بصدور هذا العدد اخلاص من مجلة املصرفي يكون بنك السودان املركزي قد
أطفأ شمعته اخلمسني من عمره املديد بإذن اهلل ،حيث يقابل يوم السبت
املوافق  22فبراير 1960م أول يوم عمل رسمي لتلك املؤسسة العمالقة.
وقد وضع اللبنة األولى وأرسى دعائم هذا الصرح العظيم نف ٌر كرمي من
أبناء هذا الوطن املعطاء – نترحم علي من انتقل منهم إلى الرفيق األعلى
ونرجو دوام الصحة والعافية والعمر املديد ملن بقي منهم – حيث وضعوا
جميعهم أساسا ً متينا ً أصبح مرتكزا ً قويا ً إلنطالق أعمال تلك املؤسسة
لتؤدي رسالتها بكفاءة واقتدار متوائما ً ومنسجما ً – قدر اإلمكان– مع
التغيرات العديدة في األوضاع السياسية والتعديالت املستمرة في اخلطط
والبرامج االقتصادية واالجتماعية للدولة.
ومبناسبة مرور خمسني عاما ً من الريادة والعطاء والتميز ،فقد نظم البنك
برنامجا ً احتفاليا ً اشتمل على العديد من الفعاليات من بينها عدد من
الندوات بالرئاسة والفروع أهمها ثالث ندوات باخلرطوم متثلت في ندوة بنك
السودان املركزي  -النشأة والتطور ،وندوة احلاضر والرؤى املستقبلبة للتقنية
املصرفية وندوة مسيرة تطور إسالم اجلهاز املصرفي .وإستكماال ً إلبراز ذلك
الدور فإن محتويات هذا العدد اخلاص تشتمل علي عدد من املوضوعات
البحثية املنتقاة باإلضافة إلى مجموعة من احلوارات مع قياديني سابقني
ومعاصرين قدموا إسهامات مقدرة ومتميزة خالل مسيرة البنك.
إن االحتفال باليوبيل الذهبي للبنك هو محطة للنظر بعني اإلعتبار ملا أجنزه
البنك خالل مسيرته الطويلة وتقييمها تقييما ً موضوعيا ً بغرض االستزادة
من املاضي وإستشراف املستقبل.
إننا نعتقد أن البنك قد أدى دوره املرسوم له خالل اخلمسني عاما ً املاضية
مبؤسسية وانضباط ومهنية عالية متثلت في إسهامه الكبير في دعم كل
اخلطط والبرامج واالستراتيجيات االقتصادية واإلجتماعية التي تبنتها
الدولة وآخرها اإلجنازات التي حققها البنك في إنفاذ ما يليه من استحقاقات
ومطلوبات بروتوكول قسمة السلطة والثروة في إطار اتفاقية السالم
الشامل علي الرغم من الصعوبات والتحديات اجلسام التي اعترضته والتي
تغلب علي معظمها بفضل تضافر جهود العاملني واإلدارة العليا للبنك.
كما نعتقد أن البنك قد أسهم إسهاما ً مقدرا ً مع بقية وزارات ووحدات
القطاع االقتصادي في حتقيق التنمية والنمو االقتصادي املستدام الذي
تشهده البالد حالياً.
محمد عثمان أحمد
رئيس الدائرة الثقافية لإلحتفال
مدير إدارة السياسات
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مقدمة:
أهم سمات األزمة املالية العاملية 2008م:
أتخذت مخاطر األزمة املالية العاملية أشكاال ً
متعددة من حيث تأثيرها علي القطاعات املالية
واالقتصادية اخملتلفة واملتمثلة فيما يلي.
 /1التراجع الكبير في طلب املستهلكني للسلع
واخلدمات وما يترتب علي ذلك من تراجع استثمارات
الشركات وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض
مستويات املعيشة.
 /2تراجع الصادرات والتدهور في شروط التجارة اخلارجية
أديا الى اختالل التوازن الداخلي واخلارجي لالقتصاد.
 /3عجز واضح وكبير في ميزانيات الدول التي
تعتمد في ايراداتها علي موارد التجارة اخلارجية
مثل اجلمارك والرسوم املرتبطة بها والصادرات
السيادية مثل النفط واملعادن.
 /4تفشي عدم االستقرار وعدم االطمئنان في األسواق
املالية وتراجع أسعار السندات واألسهم والتذبذب
في أسعار العمالت برزت حالة “.”wait and see
* ميثل هذا اجلزء بابا ً من أبواب بحث شامل حول األزمة املالية العاملية
’التى تفجرت عام 2008م’ وأسبابها وتداعياتها واحللول والبدائل
املطروحة لتجاوز مخاطر األزمة.
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 /5أنعكست اآلثار السالبة لألزمة على أداء القطاع
املالى وأدت الى صعوبات في أصول البنوك ومحافظ
ديونها ،كما نشأت صعوبات في أوضاع املالءة املالية
وموقف السيولة بها وبذلك أثرت على نظام الدفعيات
في البنوك وعلى مستوى األئتمان وسقوفاته املتاحة.
 /6توقف النشاط االقتصادي وارتفعت معدالت
البطالة نتيجة للكساد احلاد واحلركة العكسية
لرأس املال الدولى.
 /7ونتيجة لألسباب أعاله أدت األزمة الي عدم
االستقرار في النشاط االقتصادي الكلي مبا في ذلك
الكساد وتراكم الديون املتعثرة في االقتصاد ،هذا
وقد يتطور الوضع الى أزمات أجتماعية وسياسية
أو أمنية خطيرة.
لقد ُطرِحت عدة بدائل فى أجتماعات قمة الـ20
وأجتماعات منظمة التعاون األقتصادى والتنمية
ملواجهة مخاطر األزمة املالية العاملية التى قضت
على كل األجنازات األقتصادية واملالية التى خققتها
دول العالم خالل السنوات املاضية.
البديل األول:
مي ّثل هذا البديل ترقيع النظام القائم والذى أدى إلى
بروز األزمة ،وقد ُطرِح هذا البديل فى أجتماع قمة

مجموعة الــ 20الذى أنعقد يوم  15نوفمبر 2008م
في واشنطن واصدرت القمة إعالنها الذي اشتمل
علي قرارات حاسمة الحتواء االزمة الراهنة ،التي
بلغت مستويات خطيرة وتدهورت معدالت النمو.
وكان من أهداف القمة أيضا ً منع تكرار األزمة
العاملية مرة أخرى ووضع القرارات الي حتقق هذا
الهدف (انظر القرارات أدناه).
و كان أهم محاور وأهداف القرارات التي أصدرتها
القمة تتمحور حول إدارة اخملاطر ،وترقية االستقامة
والنزاهة في األسواق ،ودعم التعاون الدولي في
معاجلة األزمة املالية ،وتقوية املؤسسات املالية،
وتعزيز الضوابط السليمة ،ومراجعة احليطة
املالية في األسواق وفيما يلي أهم القرارات:
 /1االعتراف بأهمية العمل املشترك املتناسق
حملاصرة األزمة.
 /2االعتراف باحلاجة الي سياسات واسعة مبنية
علي التنسيق والتعاون في اطار االقتصاد الكلي
قادرة علي استعادة النمو ومحاصرة انتشاراألزمة
املالية علي نطاق الدول واألسواق العاملية .وتشمل
السياسات الكلية املتناسقة دعم اقتصاديات
األسواق الناشئة والدول النامية .وقررت القمة في
هذا االطار اتخاذ قرارت قوية لتحقيق هذه االهداف
ومخاطبة التحديات في املدي الطويل.
 /3االستمرار في اجلهود القوية والنافذة واالستعداد
التخاذ قرارات أخري يحتاجها حتقيق االستقرار في
النظام املالي.
 /4االعتراف بأهمية السياسات النقدية ،التي
تدعم األوضاع احمللية .واتباع اطار سياسي داعم
لالستقرار املالي.
 /5مساعدة الدول الناشئة والنامية الكتساب قدرة
علي الوصول الي التمويل في الظروف املالية الراهنة
الصعبة ،مبا في ذلك االستفادة من برنامج تسهيالت
السيولة وبرنامج الدعم لدي صندوق النقد الدولي.
 /6التشديد على أهمية دور صندوق النقد الدولي

في ظروف األزمة الراهنة.
 /7تعهدت القمة بتنفيذ إصالحات تشمل تقوية
األسواق املالية ونظم الرقابة لتفادي تكرار األزمة
مستقبالً .وتعتبر القمة الرقابة علي األسواق في
املقام األول مسؤولية السلطات الوطنية التي متثل
خط الدفاع األول في الدفاع عن استقرار األسواق.
ولكن نسبة الي أن األسواق املالية في إطارها
عاملية ،فإن التعاون الدولى املكثف بني املراقبني
وتقوية املعايير الدولية وعدم التضارب في التنفيذ
يعتبر هاما ً جدا ً حلماية استقرار األسواق املالية
ضد التطورات السالبة التي تطرأ في التعامل بني
الدول اإلقليمية والعاملية.
“ويجب علي املراقبني التأكد من أن أعمالهم تدعم
انضباط السوق وتتفادى أى عمل ميكن أن يضر
بأوطانهم”
 /8تعهدت القمة في إعالنها مبا يلى:
أ .تقوية ضوابط العمل في األسواق املالية مبا في ذلك
احملاسبة واملسؤولية واإلفصاح والشفافية ،وممارسة
الرقابة الشديدة علي وكالء تصنيف االئتمان مبا
يتفق مع النظم واللوائح الدولية املتفق عليها.
ب .تقوية أخالقيات املهنة في األسواق املالية خاصة
االستقامة والنزاهة واألمانة والشفافية وحماية
املستهلك واملستثمر ،وجتنب تضارب املصلحة
الشخصية مع الصالح العام.
ج .تقوية التعاون الدولي في مجال ضوابط األسواق
املالية احمللية واإلقليمية والدولية.
د .إجراء إصالحات فى مؤسسات بريتون وودز ،وذلك
لتعبر عن التحوالت في األوزان الدولية في النظام
املالي احلديث ،وذلك لتقوية شرعيتها .وفي هذا
االطار سوف يكون لالقتصاديات الناشئة والنامية،
ومبا في ذلك االقتصاديات ،الفقيرة صوت مسموع
ومتثيل فاعل .ويجب أن تتوسع عضوية منتدي
االستقرار املالى ()Financial Stability Forum
سريعا ً لتشمل الدول الناشئة ،كما يجب علي
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املؤسسات الكبري األخري مثل املؤسسات التي
تضع املعايير أن توسع عضويتها.
هـ .التعهد بإعادة النظر في املعايير العاملية للمحاسبة
خاصة في مجال السندات في أوقات الكساد ،وتقوية
حيوية الشفافية في أسواق ائتمان املشتقات وتقليل
احتماالت اخملاطر الشاملة في هذا القطاع.
 /9اعترفت القمة بأهمية حترير التجارة ،ورأت
معاجلة القرارات والتعهدات التي وردت في اإلعالن
عن اإللتزام بتحرير مبادئ السوق احلر أعاله،
واإللتزام بحكم القانون واحترام امللكية اخلاصة،
وحرية التجارة واالستثمار ،وحرية املنافسة في
األسواق ومراجعة أوضاع األسواق املالية لتكون
منضبطة وذات كفاءة وفعالية عالية .وتأكيد
رفض السياسات احلمائية .وأكدت القمة رفض
إدخال حمايات جديدة في االستثمار أو التجارة في
السلع واخلدمات أو فرض أية إجراءات جديدة علي
الصادرات أو االستثمار.
“التزمت القمة بالعمل علي الوصول الي اتفاق
حول مشروع منظمة التجارة العاملية املعروفة
بأجندة الدوحة للتنمية .وفي هذا اإلطار قررت
القمة توجيه وزراء التجارة في دولها لتحقيق هذا
الهدف واالستعداد للمساعدة بصورة مباشرة
كلما استدعت احلاجة”.
 /10تفهمت القمة التبعات السالبة لألزمة املالية
الراهنة علي الدول النامية وبصفة خاصة الدول
النامية أكثر قابلية للتعرض للمخاطر كما التزمت
القمة في هذا االطار أيضا ً بااللتزامات السابقة
مبساعدة الدول النامية .هذا الي جانب التزامها
بقرارات مؤمتر األمم املتحدة املنعقد في عام 2002م
باملكسيك وخاصة مبادئ التنمية.
 /11قررت القمة توسيع محافل اتخاذ القرارات
االقتصادية العاملية من سبع دول الي عشرين
دولة علي أن يشمل التوسع الدول الناشئة التي
أصبحت متثل مركز ثقل في االقتصاد العاملى.
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“كما يشمل التوسع متثيل الدول الناشئة في احملافل
الدولية األخري مثل مؤسسات البريتون وودز ومحفل
االستقرار املالى (.”)Financial Stability Forum
 /12قررت القمة برنامج زمني محدد لتنفيذ
القرارات اخلاصة بتحقيق أهداف ومبادئ إصالح
األسواق املالية الدولية والقطرية واإلقليمية.
 /13في إطار املعايير احملاسبية :مت االتفاق علي الزام
اجلهات التي تضع املعايير حتسني أوضاعها فيما
يتعلق بدورها في تقييم املؤسسات واملستثمرين
بصورة عادلة.
 /14وكاالت معايير االئتمان :مت االتفاق علي أهمية
االهتمام برقابة نشاطات هذه الوكاالت في مجاالت
تقييم املؤسسات واملستثمرين بصورة عادلة.
 /15مجال دعم دول األسواق الناشئة والنامية:
التزمت قمة العشرين بدفع رؤوس أموال الي دول
األسواق الناشئة والدول النامية حماية القتصاداتها
ودعم النمو العاملي .وحتقيقا ً لهذا الهدف مت االتفاق
علي زيادة املوارد املالية املتاحة من خالل املؤسسات
املالية العاملية والتأكد من أن هذه املؤسسات متلك
التسهيالت املطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
ومتشيا ً مع هذا االجتاه مت رصد  850مليار دوالر لصندوق
النقد الدولي وبنوك التنمية العاملية ،وذلك لدعم
التنمية الدولية ومحاصرة األزمات ،وفي نفس الوقت
مت االتفاق علي إجراء إعادة هيكلة مالية للبنوك
واالهتمام بالبنيات التحتية ومتويل التجارة ودعم
موازين املدفوعات والديون والدعم االجتماعي.
ولتحقيق هذا الهدف مت االتفاق على استخدام حقوق
السحب اخلاصة ( )SDRفى صندوق النقد الدولى فى
حدود مبلغ  250مليار دوالر ،وسوف تخصص من ذلك
مبلغ  100مليار دوالر لدول األسواق الناشئة والدول
النامية .كما متت التوصية بإجراء التعديل الرابع
علي لوائح صندوق النقد الدولى ،وسوف تخصص
هذه املوارد والتسهيالت فى دعم قرارات املؤسسات
املالية الدولية على مواجهة األزمة املالية.

