�صادي للدولة ونتائج �سيا�ساتها االقت�صادية ]6[.
{ يت�ساعد ال�سلطات العامة على تخطيط وتوجيه العالقات االقت�صادية اخلارجية للبلد
{ يقي�س املوقف الدويل للقطر.
هيكل ميزان املدفوعات :
يرتكب ميزان املدفوعات من ثالثة ح�سابات �أ�سا�سية هي]7[:
 -1احل�ساب اجلاري :
ي�شمل هذا احل�ساب جميع املبادالت من ال�سلع و اخلدمات و الذي يت�ألف من عن�صرين� ،أهمهما:
( )1امليزان التجاري -:والذي يعك�س موقف �صادرات ال�سلع ووارداتها خالل فرتة حمددة ،وهو الفرق
بني قيمة ال�صادرات و قيمة الواردات[.]8
( )2ميزان اخلدمات:
والذي ت�سجل فيه جميع املعامالت اخلدمية مثل خدمات النقل و الت�أمني و ال�سياحة واملالحة و اخلدمات
املالية �.....إلخ.
 -2ح�ساب ر�أ�س املال:
ً
ويطلق عليه دائم ًا ح�ساب التحركات الر�أ�سمالية ،والذي يت�ضمن جميع العمليات التي متثل تغريا يف
مراكز الدائنية و املديونية للدولة �سواء �أن كانت:
(�أ) ر�ؤو���س الأم��وال الطويلة الأج��ل التي تتجاوز ال�سنة كالقرو�ض الطويلة الأج��ل ،واال�ستثمارات
املبا�شرة ،و الأوراق املالية (�أ�سهم و �سندات) �أي بيعها و �شرائها من و�إىل اخلارج �أو
(ب) ر�ؤو�س الأموال الق�صرية الأجل التي ال تتجاوز ال�سنة مثل الودائع امل�صرفية والعمالت الأجنبية
والأوراق املالية الق�صرية الأجل ،والقرو�ض الق�صرية الأجل�..إلخ [.]9
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� -3أخطاء وحمذوفات:
حيث ي�ستعمل هذا احل�ساب من �أجل موازنة ميزان املدفوعات من الناحية املحا�سبية ،وت�ستخدم هذه
الفقرة �أي�ضا يف حاالت اخلط�أ يف تق�سيم ال�سلع و اخلدمات حمل التبادل نتيجة اختالف �أ�سعار �صرف
العمالت و�/أو عدم الإف�صاح عن م�شرتياته حكومية ح�سب �ضرورات الأمن القومي للبلد.
�-4أ�سباب اختالل ميزان املدفوعات :
توجد �أ�سباب عديدة ت�ؤدي �إىل حدوث هذا اخللل و لعل �أهمها]12[:
 -1التقييم اخلاطىء ل�سعر �صرف العملة املحلية:
حيث توجد عالقة وثيقة بني ميزان املدفوعات و �سعر �صرف العملة للبلد ف�إذا كان �سعر ال�صرف لعملة
بلد ما �أكرب من قيمتها احلقيقية� ،سي�ؤدي ذلك �إىل ارتفاع �أ�سعار �سلع البلد ذاته من وجهة نظر الأجانب
مما ي��ؤدي �إىل انخفا�ض الطلب اخلارجي عليها وبالتايل �سي�ؤدي ذلك �إىل حدوث اختالل يف ميزان
املدفوعات �.إما �إذا مت حتديد �سعر �صرف العملة ب�أقل مما يجب �أن تكون عليه �سي�ؤدي ذلك �إىل تو�سع
ال�صادرات مقابل تقل�ص الواردات مما ي�ؤدي �أي�ضا �إىل حدوث اختالل يف امليزان ،لذلك هذه الإختالالت
غالبا ما ينتج عنها �ضغوط ت�ضخمية و التي ت�ساهم يف ا�ستمرارية االختالل يف امليزان.
� -2أ�سباب هيكلية :
و هي الأ�سباب املتعلقة بامل�ؤ�شرات الهيكلية لللإقت�صاد الوطني وخا�صة هيكل التجارة اخلارجية ( �سواء
ال�صادرات �أو ال��واردات)� ،إ�ضافة �إىل قدرتها الإنتاجية وب�أ�ساليب فنية متقدمة ،بالرتكيز ال�سلعي �أي
اعتمادها على �سلعة �أو �سلعتني �أ�سا�سيتني ( زراعية �أو معدنية �أو برتولية ).
� -3أ�سباب دورية :
و هي �أ�سباب تتعلق بالتقلبات االقت�صادية التي ت�صيب النظام االقت�صادي الر�أ�سمايل ،ففي فرتات
االنكما�ش ينخف�ض الإنتاج و الدخول و الأثمان و تزداد معدالت البطالة ،فتنكم�ش ال��واردات مما قد
ي�ؤدي �إىل حدوث فائ�ض ،ويف فرتات الت�ضخم يزيد الإنتاج و ترتفع الأثمان و الأجور و الدخول فتقل
قدرة البلد على الت�صدير و تزيد وارداته مما قد ي�ؤدي �إىل عجز يف ميزان املدفوعات []13
 -3الظروف الطارئة :
قد حت�صل �أ�سباب عر�ضية مثل الكوارث الطبيعية و ان��دالع احل��روب و التغري املفاجىء يف �أذواق
امل�ستهلكني حمليا ودوليا.
�    -4أ�سباب �أخرى :
تتمثل يف �إنخفا�ض الإنتاجية نتيجة قلة �أدوات الإنتاج لذلك تقدم هذه ال��دول على برامج للتنمية
االقت�صادية واالجتماعية يزداد فيها ا�ستريادها من الآالت و التجهيزات الفنية وم�ستلزمات الإنتاج
وغريها من �سلع التنمية لفرتة طويلة [ ]15و متول هذه ال��واردات بقرو�ض طويلة الأج��ل معقودة
مقدما[.]16
طرق معاجلة اخللل يف ميزان املدفوعات:
    -1الت�صحيح عن طريق �آلية ال�سوق :
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان

-47-

ا�ستقر الفكر التقليدي يف هذا املجال على قدرة جهاز الثمن على حتقيق التوازن اخلارجي ،ف�ضال عن
�إدخال العمليات املالية يف نطاق هده النظريات بق�صد الو�صول �إىل نظرية �شاملة[. ]17و ت�أخذ هده
الطريقة ثالث �أ�شكال هي:
�أ /الت�صحيح عن طريق �آلية الأ�سعار  ]18[:و يخت�ص هذا الت�صحيح بفرتة قاعدة الذهب ،و يتطلب
تطبيق هذه الآلية ثالث �شروط �أ�سا�سية هي :
 ثبات �أ�سعار ال�صرف . اال�ستخدام الكامل لعنا�صر الإنتاج يف القطر. مرونة الأ�سعار و الأجور ( �أي حرية حركتها).ب /الت�صحيح عن طريق �سعر ال�صرف  :و هي الآلية املتبعة يف حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية،
و اتخاذ نظام �سعر �صرف حر [ ]19وعدم تقييده من قبل ال�سلطات النقدية .و تتلخ�ص هذه الآلية يف
�أن القطر الذي يعاين من حالة عجز يف ميزان مدفوعاته عادة ما يحتاج �إىل العمالت الأجنبية وبالتايل
�سوف ي�ضطر �إىل عر�ض عملته املحلية يف �أ�سواق ال�صرف الأجنبية � ،أما يف حالة وجود فائ�ض يف
امليزان ف�إنه يحدث العك�س متاما]20[.
ج /الت�صحيح عن طريق الدخول ]21[:تعتمد هذه الطريقة على النظرية الكينزية التي تهتم بالتغريات
احلا�صلة يف الدخول و �آثارها على ال�صرف الأجنبي و بالتايل على و�ضع ميزان املدفوعات و �أهم
�شروط النظرية هي:
 ثبات �أ�سعار ال�صرف . جمود الأ�سعار ( ثباتها). االعتماد على ال�سيا�سة املالية وخا�صة الإنفاق العام للت�أثري على الدخل حتت ت�أثري م�ضاعف الإنفاق .د /طريقة املرونات ( �أو التجارة) ]23[:جاءت طريقة املرونات لتعتمد على التغريات املرتتبة على تغيري
�سعر �صرف العملة (خ�صو�صا من خالل �إجراء تخفي�ض قيمة العملة) ،فتخفي�ض قيمة العملة املحلية
ح�سب هذه الطريقة قد ال ت�ؤدي �إىل الهدف املرجو منها و ذلك لأنها :
    -1تتوقف يف املقام الأول على مرونة الطلب اىل ال�صادرات للبلد و ا�سترياداته.
    -2تعتمد على معطيات مهمة لالقت�صاد املعني وخا�صة مدى القدرة اال�ستيعابية (االمت�صا�ص) له.
 -3الت�صحيح عن طريق تدخل ال�سلطات العامة  :تلج�أ هذه ال�سلطات �إىل العديد من ال�سيا�سات لعالج
اختالل ميزان املدفوعات [.]24فالإجراءات التي تتخذ داخل االقت�صاد الوطني تتمثل يف :
 بيع الأ�سهم و ال�سندات املحلية للأجانب للح�صول على العمالت الأجنبية يف حالة ح�صول عجز يفامليزان .
 بيع العقارات املحلية للأجانب للح�صول على النقد الأجنبي. ا�ستخدام نظام احل�ص�ص �أو الر�سوم اجلمركية �إ�ضافة �إىل ت�شجيع ال�صادرات من �أجل حتقيق التوازنيف ميزان املدفوعات.
 -ا�ستخدام الذهب واالحتياطات الدولية املتاحة لدى القطر يف ت�صحيح اخللل يف امليزان.
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�أما الإجراءات التي تتخذ خارج االقت�صاد الوطني تتمثل يف :
 اللجوء �إىل القرو�ض اخلارجية من امل�صادر املختلفة مثل �صندوق النقد الدويل �أو من البنوك املركزيةالأجنبية �أو من �أ�سواق املال الدولية ....الخ.
 بيع جزء من االحتياطي الذهبي للخارج. بيع الأ�سهم و ال�سندات التي متلكها ال�سلطات العامة يف امل�ؤ�س�سات الأجنبية ملواطني تلك الأقطارللح�صول على النقد الأجنبي]25[.
نظرة عامة ملوقف ميزان املدفوعات بال�سودان:
 خالل الثالثة وخم�سون عام ًا املا�ضية منذ  1957وحتى � 2009سجل ميزان املدفوعات خم�سة وثالثونحالة عجز و�سبعة ع�شر حاالت فائ�ض وحالة توازن واحدة.
 �أما خالل الت�سعينات ف�إن الفائ�ض الذي حتقق كان يف الأعوام 1999-98 -94م بحوايل 17.9مليوندوالر  25.1 ،مليون دوالر و  111.5مليون دوالر على التواىل �إذ مل يكن لل�صادرات دور ًا كبري ًا فيه ،
حيث كان امليزان التجاري يف حالة عجز  ,بينماجاء معظم الفائ�ض من ح�ساب ر�أ�س املال والذي بلغ
 210.0مليــــون دوالر و 379.1مليون دوالر و  413.2مليون دوالر على التوايل.
 ويف العام � 2000سجل امليزان الكلى فائ�ض ًا قدره  165.40مليون دوالر نتج عن الفائ�ض يف امليزانالتجاري ( 440.29مليون دوالر) ن�سبة للزيادة الكبرية يف ال�صــادرات وذلك ب�سبـب دخـــــول البــرتول
ال�ســودانــي ( 1350.76مليون دوالر).
ً
 يف العام � 2003سجل ميزان املدفوعات فائ�ضا قدره  422.56مليون دوالر �أما امليزان التجاري فقد�سجل فائ�ض ًا قدره  6.07مليون دوالر وذلك نتيجة للزيادة يف �صادرات البرتول � ،أما ح�ساب ر�أ�س املال
�سجل فائ�ض ًا كبري ًا بلغ  1389.93مليون دوالر وذلك نتيجة للتدفقات الكبرية للإ�ستثمارات الأجنبية .
 �أما يف العام  2004فقد �سجل ميزان املدفوعات فائ�ض ًا كبري ًا بلغ  730.18مليون دوالر � ،أما امليزانالتجاري فقد �سجل فائ�ض ًا بلغ  191.57مليون دوالر وذلك ن�سبة للزيادة يف �صادرات البرتول وكذلك
�سجل احل�ساب املايل والر�أ�سمايل فائ�ض ًا قدره  1353.83مليون دوالر
 مت بناء �إحتياطيات مقدرة حيث �إرتفع الإحتياطي النقدي من � 1,2شهر كما يف 1999م �إيل � 3,5أ�شهر�إي��رادات خالل العام 2008م ويف حت�سن م�ستمر  ،وكان بناء الإحتياطي الر�سمي للبنك املركزي يف
الأ�سواق العاملية نتيجة للإ�ستثمار الإجنبي بالبالد يف القطاعات الإقت�صادية الإ�سرتاتيجية كالبرتول.
تطور �سيا�سات النقد الأجنبي ملعاجلة الإختالل:
�أوالً� :سيا�سات ما قبل التحرير الإقت�صادى:
طبق بنك ال�سودان نظام �سعر ال�صرف الثابت منذ عام  1958عقب ان�ضمام ال�سودان لع�ضوية �صندوق
النقد الدويل  ،وفى �أغ�سط�س  1971مت ربط اجلنيه بالدوالر الأمريكي ،ومنذ نهاية ال�سبعينات بد�أ
ال�سودان ي�ستخدم �سيا�سة تخفي�ض �سعر ال�صرف ك�أداة لتحقيق التوازن اخلارجي وذلك لتدهور موقف