البديل الثانى:
إصالح نظام النقد العاملى:
أستبدال الدوالر بحقوق السحب اخلاصة :SDR
كان من أهم األحداث املصاحبة الجتماع قمة G 20
الثانية ،املنعقد في لندن يوم 2009/4/2م ،صدور
مذكرة محافظ بنك الشعب الصيني (البنك
املركزى) حول إصالح نظام النقد العاملى.
تعود جذور األزمة املالية العاملية احلالية الي عقد
السبعينيات عند التخلي عن نظام بيرتون ودز
 أسعار صرف العمالت مبعيار الذهب  -واملطبقمنذ نهاية احلرب العاملية الثانية في عام 1945م،
حيث أُستخدم معيار الذهب في تقييم أسعار
صرف العمالت الرئيسية حتي عام 1973م عندما
اتخذت الواليات املتحدة األمريكية قرارا ً بانفراد
إنهاء استخدام معيار الذهب .وذلك بعد سنتني
من فشلها فى دفع التزاماتها من الديون القيمة
بالذهب والتي تراكمت نتيجة نفقات حرب فيتنام.
بالتخلى عن استخدام معيار الذهب في صرف
العمالت بدأ عهد جديد حيث أصبح فيه الدوالر
عملة االحتياطات العاملية .ان استبدال الذهب
بالدوالر أدي الي بروز مرحلة انتعاش االئتمان
واالستهالك في الواليات املتحدة حيث حولت
دول العالم كلها أرصدتها من الذهب الي الدوالر
في شكل أرصدة حرة أو شراء سندات احلكومة
األمريكية .وبذلك حتولت أمريكا الي أكبر أمة
مديونة في العالم .كما أدي انتعاش االئتمان
الي منو قوي في الواليات املتحدة خالل السنوات
األخيرة .وقد أدي ذلك الي ارتفاع املديونية بصورة
غير مسبوقة وغير منطقية ،في بعض األحيان
ومعتمدة علي أصول وهمية وغير أصلية والتي
فاقت قدرة االنتاج التى عجزت عن مواكبتها.
«كانت هذه الظاهرة بارزة في قطاع العقارات وفي
أسواق املضاربات ومبنية علي مشتقات جتارية».
تفشت ظاهرة ارتفاع ديون القطاع اخلاص وارتفعت

أعباء الديون في أمريكا والدول املتقدمة األخري،
حتي أصبح حجم الديون أكبر من الناجت احمللي
االجمالى ( )GDPفى تلك الدول .فقد بلغت نسبة
الديون الي الناجت احمللي االجمالي في الواليات
املتحدة  % 541مقارنة مبا كانت عليه في عام 2000
البالغة  .% 250وهناك مواقف مشابهة فى كل من
اململكة املتحدة واليابان .وتبلغ نسبة ديون القطاع
اخلاص فى كل من الواليات املتحدة واململكة املتحدة
حوالى  1% 90من جملة الديون القومية.
وتبلغ ديون احلكومة األمريكية  10تريليون دوالر
وعند إضافة الـ  700مليار دوالر عبارة عن األموال
التي صرفت ملواجهة األزمة املالية وفى شراء
األصول املسمومة  250مليار دوالر عبارة عن
تكاليف السياسات املالية التي اتخذت لتحفيز
االنتاج في القطاع اخلاص ترتفع جملة الديون الي
حوالي  11تريليون دوالرا ً مما يجعل حكومة الواليات
املتحدة في موقف مالي حرج.
هذا وان مناخ التحرير الذي بدأ في عقدي السبعينيات
والثمانينيات واستبدال معيار الذهب بالدوالر
وانفراط ضوابط اإلنضباط في اإلقراض سمحت
لالعبني في األسواق املالية إدخال أدوات اقتراض
مشبوهة ومعقدة وتفتقد الشفافية واملصداقية.
حيثيات مذكرة مدير بنك الشعب الصيني
(البنك املركزي):
كرد فعل لألزمة املالية وعدم استقرار األسواق املالية
وتراجع اإلنتاج وتفاقم البطالة وتراكم مديونية
أمريكا برزت احلاجة الي إصالح النظام املالي العاملي.
وهنا برز السؤال عن نوع ومتطلبات عملة االحتياطي
العاملي القادرة علي حتقيق األستقرار في األسواق
املالية العاملية وتساند النمو االقتصادي العاملي.
ومن أهم مواصفات ومتطلبات العملة مايلي:
 /1يجب أن تستند عملة االحتياطي العاملي علي
معيار مستقر ويتم اصدارها وفق شروط وضوابط
1) Gulf One Research Bulletine
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سليمة لضمان استقرار إصدار العملة بانتظام
ومبقادير كافية ملقابلة أحتياجات الدول.
 /2يجب أن يكون اسلوب وتنظيم صدور العملة
مرنا ً يسمح للتغييرات احملتملة في ظل األزمات
املالية الدولية الراهنة.
 /3أن يكون إصدار العملة منفصما ً عن بيئة االقتصاد
الوطني في الدول املصدرة للعملة وغير مرتبطة
بحاجة الدول اخلاصة ،ومصاحلها السيادية.
تتطلب مواجهة األزمة املالية العاملية الراهنة إعادة
النظر في نظام االحتياطي النقدي العاملي واستبداله
بنظام مالي عاملي واحتياطي نقدي جديد وذا قيمة
مستقرة .ولذلك ظلت تبعات األزمة وتفشت العدوي
الي جميع دول العالم وع ّرضت اقتصاداتها للمخاطر
بسبب أختالل نظام االحتياطي العاملي حتي أصبح
ذلك مثالً يطلق علي األوضاع االقتصادية العاملية.
“عندما تعطس أمريكا يصاب العالم بالزكام”
أوالً :هنالك احتماالت أن تواجه الدول التي تصدر
العمالت املستخدمة كاحتياطي عاملي مآزق مرتبطة
باخليار بني حتقيق أهداف نقدية وطنية وبني ضرورة
الوفاء بالتزاماتها نحو توفير السيولة الكافية
ملقابلة طلبات الدول األخري من االحتياطي .فمن
جانب ال تستطيع السلطات النقدية الصادرة لعملة
االحتياطي العاملي تركيز اهتمامها علي األهداف
الوطنية وفي ذات الوقت متتلك القدرة علي مقابلة
التزاماتها الدولية .ومن جانب آخر قد ال تستطيع
حتقيق املصالح الوطنية والوفاء بالتزاماتها الدولية
آن واحد .فإنها إما أن تفشل في مقابلة التزاماتها
في ٍ
الدولية من خالل متابعتها مكافحة التضخم محليا ً
أو اللجوء الي توليد سيولة نقدية كبيرة ملقابلة
املتطلبات اخلارجية من خالل رفع حجم السيولة
احمللية فتعرض اقتصادها الي مخاطر التضخم.
ثانياً :وعليه فإن إصالح النظام املالي العاملي
يتطلب إيجاد عملة احتياطي دولي منفصمة عن
املصالح اجملردة ألمة واحدة.
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ثالثاً :يجب أن يكون إصالح النظام املالي في إطار
نظرة مستقبلية ومرتبطا ً بأهداف طويلة املدي ،أي
أن يكون تطبيق اإلصالح تدريجيا ً لتحقيق املصالح
املشتركة ،وأن يكتسب إنشاء العملة قبوال ً واسعا ً
وأن يكون املعيار مستقرا ً يأخذ في اإلعتبار حتقيق
األهداف املستقبلية لكل الدول.
وترى املذكرة أن أكثر نظام مؤهل لتحقيق هذا الهدف
هو نظام حقوق السحب اخلاصة  .SDRعلي أن يكون
نظام  SDRعلي أوسع نطاق وتضم أكبر عدد ممكن
من عمالت الدول الكبري حتي ميكن استخدامه في
أوسع نطاق ممكن .هذا وميكن استخدام معيار الناجت
احمللي االجمال  GDPفي تخصيص حصص حقوق
السحب اخلاصة علي أن تسند إدارة النظام اجلديد
الي صندوق النقد الدولي كجهة محايدة.
ويبدو أن مذكرة محافظ بنك الشعب الصيني حول
إصالح النظام املالي قد أسدلت ظاللها علي مداوالت
اجتماع قمة  .G20إذ كان من أهم القرارات التي
اتخذتها القمة التعهد برفع املوارد املالية لصندوق
النقد الدولي من خالل إنشاء وحدات حقوق سحب
خاصة في حدود  250مليار دوالر .ويعتبر هذا القرار
األول من نوعه منذ عام 1981م .هذا ويعتقد البعض
أن هذا اإلجراء خطوة نحو إصالح إدارة االقتصاد
والنظم املالية والسيولة العاملية.
ومن اجلانب اآلخر يرى بعض اخلبراء استحالة التحول
من الدوالر الي حقوق السحب اخلاصة  SDRفي
املدي القريب .إذ تعتبر حقوق السحب اخلاصة وحدة
محاسبية تستخدم للمحاسبة بني صندوق النقد
الدولي واحلكومات .وتتكون من حزمة عمالت رئيسة
مثل الدوالر واجلنيه االسترليني واليورو والني الياباني.
ويعتقد اخلبراء أن هدف الصني من دعوتها الي
التحول من الدوالر الي حقوق السحب اخلاصة
حتويل احتياطاتها الضخمة واحملفوظة بالدوالر،
في شكل نقدي وسندات احلكومة األمريكية ،الي
حقوق السحب اخلاصة SDRدون بيعها بالدوالر

ويعتقد هؤالء اخلبراء أن الواليات املتحدة والدول
الكبري األخري لن توافق علي هذا اإلجراء.
هذا وقد اعترض السيد براون رئيس وزراء اململكة
املتحدة بشدة عند تقدمي اقتراح هذا اإلجراء
بواسطة رئيس وزراء الصني في اجتماع منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية املنعقد في باريس في
يونيو املاضي قائالً :إن أي حديث حول هذا املوضوع
سوف يعتبر مؤشرا ً الي ان هنالك تعديالت جذرية
في النظام املالي العاملي علي األبواب ،مما قد يؤدي
الي تأخير الوصول الي االنتعاش ،حتي ولو كان
املقصود إجراء التعديل في املدي البعيد.
ويبدو أن مبادرة الصني بهذا اإلصالح يعزى إلى
خشيتها من حالة التدهور في املوقف االقتصادي
في الواليات املتحدة األمريكية وتراكم ديونها حتى
بلغت  %541من الناجت احمللي اإلجمالي وأن يؤثر
ذلك املوقف سلبا ً على أرصدتها احملفوظة بالدوالر.
وقد برز من خالل املداخالت في قمة  G20موقفان
متناقضان ،فبينما تري الصني ضرورة التحول من
الدوالر الي حقوق السحب اخلاصة  SDRحلماية
أرصدتها الهائلة بالدوالر في ظل احتمال تدهور
الدوالر بسبب املديونية املفرطة للواليات املتحدة
والسياسات االقتصادية والنقدية غير السليمة
التي تتبعها الواليات املتحدة واالحتياطي الفدرالي،
تتخوف الدول الكبرى من ان إثارة مثل هذا األمر وفي
الوقت احلاضر قد تشير الي أن هنالك سياسات
جذرية في إدارة االقتصاد العاملي على األبواب
فيفضي الي تعميق عدم االستقرار في االقتصاد
العاملي وتطيل عمر الكساد.
وفي اجتماع مجموعة الـ 20املنعقد فى أغسطس
2009م أبدى الرئيس الفرنسى تخوفه من مخاطر
األستمرار فى األعتماد على عملة واحدة كأحتياطى
نقدى عاملى مما يعزز موقف الصني ،ويشير إلى
احتمال تعديل نظام االحتياطي العاملي واملعتمد
على الدوالر.

البديل اإلسالمي:
ميهد فشل النظام املالي الرأسمالي اللبرالي
ّ
اجلديد وإفالسه اليوم وانهيار النظام االقتصادى
االشتراكي في نهاية القرن املاضى الطريق أمام
النظام املالي واالقتصادي االسالمي لإلنطالق
ّ
ويشكل هذان احلدثان بداية األنطالقة الواعدة
للنظام األقتصادى واملالى األسالمى .فقد بدأ النظام
املالى االسالمى ممثالً فى كل قطاعاته املصرفية,
والتأمني التكافلى ,وأسواق املال التى تنشأ فى
سوقها األولية الصكوك اإلسالمية ويتم تداولها
فى سوقها الثانوية ،ويشق طريقه فى أسواق
وعواصم العالم األسالمى وفى أسواق وعواصم
أوروبا واَسيا وأمريكا ،التي كانت تنظر الي اإلسالم
وحضاراته وثقافاته نظرة دونية مستهجنة .كما
كانت تنظر الي النظام االقتصادي واملالي االسالمي
كنشاط هامشي ليس له أثر في واقع العمل في
األسواق املالية العاملية واالقليمية.
نشأت املصرفية اإلسالمية فى صورة متواضعة
ومحدودة في منتصف السبعينيات في كل من
دبي ومصر والسودان ،ثم واصلت انتشارها الي
دول إسالمية في منطقة اخلليج مثل الكويت
والبحرين وقطر ثم امتدت الي تركيا والباكستان
وماليزيا واندونيسيا
وبدأ النظام املالي اإلسالمى فى شكل مصارف تعمل
وفق الشريعة اإلسالمية ثم أخذ يتن ّوع هيكليا ً
ووظيفيا ً ليشمل القطاعات اإلستثمارية ومجال
التأمني التكافلي ثم توسعت قطاعاته بإنشاء
مؤسسات إسالمية تعمل في مجاالت الصكوك
واإلجارة واالستصناع واملقاوالت...الخ .وامتد توسع
نشاط املؤسسات اإلسالمية وتخطت حدود
دول العالم اإلسالمي لتنتشر في الدول الغربية
واآلسيوية ،وأصبحت مت ّثل املالذ اآلمن للمستثمرين
فى األسواق املالية التقليدية في أعقاب اخملاطر
املفجعة التي تعرضت لها تلك األسواق بسبب
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األزمات املالية .مما جعل نشاط املؤسسات املالية
اإلسالمية ينمو مبعدل يفوق  %15فى العام .وفاقت
قيمة هذه املؤسسات نصف تريليون دوالر ،وأستفادت
تلك املؤسسات األسالمية من التطورات الهائلة في
مجاالت التكنولوجيا احلديثة واالتصاالت وتقنية
املعلومات .هذا بالرغم من التراجع الذي أصاب بعض
القطاعات مثل قطاع العقار نتيجة لألزمة التي
ضربت القطاع املالي في الدول الغربية عام 2001م.
مستقبل النظام املالى اإلسالمى:
نتيجة للمخاطر املفجعة التي تعرض لها
املستثمرين في األسواق التقليدية جراء األزمة
املالية العاملية التى ضربت تلك األسواق أخذ
كثير من املستثمرين يبحثون عن املالذ اآلمن الذي
توفره النظم املالية التي تلتزم باملباديء األخالقية
السليمة .لذا اعتبر املستثمرون النظم اإلسالمية
البديل العقالني للنظم التقليدية التي تعمل
بنظام الفائدة والقمار والغرر .وميكن للنظام
املالي اإلسالمي توفير هذا البديل ألن من ميزات
نظام االقتصاد اإلسالمي احملافظة علي القيمة
احلقيقية للثروة ،وأستقرار سعر الصرف ,ومن
ثم أستقرار األسعار فى األقتصاد الكلى وحتقيق
التوازن فى مفاصل األقتصاد .بعيدا ً عن التضخم
وخلق البيئة املواتية واحملفزة لإلستثمار والنمو .وإن
غياب هذه امليزة في النظام التقليدي كان السبب
الرئيس في انفجار األزمة املالية العاملية التي
أتت علي جل املنجزات التي حققتها االقتصادات
املتقدمة والناشئة خالل السنوات املاضية من
خالل االنعاش الذي شهدته تلك االقتصادات .إذ
اتضح للعالم أن النظام املالي التقليدي ال يستند
علي أرضية صلبة وسليمة بل يستمد قوته من
التزوير والتعامل فى املشتقات والنمو الوهمي .إذ
بلغت التزامات النظام املالي العاملي  650تريليون
دوالرا ً مقابل  55تريليون دوالرا ً ميثل األنتاج احلقيقى
ّ
يشكل عبئا ً
للعالم ،أي ما يعادل  11ضعفاً ,مما
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ماليا ً خطيرا ً لالقتصاد العاملي .وال يتوقع سداد هذا
اإللتزام في أقل من عقد كامل من الزمان.
وعليه عندما انهارت البنوك العاملية جراء األزمة
توجهت األنظار الي
املالية العاملية الراهنة
ّ
املصرفية اإلسالمية التي سلمت من اخملاطر بفضل
نظمها امللتزمة مبباديء الشريعة اإلسالمية التي
متثل احلصن اآلمن للنظام االقتصادي.
وجاء في تقرير شركة Advantage Consulting
لالستشارات بحث بعنوان (النظام اإلسالمي
الفارس الصامد في حصن منيع) ،أنه مع مرور
العالم بهذه األزمات احلرجة وما صحبها من عدم
التيقن أصبح من الواضح وجود ضعف خطير في
النظام املالي املتبع .وإن ذلك النظام املالي الذي
أستخدم كمعيار مالى دولى كان غير مالئم متاما ً
حلماية نفسه من األزمة االقتصادية).1
لقد أفضت هذه التطورات املؤملة في االقتصاد
العاملي الي زيادة االهتمام بالنظام االقتصادي
توسع نطاق قبوله عاملياً .ونتيجة
االسالمى الذى ّ
لهذا القبول يتو ّقع أن يصل اجمالي أصول
املؤسسات املالية اإلسالمية في العالم في نهاية
عام 2008م الي  780مليار دوالر مقابل  597مليار
دوالر في عام  2007بنسبة  ،%31ويأتي هذا النمو
العالي في املؤسسات املالية امللتزمة بالشريعة
اإلسالمية والعالم في خضم اخملاطر املوجعة التي
تعرضت لها مؤسسات النظام املالي التقليدي،
مما ّ
يؤكد سالمة املقومات واملباديء التي يستند
عليها النظام االقتصادي واملالي اإلسالمي التي
تصونه من اإلنزالق في مستنقعات اخملاطر .وتشمل
تلك املبادئ األمانة والنزاهة والشفافية والعدالة
والتيسير واإليثار والتعاون والتكافل.
والنظام اإلسالمي نظرا ً العتماده على مقاصد
ومباديء وأحكام الشريعة اإلسالمية يجب أن تكون
صيغ املعامالت املستخدمة فى التمويل اإلسالمي
 )1مجلة املصرفية اإلسالمية الصادرة في 2009/5/31

عادلة ومنصفة ومستند ًة على نشاط حقيقى.
وباملقابل حت ّرم أحكام الشريعة األسالمية الفائدة
بجميع أنواعها ومسمياتها والغرر والقمار .ومن شأن
ذلك أن يجعل التمويل األسالمى ملتزما ً بالضرورة,
وذلك يضمن أن تكون املعامالت بشراء وبيع السلع
واخلدمات احلقيقية فقط ،دون التعامل فى األنشطة
والتجارة فى املستقبليات الوهمية مثل املشتقات،
كما حترم الشريعة األسالمية فوق ذلك املعامالت
التي تقوم علي الكذب واملقامرة والتدليس واجلهالة
واإلحتكار واإلستغالل والغرر واجلشع والظلم.
ويعتمد النظام اإلسالمي علي التداول احلقيقى
واملوجودات .وح ّرمت الشريعة نظام املشتقات التي
تقوم علي معامالت وهمية يسودها الغرر واجلهالة.
وبالرغم من تعرض منطقة اخلليج العربي لبعض
اخلسارات جراء األزمة املالية العاملية ،خاصة في
قطاع العقارات والذي ميثل القطاع الرائد والقاطر
لإلستثمارات في املنطقة ،فقد أوضح التقرير
الذي أعدته مؤسسة  Arthur D. Littleاألمريكية
أن املنطقة ما زالت متثل املالذ اآلمن للمستثمرين
الغربيني ،كما يتوقع التقرير ان تنتعش أسواق
املنطقة في نهاية عام 2009م.
هذا وقد أوضح تقرير  Arthur D. Littleحول عشرة
أسواق مالية إسالمية ،والتي تشمل اململكة العربية
السعودية ،مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت
وسلطنة عمان واالمارات العربية املتحدة وماليزيا
وتونس ،اإلمكانيات املتاحة إلى جانب اإلشارة إلى
التحديات التي تواجه كل سوق من هذه األسواق.
ويتوقع التقرير أن ترتفع األصول امللتزمة بالشريعة
اإلسالمية من  800مليار دوالر الي  4تريليون دوالر
بحلول عام  2015أي مبعدل متوسط منو ما بني
 10الي  %20في العام .وبذلك يحتل النظام املالي
اإلسالمي أعلي نسبة منو في هذه الصناعة ،مع
وجود تفاوت في مستويات ونسب النمو من سوق
مالي إسالمي الي آخر في بلدان املنطقة.

وتقسم الدراسة دول األسواق املالية اإلسالمية
ّ
من حيث منو رأس املال كنسبة للناجت احمللي
اإلجمالي ( )GDPإلى أربع دول كبرى رائدة في مجال
تبنّي النظام اإلسالمي وأخري الحقة بها .تشمل
اجملموعة األولي السعودية والكويت وماليزيا
واالمارات العربية املتحدة.
أسواق املال في هذه الدول “مبا فى ذلك املؤسسات
التقليدية” متقدمة واألصول اإلسالمية بها نسبيا ً
عالية .فإن نسبة األصول إلى الناجت احمللي اإلجمالي
“مبا فى ذلك األصول التقليدية” يقدر بـ  %92في
ماليزيا ،و  %76في الكويت و %93فى البحرين
و %76فى قطر (أنظر اجلدول رقم ( )1املرفق) .هذا
وحتتل اململكة العربية السعودية أعلي نسبة
لتركيز األصول اإلسالمية املالية  %40من الناجت
احمللى األجمالى وتليها الكويت بنسبة تركيز %21
واالمارات  %20أما قطر فتبلغ نسبة تركيز األصول
اإلسالمية  %5فقط فيما تبلغ جملة بناء رأس املال
بها  77مليار دوالر.
حتتل املغرب املرتبة األولى بني دول شمال أفريقيا
الثالث املغرب ،تونس ،ومصر ،فيما يختص بالقدرة
علي بناء رأس املال  Capitalizationوتبلغ %100
وتبلغ نسبة بناء رأس املال والناجت احمللي إجمالي مليار
دوالر اال أن نسبة تركيز األصول اإلسالمية ضعيفة
جدا ً  %2فقط .أما مصر فإنها تقوم بصياغة
سياسات وإجراءات لتحفيز مناخ اإلستثمار.
بالرغم من التوسع الكبير في النظام املالي
اإلسالمي وانتشاره في الدول اإلسالمية وغيرها،
اال أننا إذا قارنا تركيز األصول امللتزمة بالشريعة
اإلسالمية بنمو الناجت احمللي اإلجمالي في الدول
اإلسالمية والتطور الهائل في رسملة األصول
 Capitalizationونسبته الي الناجت احمللي اإلجمالي
جند نسبة التركيز لألصول امللتزمة بالشريعة
اإلسالمية ضيئلة جداً( .أنظر اجلدول رقم ()1
والشكل رقم ( )1أدناه).
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جدول رقم ()1
نسبة تركيز األصول اإلسالمية
رسملة املال في السوق
Capitalization

نسبة رأس مال السوق
للناجت احمللي اإلجمالي

نسبة تركيز األصول اإلسالمية
للناجت احمللي اإلجمالي

اململكة العربية السعودية

 247مليار دوالر

% 47

% 40

ماليزيا

 197مليار دوالر

% 92

االمارات العربية

 132مليار دوالر

% 49

% 20

الكويت

 121مليار دوالر

% 76

% 21

قطر

 77مليار دوالر

% 67

%5

البحرين

 20مليار دوالر

% 93

% 15

عمان

 15مليار دوالر

% 36

املغرب

 70مليار دوالر

% 100

مصر

 57مليار دوالر

% 27

تونس

 5مليار دوالر

% 14

الدولة

ونسبة للسمعة الطيبة التي اكتسبها النظام
املالي اإلسالمي من خالل صموده أمام اخملاطر
التي أفرزتها األزمة املالية العاملية الراهنة يتوقع
أن تتحول معظم األصول املالية غير امللتزمة
بالشريعة اإلسالمية املوجودة في الدول اإلسالمية،
والتي يوضحها اجلدول أعاله ،إلي حظيرة النظام
اإلسالمي الذي يو ّفر لها املالذ اآلمن .وبنا ًء علي
هذه التوقعات فهناك تنبؤات من قبل املؤسسات
األستشارية العاملية أن تصل االصول امللتزمة
بالشريعة اإلسالمية الي مستوي  4تريليون دوالر
بحلول عام  2015القادم إن شاء اهلل من مستواها
 800مليار دوالر في عام 2008م.
من اجلانب اإليجابى يتو ّقع اخلبير البريطاني (توني
بيرش) 1ان يعيد التمويل اإلسالمي اإلنضباط
إلى النظام املالي العاملي في عام 2010م .وان
املصرفية اإلسالمية سوف تكتسح النظام املالي
في العالم بجاذبيتها بحلول عام ّ .2015
وأكد أن
القوانني املنظمة لالقتصاد اإلسالمي والتي متنع
 )1االقتصاد وأسواق املال
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%2

االستنساخ املالى من املال إلى املال قد جنّب على
األقل ربع ثروات العالم من التأ ّثر باألزمة املالية
العاملية التي دحرجتها املشتقات املالية وبيع
الدين (املتاجرة بالديون) في أوربا وأمريكا الي داخل
االقتصاد العاملي.2
وأوضح (توني بيرش) أيضا ً مزايا املصرفية اإلسالمية
وقدرتها اإلبداعية علي ابتكار املنتجات املالية
بعدالة داخل دائرة االقتصاد الفعلي وليس مجرد
أوراق علي الطاوالت.
ويضيف بيرش 3انه ميكن للتمويل اإلسالمي توسيع
جاذبيته أكثر من قاعدته التقليدية في أعقاب
األزمة املالية العاملية كما ميكنه املساعدة في
إعادة اإلنضباط الي النظام املالي العاملي.
ويشير التقرير الي أن البداية دائما ً ماتكون صعبة
لذا فأن ظهور املصرفية اإلسالمية وإحاللها مكان
النظام القدمي يحتاج الي بعض الوقت ،ألن غير
املسلمني يجب أن يلمسوا فوائدها قبل أن يعتمدوها
 )2مجلة املصرفية اإلسالمية
 )3مجلة املصرفية اإلسالمية

طريقة لهم إلدارة أموالهم واستثماراتهم.
و حول املزايا املصرفية للبنوك اإلسالمية والتي تأتي
علي رأسها أنها ال تقرض سوي ما لديها من ودائع
وهو األسلوب الذي يتفادى توليد اإلئتمان بكل آثاره
التي شاهدناها من خالل األزمة املالية .لذا يصبح
اإلقراض أكثر انضباطا ً ألن اإلقراض املفرط يشكل
تهديدا ً رئيسيا ً للنظام املالي العاملي.
إن نظام التمويل اإلسالمى من شأنه أن يحول دون
خلق الدين الذي يؤدي الي التضخم في االقتصاد ثم
يفضى إلى األنهيار ،وأن البنوك اإلسالمية القائمة
االَن بحكم تكوينها هي بنوك صغيرة برؤوس أموال
جيدة كما أنها بنوك محافظة ،وبالنسبة الي كثير
من املتعاملني فإن البنك الذي ال يدفع فائدة ولكنه
يعطى املستثمر أمانا ً أكثر .أفضل من البنك الذى
يقدم فائدة  %7ولكن ميكن أن ينهار في يوم ما.
صحيح أن البنوك اإلسالمية لم تتأثر كثيرا ً باألزمة
املالية العاملية ولكنها تتأثر بصورة غير مباشرة
بالبيئة احمليطة بها وان العديد من منتجات
املؤسسات اإلسالمية خاصة أزمة اإلستثمار في
القطاع العقاري أثرت على البنوك اإلسالمية
املرتبطة بذلك القطاع وتكبدت خسارات حيث
تراجعت أرباحها.
قطاع الصيرفة اإلسالمية:
بالرغم من اإلشادات التي صدرت عن عدة جهات
عن الصيرفة اإلسالمية ،خاصة حول قدرتها علي
جتاوز مخاطر األزمة املالية ،اال أن هذه الصناعة
ال تزال محدودة وقاصرة “فى تقديرى” عن تلبية
احتياجات التوسع املطلوب ،خاصة في استحداث
منتجات وأدوات جديدة متفقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية ،وقادرة علي تعضيد وتعزيز مفاصل
االقتصاد في األقطار اإلسالمية .هذا وأن تركيز
التمويل اإلسالمي علي قطاعات محدودة يجعله
معرضا ً خملاطر الصدمات التى قد حتدث في قطاعات
معينة ،كما هو احلال تأثير األزمة املالية العاملية

على قطاعات العقارات في االمارات العربية املتحدة
حيث أدى ذلك الى عدم االستقرار فى أسواق األموال
فى تلك املنطقة .كما ان انخفاض أسعار النفط
نتيجة لتراجع اإلنتاج في الدول الصناعية خلق
أزمة السيولة في الدول النفطية والتراجع فى
النمو وتفاقم مشكلة العطالة وتراجع النشاط
األقتصادى خاص ًة فى سوق الصكوك.
هذا وإن معظم الدول األسالمية تفتقر الى أدوات
مكافحة التضخم ونظم احملافظة علي االستقرار
االقتصادي الكلي مما يؤدى إلى أحتمال تصاعد
معدالت التضخم نتيجة لتلك املتغيرات.
هذا ومن التحديات التي تواجه معظم الدول
اإلسالمية توفير البيئة التشريعية واملؤسسية
والضوابط املطلوبة إلزالة املشاكل التي تواجه
النظام املالي اإلسالمي في العديد من الدول
اإلسالمية .وليصبح النظام أكثر حصانة ضد
األزمات العاملية’ ولتعزيز الرواج واحلصانة التي
يوفرها اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية فإن
ذلك يستدعي تقوية الضوابط ،خاصة فيما يتعلق
بالشفافية واللوائح والنظم اخلاصة باملصارف
اإلسالمية مثل إجراءات التأسيس وقواعد الرقابة
والتفتيش واحلوكمة والتنسيق بني املصارف
اإلسالمية والتقليدية .فهناك من ال يالحظ
فروقات بني هوامش املرابحات التي تتقاضاها
املصارف اإلسالمية والفوائد الربوية لدي املصارف
التقليدية مما يضعف التصنيف االيدلوجي للنظام
اإلسالمي ويجعل املصارف اإلسالمية ،إسالمية
نظريا ً وتقليدية من الناحية العملية.
ومن التحديات التي تواجه التمويل اإلسالمي
مخاطر ضعف السيولة في كثير من الدول
اإلسالمية الرتباطها بأسعار النفط تصاعدا ً
وتراجعاً .لذا فإن تعزيز حصانة املصارف اإلسالمية
ضد األزمات املالية العاملية يتطلب مراجعة نظم
إدارة السيولة ومنظومة األصول وانتهاج حلول
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متويلية جديدة ّ
متكن من تعزيز قدرة املصارف
علي إدارة اخملاطر وتطوير اجلانب التقنى واملهنى
فى املعامالت املصرفية وإدارة اخملاطر وتطوير إدارة
التحوط ضد التقلبات املالزمة لألزمات املصاحبة
للصناعة املصرفية.
موقف السندات اإلسالمية (الصكوك) وصناديق
األستثمار األسالمية:
بالرغم من استمرار تراجع السندات فإن تقرير بيت
اإلستشارات يتوقع أن تنتعش صناعة التمويل
اإلسالمى فى الفترة املقبلة ،فقد أصبحت الصكوك
األسالمية أسرع أدوات التمويل األسالمى منوا ً
وأكثرها شعبي ًة ،وأصبحت أداة هامة جللب التمويل
واألنشطة األستثمارية على نطاق العالم .ومتت
هيكلتها على مختلف صيغ التمويل اإلسالمية
مثل املشاركة واملرابحة واإليجارة واألستصناع ،غير
أنه ال بد من أن يستند هذا النظام على ما ال يقل عن
 %51من األصول احلقيقية وليست على أدوات دين.
وكان أكثر من نصف معامالت الصكوك فى عام
2008م مبنيا ً على صيغة األيجارة تليها املشاركة
بنسبة  .%17ولكن هذا اإلزدهار سوف يكون مرهونا ً
بإصالح النظام املالي في منطقة اخلليج التي
استأثرت بنمو  %54من جملة الصكوك الصادرة
في عام 2008م.
جتدر األشارة إلى أن السوق الدولي للصكوك قد
عانى من هبوط حاد في عام  ،2008حيث بلغت
الصكوك التي مت اصدارها حوالى  15بليون دوالر،
اي اقل من نصف ما مت اصدارها عام  2007والبالغة
حوالى  33بليون دوالر .وكان هنالك الهبوط في
الصكوك على مستوى العالم ،وكانت دول اخلليج
وجنوب شرق اسيا اكثرها تضررا غير ان ان الضرر
كان اكبر نسبيا على االولى .وكان هنالك تفاوت
كبير بني مختلف الدول في كال االقليمني .عانت
كل من الكويت والسعودية من اكبر معدل
هبوط ،باكثر من  %70بينما لم تسجل قطر اى
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ظاهرة سالبة .وفي حالة جنوب شرق اسيا ،فقد
سجلت ماليزيا ،والتي تعتبر اكبر سوق للصكوك
األسالمية فى العالم ،اكبر هبوط في اصدارات
الصكوك ،بينما ،وعلى العكس من ذلك متاماً،
تضاعفت معامالت الصكوك بسبعة اضاف في
اندونيسيا في عام .2008
وقد حدث اكثر الهبوط حدة في سوق الصكوك
في الربع الرابع من عام  ،2008وشكل بذلك اقل
اصدار للصكوك الربع السنوية منذ عام .2002
هذا وقد ساهمت العديد من العوامل في انخفاض
سوق الصكوك ،غير ان العامل االساسى هو االزمة
املالية العاملية والتي ادت الي نضوب السيولة،
اتساع الفجوة بني اسعار القروض وتآكل الثقة
الذى أدى الى ان تسود روح « الترقب واالنتظار» لدي
املستثمرين .غير ان مؤسسة «استاندرد آند بوور»
تتوقع ان ينتعش سوق الصكوك االسالمية في
بدايات عام  2010إذ من املتوقع ان يبدأ التحسن
في السوق لعاملي.
وبالرغم من اإلنخفاض الذي شهدته إصدارات
الصكوك فإن الطلب عليها مازال مستمراً.
ويعزي ذلك الي أن هنالك أكثر من  300مؤسسة
مالية تعمل وفقا ً للشريعة اإلسالمية ،مما يعطي
املستثمرين في الصكوك الضمان واإلطمئنان
واملالذ اآلمن لثروات املستثمرين في هذه الصناعة.
وبالرغم من أن الصكوك اإلسالمية التي يتم
تداولها في األسواق التقليدية غير معصومة
متاما ً من اخملاطر التي تنشأ فى أسواق اإلئتمان
التقليدية ،خاصة وإن الصكوك تعتبر من األدوات
اإلئتمانية .ولكن مبا أنها قائمة علي أصول حقيقية
وغير وهمية أو مزورة تتيح قدرا ً كبيرا ً من الثقة
واألطمئنان للمستثمرين ،خاصة أولئك الذين ما
زالوا يتعاملون مع املؤسسات املصدرة للسندات
بالصيغ التقليدية ،هذا ما جعل الصكوك
اإلسالمية أكثر رواجا ً واوسع انتشارا ً ومنوا ً بالرغم