ميزان املدفوعات والندرة العامة يف النقد الأجنبي مع احلاجة الكبرية لل�صرف على م�شروعات التنمية،
ولذلك مت �إدخال نظام تعدد �أ�سعار ال�صرف لأول مرة بالبالد يف عام  1981فبالإ�ضافة �إىل ال�سعر الر�سمي
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�أ�صبح هنالك �سعر ت�شجيعي لبع�ض ال�صادرات وال�ضريبة على الواردات و�سعر ت�شجيعي لتحويالت
املغرتبني .
لقد �أتبعت الدولة خالل ال�ستينات وال�سبعينات �سيا�سات الرقابة املطلقة على النقد الأجنبي  ،وذلك
باحتكارها حل�صيلة النقد الأجنبي وتوزيعها على الراغبني وفق �شروط معينة بحيث تكون هنالك
ميزانية حمددة ال�ستخدامات موارد النقد الأجنبي تقت�صر على ا�سترياد ال�سلع الأ�سا�سية .
�        أما الفرتة " 1979ــ  "1989فقد �شهدت تغيريات م�ستمرة يف �سيا�سات النقد الأجنبي بد�أت ب�إلغاء
�سيا�سة التحكم يف موارد النقد الأجنبي يف �سبتمرب  . 1979وتنظيم �سوق النقد الأجنبي �إىل �سوق
ر�سمي و�سوق موازى  ،وميكن �أن نربز �أهم مالمح �سيا�سات النقد الأجنبي يف تلك الفرتة يف الآتي :
�أ) التخفي�ض امل�ستمر لقيمة العملة املحلية مقابل العمالت الأجنبية .
ب) تعدد اجلهات التي حتدد �سعر ال�صرف ( بنك ال�سودان  ،جلنة التعامل يف م��وارد ال�سوق احلر ،
ال�سوق امل�صرفية احلرة).
ج) التحويل امل�ستمر حل�صيلة ال�صادرات من ال�سوق الر�سمي �إىل ال�سوق احلر .
د) ازدهار ال�سوق املوازى للعملة .
هـ) ال�سماح بفتح �صرافات للتعامل بالنقد الأجنبي .
لذلك ف�إن فى الفرتة التى �سبقت التحرير الإقت�صادى �أ�صدر بنك ال�سودان جمموعة من املن�شورات هدفت
لزيادة ح�صيلة ال�صادرات لزيادة �إيرادات النقد الأجنبي؛ ب�ضمان و�صول ح�صيلة ال�صادرات �إىل داخل
البالد و�إ�ستغاللها بال�صورة املثلى بجلب مدخالت �إنتاج �ضمن �سيا�سة التجنيب ،فى هذا ال�ش�أن �أُتخذت
جمموعة من التدابري �شملت اجلوانب التالية -:
�أ� /سعر ال�رصف
متيزت الفرتة ما قبل التحرير بتعدد �أ�سعار ال�صرف ،وقد تالحظ فى هذه الفرتة �أن ال�سلطات مل تركز
على �سيا�سة تخفي�ض �سعر ال�صرف كعامل هام لزيادة ال�صادرات بدليل �أنه وفى �أغلب الأحيان كان
ال�صادر كله �أو جزء منه بال�سعر الر�سمى وهو ال�سعر الأقل مما يعنى فر�ض �ضريبة �ضمنية على امل�صدر
( ،)Implicit taxوقد دفعت هذه ال�سيا�سة بامل�صدر �إىل عدم حتويل كامل ح�صيلته للبالد جتنب ًا
للخ�سارة ،ولتعوي�ض امل�صدر عن خ�سارته فى �سعر ال�صرف ظهرت احلاجة �إىل �سيا�سة التجنيب.
ب /التجنيب
فى يونيو 1990م مت تعديل الئحة التعامل بالنقد الأجنبى ال�صادرة عن بنك ال�سودان لعام 1979م
وخا�صة فى الف�صل اخلا�ص بالتجنيب فورد فى الالئحة الآتى -:
( )1يجوز لأى م�صدر احل�صول على ن�سبة من ح�صيلة ال�صادرات ح�سبما يحددها بنك ال�سودان من وقت
لآخر.
( )2يحق للم�صدر الإحتفاظ بح�صيلة ال�صادر املجنبة يف ذات الالئحة فى ح�ساب خا�ص بالعمالت احلرة
فى �أحد البنوك املعتمدة وت�ستخدم فى ا�سترياد ال�سلع التى يحددها بنك ال�سودان بالتن�سيق مع وزارة
التجارة اخلارجية وفى حالة عدم الإ�ستخدام خالل الفرتة املحددة يجوز لبنك ال�سودان �شراء احل�صيلة
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ودفع املقابل بالعملة املحلية بال�سعر ال�سائد عن تنفيذ ال�شراء.
ثانيا ً� :سيا�سات النقد الأجنبي بعد التحرير الإقت�صادى
فى فرباير 1992م �أعلنت الدولة �إنتهاج �سيا�سة التحرير الإقت�صادى بعد �أن ر�أت �أن ال�سيا�سات ال�سابقة
قد �أدت �إىل ت�شوهات خطرية فى العملية الإنتاجية  ،وهذه ال�سيا�سة تعنى فى املقام الأول �أن ال�سوق هو
املحرك الأ�سا�سى للموارد الإقت�صادية ملواجهة �إحتياجات امل�ستهلكني وتعظيم العائد على الإ�ستثمارات
وهذا الأمر �سي�ؤدى بدوره �إىل حتقيق �أعلى درجة من الكفاءة للإقت�صاد ال�سودانى  .فالقطاع اخلا�ص
والذى يعمل بهدف تعظيم العائد على الإ�ستثمارات يحاول �إ�ستغالل املوارد املتاحة بكفاءة عالية وخا�صة
فى ظل ال�سوق التناف�سية .لذلك هدفت الدولة من تطبيق �سيا�سة التحرير �إىل حتقيق الآتى -:
( )1حترير �سعر ال�صرف لتحقيق عائد جم��زى للم�صدرين ي�ساعد على زي��ادة وحت��ري��ك �إن�سياب
ال�صادرات.
( )2ت�شجيع امل�ستثمرين الأجانب وال�سودانيني مما ي�ؤدى �إىل زيادة الإنتاج وبالتاىل حت�سني ال�صادر.
( )3حترير �أ�سعار ال�سلع بت�شجيع املنتجني فى القطاعات املنتجة الزراعية واحليوانية وال�صناعية
ويدفعهم �إىل زيادة الإنتاج افقي ًا ور�أ�سي ًا مما ي�ؤدى �إىل حتقيق الإكتفاء الذاتى وزيادة ال�صادر.
وهذا يعنى �أن �إتباع �سيا�سة واقعية ل�سعر ال�صرف تعك�س التكلفة احلقيقية للمنتجات وال�صادرات من
العوامل املهمة لتحفيز الإنتاج وال�صادرات  ،وفى احلقيقة ف�إن بع�ض م�شاكل الإنتاج وال�صادر التى تبدو
للوهلة الأوىل هيكلية �أو بنيوية ميكن حلها جزئي ًا على الأقل فى ظل �سعر �صرف جمزى مما يدفع منتجى
�سلع ال�صادر لرفع �أجور العمال فى القطاع الزراعى فى ال�شهور التى يقل فيها العمال وبالتاىل يخفف
ذلك من م�شكلة العمال املو�سميني .كما ي�ؤدى حترير �سعر ال�صرف ومعاجلة ال�سيا�سات التى تعوق حركة
ال�صادر �إىل زيادة ح�صيلة البالد من النقد الأجنبى مما ي�ساهم فى حل م�شكلة النقل والرتحيل (برتول،
قطع غيار ...الخ) كذلك ف�إن تقلي�ص هيمنة احلكومة على الإقت�صاد يُعترب عام ًال �آخر من عوامل حتفيز
الإنتاج وبالتاىل كمية ال�صادرات .
فبعد �سيا�سات التحرير الإقت�صادى �إنتهجت العديد من ال�سيا�سات فيما يخ�ص النقد الأجنبى  ،متثلت
فى اجلوانب التالية -:
�أ� /سعر ال�رصف
ُ
بعد الأخذ ل�سنوات طويلة بنظام تثبيت وتعدد �أ�سعار ال�صرف� ،أدخل نظام موحد ل�سعر ال�صرف فى
فرباير 1992م ومت بذلك �إلغاء النظام الذى يعتمد على �سوق ال�صرف الر�سمى واحلر للعمالت �إ�ضافة
ل�سوق التجنيب .و�إنتقلت جميع عمليات النقد الأجنبى فى ال�سودان �إىل ال�سعر املوحد والذى ُحدد ب 90
جنيه �سودانى للدوالر .وقد �أُعترب هذا الإجراء عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا لتح�سني فعَالية ال�صرف الأجنبى يتفق
مع جهود حت�سني الأداء املاىل والإقت�صادى  -وهذا فى وقت يعانى فيه ال�سودان من �ضغوط للمدفوعات
اخلارجية احلادة والتى �إنعك�ست فى �شكل �إنخفا�ض فى �إحتياطيات ال�صرف الأجنبى و�إنخفا�ض �إمكانية
الإ�سترياد و�إرتفاع وتراكم متاخرات املدفوعات اخلارجية .مل تتمكن احلكومة من احلفاظ على ال�سعر
املوحد �إال من خالل ت�شديد �سيا�سات �إدارة الطلب " "Demand Management Policiesبدرجة
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كبرية ،وكان ذلك يتطلب تخفي�ض ًا كبري ًا فى عجز امليزانية و�إحتواء ال�سيولة الداخلية  ،غري �أنه مل تتمكن
احلكومة من الإ�ستمرار فى ال�سيا�سات املالية املت�شددة ""Contractionary Fiscal Policies
فى ظل احل�صار اخلارجى ،وامل�شاكل الداخلية ،فعادت ال�ضغوط �إىل الظهور من جديد فى �سوق ال�صرف،
وظل �سعر ال�صرف يت�صاعد مبعدالت فاقت التوقعات ،ومل تلج�أ ال�سلطات �إىل املزيد من املرونة فى و�ضع
ال�سعر املوحد وذلك ب�سبب املخاوف من زيادة الت�ضخم ،بل جل�أت �إىل �إحياء نظام تعدد �أ�سعار ال�صرف
 ،ففى �أكتوبر 1993م " �أى بعد حوايل عام ون�صف من �إعالن ال�سعر املوحد"ُ ،طبق نظام مزدوج ل�سعر
ال�صرف يعتمد على �سعر ال�سوق الر�سمية.
ب� /سيا�سة التخ�صي�ص
يعنى التخ�صي�ص ،تنازل بنك ال�سودان عن النقد الأجنبى الناجت من العملية الت�صديرية ملقابلة مدفوعات
حمددة �أو �سداد التزامات بعينها تخ�ص بنك ال�سودان �أو امل�صدر �أو �أى جهة ثالثة ح�سب ت�صديق بنك
ال�سودان؛ ف�إذا كان التجنيب يعنى الإحتفاظ بجزء من ح�صيلة ال�صادر ل�صالح امل�صدر ف�إن التخ�صي�ص
يعنى الإحتفاظ باحل�صيلة طرف البنك ل�صالح االلتزام الذى يحدده بنك ال�سودان .وقد حلت هذه ال�سيا�سة
حمل �سيا�سة التجنيب التى الغيت بعد �إعالن �سيا�سات التحرير الإقت�صادى فى فرباير 1992م.
ولقد مت تعديل ن�سبة التخ�صي�ص للبنوك التجارية عدة مرات خالل الفرتة من 1992م وحتى �أكتوبر
1993م  ،حني �أُلغيت ن�سبة التخ�صي�ص من ح�صيلة ال�صادر وتقرر توريد احل�صيلة بالكامل ل�صالح بنك
ال�سودان .
ُ
فى عام 1994م� ،أعيد التخ�صي�ص مرة �أخرى ،وكان االجتاه العام هو تخفي�ض ن�صيب بنك ال�سودان من
ح�صيلة ال�صادر ل�صالح البنوك التجارية ،ولتخفيف ال�ضغط على موارد بنك ال�سودان ال�شحيحة خا�صة
فى جمال �إ�سترياد ال�سلع الإ�سرتاتيجية كالبرتول والقمح .مت ال�سماح بتخ�صي�ص ح�صيلة ال�صادر
بكاملها ل�صالح امل�صدر نظري التزامه ب�إ�سترياد �سلع معينة .
لقد �ساعدت �سيا�سة التخ�صي�ص فى توفري م��وارد لإ�سترياد ال�سلع الإ�سرتاتيجية كالبرتول والقمح
وال�سكر ومدخالت �إنتاج زراعية ومعدات �إنتاج و�سيطة �إ�ضافة �إىل تخ�صي�ص �صادر ل�سداد بع�ض
الديون اخلارجية.
ومن مميزات التخ�صي�ص �أنه ير�شد �إ�ستخدام النقد الأجنبى وينظم بنود الإ�سترياد ح�سب الأ�سبقيات
 ،عك�س التجنيب والذى بالرغم من �أنه يوفر موارد عن طريق زيادة عائدات ال�صادر � ،إال �أن الإ�ستخدام
مرتوك للم�صدر والذى قد تت�ضارب �أولوياته مع �أ�سبقيات الدولة .
ً
ومن م�شاكل التخ�صي�ص� ،أنه �أدى �إىل رفع �أ�سعار بع�ض ال�سلع حمليا ك�سلعة ال�ض�أن نتيجة للم�ضاربات
فى الأ�سواق املحلية و�إىل خلق ت�شوهات فى الأ�سعار اخلارجية� ،إ�ضافة اىل �أن امل�صدرين يتحايلون فى
تقدير القيمة الفعلية ل�صادراتهم ( )Under-invoicingمما ي�ؤدى اىل �أن يفوق ال�صادر املخ�ص�ص
فاتورة الوارد ،وبالتايل عدم �إ�ستجالب جزء من ح�صيلة ال�صادر اىل داخل البالد
خالل الت�سعينات ومطلع الألفية الثالثة �صدرت جمموعة من الإجراءات واللوائح (الئحة تنظيم �أعمال
ال�صرافة ل�سنة  ) 2002بهدف ا�ستكمال توحيد بناء �سوق النقد الأجنبي مثل التجنيب الكامل حل�صيلة
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ال�صادرات و�إلغاء نظام الإقرار اجلمركي  ،والإعالن عن مزادات النقد الأجنبي  ،و�إن�شاء غرف التعامل
بالنقد الأجنبي  ،وتب�سيط �إجراءات ال�صادر والوارد  .هذا وقد �أ�سهمت هذه اخلطوة يف تال�شى الفجوة
ما بني �سعر ال�صرف يف ال�سوق الر�سمي و�سعر ال�صرف يف ال�سوق املوازى .
يف عام  2003عمل البنك املركزي على املحافظة على مرونة �سعر ال�صرف لتحقيق التوازن الداخلي
واخل��ارج��ي بتبني �سيا�سة �سعر ال�صرف امل��رن امل��دار يف ح��دود نطاقات معينة وق��ام البنك املركزي
بتحرير عمليات احل�ساب اجلاري بالكامل وحترير جزء من عمليات ح�ساب را�س املال املتعلقة بالتدفقات
النقدية الواردة .كما عمل البنك املركزي على بناء احتياطيات من النقد الأجنبي وتعظيم العائد عليها
مما مكنه من �إدارة �سعر ال�صرف يف االجتاه املطلوب  ،ودعم موقف ال�سودان املايل خارجي ًا وتعزيز
م�صداقيته �أمام امل�ؤ�س�سات الدولية لإغرا�ض اال�ستدانة وغريها .
منذ عام 2003م قام البنك املركزي بتكوين جمموعات �صناع ال�سوق التي �أتاحت للم�صارف التجارية
الفر�صة لتحديد �أ�سعار ال�صرف التي تتعامل بها بنف�سها دون تدخل من البنك املركزي وبالتوجيه �أحيان ًا
وتوفري املوارد واملعلومات � أحيان ًا �أخرى.