من التأثير السلبي لتداعيات األزمة املالية العالية
علي ثقة املستثمرين.
أوضح البحث حول االسواق االستثمارية البديلة
التي تتعامل بالشريعة منو الصناديق االسالمية
مثل الصندوق االسالمي لراس املال اخلاص،
صناديق التحوط ( )Hedgingوالصناديق العقارية.
حيث يوجد حاليا اكثر من  500صندوق اسالمي
على نطاق العالم ،وتتوقع  Ernest and Youngان
يتضاعف حجم هذه الصناعة إلى أكثر من 950
صندوقا ً بحلول عام .2010وعلى الرغم من ان سوق
الصناديق االسالمية يعتبر صغيرا نسبيا ،فقد
شهد منوا غير مسبوق اذا اخذنا في االعتبار ان اول
صندوق للتحوط ( )Hedgingعلى اساس الشريعة
مت طرحه في بداية عام  2007بواسطة السمسار
العاملي نيو ايدج حيث مت توفير االستثمار االساسى
بواسطة البنك التجارى االهلي بالسعودية
( .)NCBومنذ ذلك التاريخ كثف الكثير من الالعبني
املشهورين على مستوى العالم مثل Duetsch
 HSBC ،Bankو Barclaysتعاونهم مع نظرائهم
في العالم االسالمي لطرح منتجات استثمارية
اسالمية بديلة متنوعة.1
استصحب منو الصكوك والصناديق األسالمية
زيادة كبيرة في انشطة التامني االسالمي والتي
يسيطر عليها بصورة كبيرة مستثمرو اخلليج.
بلغت معامالت التامني االسالمية (التكافل) اكثر
من بليون دوالر في دول اخلليج في عام  2006ومن
املتوقع ان تنمو باكثر من الضعف لتبلغ حوالى 2.1
بليون دوالر بحلول عام  .2010وعلى الرغم من ان
منطقة اخلليج كانت دوما اكبر سوق للتكافل من
حيث املعامالت املالية ،فان النمو االكبر كان في
بالد خارج منطقة اخلليج .وعلى سبيل املثال فان
النمو العاملي املركب للتكافل خالل الفترة -2004
 2006كان  ،%20.4غير ان شبه القارة الهندية
 )1املصدرGulf One Research Bulletin :

وافريقيا سجلتا منوا بلغ  %44و %33على التوالي.
وهذا يفوق بصورة واضحة النمو الذي سجل في
منطقة اخلليج لنفس الفترة والبالغ .%18
مما يبشر بنجاح أوسع للنظام املالي والصكوك
اإلسالمية بصفة خاصة بروز عمليات التمويل
املشترك  ،Syndicateوأصاب جناحا ً كبيرا ً في دول
اخلليج وماليزيا .ونسبة إلى أن هذه العمليات في
الغالب ما تكون مرتبطة بعمليات استثمارية فى
القطاعات احلقيقية مثل الصناعة والسياحة
والبنيات األساسية ...إلخ .يبشر ذلك بانطالق هذه
الصناعة بخطوات واسعة الي األمام ،فقد برزت
فرص جيدة في مجال متويل املشروعات املرتبطة
باألمن الغذائي العربى التي وجدت دعما ً ملموسا ً
من مؤمتر القمة العربية املنعقد في الكويت في
نوفمبر 2008م( .حسبما سوف يتم توضيحه فيما
بعد فى هذا البحث)
بالرغم من ازدهار سوق الصكوك اإلسالمية فإن
هناك بعض اخملاوف تساور املستثمرين حول أداء
السوق .وترتبط تلك اخملاوف:
 - 1افتقار سوق الصكوك اإلسالمية الي وجود مناخ
تشريعي ينظم عمل تلك اإلصدارات .حيث يفاجأ
املستثمرون أحيانا ً ببروز تضارب في الفتاوي حول
مطابقة صك ما ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 - 2تضاؤل الشفافية في بعض اإلصدارات مما حدا
ببعض املؤسسات املصدرة للصكوك العمل علي
حصول تقييم ائتماني من بعض املؤسسات العاملية
وذلك لتقليل مخاطر اإلكتتاب في بعض الصكوك.
 - 3إن عدم وجود سوق ثانوية يجعل تداول الصكوك
يتم بني مجموعة محدودة من املؤسسات واألفراد.
ويعود غياب السوق الثانوية الي محدودية عدد
اإلصدارات املطروحة من الصكوك الي جانب رغبة
حائزي الصكوك اإلحتفاظ بها ألنها مت ّثل عائدا ً
مضمونا ً لهم ،أو استخدامها كضمانات للحصول
علي التمويل من البنوك.
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إن تطوير أسواق الصكوك اإلسالمية يتطلب
اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
 /1سن مجموعة من األنظمة والقوانني واإلجراءات
ذات الصلة.
 /2إعتماد نظام يُعتمد عليه حول املوجودات وأصدار
الئحة حتكم طرح الصكوك اإلسالمية والوساطة
في مجاالت إصدارها وتداولها وتيسير إجراءاتها.
 /3وضع الضوابط والضمانات الكافية لعدم التالعب
بأموال املستثمرين باسم التصكيك ،باألضافة
إلى حتجيم اخملاطرالقانونية املرتبطة وخالل إصدار
الصكوك وسن الضاوابط التى تساعد وكاالت
ّ
التأكد من قانونية الصك
التصنيف اإلئتماني في
وقوته ،هذا الي جانب العمل علي رفع فعالية
شركات الوساطة العاملة فى صناعة الصكوك.
 /4إنشاء هيئة للرقابة الشرعية العليا املوحدة
لسوق املال لها املرجعية الشرعية العليا الكاملة
لشؤون السوق املالية وتراجع كل الصكوك.
 /5إنشاء وتفعيل وكاالت التصنيف اإلئتماني
اإلسالمية ذات املهنية العالية والتى تتمتع
باملصداقية.
 /6أن تستفيد الدول اإلسالمية من الصكوك في
متويل االستثمارات الكبرى.
التكافل اإلسالمى:
يعتبر التكافل مبدأ إسالميا ً هاماً ،وقد عرفه
العرب قدميا ً ويعتبر التكافل من املبادئ الهامة فى
اجملتمعات القدمية .إذ أن طبيعة احلياة األبتدائية
فى كل منحى منها تقتضى نوعا ً من التعاون
والتناصر ،أستمر التكافل مع الناس عموما ً إلى
يومنا هذا.
جاء األسالم وط ّور هذا املبدأ الفطرى فى حياة
األنسان واجلماعة إلى مبدأ كبير وعظيم من
الكائن الفرد املرتبط مبؤسسة األسرة والقرابة
بدرجاتها’ واألخوة فى اهلل تعالى ثم باألمة
واإلنسانية جمعاء .وجعلت لهذه الوحدة مقاصد
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ومبادئ موجهة’ وأحكام تشريعية متنوعة تضبط
هذا التكافل وتوجهه نحو أهدافه ومقاصده .ثم
تط ّور هذا املبدأ في اإلسالم ،مثال ومن ذلك التآخي
والتضامن والتكافل بني األنصار واملهاجرين في
املدينة املنورة ،واستمر هذا املبدأ في أشكاله
اخملتلفة في شكل جمعيات خيرية وصناديق
تضامن اجتماعية وروابط...الخ.
أخذ التكافل شكله احلديث في عام 1979م عند
تأسيس شركة التأمني اإلسالمية في السودان،
أحد روافد بنك فيصل اإلسالمي ،كأول شركة
توسعت صناعة
تأمني إسالمية ،ومنذ ذلك التاريخ ّ
التأمني التكافلي وازدهرت حتي بلغت عدد شركات
التكافل حوالي  165شركة في عام 2008م ،ويقدر
حجم األقساط حوالي  7.2مليار دوالر مقارنة بـ
 5.9مليار دوالر عام 2007م وتستحوذ دول مجلس
التعاون اخلليجي علي حصة  %35من جملة أقساط
التأمني اإلسالمية ،كما تبلغ حصة دول جنوب
شرق آسيا حوالي  22شركة والدول األفريقية
 %3.4بينما تستحوذ إيران علي حوالي  %48.6من
إجمالي السوق.1
وجاء في تقرير مؤسسة  Ernest and Youngأن
قطاع التأمني اإلسالمي التكافلي سوف يواصل
مبعدل يتراوح بني 30
النمو خالل الفترة القادمة
ّ
الي  %40سنويا ً ليصل الي  11مليار دوالر عام
2015م مقارنة بـ 3.4مليار عام 2007م .ومن املتو ّقع
أن يتم ذلك من خالل حتول عدد كبير من مؤسسات
التأمني التقليدي إلى نظام التكافل األسالمى،
ويعزي ذلك ألبتعاد صناعة التأمني اإلسالمية
عن بؤرة مخاطر األزمات .وأن الصناعة اإلسالمية
ال تتعامل في اإلستثمار في املشتقات املالية
املهيكلة وغير املضمونة .وهي أدوات الرهن ،مما
جعل هذه الصناعة محمية من مصادر اخلسارات
املوجعة منذ بداية األزمة املالية العاملية ،وخالل
 )1مجلة املصرفية اإلسالمية

األزمان السابقة التي برزت خالل العقود املاضية
بطبيعة احلال فإن التأمني التكافلي اإلسالمي ال
يتعامل مع اإلستثمارات في املشتقات احملرمة في
الشريعة اإلسالمية والتي ال تتفق مع مقاصدها
الكرمية .ونسبة لتأثر ببيئة العمل التي خيمت
عليها عواصف األزمة املالية وأ ّثرت علي قطاعات
اقتصادية كثيرة منها قطاع العقار وأسواق املال
وانخفاض وتيرة املشاريع الكبرى وحركة التجارة
العاملية مما أدى إلى تراجع استثمارات قصيرة األجل
ولكن بنسبة ضيئلة باملقارنة مع اخلسارات التي
تكبدتها شركات التأمني العاملة في إطار االنظام
التقليدي .هذا ويتوقع أن يعود قطاع التكافل الي
ازدهاره باملعدالت التي حققها خالل السنوات
اخلمس املاضية وذلك مبجرد ظهور اإلنتعاش
الفعلي.
لتجنّب اآلثار السالبة لبيئة العمل التي تغلب
عليها مخاطر األزمات ،ومقاومة تبعاتها املدمرة،
واكتساب احلصانة ضد مخاطرها فإن النظام املالي
اإلسالمي في حاجة لتنظيم عمله بهدف تعزيز
معايير احلوكمة والشفافية ،واكتساب القدرة
علي ابتكار وطرح منتجات وبرامج جديدة في
إطار مباديء الشريعة اإلسالمية ،وأكتشاف آليات
للتعامل مع األزمة املالية احلالية وبصفة خاصة
مع املتغيرات في أوضاع سوق التأمني الدولية.
وهذا يتط ّلب بدوره توفير الكوادر املؤهلة واملدربة
والقادرة علي التعامل مع تلك املتغيرات العاملية.
فبالرغم من التحديات التي تفرضها ضرورة العمل
في بيئة األزمة املالية احلالية فإنها من شأنها أن
تو ّلد فرص منو النظام املالي اإلسالمي خاصة مع
تزايد الدعوة الي تطبيق النظام اإلسالمي من قبل
بعض اخلبراء املاليني واملفكرين والسياسيني في
الدول الغربية.
إن شركات التأمني التكافلي ماضية في طريق
النمو واالزدهار بالرغم من العقبات التي أشرنا