يف عام 2004م اتخذ البنك املركزي قرار ًا برفع قيمة العملة املحلية �أمام العمالت الأجنبية الأخرى بعد
منحى تدريجي ًا حتى ال ي�ؤدي ذلك
�أن ا�صبح للبنك احتياطى ال با�س به من العمالت احلرة واتخذ يف ذلك
ً
�إيل �إحداث خ�سائر لدى املتعاملني بالنقد الأجنبي من م�صارف و�صرافات .
ومنذ ع��ام 2005م ق ��ام البنك املركزي بالتنازل ع��ن العديد م��ن امل ��وارد ل�صالح امل�صارف التجارية
وال�صرافات وذلك لتحقيق الهدف الأ�سا�سي من �سيا�سة النقد الأجنبي املتمثلة يف حتقيق ا�ستقرار �سعر
ال�صرف من خالل الأتي :
{ تو�سيع �سوق النقد الأجنبي من خالل توفري موارد له متكنه من اال�ستجابة الي م�ستويات طلب للعملة
الأجنبية .
{ توحيد �سوق النقد الأجنبي وتقريب �أ�سعار ال�سوق املوازي و�أ�سعار ال�سوق املنظم .
{ امل�ساهمة يف حت�سني املناخ اال�ستثماري بال�سودان من خالل املحافظة على ا�ستقرار �سعر ال�صرف
وتوفري املوارد لال�سترياد وحتويل �أرباح ال�شركات امل�ستثمرة بالبالد .
يف دي�سمرب من عام 2007م جاء قرار التحول من الدوالر الأمريكي �إىل العمالت الأجنبية احلرة الأخرى
ملجموعة من االعتبارات االقت�صادية وال�سيا�سية منها احلظر االقت�صادي الأمريكي القائم على ال�سودان
منذ عام .1997وال�ضغط من قبل ال�سلطات الأمريكية على ال�شركات والبنوك املرا�سلة التي تتعامل مع
جهات �سودانية بتقليل حجم تعامالتها مع ال�سودان �،إ�ضافة �إيل اجتاه العديد من الدول على م�ستوى
العامل لفك ارتباط عمالتها املحلية بالدوالر الأمريكي (ال�صني  ،ماليزيا … .الخ) وربط عمالتها ب�سلة
من العمالت لتفادي التقلبات يف �أ�سعار �صرفها الداخلية .
ثالثا ً� :سيا�سات النقد الأجنبي عند حلول الأزمة املالية:
ركزت حزمة �سيا�سات النقد الأجنبي عند حلول الأزم��ة املالية العاملية علي �إع��ادة تنظيم �سوق النقد
الأجنبي وذلك بهدف:
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{ توحيد وا�ستقرار �سعر ال�صرف  ،بالن�سبة للعملة املحلية .
{ تنظيم �سوق النقد الأجنبي ليعمل وفق موجهات بنك ال�سودان املركزى
{ حترير املعامالت فى النقد الأجنبي .
{ تطوير �سوق ما بني البنوك
{ بناء احتياطيات للبنك املركزى للم�ساعدة فى ا�ستقرار �سعر ال�صرف .
{ ت�سجيل ر�أ�س املال الأجنبى واال�ستثمارات اخلارجية لتوفري كل املعلومات عنها ومتابعة حركتها.
{ �إلغاء القيود على الإ�ستثمار مبا يف ذلك رخ�ص الإ�سترياد وال�سماح للقطاع اخلا�ص ليتناف�س مع كل
القطاعات.
ومنذ يناير  2008ب��د�أ بنك ال�سودان املركزي تطبيق عملية التحول للعمالت الأخرى   فعلي ًا .ولقد
ا�ستجاب القطاع العام ب�صورة وا�ضحة لعملية التحول �إال �أن ا�ستجابة القطاع اخلا�ص مل تكن بامل�ستوى
املطلوب نتيجة ل�سيطرة عملة ال��دوالر يف �أذه��ان اجلمهور يف التعامل  .كما �سعى البنك املركزي �إىل
تطوير عالقات متميزة مع مرا�سليه باخلارج بهدف ت�سهيل عملياته اخلارجية مع �شركائه التجاريني
بعمالت خمتلفة ويف مواقع جغرافية متعددة خا�صة دول �شرق �آ�سيا بالإ�ضافة �إيل ت�سهيل املعامالت
اخلارجية للبنوك التجارية.
يف عام  2009ويف ظل تداعيات الأزمة املالية العاملية حيث ات�سمت هذه املرحلة ب�شح يف النقد الأجنبي ،
لذلك قام البنك املركزي باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابري بغر�ض تر�شيد الطلب على النقد الأجنبي
للإغرا�ض املختلفة حيث مت الآتي :
�أ    .رفع ن�سبة هام�ش اال�سترياد النقدي املدفوع ايل .%100
ب .و�ضع �ضوابط لتنظيم ا�ستخدامات النقد الأجنبي لأغ��را���ض الدفعيات غري املنظورة بالبنوك
وال�صرافات �شملت ال�سفر و التحويالت للإغرا�ض املختلفة .
ج  .منع ال�صرافات من القيام بالتحويل بغر�ض تغذية ح�ساباتها مع املرا�سلني باخلارج .
د .منع ال�صرافات من التعامل مع الهيئات الدبلوما�سية والأجنبية والهيئات واملنظمات وامل�ؤ�س�سات
الإقليمية والدولية العاملة بال�سودان ب�صفتها االعتبارية .
ه    .تطبيق هام�ش  %0.04بني �سعر ال�شراء والبيع لكافة العمالت الأجنبية القابلة للتحويل .
و   .حظر امل�صارف من �شراء النقد الأجنبي من �شركات ال�صرافة   .
ز .النظر يف� إيجاد معاجلات مل�شكلة حتويالت عوائد اال�ستثمارات الأجنبية يف الأوراق املالية لغري
املقيمني .
ح .قام البنك املركزي بتحديد �سلع معينة يتم توفري النقد الأجنبي لها من غرفة البنك املركزي بغر�ض
ا�ستريادها .
ط� .أن يتم فتح االع�ت�م��ادات اخلا�صة با�سترياد امل��واد البرتولية بالبنك امل��رك��زي ب��د ًال م��ن البنوك
التجارية.
ي.حددت وحدة غ�سل الأموال مبلغ ع�شرة� ألف دوالر �أو ما يعادلها من العمالت الأجنبية الأخرى بحملها
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نقد ًا بوا�سطة ال�شخ�ص امل�سافر للخارج عرب املواين املختلفة
يف عام 2010م � ْأ�صدر بنك ال�سودان املركزي ،جمل ًة من التعديالت اجلديدة على �ضوابط النقد الأجنبي،
ووجه مبوجبها البنوك وال�صرافات مبنح حافز لكل من يبيع نقد ًا �أجنبي ًا للم�صارف وال�صرافات �سواء
ّ
آخر ،و�أ�شار
�أن كان من ح�صيلة ال�صادر �أو من املوارد الأخرى بن�سبة مئوية قابلة للتعديل من ٍ
وقت ل ٍ
املركزي �إىل �أنه يف حالة البيع تقوم امل�صارف وال�صرافات ب�إ�ضافة الن�سبة نف�سها �إىل �سعر البيع ،بينما
�سجلت ن�سبة احلافز يف  22نوفمرب 2010م .%16.29و�شملت التعديالت �إلغاء البنك املركزي ل�شرط كان
ّ
يربط فتح احل�سابات احلرة بوجود حتويل من اخلارج ،و�سمح بفتحها مبا ال يقل عن خم�سة �آالف يورو