إليها بعاليه ،وهذا جعل الناس يعتقدون ان هذا
القطاع مازال قادرا ً علي النمو مبعدالت تصل الي
 .%15وتقول شركة Price Water House Coopers
إن شركات التأمني العاملة بالتكافل ميكن أن
تنمو ست مرات خالل العقد املقبل علي اعتبار
أن مبالغ التأمني اجلديدة ميكن أن حتقق نسبة
منو مركبة مقدارها  %20لتصل الي  4مليار دوالر
وسيأتي معظم هذا النمو من شركات التأمني
التابعة لشركات التأمني التقليدي مبا فيها شركة
 Allianzوشركة  AVIVAوشركة  HSBCوشركة
 Prudentialفي بريطانيا.
التحديات التى تواجه قطاع التأمني التكافلى:
بالرغم من املستقبل املشرق الذي يبشر قطاع
صناعة التأمني التكافلي بالنمو العالي واالزدهار
علي النحو الذي مت تفصيله بعاليه إال أن هذا
القطاع يواجه اآلن مأزق التع ّرض ملطرقتني .فصناعة
التأمني التكافلي من جهة وبطبيعتها الهيكلية
التي حترم عليها االستثمار في املشروعات التي
ال تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومطرقة
مطالبة العمالء بسياسات تكافل توفر قدرا ً كبيرا ً
من عوائد استثمارية وادخارية مع ضمان وتوفير
احلماية لالستثمارات.
واملأزق هو أن األسواق احمللية آنيا ً غير كافية لتلبية
اإلحتياجات اإلستثمارية التي أخذت تتدفق علي
هذه الصناعة مما قد يضطرها الي اللجوء الي
استثمارات ذات مخاطر .وجاء في تقرير Ernest
 and Youngان هذه الشركات مضطرة الستثمار
ما يعادل  %60في األسهم و %10في العقارات
واملوجودات املادية األخرى.
بينما كانت شركات التأمني التقليدية تستثمر
أموالها في سندات اخلزانة األمريكية والتي كانت
تعتبر مالذا ً آمناً ،فإن شركات التكافل كانت
تستثمر في سندات األسواق احمللية التي كان ميكن
أن تخسر ما بني  50الي  %60من قيمتها.
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ومن أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمني
افتقار الدول اإلسالمية الي مؤسسات إعادة
تأمني تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية .لذا
تضطر مؤسسات التكافل اإلسالمية أن تعيد
تأمني منتجاتها لدي شركات إعادة تأمني أجنبية
في الواليات املتحدة أو أوربا التي ال تتعامل وفق
الشريعة اإلسالمية.
لتكتمل حلقة العمل اإلسالمي في مجال التكافل
فإن إنشاء مؤسسة إعادة تأمني إسالمية أصبح
ضرورة قصوى .ومبا أن إنشاء مثل هذه املؤسسات
في بدايته يحتاج الي موارد مالية وفنية عالية،
أري أن تساهم احلكومات في الدول اإلسالمية في
تأسيس هذه املؤسسات.
التمويل االسالمي املشترك ( )Syndicateومتويل
املشروعات:
تسجل مؤسسات التمويل االسالمية ،وال سيما
البنوك االسالمية ،غيابا ً واضحا ً فى مجال متويل
املشروعات .ويعود ذلك للفترة الطويلة املطلوبة
لتنفيذ املشروعات مثل مشروعات البنيات التحتية
الضخمة وللتعقيدات املرتبطة بهيكلة متويل
املشروعات وفق الشريعة ،من اجلانب االخر .ونتيجة
لذلك فان معظم مؤسسات التمويل االسالمية
اصبحت حتبذ التمويل قصير االجل ،وال سيما
في مجاالت العقارات والقروض الشخصية على
حساب مشروعات البنيات التحتية واملشروعات
اإلنتاجية ومن سلبيات هذه الظاهرة هى:
أوالً :ان تركيز املؤسسات االسالمية على متويل
التجارة قصير االجل سيؤدى إلى إقصائها إلى
هامش النظام املالي العاملي.
ثانياً :على الرغم من أن التمويل اإلسالمي
للعقارات والقروض الشخصية يؤدي دورا اقتصاديا
مهما ،إالّ ان له تاثيرا ً مباشرا ً محدودا ً على توسيع
االفاق االنتاجية لالقتصاد .النمو األقتصادى وزيادة
الدخول وخلق فرص عمل تساهم في استدامة
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الرفاه االقتصادي واالجتماعى يتم من خالل متويل
مشروعات البنيات التحتية واإلنتاجية.
ويالحظ أن منو التمويل اإلسالمي املشترك كان
افضل من النمو في سوق الصكوك في عام 2008
حيث توسع التمويل من  20بليون دوالر عام في عام
 2007الي اكثر من  27بليون دوالر عام  ،2008اي
بزيادة قدرها  .%32هذا وقد حقق التمويل املشترك
نوعا من الوقاية لسوق اإلقراض ضد الهبوط في
اصدار الصكوك .فى دول مجلس التعاون اخلليجى.
أن التفسير االكثر احتماال للزيادة في التمويل
املشترك يكمن فى االنكماش الذى حدث فى سوق
الصكوك .فعندئذ حتول املستثمرون إلى التمويل
املشترك كافضل بديل للصكوك وذلك لسببني.
السبب االول :هو ان ارتفاع معدالت «الليبور»
( )LIBORالذى صاحب ااملرحلة االولى من شح
االقراض وجعل االقتراض من خالل الصكوك
اكثر تكلفة .وعندما نضب سوق الصكوك حت ّول
املستثمرون إلى االقتراض من خالل التمويل
املشترك .ولكن عندما جتمدت اسواق االقراض على
املستوى الدولى في الربع األخير من عام 2008م،
تاثر سوق التمويل االسالمي املشترك أيضاً.
اما بشان متويل املشروعات فان املعلومات املتاحة
تشير الى ان عدد العمليات في ارتفاع .وعلى الرغم
من أن نصيب التمويل اإلسالمي في كل عملية
أقل من  %30من اجمالي متويل املشروع .ان هذا
االمر يستدعى زيادة جرعة التمويل االسالمي في
املشروعات ،نسبة للطلب املتنامي لالستثمار في
مشروعات البنية التحتية على املستوى الدولي .ففي
منطقة دول مجلس التعاون اخلليجي سوف تكون
هنالك فجوة ضخمة في متطلبات متويل مشروعات
البنية التحتية تبلغ أكثر من تريليون دوالر أمريكي
خالل السنوات الـ  10-5القادمة .ويشكل هذا الطلب
الضخم فرصة كبرى ملؤسسات التمويل اإلسالمية
لزيادة متويلها ملشروعات البنيات التحتية.

يعزى السبب في زيادة عمليات متويل املشروعات
مبنطقة دول مجلس التعاون اخلليجي لعدة عوامل
منها أرتفاع عدد االختصاصني الذين يعملون بالبنوك،
واملؤسسات القانونية واملؤسسات املشابهة والذين
ميتلكون القدرة على التعامل مع التعقيدات املرتبطة
بتمويل املشروعات وفقا ملبادئ الشريعة االسالمية.
كما ان هناك تغييرا ً ايجابيا ً فى النظرة الرسمية
للتمويل االسالمي على نطاق العالم مما مهد السبل
للزيادة في التمويل اإلسالمي للمشروعات.
وعلى الرغم من زيادة صفقات التمويل االسالمي
للمشروعات مبنطقة اخلليج ،فإن التقديرات تشير الي
ان هذه الصفقات شكلت اقل من  %10من اجمالي
صفقات متويل املشروعات مبنطقة اخلليج في عام
 .2007وتقدر “مييد” أن تصل حجم صفقات التمويل
اإلسالمي باملنطقة الى  25بليون دوالر في عام ،2012
أي حوالي  %25من اجمالي سوق متويل املشروعات
باخلليج .وفي ظل الوضع االقتصادي واملالي الراهن،
سيكون من الصعوبة مبكان حتقيق هذا الهدف .لذا
يتط ّلب من الدول واحلكومات واملؤسسات االسالمية
متعددة االطراف مثل البنك األسالمى للتنمية أن
يقوم بتوفير الضمانات املالية.
ومما ّ
يبشر بأنطالق هذه الصناعة بخطوات واسعة
إلى فرص االستثمار الواسعة في مجاالت البنيات
التحتية فى الدول األسالمية ،الدعم العظيم الذى
جتده هذه الصناعة للولوج في مجاالت األستثمار
املرتبطة باألمن الغذائي ،فقد برز أهتمام كبير فى
هذا الشأن فى مؤمتر القمة العربى املنعقد فى
الكويت فى نوفمبر 2008م.
كما ان انتعاش القطاعات اإلنتاجية التي تأثرت
سلبا ً باألزمة املالية ومآالتها االنكماشية سوف تو ّفر
فرصا ً عظيمة لهذه الصناعة .واجلانب اآلخر ،وحسب
الدراسات التي وردت في تقرير Gulf One Research
 Bulletin1في أكتوبر 2008م حول مجاالت االستثمار
1) Gulf One Research Bulletin

فإن منطقة اخلليج وحدها سوف تشهد فجوة متويل
تقدر بواحد تريليون دوالر خالل خمس
البنيات التحتية ّ
الي عشر سنوات املقبلة ،ويتوقع أن ترتفع مساهمة
القطاع املالي اإلسالمي من  %10من جملة متويل
املشروعات عام  2007الي نسبة  %25عام  2012لتصل
جملة االستثمار اإلسالمي في هذا القطاع الي حوالي
 25مليار دوالر .رغبة في بناء الثقة ودعم املصداقية
في املشروعات املتفقة مع الشريعة اإلسالمية،
واستقطاب االستثمار في مجاالت التمويل اإلسالمي،
بدأت بعض السلطات مثل االمارات العربية في منح
تغطية ضمانية للمشروعات اإلسالمية .فقد مت تعيني
بنك دبي اإلسالمي كوكيل ضمان حسابات .Escrow
وسيرا ً في نفس اإلجتاه وحتقيقا ً لنفس األهداف تقوم
األسواق في اململكة العربية السعودية بتوسيع
التمويل بصيغة املشاركة في األصول.
أما في البحرين فإن البنك املركزي يجاهد إلدخال
مستجدات ومنتجات متنوعة ،ويشمل هذا اجلهد
إعادة هيكلة بعض مؤسسات التمويل التقليدية
لتعمل وفق الشريعة اإلسالمية.
وفى دبى ،بالرغم من انفجار الفقاعة العقارية
بها ،فإنها تتمتع مبيزات عديدة علي جاراتها حيث
تعتبر دبى مركزا ً ماليا ً دوليا ً في منطقة الشرق
األوسط .هذا باإلضافة الي أنها شهدت منوا ً هائالً
قبل األزمة املالية ومن املتوقع أن تنتعش سوق
العقارات بحلول عام 2011م.
أما ماليزيا فإن مفوضية السندات قد أدخلت
مراشد لتعزيز عمل صناديق اجلملة ومتنح تلك
املراشد مديري الصناديق املرخصة مرونة أكثر
لتقدمي منتجات مستحدثة مبا في ذلك استراتيجية
مؤسسات استثمارات بديلة.
وتوسع اإلئتمان اإلسالمي
إن الفرص واسعة الزدهار
ّ
وذلك نسبة للتوسع املاثل في مجاالت اإلستثمار
املشتركة في كثير من الدول اإلسالمية واملتمثلة
في صناديق املعاشات والتأمني االجتماعي ..ويدعم
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ذلك ارتفاع مستوى الوعي في كثير من الدول
اإلسالمية وإدراك مزايا النظام اإلسالمي املتعددة،
التوسع في عدد السكان وانتشار
باإلضافة الي
ّ
اإلسالم.
تنشيط التمويل االسالمى للمشروعات:
يتط ّلب متويل املشروعات الكبرى ،بصفة عامة،
توفير موارد مالية ضخمة كما أنه يكتنفه
مخاطر عالية .ان التعقيدات املرتبطة بهيكلة
التمويل اإلسالمي للمشروعات باإلضافة إلى
اخملاطر العالية للتعثر جتعل من التمويل االسالمي
للمشروعات حتديا ً كبيرا ً قد يعوق األستثمار .واحدى
الوسائل لتخفيض مخاطر التعثر وجذب املمولني
للمشروعات االسالمية ،هي توفير الضمانات
املالية احلكومية .وجتدر االشارة ان الضمانات
املالية لعبت دورا هاما في التمويل التقليدي
للمشروعات ،والذي تساهم من دون شك في رفع
تصنيف الشركات وقدرتها على االستدانة مما
يساهم بدوره فى متكينهم من احلصول على متويل
قليل التكلفة .ان مؤسسات التمويل الدولية مثل
البنك الدولي توفر الضمانات املالية لدعم متويل
املشروعات الكبيرة في الدول النامية.
وفي حالة الدول اخلليجية ،فان املساهمة النشطة
للحكومات في توفير الضمانات املالية ستجد
ترحيبا ً كبيرا ً من عدة أوجه:
أوالً :ان الثروات النفطية الضخمة للمنطقة مكنتها
من تكوين احتيايطيات ضخمة للعمالت الصعبة
والتي بدورها متكن احلكومات من لعب دور الضامن
اجليد لعقودات متويل املشروعات االسالمية.
ثانياً :من الناحية االجتماعية  -االقتصادية ،فان
للحكومات التزام سياسي وأدبي بتقدمي خدمات
البنيات التحتية األساسية الالزمة لرفاهية وتطور
اإلقليم .غير إنه وكما هو معروف فإن الفجوة
التمويلية الضخمة ملشروعات البنية التحتية في
الدول األسالمية توضح أن احلكومات ال تستطيع
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مقابلة هذه التحديات .لذا البد من دعم مجهودات
احلكومة باستثمارات القطاع اخلاص.
وعليه فان الضمانات احلكومية املالية ميكن ان
توفر الثقة وتدعم قدرة املشروعات املستندة على
الشريعة على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي ستجذب
املستثمرين من القطاع اخلاص للتمويل اإلسالمي
للمشروعات.
ثالثاً :إن املساهمة النشطة للحكومات في
التمويل اإلسالمي للمشروعات سيغريهم
لالسراع في إصالح البيئة القانونية والتنطيمية
واملؤسسية لزيادة فاعلية عمليات التمويل
اإلسالمي للمشروعات.
رابعاً :زيادة حجم املشروعات املمولة بصيغ
اسالمية من خالل الضمانات احلكومية سيحسن
الوضع املالي للحكومات من خالل زيادة احلصيلة
الضريبية املرتبطة بهذه املشاريع.
وعليه فان امتام املشروع بنجاح سيجلب املنفعة
جلميع االطراف :ستجني احلكومة موارد من
الضريبة ،املمولني سيحصلون على اصل الدين
زائدا جزء من االرباح واملساهمني سيحصلون على
القيمة املتبقية.
أداء التمويل اإلسالمي:
يتضح من أداء االقتصاد اإلسالمي أعاله أن التمويل
االسالمي شهد خالل العقد املاضي منوا ً عاليا ً غير
مسبوق ،ومن املتوقع أن تواصل هذه الصناعة
مستوي النمو العالي الراهن في املستقبل .إن
الدروس املستقاه من جتربة األزمة املالية العاملية
الراهنة تؤكد أهمية الفلسفة واملبادئ التي
اعتمد عليها التمويل االسالمي في صموده ضد
األزمة العاملية .وسوف يساعد هذا الصمود هذه
الصناعة وقدرتها علي مواجهة األزمة بسهولة
علي زيادة جاذبية صناعة التمويل االسالمي
ومبادئ الشريعة االسالمية التي اعتمدت عليها
لدي النظم التقليدية.

والسؤال الهام واملطلوب اإلجابة عليه هو مدى
قدرة أداء التمويل اإلسالمي علي مواكبة معايير
املؤشرات العاملية الرئيسية ،ومامدي قدرة كل
من التمويل االسالمي والتقليدي علي االستفادة
من جتربة كل منهما من اآلخر في التعامل مع
األزمة املالية.؟ واملؤشرات الرئيسية هي :مؤشرات
داو جونز للسوق اإلسالمي ،ومؤشرات مورجان
استتالي كابيتال اإلسالمية ومؤشرات اندونيسيا
اإلسالمية ومجموعة مؤشرات عاملية أخري .هذا
وتظهر مؤشرات دو جون نتائج متعددة لألسواق
اإلسالمية.
مؤشرات داو جونز لألسواق األسالمية:1
يوليو
2008
داو جونز لالسواق
اإلسالمية مؤشرات
(آسيا -باسيفيك)

يناير/
يوليو
2008

الربع األول عام 2007

األسواق
التقليدية
12,6%

األسواق
اإلسالمية
10,5%

الربع الثاني عام 2007

14,4%

23,03%

الربع الثالث عام 2007

15,32%

26,16%

الربع الرابع عام 2007

6,63%

16,39%

الربع األول عام 2008

-1,31%

4,04%

الربع الثاني عام 2008

-7,47%

-1,68%

الربع الثالث عام 2008

-15,12%

-24,05%

الربع الرابع عام 2008

-29,77%

-38,77%

13,91% -14,13%- -5,82%

مؤشرات باسفيك برازيل-18,33% -7,74% ،
الهند ،روسيا ،الصني
BRIC
مؤشرات مجلس تعاون
اخلليج

يوليو 2007
يوليو 2008

مقارنة مؤشرات داو جونز بني األسواق اإلسالمية
2
والتقليدية
مقارنة التغيرات الربع سنوية بالعام السابق

+5,98% -3,43%
+8,7%

االسواق اإلسالمية
DOWJOHANS
SUSTAINABILITY

+2,32%

مؤشرات دوجون لألسواق
الناشئة اإلسالمية
تظهر نتائج متغيرة ألداء
األسواق اإلسالمية علي
حسب األداء في املناطق
اخملتلفة.