�أو ما يعادلها مع تقدمي ما يثبت وجود تدفقات نقدية م�ستمرة للح�ساب املفتوح.
ون�صت ال�ضوابط اجلديدة على تعديالت خا�صة باحل�سابات اخلا�صة (ح�سابات الأجانب) وح�سابات
ّ
ً
املقاولني املحليني� ،إ�ضافة اىل تعديالت يف جمال الإ�سترياد وخطابات ال�ضمان بالنقد الأجنبي وجماالت
�أخ��رى ،بينما يف جمال ال�صادر �ألزمت ال�ضوابط امل�صدرين ببيع ح�صيلة ال�صادر �إىل امل�صرف الذي
قام بتمويل العملية� ،أما ح�صائل ال�صادر املنفذة من م�صادر متويل �أخرى ف ُتباع للم�صرف املنفذ لعملية
ال�صادر �أو امل�صارف الأخرى لتنفيذ عمليات الإ�سترياد ،كما �سمحت با�ستخدام ح�صيلة ال�صادر لأغرا�ض
ال�سفر مبوجب امل�ستندات امل�ؤ ِيّدة.
رابعا ً � :أهم مالمح �سيا�سة النقد الأجنبي للعام : 2011
مع الإق��رار باالرتباط الوثيق بني الأداء والتحديات لل�سيا�ستني (النقد االجنبى وال�سيا�سة النقدية)
تهدف �سيا�سة النقد االجنبى �إىل �إ�ستقرار �سعر ال�صرف عن طريق املحافظة على م�ستوى منا�سب من
االحتياطى الأجنبي ،وذلك بتقليل الطلب على النقد االجنبى ( التدفق �إىل اخلارج ) وزيادة املتح�صالت
( التدفق للداخل ) بالإ�ضافة �إىل تقليل �آثار الأزمة املالية وذلك وفق املعطيات الآتية :
 -1اال�ستمرار فى نظام �سعر ال�صرف املرن وذلك مليزته فى حتييد الآثار ال�سالبة على االقت�صاد املحلى
الناجتة من التغريات اخلارجية .
ً
ً
 -2املحافظة على ثقة امل�ستثمرين ( حمليا و�أجنبيا) فى الأداء االقت�صادى املحلى ل�ضمان االبقاء على
اال�ستثمارات احلالية وجذب املزيد منها ،وذلك ب�إ�ستمرار ال�سيا�سة احلالية اخلا�صة بالتحاويل و�إ�ستقرار
�سعر ال�صرف.
ً
 -3اال�ستمرار فى �إدارة االحتياطيات الر�سمية مركزيا وفق �أولويات ال�سالمة و ال�سيولة والعائد ومقابلة
�إحتياجات االقت�صاد.
�إجراءات زيادة املتح�صالت :
 -1توفري املوارد لتمويل ال�صادر مع تخفي�ض عموالت وهوام�ش الأرباح علي متويل ال�صادر.
 -2تفعيل دور الوكالة الوطنية لتمويل و�ضمان ال�صادرات غري البرتولية (وكالة متويل و�ضمان
ال�صادرات).
 -3ت�شجيع الإ�ستثمار يف الإنتاج بغر�ض ال�صادر (وزارة الإ�ستثمار).
�-4إعادة تن�شيط خطوط التمويل اخلارجية .
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�إجراء�آت تقليل الطلب :
 -1الإن�صهار يف الإحتاد اجلمركي من خالل الإ�شرتاك يف نظام الت�سويات الإقليمية لدول الكومي�سا مما
يقلل من ال�ضغط علي النقد الأجنبي ويف ذات الوقت �إن�سياب حركة التجارة اخلارجية
� -2إل��زام ال�شركات اململوكة للأجانب – على االقل فى الوقت احلا�ضر  -با�ستثمار جزء من �أرباحها
داخليا بد ًال من حتويلها بالكامل ( مثال �شركات االت�صال ) .
 -3ع��دم ت�شجيع الأن�شطة التى تزيد اال��س�ت�يراد (مثل املعار�ض الأجنبية بغر�ض البيع) (وزارة
التجارة).
 -4العمل علي توازن التدفقات من النقد الأجنبي للمحافظ علي العملة الوطنية للحد من ت�صاعد معدالت
الت�ضخم.
وتتمثل �أهم امل�شاكل الإقت�صادية التى �شهدها الإقت�صاد ال�سوداين وبالكاد �إنعك�ست على �أداء امل�ؤ�شرات
الإقت�صادية الكلية يف الآتي :1
{ اختالل يف هيكل الإقت�صاد ال�سوداين نتيجة امل�صادرات وت�أميم امل�ؤ�س�سات التجارية وال�صناعية
والزراعية والقطاع امل�صريف ،مما �أدى �إىل �إختالل التوازن يف الن�شاط الإقت�صادى .
{ الدخول فى التزامات خارجية لتمويل م�شروعات ال تتمتع باجلدوى الإقت�صادية بجانب القرو�ض
والنقدية وال�سلعية التى وظفت يف جماالت اال�ستهالك واالنفاق التجاري  ،مما �أدى �إىل عجز الدولة يف
الوفاء بها وتراكم متاخرات الديون .
{ عدم �إتباع الأ�سبقيات يف اال�ستثمار مماد ادى �إىل قيام م�شروعات غري ذات جدوى �إقت�صادية بالتايل
�أقعدت م�شروعات التنمية بالبالد نتيجة لرتاكم املديونية اخلارجية
{ تو�سيع قاعدة القطاع العام ذات الأداء الإدارى واملايل املتدنى ب�سبب �سيا�سات الت�أميم وامل�صادرات ،
مما �إ�ضاف �أعباء ا�ضافية على امليزانية العامة .
{ غياب ال�سيا�سات الإقت�صادية ال�شاملة.
�إنعكا�سات الإ�صالحات يف القطاع اخلارجي:
الإحتياطات الر�سمية لبنك ال�سودان من النقد الأجنبي للفرتة : 2008-1998
ان �ضرورة حيازة الإحتياطيات الأجنبية لأهميتها يف �سد �إحتياجات املعامالت التى ترتبط بتغطية
املدفوعات الناجمة عن املعامالت الأجنبية والتى تزداد مع �إرتفاع الناجت واالنفتاح الإقت�صادي  ،وعلى
�إحتياجات احليطة التى تهدف �إىل تخفي�ض تكاليف الإقت�صاد من ج��راء التغريات غري املتوقعة يف
املدفوعات الأجنبية  ،الأمر الذي ي�ؤكد �أهمية احلفاظ على �سيولة و�سالمة الإحتياطيات.
تتكون الإحتياطيات الر�سمية ح�سب ت�صنيف �آخر دليل مليزان املدفوعات ال�صادر عن �صندوق النقد
الدوىل من الذهب النقدي  ،حقوق ال�سحب اخلا�صة  ،ال�شريحة الإحتياطية لدى �صندوق النقد الدوىل ،
 1عبد الوهاب عثمان منهجية اال�صالح االقت�صادي يف ال�سودان – الطبعة االويل – �شركة مطابع ال�سودان للعملة -
� 2008ص 24
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نقد �أجنبي وودائع لدى ال�سلطات النقدية ولدى امل�صارف � ،أوراق مالية �سواء كانت �أ�سهم �أو �سندات �أو
�أدوات �سوق النقد وامل�شتقات املالية.
تعك�س الإحتياطات الر�سمية لبنك ال�سودان املركزي �سيا�سة النقد الأجنبي اخلا�صة ببناء �إحتياطيات
من النقد الأجنبي وفق ًا للأهداف اخلا�صة بربامج الإ�صالح امل�صريف لذلك يعك�س اجلدول التايل :
تغطية الواردات من ن�سبة الإحتياطى الأجنبي
العام
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
امل�صدر  :بنك ال�سودان املركزي

الإحتياطيات (قيمة الإ�سترياد)
� 3أيام �إ�سترياد
�أ�سبوعني �إ�سترياد
�شهر واحد �إ�سترياد
�أ�سبوع �إ�سترياد
�شهر و�أ�سبوع �إ�سترياد
�شهرين وثالثة �أ�سابيع �أ�سترياد
ثالثة ا�شهر
�أربعة �أ�شهر
�شهرين و�أ�سبوعني
�شهرين
�شهرين

 -1يف عام  1997وماقبله مل تكن هنالك احتياطيات لبنك ال�سودان املركزي .
 -2تنامت االحتياطيات رغم االنخفا�ض الذي حدث يف عام  2001ب�شكل م�ضطرد ،حيث �أن االنخفا�ض
يف عام 2001كان ب�سبب ا�ضطرار بنك ال�سودان املركزى لتوظيف االحتياطيات حلماية �أ�سعار ال�صرف
والذي ت�أثر �سلب ًا بعدم تنا�سق ال�سيا�سات املالية والنقدية خالل ذلك العام .
 -3ورغم تطور الأزمة املالية العاملية خالل الن�صف الثاين من العام 2008م حافظ الإحتياطى من النقد
الأجنبي يف ذات ن�سبة التغطية خالل العام �" 2007شهرين واردات) .
 -4بالطبع كان لإنتاج وت�صدير البرتول �أثر كبري يف بناء الإحتياطيات من النقد الأجنبي ك�أحد �أهداف
ال�سيا�سة امل�صرفية ال�شاملة املت�سقة مع برامج الإ�صالح امل�صريف �إىل جانب ال�سيا�سات الر�شيدة لبنك
ال�سودان املركزي يف �إدارة النقد الأجنبي .
ندوة ال�سيا�سات االقت�صادية الراهنة يف ال�سودان
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� -5إن ن�سبة التغري يف �سعر �صرف العمالت الأجنبية مقابل العملة الوطنية كانت حمدودة خا�صة بعد
التغري التدريجي من عملة الدوالر الأمريكي �إيل عملة اليورو .
 -6ان ح�ساب اخلدمات �شهد عجز ًا كبري ًا ويعتمد كثري ًا على ح�ساب ر�أ�س املال لتمويله  ،وذلك بحكم �أن
كل اخلدمات املرتبطة بال�صادر خا�صة ب�صادرات البرتول وال�سلع الأخرى تابعة ل�شركات �أجنبية .
� -7أما ميزان املدفوعات الكلى �شهد �إ�ستقرار ًا كبري ًا بف�ضل حت�سن مناخ الإ�ستثمار بالبالد مما �أدى ذلك
�إىل زيادة التدفقات الرا�سمالية .
� -8أن كل ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة بتقوية العملة الوطنية يف �إطار �سيا�سة ا�ستقرار �سوق النقد
االجنبي �أو على الأقل تثبيت قيمة العملة الوطنية متت وفق ما هو منتهج لها.
ال�سيا�سات الإقت�صادية والإ�ستثمار خالل الفرتة 2009-1989
اعطت الدولة قدر ًا كبري ًا من الإهتمام بت�شجيع الإ�ستثمار الأجنبي اخلا�ص واملحلى وذلك ملا يوفره
الإ�سثمار من �إمكانيات مالية و�إدارية وتنظيمية وتكنولوجية وت�سويقية هائلة ت�سهم يف توزيع قاعدة
الإقت�صاد وتلبية �إحتياجات ال�سوق املحلى وتنمية ال�صادرات البرتولية ورفع معدل النمو  ،وقد جنحت
ال�سيا�سيات الإقت�صادية املتبن�أة يف الفرتة من  2007-1989يف �إ�ستعادة الإ�ستقرار الإقت�صادي وجعلت
البيئة الإقت�صادية �أكرث مالءم ًة وت�شجيع ًا للإ�ستثمار اخلا�ص ب�شقيه املحلى والأجنبي .
تناولت هذه ال�سيا�سة �إزالة معظم العقبات والق�ضايا التى حتد من تدفق الإ�ستثمار اخلارجي املبا�شر
وحتريك امل��وارد املحلية عن طريق املحافظة على ال�سيا�سات الإقت�صادية الكلية املوجبة للإ�ستثمار
والقا�ضية بتعزيز �سيا�سات اخل�صخ�صة وحترير الأ�سواق والتجارة اخلارجية ونظم الدفع ومراجعة
الأطر القانونية والتنظيمية و�إع��ادة هيكلة اخلدمة العامة والهياكل امل�ؤ�س�سية الأخرى  ،هذا بجانب
حتقيق -:
{ فك احلظر عن الأموال املجمدة لدى االحتاد الأوربي وتن�شيط عاقالت التعاون الإقت�صادي الدوىل
والثنائي .
{ تطور منطقة ال�سوق امل�شرتكة لدول جنوب و�شرق �أفريقيا (كومي�سا) وحتولها �إىل احتاد جمركى
{ الدخول يف منطقة التجارة العربية احلره الكربي وتنفيذ املرحلة الأوىل من اخلف�ض اجلمركي.
{ متت مراجعة قانون الإ�ستثمار لعام  1999اكرث من مره و�آخر تعديل يجرى الآن لإ�صدار 2011م
ليتما�شي مع التغريات التى حدثت يف جمال التجارة والإ�ستثمار وعوملة الإقت�صاد حيث اعطى القانون
و�سمح ب�إعفاءات كبرية ويتم حتفيز الإ�ستثمار على م�ستوى امل�ستثمر املحلى والأجنبي .
{ �شهدت البالد طفرة �إ�ستثمارية منذ العام  1998حيث عادلت ن�سبة الإ�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
حوايل  %32من الناجت املحلى الإجمايل ويف الأعوام . 2008-2000
تركزت الإ�ستثمارات ب�شكل عام يف قطاع البرتول ،الزراعة ،الت�شييد والنقل وهذا يعنى �أن امل�ساعى
واملفاو�ضات الإيجابية لتحقيق ال�سالم قد �أدت �إىل مزيد من الثقة لدى امل�ستثمرين الأجانب للإ�ستثمار
بال�سودان ،هذا بجانب تهيئة املناخ والبيئة ال�صاحلة للإ�ستثمار والإ�ستقرار الإقت�صادي وال�سيا�سي
والقانوين.
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امل�صادر الرئي�سية:
[ ]1عرفات تقي احل�سني  -التمويل الدويل  -الطبعة  ، 2دار جمدالوي للن�شر ،عمان،2002،
[ ]2طارق احلاج  -علم االقت�صاد و نظرياته  -دار ال�صفاء للن�شر و التوزيع،عمان،1998
[ ]3زينب ح�سني عو�ض  -العالقات االقت�صادية الدولية  -دار القدح للطبع و الن�شر  ،الإ�سكندرية
،2003
[ ]5حممد زكي �شافعي  -مقدمة يف العالقات االقت�صادية الدولية  -دار الن�صرية العربية  ،بريوت
[ ]6حممد عبد العزيز عجمية  -االقت�صاد الدويل  -الإ�سكندرية 2000
[ ]7د زينب ح�سني عو�ض الله  -االقت�صاد الدويل ، -دار اجلامعة اجلديدة للن�شر  ،الإ�سكندرية 1999
�ص111
[]8د عرفات تقي احل�سني  -التمويل الدويل  -الطبعة  ، 2دار جمدالوي للن�شر ،عمان ،1999
[ ]9د �سامي عفيفي حامت  -التجارة اخلارجية بني التنظري و التنظيم  -الدار امل�صرية اللبنانية
1994
[ ]10د عبد الوهاب عثمان �شيخ مو�سي -منهجية الإ�صالح الإقت�صادي بال�سودان – الطبعة الأويل
 �شركة مطابع ال�سودان للعملة – ال�سودان 2008[ ]11بنك ال�سودان املركزي – �سيا�سات الأعوام 2011-2008م
ملحق ( )1م�شاكل قطاع ال�صادر
ً
واجهت ال�صادرات ال�سودانية غري النفطية جمموعة من امل�شاكل �أثرت �سلبا على مناف�ستها فى اخلارج
وميكن �إيراد بع�ض هذه امل�شاكل فى الآتى -:
(� )1إعتمدت تركيبة ال�صادرات ال�سودانية ب�شكل �أ�سا�سى على �صادرات معينة مثل القطن وال�صمغ
العربى وال�سم�سم والفول ال�سوداين ويتوقف �إنتاج هذه ال�سلع على عوامل طبيعية مثل املناخ ،الأمطار،
الآفات الزراعية ...الخ.
( )2الإعتماد على �صادرات �أولية تعتمد على القطاع الزراعى ب�شقيه النباتى واحليوانى ومن املعروف
ب�أن ال�سلع الأولية تت�سم بعدم ثبات الطلب عليها فتتذبذب �أ�سعارها مما يفقدها القدرة التناف�سية التى
متكن القطر من خف�ض تكاليف الإنتاج وحت�سني جودته عن طريق �إ�ستغالل التقنيات احلديثة املتاحة
عاملي ًا � ،إ�ضافة ل�ضعف مرونة ال�صادرات.
(� )3إعتماد الزراعة ب�شكل �أ�سا�سى على مدخالت �إنتاج م�ستوردة من اخلارج مما ي�ساهم فى زيادة تكلفة
الإنتاج الزراعى .
(� )4إعتماد ال�سودان على دول معينة فى ت�سويق �صادراته يقلل من ربحية هذه ال�صادرات.
( )5ظهور بدائل �صناعية مناف�سة لل�صادرات ال�سودانية فى ال�سوق العاملية.
(� )6سيطرة احلكومة على العملية الإنتاجية والت�صديرية لبع�ض ال�صادرات الأ�سا�سية مثل القطن
وال�صمغ العربى مما يقلل من قدرة القطاع اخلا�ص على املناف�سة وبالتاىل ي�ؤدى ذلك �إىل �إعاقة عملية
الت�صنيع وتنويع ال�صادرات .
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( )7امل�شاكل الهيكلية التى تواجه القطاع الزراعى مثل م�شاكل ال��رى  ،التخزين  ،الرتحيل،العمالة
املو�سمية  ،التمويل  ،وغريها.
( )8كل حما�صيل ال�صادر الرئي�سية ب�إ�ستثناء القطن يتم �إنتاج اجلزء الأكرب منها بوا�سطة القطاع املطرى
التقليدى واحلديث ،وتو�سع هذا القطاع فى �إنتاج حم�صول معني ال يتم بناء على تخطيط الدولة كما
يحدث للم�شاريع املروية بل يكون اخليار للمنتج وال��ذى يتو�سع فى �إنتاج حم�صول معني �إذا كانت
�أ�سعاره جمزية فى املو�سم ال�سابق دون النظر �إىل ظروف ال�سوق العاملية التى قد ال تكون م�ؤاتيه.
( )9تفاقم �أثر الت�ضخم املحلي وامل�ستورد وال�ضرائب والر�سوم املقررة �أدت �إىل �إرتفاع تكلفة الإنتاج.
( )10الإهمال الذى تعر�ضت له بع�ض قطاعات ال�صادر كقطاع الرثوة احليوانية فى جماالت التمويل
واخلدمات والتنمية وعدم الإ�ستقرار امل�ؤ�س�سى والإدارى لفرتة طويلة �إ�ضافة �إىل ال�ضرائب الباهظة
املفرو�ضة عليه من املحليات فى كل والية  ،هذه العوامل �أثرت �سلب ًا على توظيف الإمكانات الهائلة لهذا
القطاع وجعله ركيزة من ركائز الإقت�صاد الوطني ورمبا �أدت �إىل نزوح العديد من الرعاة مبوا�شيهم
�إىل بع�ض دول اجل��وار .كذلك تعر�ضت �سلع �أخ��رى وعلى ر�أ�سها ال�صمغ العربى �إىل التهريب للدول
املجاورة.
( )11املحا�صيل التى زادت �إنتاجيتها فى ال�سنوات الأخ�يرة كال�صمغ العربى مل تواكبها �سيا�سات
ت�سويقية لإمت�صا�ص الزيادة فى الإنتاج و�أ�صبحت الآن تباع يف الأ�سواق التقليدية املحلية عن طريق
التجزئة.
( )12ت�صدير ال�سلع فى �صورتها الأولية وعدم تطويرها وت�صديرها وهى م�صنعة يفقد البالد الكثري
من العمالت احلرة  .فقد ثبت �أن �سلع ال�صادر ال�سودانية التى ت�صدر �إىل بع�ض الدول يجرى حت�سينها
وت�صديرها مرة �أخرى.
( )13عدم ثبات و�إ�ستقرار �سيا�سات ترقية ال�صادر.
ملحق ( )2ميزان املدفوعات خالل الفرتة 2009-2005
(مليون دوالر)
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2005
()2,830.3
�أ /احل�ساب اجلارى
4,824.3
ال�صادرات (فوب)
4187.4
برتول
636.9
اخرى
()5,946.0
الواردات (فوب)
م�شرتيات احلكومة ()646.7
م�شرتيات القطاع اخلا�ص () 5299.3
(( 1,121.7
امليزان التجارى
ح�ساب اخلدمات و الدخل
()1,708.6
و التحويالت
2,162.1
متح�صالت
()3,870.7
مدفوعات
ب /احل�� ���� �س� ��اب امل� � ��اىل
2,427.2
والر�أ�سماىل
ا�ستثمار مبا�شر ( �صافى) 2,304.6
ح ��اف� �ظ ��ة ا� �س �ت �� �ش �م��ار
(�صافى)
ا�� �س� �ت� �ث� �م ��ارات اخ� ��رى
111.5
(�صافى )
10.4
�أ/القرو�ض الر�سمية
222.4
ال�سحوبات
()212.0
ال�سدادات
ب /ت �� �س �ه �ي�لات جت��اري��ة
676.7
(�صافى)
11.1