+13,01% -6,23%

 )1املصدرGulf One Research Bulletin :

+6,55%

+15,44%
-2,5%

-11,33%

املؤشرات أعاله توضح تفوق أداء األسواق اإلسالمية
فيما عدا في الربع الثالث والرابع في عام  2008وذلك
نسبة للتدهور املريع في أداء الصكوك اإلسالمية
حسبما مت توضيحه مبكان آخر من هذا البحث.
 )2املصدرGulf One Research Bulletin :
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التحديات التى تواجه مؤسسات التمويل
اإلسالمي:
بالرغم من أن مؤسسات صناعة التمويل اإلسالمي
قد حققت جناحات كبيرة خالل السنوات األخيرة
املاضية االأنها تواجه حتديات عديدة والتي ميكن
أن تؤثر سلبا ً علي مسار هذه الصناعة إذا لم يتم
مواجهتها فورا .وفيما يلي تلك التحديات:
 /1محدودية املنتجات اإلسالمية وعدم توسعها مما
يتطلب إحداث تنويع املنتجات ورفع قدرة اإلئتمان
علي جذب العمالء ،خاصة العمالء الذين يتعاملون
مع النظم التقليدية.
 /2ضعف البيئة التشريعية واملؤسسية والضوابط
يعتبر عائقا ً أساسيا ً لتطوير النظام اإلسالمي .فإن
تعدد هيئات الرقابة الشرعية والقيام باصدار فتاوي
وتشريعات متضاربة يعوق إيجاد إطار تشريعي
متناسق وهياكل رقابية منضبطة .وأرجو اإلشارة
هنا الي أنه في غياب إطار تشريعي سليم وأسواق
مالية ذات كفاءة عالية تتمتع بالشفافية الواسعة
فإن دور النظام املالي اإلسالمي في األسواق املالية
العاملية سوف يستمر محدودا ً جداً.
 /3افتقار مؤسسات التمويل اإلسالمي الي موارد
بشرية مدربة وذات كفاءة عالية يعوق احداث
حتديث النظام وتوفير القدرات اإلدارية والبحثية
الالزمة لتطوير النظام املالي اإلسالمي.
 /4تعتبر سوق الصكوك أكثر املنتجات اإلسالمية
توسعا ً ومنواً ،ولكنها اصطدمت مبشكلة ندرة
السيولة املالية نتيجة لعوامل عديدة من أهمها
تركيز امللكية والتنوع الكبير لهياكل الصفقات
وجتزئة املناطق وعدم ترابطها ببعض.
 /5محدودية األسواق املالية امللتزمة بالشريعة
اإلسالمية .وان معظم األسواق املالية تتعامل
بنظام املرابحة ويتعامل بها املضاربون الذين
اليتمتعون بسمعة حميدة.
 /6املصارف اإلسالمية ما زالت تعاني من ضعف
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رأس املال باملقارنة بالبنوك األخرى في القطاع
املصرفي التقليدي ،ومازالت املصارف عاجزة عن
التعامل في االستثمارات طويلة األجل ،والتركيز
بدال ً من ذلك على العمليات قصيرة األجل.
 /7من أهم مهددات تطور املصارف اإلسالمية
محدودية القطاعات التي يتعامل بها والتركيز في
التعامل في قطاع العقارات كنشاط أساسي .وقد
أدي ذلك الي تعرض القطاع املصرفي للصعوبات
عندما تعرض قطاع العقارات في اخلليج إلى
تداعيات األزمة املالية الراهنة.
هذا من املعلوم ان االستثمار في قطاع العقار
ال ينعكس بصورة واضحة علي منو الناجت احمللي
اإلجمالي .لذا ال بد من تنويع مجاالت االستثمار
حتي ينعكس أثر التمويل اإلسالمي علي النمو
االقتصادي االجمالي في العالم اإلسالمي.
اخلطوات القادمة:
النطالق النظام املالي اإلسالمي وجعله يحتل
مكانه في النظام املالي العاملي ال بد من إيجاد
حلول عاجلة ولتحقيق ذلك:
 /1هنالك حاجة عاجلة لترقية هيكل النظام املالي
اإلسالمي من خالل تطوير معايير هياكل القوانني
والعقودات ،وضوابط احليطة وتطوير املمارسة
احملاسبية والرقابية املرتبطة بإدارة اخملاطر واحداث
هياكل ملنتجات جديدة.
 /2بذل اجلهود للتنسيق والتوحيد بني اآلراء اخملتلفة
حول التشريعات اإلسالمية اخلاصة باألدوات
واملنتجات اإلسالمية.
 /3النظام املالي اإلسالمي مكون من مؤسسات
صغيرة ذات أثر محدود فى مجال وظائفها وينبغى
العمل على زيادة مالءة هذه املؤسسات عن طريق
الدمج وإعادة الهيكلة وذلك إليجاد مؤسسات
كبري وتنويع مجال العمل ورفع كفاءتها وتأثيرها
في األسواق.
 /4النظام املالي اإلسالمي في حاجة ماسة الي

إعادة الهندسة والتقومي والتحديث حتي يستطيع
املساهمة فى دعم املشروعات اإلمنائية والبنيات
التحتية ومتويل القطاع اخلاص .إن دور النظام
اإلسالمي في أسلمة املشروعات ال يتجاوز  %30فقط.
لتحقيق هذا الهدف يجب العمل علي تطوير
صيغة املشاركة في الربح واخلسارة.
اخلالصة:
إن النظرة املستقبلية للتمويل اإلسالمي ،خاصة
خالل املدي الطويل مشجعة جداً .إذ من املؤمل
أن تنمو صناعة التمويل اإلسالمي وتزدهر ولكن
في ذات الوقت من املتوقع أن تواجه هذه الصناعة
بعض التحديات املتمثلة في دعم وإيجاد البيئة
املساندة لتطور وازدهار صناعة التمويل اإلسالمي
ومتكينها من أن تكون قادرة علي التعامل مع
األدوات التمويلية املتطورة املتفقة مع الشريعة
األسالمية .وبذلك تستطيع صناعة التمويل
حتقيق مزيد من التطور واإلزدهار والنجاحات خاصة
إذا مت إحداث تطوير في مجال هندسة أدوات الرقابة
النقدية والتمويل احلكومي املتفقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية.
إن األزمة املالية العاملية الراهنة قد أتاحت للنظام
املالي اإلسالمي فرصة نادرة للتطور والتمدد في
اجلبهات العاملية العريضة إذا ما مت إحداث التطوير
والتحديث املنشود وخلق بيئة العمل املواتية.
لقد استطاعت األسواق املالية في كل من دول
اخلليج والباكستان وماليزيا ودول إسالمية أخري
أن تخطو خطوات واسعة في ترقية املنتجات
اإلسالمية وهندسة مزيد من األدوات املالية
املتفقة مع الشريعة اإلسالمية .ولكن مازالت
هناك خطوات هامة أخري قبل أن تصل صناعة
التمويل اإلسالمي الي الهدف املنشود ،إذ مازال
ثقل تعامل صناعة التمويل اإلسالمي مركزا ً علي
قطاعات املدي القصير والقطاعات غير املنتجة في
االقتصاد .حتي تستطيع صناعة التمويل اإلسالمي

املساهمة في حتقيق األهداف االقتصادية الكلية
واالجتماعية ،خاصة في مجاالت توليد فرص
العمل وزيادة الدخول وحتقيق الرفاهية االقتصادية
واالجتماعية املستدامة .ولتحقيق هذا مطلوب
من صناعة التمويل اإلسالمي التحول من مجاالت
التمويل قصير األجل الي مجاالت طويلة األجل
ومتويل مشروعات البنيات التحتية الكبرى وحتقيق
ذلك يتط ّلب أعادة هيكلة رؤوس أموال املؤسسات
املصرفية ورفع قدراتها املالية واألدارية وتطوير
نظم عملها.
التحديات التى تواجه النظام االقتصادى واملالى
األسالمى:
إن جناح النظام االقتصادي واملالي في جتاوز تداعيات
األزمة املالية العاملية جعل املؤسسات املالية في
الغرب تنظر إلى النظام املالي اإلسالمي علي أنه
احلل األمثل لألزمة .وذلك اعترافا ً من اخلبراء املاليني
والالعبني في األسواق املالية العاملية بجدوى
النظام املالى األسالمى .وان العوامل واألدوات التى
أفضت الي األزمة املالية احلالية هو أنشطة وأدوات
محرمة علي املؤسسات املالية التي تلتزم في
نشاطها بأحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها،
وقد أدركوا أنه لو مت تطبيق الشريعة اإلسالمية
تطبيقا ً صحيحا ً ومت استيفاء متطلباتها وقواعدها،
مثل األمانة والعدل والشفافية واملشاركة في
الربح واخلسارة...الخ ،رمبا جتاوز العالم تداعيات
األزمة املالية العاملية ومخاطرها املفجعة،
ولتفادي العالم اخلسارات التي جتاوزت مليارات
الدوالرات التى تكبدتها السلطات من موارد دافعى
الضرائب ،ولكانت الصيرفة التقليدية أكثر حذرا ً
عند اختبار الصفقات التي متولها باملشاركة بعيدا ً
عن حبائل تزوير وكاالت املعايير والتصنيف التي
تقوم بوضع املعايير وتصنيف املشروعات والعمالء.
هذا وان اإلئتمان القائم علي الفائدة يعتمد علي
ترويج انحياز متوارث في صف األغنياء .وعليه
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فإن الوصول للنظام املالي التقليدي يقتصر علي
األغنياء ويحجب التمويل عن الفقراء ،هذا وعندما
تقوم البنوك باستخدام اإلقراض املعتمد علي
الفوائد ويتم تأمينه بضمان لإلئتمان فإن البنك
املقرض عندئ ٍذ يعزل نفسه عن مخاطر عمالئه مما
يفضي الي تضارب حاد في املصالح وفي معظم
احلاالت فإن املسؤول املصرفي الذي يو ّقع علي
الصفقة يكون بعيدا ً عن املسؤولية هذا إذا لم
يكن قد تقاعد عن العمل.
يوضح مؤشر  Morgan Stanly Capitalالتفوق
النسبي للتمويل اإلسالمي علي النظام التقليدي
خالل الربع األخير من عام 2008م وأوائل 2009م
وكانت املؤشرات سالبة بشكل كبير للنظام
التقليدي ،وإن مقدار اخلسائرأقل بكثير بالنسبة
للتمويل اإلسالمي مقارنة بالتمويل التقليدي.
هذا وحققت البنوك اإلسالمية ،مثل بنك الراجحى
وبنك قطر اإلسالمى ،مراكز متقدمة علي البنوك
التقليدية الكبرى ،مثل بنك باركليز واستاندرد
تشارترد ،فيما يتعلق بنسب عوائدها علي حقوق
املساهمني ،وتعد هذه االجتاهات دليالً قويا ً علي
الثقة في التمويل اإلسالمي مقارنة بالتمويل
التقليدي .ومع ذلك فإن مزايا وفضائل التمويل
اإلسالمي ال تقف عند هذا احلد بل تتجاوز ذلك الي
مزاياه في حتقيق اإلستقرار في مفاصل االقتصاد
الكلي .فإن سياسات البنوك املركزية والتجارية
وقدرتها علي خلق األموال من العدم وضخها
تفجر التضخم
للتداول وما يترتب علي ذلك من ّ
وارتفاع األسعار في االقتصاد.
كما ّ
أكد تقرير وكالة التقييم اإلئتماني الدولية
“موديز” إمكانية ارتفاع حجم التمويل اإلسالمي
من  700مليار دوالر حاليا ً الي  4تريليون دوالر في
غضون السنوات املقبلة ومن جانبها أصدرت شركة
اإلستشارات اإلدارية  Arthur D. Littleاألمريكية
مؤخرا ً في تقريرها بعنوان “التمويل اإلسالمي يبلغ
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مرحلة النضج ”Islamic Finance Come of Age
أشارت فيه الي الطفرة الهائلة التي شهدتها
أنشطة التمويل اإلسالمي واعتبرتها فرصة واعدة
لصناعة اخلدمات املالية العاملية وتوقعت Arthur
 D. Littleأن يرتفع إجمالي أصول التمويل اإلسالمي
حول العالم الي  4تريليون دوالر بحلول ،2015
واختار التقرير األمريكي عشرة أسواق فى الدول
اإلسالمية مختارة 1كل منها يتيح فرصا ً مختلفة
للمستثمر الغربي نتيجة ملستوياتها املتنوعة من
النضج والتط ّور السوقي.
من جانب آخر فإن دواعي إقبال املؤسسات
األمريكية واألوربية علي املصارف اإلسالمية يعزي
الي حاجة هذه املؤسسات إلى أموال النفط ،مما
جعل بعض الدول الغربية تقوم بالترويج للتمويل
اإلسالمي الي جانب املزايا املذكورة أعاله ،محاولة
إلعادة تدوير أموال النفط في عواصمها املالية،
والنقاذ أسواقها املالية املنهارة .هذا وقد سبق أن
قامت بعض الصناديق والثروات السيادية ووضعت
أموالها في مراكز مالية غربية ،خاصة في الـ
 .Wall-Streetوعلي أي حال فإن سقوط احلواجز
الثقافية واألفكار العدائية ضد اإلسالم سوف
يدعم مراكز املؤسسات املالية اإلسالمية وترويج
توسع مجاالت العمل
التمويل اإلسالمي إثر
ّ
للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية في هذه
األسواق اجلديدة خارج العالم اإلسالمي.
إن صمود نظام التمويل اإلسالمي أمام عاصفة
األزمة املالية العاملية قد أفضي الي إدراك
االقتصاديني أهمية املباديء واألحكام اإلسالمية
التي استند عليها نظام التمويل اإلسالمي في
صموده ،وذلك في وقت انهار فيه النظام املالي
التقليدي أمام العاصفة وفقد البوصلة التي حتدد
اجتاهات مساره فاختل توازنه االقتصادي وأضحي
يبحث عن نظام جديد يوفر له تأمينا ً أفضل ،ويعيد
 )1انظر الشكل رقم ()1

له بوصلته الجتاهات مسارهّ ،
وميكن األسواق املالية
العاملية من تلبية احتياجات مجتمع األعمال
وقطاعات وصناعات اإلئتمان والبورصات والتأمني،
سحب األزمة املالية مازالت تخيم علي
خاصة فإن ُ
أجواء تلك األسواق .فقد وجد االقتصاديون واخلبراء
املاليون ضالتهم في النظام اإلسالمي ،حيث
أدركو من خالل صموده أمام العاصفة أن مبادئ
أحكام الشريعة اإلسالمية ال تسمح للمؤسسات
امللتزمة بها في أنشطتها بالتعامل في املنتجات
واألدوات ،واإلستثمار في األسواق املسمومة التي
ساهمت بقدر كبير في انفجار األزمة املالية .كما
متنع العقيدة اإلسالمية ومبادئها التي حتكم
التعامل في شتي أمور احلياة ،الظلم والغش والربا
والغرر واجلهالة والتعامل باملشتقات...الخ .في
املقابل تدعو املباديء اإلسالمية باإللتزام بالعدل
والشفافية واإلحسان واإليثار والتكافل والتعاون
علي البر والتقوى ،وكل الفضائل التي حتقق
لإلنسانية األمن والسعادة.
كما جاء فى قوله تعالى فى االَيات التالية تعضدها
السنة النبوية
اَيات النهى عن أكل أموال الناس بالباطل وسائر
صور املعامالت الفاسدة:
يَا أَي ُّ َها الَّ ِذي َن آ َ َمنُوا ال َ ت َأ ْ ُكلُوا أ َ ْم َوالَ ُك ْم ب َ ْين َُك ْم
َ
اض ِمن ُْك ْم وال َ ت َ ْق ُتلُوا
بِالْ َب ِ
اط ِل إِال َّ أ ْن تللهَّ َُك َو َن تجِ َار َ ًة َع ْن تَرَ ٍ
َكا َن ب ِ ُك ْم ر َ ِحي ًما ( )29النساء
س ُك ْم إ ِ َّن ا
أَن ْ ُف َ
آيات النهى عن التعامل بالربا:
الَّ ِذي َن يَأ ْ ُكلُو َن الرِّبَا ال َ ي َ ُقو ُمو َن إِال َّ َك َما ي َ ُقو ُم الَّ ِذي
يَتَخَ َّب ُط ُه َّ
الش ْي َ
س ذَلِ َك بِأَن َُّه ْم َقالُوا إِنمَّ َا
طا ُن ِم َن المْ َ ِّ
للهَّ
ُ
الْ َب ْي ُع ِم ْث ُل الرِّبَا وَأ َ َح َّل ا الْ َب ْي َع وَ َحرَّ َم الرِّبَا َف َم ْن
َجا َء ُه َم ْو ِع َ
سلَ َ
ف وَأ َ ْم ُر ُه
ظ ٌة ِم ْن رَب ِّ ِه َفانْت ََهى َفلَ ُه َما َ
للهَّ
يها
اب النَّار ِ ُه ْم ِف َ
إِلَى ا ِ وَ َم ْن َعادَ َفأُولَ ِئ َك أ َ ْ
ص َح ُ
خَ الِ ُدو َن ( )275البقرة
َ
للهَّ
يَا أَي ُّ َها الَّ ِذي َن آ َ َمنُوا ات َّ ُقوا ا وَذَرُوا َما ب َ ِق َي ِم َن الرِّبَا
ني (َ )278فإ ِ ْن لَ ْم ت َ ْف َعلُوا َفأْذَن ُوا ب ِ َحرْ ٍب
إ ِ ْن ُك ْن ُت ْم ُم ْؤ ِم ِن َ

وس أ َ ْم َوالِ ُك ْم ال َ
سولِ ِه وَإ ِ ْن تُ ْب ُت ْم َفلَ ُك ْم رُ ُء ُ
هلل وَر َ ُ
ِم َن ا ِ
ت َْظلِ ُمو َن وَال َ ت ُْظلَ ُمو َن ( )279البقرة
آيات األمر بالعدل فى سائر املعامالت املالية:
س ًّمى
يَا أَي ُّ َها الَّ ِذي َن آ َمنُوا ْ إِذَا ت َ َدايَن ُتم ب ِ َدي ْ ٍن إِلَى أ َ َج ٍل ُّم َ
َف ْ
اك ُت ُبو ُه وَلْ َي ْك ُتب ب َّ ْين َُك ْم َكات ِ ٌب بِالْ َع ْد ِل وَال َ يَأ ْ َب
َكات ِ ٌب أ َ ْن ي َ ْك ُت َب َك َما َعلَّ َم ُه اللهّ ُ َفلْ َي ْك ُت ْب وَلْ ُي ْملِ ِل
للهّ َ
س ِم ْن ُه
الَّ ِذي َعلَ ْي ِه الحْ َقُّ وَلْ َيت َِّق ا رَب َّ ُه وَال َ ي َ ْبخَ ْ
َ
ض ِعيفا ً
س ِفيها ً أ َ ْو َ
ش ْيئا ً َفإن َكا َن الَّ ِذي َعلَ ْي ِه الحْ َقُّ َ
َطي ُع أَن يمُ ِ َّل ُه َو َفلْ ُي ْملِ ْل وَلِ ُّي ُه بِالْ َع ْد ِل
أَوْ ال َ ي َ ْ
ست ِ
است ْ
َش ِه ُدوا ْ َ
ش ِهي َدي ْ ِن من ر ِّ َجالِ ُك ْم َفإِن لَّ ْم ي َ ُكون َا
وَ ْ
الش َه َداء أنَ
َ
ض ْو َن ِم َن ُّ
َان ممِ َّن تَرْ َ
ر َ ُجلَينْ ِ َفرَ ُج ٌل وَا ْمرَأت ِ
َض َّل إ ْ ْح َدا ُه َما َف ُت َذ ِّكرَ إ ِ ْح َدا ُه َما األُخْ رَى وَال َ يَأ ْ َب
ت ِ
ُّ
ص ِغيرا ً
َسأ َ ُم ْوا ْ أَن ت َْك ُت ُب ْو ُه َ
الش َه َداء إِذَا َما دُ ُعوا ْ وَال َ ت ْ
للهّ
س ُ
ط ِعن َد ا ِ وَأ َ ْقو ُم
أَو َك ِبيرا ً إِلَى أ َ َجلِ ِه ذَلِ ُك ْم أ َ ْق َ
لِ َّ
اضرَ ًة
لش َهادَ ِة وَأَدْن َى أَال َّ تَرْت َابُوا ْ إِال َّ أَن ت َُكو َن تجِ َار َ ًة َح ِ
َاح أَال َّ ت َْك ُت ُبو َها
س َعلَ ْي ُك ْم ُجن ٌ
تُ ِدي ُرون ََها ب َ ْين َُك ْم َفلَ ْي َ
وَأ َ ْ
ضآر َّ َكات ِ ٌب وَال َ َ
ش ِهي ٌد وَإِن
ش ِه ُد ْوا ْ إِذَا ت َ َباي َ ْع ُت ْم وَال َ يُ َ
ت َ ْفعلُوا ْ َفإنَّه ُفسو ٌق ب ُكم وات َّ ُقوا ْ اللهّ َ ويعلِّم ُكم اللهّ ُ
َ
ِ ْ َ
ِ ُ ُ
َُ َ ُ ُ
ُ
وَاللهّ ب ِ ُك ِّل َ
يم( )282البقرة
ش ْي ٍء َعلِ ٌ
للهّ َ
َات إِلَى أ َ ْهلِ َها وَإِذَا
إ ِ َّن ا يَأ ْ ُم ُر ُك ْم أَن تُؤدُّوا ْ األ َ َمان ِ
ح َكم ُتم ب النَّاس أَن تحَ ْ ُكموا ْ بالْعدل إن اللهّ َ
ُ ِ َ ْ ِ ِ َّ
َينْ َ
َ ْ
ِ
للهّ
َ
صيراً()58
ن ِ ِع َّما ي َ ِع ُظ ُكم ب ِ ِه إ ِ َّن ا
َكا َن َ
س ِميعا ً ب َ ِ
النساء.
َ
ان وَإِيتَاء ذِي الْ ُقرْبَى
س
إ ِ َّن اهلل يَأ ْ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل وَاإل ِ ْح َ
ِ
وَيَن َْهى َع ِن الْ َف ْح َ
شاء وَالمْ ُ َ
نكرِ وَالْ َب ْغ ِي ي َ ِع ُظ ُك ْم
لَ َعلَّ ُك ْم ت َ َذ َّك ُرو َن( )90النحل
آيات األمانة:
الس َماوَ ِ َْ
ال
إِن َّا َعرَ ْ
ضنَا األ َْ َمان َ َة َعلَى َّ
ض وَالجْ ِ َب ِ
ات وَاألر ْ ِ
َفأَبَينْ َ أَن ي َ ْح ِملْن ََها وَأ َ ْ
نسا ُن
ش َف ْق َن ِمن َْها وَ َح َملَ َها اإل ِ َ
إِن َّ ُه َكا َن َظلُوما ً َج ُهوالً( )72االحزاب
للهّ َ
َات إِلَى أ َ ْهلِ َها وَإِذَا
إ ِ َّن ا يَأ ْ ُم ُر ُك ْم أَن تُؤدُّوا ْ األ َ َمان ِ
ح َكم ُتم ب النَّاس أَن تحَ ْ ُكموا ْ بالْعدل إن اللهّ َ
َينْ َ
ُ ِ َ ْ ِ ِ َّ
َ ْ
ِ
للهّ
َ
صيراً{}58
ن ِ ِع َّما ي َ ِع ُظ ُكم ب ِ ِه إ ِ َّن ا
َكا َن َ
س ِميعا ً ب َ ِ
النساء

27

آيات النهى عن اخليانة:
وَإِن يُرِي ُدوا ْ ِخ َيانَت ََك َف َق ْد خَ انُوا ْ اللهّ َ ِمن َق ْب ُل َفأ َ ْم َك َن
من ُْهم واللهّ ُ
يم( )71االنفال
ِ ْ َ
يم َح ِك ٌ
َعلِ ٌ
للهَّ
ُ
َ
َ
ِّ
ً
ُ
َّ
َ
َ
وط
ضرَ َب ا
َ
ُوح وَا ِ ْمرَأ َة ل ٍ
َمثال لل ِذي َن ك َف ُروا ا ِ ْمرَأ َة ن ٍ
صالحِ َينْ ِ َفخَ انَتَا ُه َما
َكانَتَا تحَ ْ َت َع ْب َدي ْ ِن ِم ْن ِع َبادِن َا َ
َفلَ ْم ي ُ ْغ ِن َيا َعن ُْه َما ِم َن اللهَّ ِ َ
ش ْيئا ً وَ ِق َ
يل ادْخُ الَ النَّار َ
ني( )10التحرمي
اخلِ َ
َم َع ال َّد ِ
للهّ
َ
ذَلِ َك لِ َي ْعلَ َم أَن ِّي لَ ْم أَخُ ْن ُه بِالْ َغ ْي ِب وَأ َ َّن ا ال َ ي َ ْه ِدي
ني( )52يوسف
َك ْي َد الخْ َائ ِ ِن َ
آيات اإلحسان:
للهّ َ
س
ان وَإِيتَاء ذِي الْ ُقرْبَى
إ ِ َّن ا يَأ ْ ُم ُر بِالْ َع ْد ِل وَاإل ِ ْح َ
ِ
وَيَن َْهى َع ِن الْ َف ْح َ
شاء وَالمْ ُ َ
نكرِ وَالْ َب ْغ ِي ي َ ِع ُظ ُك ْم
لَ َعلَّ ُك ْم ت َ َذ َّك ُرو َن( )90النحل
سا ُن( )60الرحمن
اإلح َ
اإلح َ
ان إِالّ ْ
َه ْل َجزَاء ْ
س ِ
وَإِذْ ُقلْنَا ادْخُ لُوا ْ َهـ ِذ ِه الْ َقرْي َ َة َف ُكلُوا ْ ِمن َْها َح ْيثُ
س َّجدا ً وَ ُقولُوا ْ ِح َّ
ط ٌة
ش ْئ ُت ْم ر َ َغدا ً وَادْخُ لُوا ْ الْ َب َ
اب ُ
ِ
ْ
لمْحُ
ن َّ ْغ ِفرْ لَ ُك ْم خَ َ
طاي َ ُ
ني( )58البقرة
س ِن َ
اك ْم وَ َ
سنَزِي ُد ا ِ
للهّ
يل ا ِ وَال َ تُلْ ُقوا ْ بِأَي ْ ِد ُ
يك ْم إِلَى
س ِب
وَأَن ِف ُقوا ْ ِفي َ
ِ
للهّ َ
ني()195
س ِن َ
س ُن َوا ْ إ ِ َّن ا ي ُ ِح ُّب المْحُ ْ ِ
الت َّْهلُ َك ِة وَأ َ ْح ِ
البقرة
آيات اإليثار:
وَالَّ ِذي َن ت َ َب َّو ُؤوا ال َّدار َ وَاالِْميَا َن ِمن َق ْبلِ ِه ْم ي ُ ِح ُّبو َن َم ْن
اج ًة ممِّ َّا أُوتُوا
اجرَ إِلَ ْي ِه ْم وَال َ ي َ ِج ُدو َن ِفي ُ
ص ُدور ِ ِه ْم َح َ
َه َ
اص ٌة وَ َمن
ص َ
س ِه ْم وَلَ ْو َكا َن ب ِ ِه ْم خَ َ
وَي ُ ْؤث ِ ُرو َن َعلَى أَن ُف ِ
يُو َق ُ
س ِه َفأُوْلَ ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْفلِ ُحو َن( )9احلشر
ش َّح ن َ ْف ِ
َفات َّ ُقوا اللهَّ َ
است َ
يعوا
اس َم ُعوا وَأ َ ِط ُ
َط ْع ُت ْم وَ ْ
َما ْ
س ُك ْم وَ َمن يُو َق ُ
س ِه
ش َّح ن َ ْف ِ
وَأَن ِف ُقوا خَ ْيرا ً الَِّن ُف ِ
ضوا اهلل َقرْضا ً
َفأُ ْولَ ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْفلِ ُحو َن( )16إِن تُ ْقرِ ُ
ضا ِع ْف ُه لَ ُك ْم وَي َ ْغ ِفرْ لَ ُك ْم واهلل َ
سنا ً ي ُ َ
َح َ
ش ُكورٌ
يم( )17التغابن
َحلِ ٌ
وَي ُ ْ
ط ِع ُمو َن َّ
س ِكينا ً وَي َ ِتيما ً
الط َعا َم َعلَى ُح ِّب ِه ِم ْ
سيراً( )8إنمَّ َا ن ُْط ِع ُم ُك ْم لِ َو ْج ِه اللهَّ ِ ال َ ن ُرِي ُد ِم ُ
نك ْم
وَأ َ ِ
ِ
َجزَاء وَال َ ُ
ش ُكوراً( )9االنسان
ني ُم ْ
ني ممِ َّا ِفي ِه
ش ِف ِق َ
َاب َف َترَى المْجُ ْرِ ِم َ
ض َع الْ ِكت ُ
وَ ُو ِ
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ص ِغيرَ ًة
َاب ال َ ي ُ َغادِرُ َ
ال َه َذا الْ ِكت ِ
وَي َ ُقولُو َن يَا وَيْلَ َتنَا َم ِ
اضرا ً وَال َ
وَال َ َك ِبيرَ ًة إِال َّ أ َ ْح َ
صا َها وَوَ َج ُدوا َما َع ِملُوا َح ِ
يَ ْ
ظلِ ُم رَبُّ َك أ َ َحداً( )49الكهف
آيات التكافل:
للهَّ
يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َ َمنُوا ال َ تحُ ِلُّوا َ
ش َعائِرَ ا ِ وَال َ َّ
الش ْهرَ
ني الْ َب ْي َت الحْ َرَا َم
الحْ َرَا َم وَال َ الْ َه ْد َي وَال َ الْ َقالَئ ِ َد وَال َ آ َ ِّم َ
ض َوانا ً وَإِذَا َحلَلْ ُت ْم
ضالً ِم ْن رَب ِّ ِه ْم وَر ِ ْ
ي َ ْبت َُغو َن َف ْ
طادُوا وَال َ ي َ ْجرِ َمن َُّك ْم َ
اص َ
ص ُّد ُ
وك ْم َع ِن
َف ْ
شنَآ َ ُن َق ْو ٍم أ َ ْن َ
ام أ َ ْن ت َ ْع َت ُدوا وَت َ َعاوَن ُوا َعلَى الْ ِبرِّ وَال َّت ْق َوى
المْ َ ْ
س ِج ِد الحْ َرَ
ِ
وال َ تَعاونُوا علَى اإلثْم والْعدوان وات َّ ُقوا اللهَّ َ إن اللهَّ َ
َ َ َ َ
ِ َّ
ِ ِ َ ُ َْ ِ َ
َ
اب ( )2املائدة
ش ِدي ُد الْ ِع َق ِ
وأدرك االقتصاديون واخلبراء املاليون في الغرب
أن صمود اإلئتمان اإلسالمي أمام أزمة إنهيار
األصول في األسواق التقليدية يعزي الي ابتعاده
عن التعامل في األصول الوهمية مثل املشتقات
واملستقبليات واإللتزام بالتعامل باألنشطة
احلقيقية ،وذلك في حني اعتادت مؤسسات النظام
التقليدي التعامل بها .كما أدرك اخلبراء إن عدم
التزام تلك املؤسسات في األسواق التقليدية
باإلرتباط باألنشطة احلقيقية واإلعتماد في توفير
القوة لألسواق عن طريق إيجاد األموال من العدم
ميثل تهديدا ً للنظام االقتصادي بأكمله .وترى
 Arthur D. Littleانه مطلوب من البنوك اخلاصة في
الغرب ومديري األموال اكتساب املصداقية من خالل
تقدمي تقارير بحثية متينة حول األسواق الغربية
احمللية املساعدة في رفع مستوى الشفافية،
هذا الي جانب رفع مستوي التعاون مع نظيراتها
اإلسالمية بهدف إدخال مجاالت استثمارية في
منتجات إسالمية بديلة ،وتشير Arthur D. Little
في تقريرها انه بالفعل بدأت بنوك شهيرة في
الغرب في هذا اجملال مثل  HSBCوDeutsch Bank
و.Barclays Capital
كما تري  Arthur D. Littleانه ميكن لتلك املؤسسات
مد الالعبني احملليني والسلطات تبادل برامجي