2008
2007
2006
()1,575.7( )3,268.2( )4,919.4
11,670.5 8,879.2 5,656.6
11,094.1
8418.5
5087.2
576.4
460.7
569.4
()8,229.4( )7,722.4( ).7,104
()1,062.3( )1372.8( )1142.8
()7,167.1( )6349.6( )5961.9
(3,441.1 1,156.8 )1,448.1

2009
()2,817.6
7,833.7
7,131.2
702.5
()8,528.0
()408.7
() 8,119.3
696.3

()2,123.2( )5,016.8( )4,425.0( )3,471.3
3,890.5 4,559.9 3,068.4 2,767.4
()6,013.7( )9,576.7( )7,493.4( )6,238.7
4,611.0

2,945.5

1,218.6

4,663.3

3,534.1

2,42
5.6

2,511.3

2,881.4

()35.3

45.6

()33.4

7.4

1112.2

474.3

1,259.5

1,774.5

100.2
276.7
()176.5

453.7
592.4
().138

152.0
436.9
()284.9

320.0
507.6
()187.6

724.9

503.5

495.1

1,191.4
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-61-

ج� �� /ص ��اف ��ى الأ�� � �ص � ��ول
اخل���ارج� �ي���ة للم�صارف ()173.9
التجارية
د�/أ�� �ص ��ول ب�ن��ك ال�سودان
امل���رك���زى الأخ � � ��رى (غ�ير ()359.7
االحتياطية)
هـ� /إلتزامات بنك ال�سودان
42.9
املركزى اخلارجية
و� �� /ص ��اف ��ى الأ�� � �ص � ��ول
()85.0
الأجنبية الأخرى
ال �ع �ج��ز اوال� �ف ��ائ� �� ��ض فى
ح� ��� �س ��اب ر�أ��� � ��س امل� � ��ال و ()403.1
احل�ساب اجلارى
االخطاء و املحذوفات 933.6
اال� �ص��ول االحتياطية من
()530.53
العمالت القابلة للتحويل

-62-

36.4

()96.6

()153.4

416.9

174.3

121.5

()104.9

()73.0

156.4

24.8

246.4

96.5

()80.0

()532.5

()1894.6

()177.5

()308.4

()322.7

357.1

1,845.7

99.8

40.7

378.2

()2,347.7

208.6

282.0

()21.1

502.0
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