باإلحصائية في شؤون األسواق املالية في مجاالت
األعمال اخملتلفة السراع انعاش السوق وتنميته.
ولتحقيق هذا اإلجتاه تتوقع Arthur D. Little
األمريكية أن تكون هناك خطوات داعمة النعاش
النظام املالي اإلسالمي خالل عام 2009م إذ أنها
تتوقع أن تتقدم مؤسسات مالية غربية بطلبات
للعمل باململكة العربية السعودية بالنظام
اإلسالمي .هذا الي جانب التوقع أن يتم التعاون بني
 Dubai Multi Commodity CentreوWorld Gold
 Councilوالتي تعمل وفق الشريعة اإلسالمية
مضمونة بالذهب كأول عمل من هذا النوع والذى
سوف تبدأ في بورصة دبي خالل عام 2009م.
كما تتوقع Arthur D. Littleأن تبدأ مؤسسة SABB
وهي مؤسسة تكافل تابعة جملموعة  HSBCتعمل
في التداول في السعودية .وهي تعتبر املؤسسة
األولي في تقدمي خدمات تكافلية ،بدأت في شراكة
مع اخلطوط اجلوية السعودية لتدويل تأمني
املسافرين.
يُستنتج من تقرير  Arthur D. Littleأعاله ،أنه
إلى جانب البشائر اخلاصة باإلهتمام العملي من
جانب اخلبراء املاليني واملؤسسات املالية في الغرب
لتعزيز النظام اإلسالمي ،ان التقرير يشير الي
جوانب الضعف في املؤسسات اإلسالمية والتي
تعتبر جانبا ً مهما ً من التحديات التي سوف تواجه
النظام املالي اإلسالمي في القيام بدوره في إنقاذ
النظام املالي العاملي وحتقيق اإلزدهار املوعود له.
اتضح مما تقدم انه بعد األزمة وانهيار البنوك
واملؤسسات املالية األخري توجهت أنظار العالم
الي النظام اإلسالمي بعد أن كان الغرب ينظر
للعالم اإلسالمي والدين اإلسالمي نظرة احتقار
وتعمل علي تهميش دوره في احملافل االقتصادية
والسياسية العاملية .كما نظر البعض الي
اإلسالم نظرة مشبعة باخلوف والرعب باعتبار انه
ميثل حضارة ونظاما ً منافسا ً محتمالً للرأسمالية

الليبرالية بعد انهيار املنظومة اإلشتراكية وبروز
الغرب كاحادية قطبية ،خاصة وهم يعلمون أن
اإلسالم ميتك كل املقومات العقائدية واحلضارية
واملباديء التي ترسي قواعد األحكام والتشريعات
ض َع
التي تغطي كل مناحي احلياة قال تعالى (وَ ُو ِ
ني ُم ْ
ني ممِ َّا ِفي ِه وَي َ ُقولُو َن يَا
ش ِف ِق َ
َاب َف َترَى المْجُ ْرِ ِم َ
الْ ِكت ُ
ص ِغيرَ ًة وَال َك ِبيرَ ًة
َاب ال َ يُ َغادِرُ َ
ال َه َذا الْ ِكت ِ
وَيْلَ َتنَا َم ِ
اضرًا وَال َ ي َ ْ
ظلِ ُم رَبُّ َك
إِال َّ أ َ ْح َ
صا َها وَوَ َج ُدوا َما َع ِملُوا َح ِ
أ َ َح ًدا) صدق اهلل العظيم آية  49سورة الكهف.
وبعد أن كان الغرب يحارب البنوك اإلسالمية جند
اآلن أن هناك دعوة للبنوك اإلسالمية من الدول
الغربية مثل بريطانيا وفرنسا .وتتقاطر الطلبات
اآلن من العالم علي املؤسسات اإلسالمية مثل
البنك اإلسالمي للتنمية في شكل أستفسارات
عن النظام اإلسالمي.
كما طلبت دول كثيرة اإلنضمام ملؤسسة اخلدمات
املالية املوجودة في كواالمبور ،مثل البنوك املركزية
في الصني وسنغافورة واليابان.
هكذا ع ّززت األزمة املالية العاملية مكانة املصرفية
اإلسالمية وأصبح االقتصاد اإلسالمي أمرا ً واقعا ً
لكل من أدرك مزاياه التي جعلت القطاع املصرفي
اإلسالمي القطاع الوحيد الذي جتاوز مخاطر األزمة
املالية العاملية احلالية.
ليقوم النظام اإلسالمي بدور فاعل في حل
األزمة املالية العاملية وحتقيق اآلمال العريضة
التي يعلقها عليه االقتصاديون واخلبراء املاليون
والقطاعات املالية اخملتلفة ،يجب علي االقتصاديني
واخلبراء املاليني املسلمني ومجالس إدارات ومديري
املؤسسات اإلسالمية وروادها واملهتمني بأمر النظام
اإلسالمي القيام فورا ً بإعادة تقييم أداء املؤسسات
املالية اإلسالمية ومراجعة مناخ وبيئة عملها حتي
تستطيع أن تنهض مبتطلبات وأستحقاقات حتقيق
اآلمال املعقودة عليها وعلي رواد النظام االقتصادي
واملالي اإلسالمي انتهاز الفرصة الذهبية لفتح
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إسالمي جديد في عالم فقدت بوصلة توجهه
االقتصادي والسياسي بفعل أزمة اقتصادية غير
مسبوقة ،تهدد اإلنسانية جمعاء باجلوع واملرض
وعدم االستقرار األمني واالجتماعي.
ويأتى في مقدمة التحديات التي تواجه العمل
اإلسالمي تعريف العالم – كفرصة سانحة -
باملباديء واملقاصد اإلسالمية التي حتكم األداء
االقتصادي واملالي للمؤسسات امللتزمة بأحكام
الشريعة اإلسالمية ،وهنا يأتي دور هيئات الفقه
اإلسالمي واملعاهد العلمية واجلامعات ومراكز
البحوث اإلسالمية في تعريف العالم بالقطاعات
االقتصادية واملالية ومبنظمات التكافل والصكوك
اإلسالمية.
مزايا البديل اإلسالمي:
برز اهتمام األوساط املالية الغربية بالنظام
األسالمى كبديل للنظام التقليدى العاملى عندما
اتضح أن احللول التي مت وضعها في قمة العشرين
ال تخاطب أهم األسباب التي أدت الي الكارثة
االقتصادية بالرغم من احلديث عن مظاهر تلك
األسباب ،ومن املؤكد ان القضية األساسية التي
يجب مخاطبتها هي قضية التأصيل .فإن كل
األزمات والكوارث االقتصادية التي دمرت ثروات
العالم منذ القرون املاضية وخاصة ما شاهده
العالم فى القرن املاضى مثل الكساد الكبير فى
الثالثينيات ،وتدهور االنتاج والتراجع في مفاصل
االقتصاد الكلي فى الثمانينيات ،وانهيار املصارف
في التسعينيات من القرن املاضي في كل من
أميركا وأوروبا وآسيا ،جاءت نتيجة لتبنى مفاهيم
ومبادئ خاطئة تتعارض مع مبادئ األديان السماوية
وال تتفق مع فطرة األنسان وطبعه ،والتى أدت الى
تفشى املمارسات املعيبة الفاسدة.
قال اهلل تعالى( :وما أصابكم من مصيبة فبما
كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير) اآلية  30من
سورة الشورى

30

وقد أوضحنا األسباب املباشرة الشتعال األزمة
املالية في عام 2007م فى سوق الرهونات العقارية
في الواليات املتحدة والتى كانت تتمثل فى الفوضى
واملمارسات الفاضحة واملعيبة مثل التزوير وأكل
أموال الناس بالباطل والربا والظلم واالستغالل
والتدليس واالحتكار وعمليات الغش والغرر التي
تع ّود عليها املضاربون ،وانعدام الشفافية في
ممارسات وكالء معايير اخملاطر وتصنيف االئتمان.
وفى ظل هذه املمارسات اخلاطئة واملعيبة
والفاسدة التى نهى عنها القراَن الكرمي ،خرجت
عمليات التبادل التجارى بني األمم ،وحرية حركة
رؤوس األموال بني الدول واألسواق من األهداف
اإلنسانية النبيلة واندياحها كظاهرة انسانية
تاريخية ،فتحولت التجارة وحركة رأس املال الى
ميدان منافسة ضارة تتسم بالظلم والغنب وعدم
العدالة واألنصاف في الفرص املتاحة .واتسعت
فجوات التقانة واملعلوماتية بني الدول الصناعية
الغنية ودول العالم الثالث الفقيرة ،وأصبحت
قضايا حقوق اإلنسان والقضايا االجتماعية
واالنسانية ومراعاة الفضيلة فى واقع املمارسات
املالية واألقتصادية قضايا هامشية ال اعتبار لها
في واقع احلياة االقتصادية والسياسية .وأصبحت
معطيات التنافس املرعب تتجلي في التفوق
االقتصادي الذي ّ
ميكن الدول الكبري ومؤسساتها
عابرة القارات فرض مصاحلها وارادتها علي العالم.
كما فقدت حركة حترير رأس املال واالنفتاح علي
األسواق اخلارجية دوافعها اإليجابية واملتمثلة في
رفع كفاءة القطاع املالي ورفع قدراته في الوساطة
املالية علي مستوي األسواق االقليمية والعاملية،
واستقطاب املوارد املالية وتوزيعها بني األمم خلدمة
االهداف العاملية واإلنسانية في التنمية االقتصادية
االجتماعية في العالم ،وتضييق فجوات النمو
االقتصادى واملالى بني دول العالم الثالث والدول
عمق النظام املالي اجلديد
الصناعية .وبدال ً عن ذلك ّ

سوء توزيع الثروات بني الدول الفقيرة والغنية وبني
القطاعات احلقيقية والقطاعات املالية األعتبارية
التى تسيطر عليها ،كما أوضحنا من قبل،
األنشطة الهامشية والوهمية .إذ أصبح نصيب
القطاعات احلقيقية ،مثل الصناعة والزراعة ،من
املوارد املالية املتحركة في نطاق العالم ال يتجاوز
الـ  % 5بينما متثل املوارد املالية التي يديرها القطاع
املالى في اجملاالت الهامشية والوهمية حوالي
عشرين ضعفا ً للموارد املوجهة للصناعة والزراعة
واخلدمات املرتبطة بهما ،مما أدى إلى تفاقم البطالة
والفقر واجملاعة في العالم .أما اآلية الثانية التى
تشير الي حتمية حدوث هذه األزمات فى ظل
املمارسات الفاسدة والتى نهى عنها القراَن «خاص ًة
الربا» :قوله تعالى( :يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني) اآلية  27من
سورة البقرة (فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اهلل
ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون
وال تُظلمون) اآلية  279من سورة البقرة.
إن العمل في األسواق املالية يقوم علي الربا
والكسب احلرام وأكل أموال الناس بالباطل والظلم
وقد أنذر اهلل تعالي الناس من خالل اآلية  279من
سورة البقرة انذارا ً بينا ً واضحاً ،انه تعالى يعلن حربا ً
ال هوادة فيها على الذين يتعاملون بالربا «أليس ما
يحدث االَن فى العالم حرباً...؟».
هكذا فإن ما أصاب الناس من خالل هذه الكارثة
املالية فبما كسبت أيديهم وبسبب تعاملهم
بالربا والغش وسائر وجوه املعامالت الفاسدة.
وجاء فى قرارات وأهداف قمة الـ 20املنعقدة في
 15نوفمبر 2008م اتخاذ التدابير والسياسات التي
حتول دون تكرار أزمات مالية مستقبالً .وسبق ان
أُتخذت قرارات مماثلة فى قمم السبعة من قبل في
أعقاب االزمات االقتصادية السابقة .ولم يلتزموا
بالسياسات واإلجراءات املوعودة .ومن املؤكد تكرار
الدورات االقتصادية املدمرة التى أصبحت سمة من

سمات الرأسمالية اللبرالية ،وخاصة فى ظل عدم
األلتزام باألخالق الفاضلة التى تنهى عن الظلم
والغش والتزوير وأكل أموال الناس بالظلم ،فى
النظام املالي جديد .وقد ّ
حذر اهلل تعالى املنافقني
بتكرار األزمات فى قوله تعالى( :أوال يروْن أنهم
يفتنون في كل عام مر ًة أو مرتني ثم ال يتوبون وال
يذكرون) اآلية  126من سورة التوبة.
«فقد شهد العالم في ظل الرأسمالية والليبرالية
أزمات اقتصادية ومالية في األعوام ،1982 ،1929
2007 ،2003 ،2001 ،1998 ،1990م».
هذا وفشل النموذج األشتراكى فى مسايرة طبيعة
األنسان فى حب التم ّلك وحرية التصرف فى تلبية
رغباته ,كما فشل فى مواكبة التطورات العلمية
والتكنولوجية التى تتطلب قدرا ً من حرية احلركة
لتلبية طبع األنسان وغريزته فى فى تنمية قدراته
الشخصية لألستفادة من املنتجات العلمية
والتقنية احلديثة.
أوضحت التداعيات املوجعة التى افرزتها األزمة
املالية العاملية الراهنة والتى نشأت فى األسواق
املالية املتقدمة فشل النموذج الرأسمالى
الليبرالى اجلديد فى أدارة األسواق املالية .كما
أتضح من تداوالت قمة الـ 20التى انعقدت فى
واشنطن يوم  15نوفمبر 2008م وما تناولته أجهزة
األعالم املسموعة واملرئية واملقروءة أن النظام
الرأسمالى لم يعد صاحلا ً ألدارة األموال .وبدأ
املسئولون واملعلقون والعلماء يبحثون عن البديل.
فى ظل فشل النظامني األشتراكى والرأسمالى،
أصبح النظام األسالمى هو البديل االَمن واملناسب
لألسباب االَتية:
 /1لقد أكتشف العالم أن النظام األسالمى
القائم على مبادئ الشريعة األسالمية ومقاصدها
يكتسب مناعة ضد أزمات األسواق املالية ,ونستدل
على ذلك بأنه توجد االَن فى دول اخلليج وفى اَسيا
وأفريقيا ما ال يقل عن  90مصرفا ً أسالميا ً إلى
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جانب أنتشار فروع بنوك أسالمية ومنافذ خدمات
أسالمية فى بنوك تقليدية أمريكية وبريطانية.
وبالرغم من التشابك بني املصارف األسالمية
مع بنوك تقليدية فى أمريكا وأوروبا واَسيا فلم
يتأثر النظام األسالمى باألزمة املالية الراهنة ،أو
باألزمات السابقة ،وذلك بالرغم من حجم أعمال
املصارف األسالمية العالية ,إذ تبلغ املوجودات
املالية للمصارف األسالمية ومؤسسات التأمني
األسالمى  500مليار دوالر فى نهاية عام 2007م.
كما بلغت قيمة األصول املتداولة العاملة فى أطار
مبادئ الشريعة األسالمية  700مليار دوالر.
 /2يقوم نشاط النظام املصرفى األسالمى على
املشاركة فى الربح واخلسارة ويكون التمويل
مرتبطا ً مبعامالت منتجة وحقيقية وليس مرتبطا ً
باملضاربات ،كما هو احلال فى املصارف التقليدية.
وتو ّلد هذه العمليات مكاسب حقيقية ,وتتصف
هذه العمليات بالشفافية واألنضباط والتوازن
الدقيق احملكم فى أدارة األصول فى محافظ
األئتمان.
 /3يحقق العمل بالنظام األسالمى مكاسب وارباح
عالية تتراوح بني  %10و.%15
 /4ابتعاد النموذج اإلسالمي عن املضاربات وما
يشوبها من الغش والتزوير وعدم الشفافية والغرر
التى حترمها الشريعة األسالمية.
 /5هنالك اجتاه قوي في أوروبا وأمريكا واَسيا للعمل
وفق النظام اإلسالمي ،بعد ارتفاع عائدات النفط
توسع هائل في السيولة في
وما تو ّلد عن ذلك من ّ
العالم اإلسالمي ،خاصة بعد منو الوعي الديني
لدى املسلمني الذين ميتلكون أو يشاركون في تلك
الثروات.
 /6مت ُّيز النموذج األسالمى كبديل وحيد متاح في
العالم اليوم.
يقوم النظام االقتصادي اإلسالمي وفق تصور
كامل متناسق مع احلياة كلها ،وهو تصور مبني

32

على احلق اإللهى فى هذا الكون .وهو أن اهلل
سبحانه وتعالى هو خالق كل شئ فى األرض
والسماء وهو الذى يهب كل شئ موجود ملن
يشاء على أساس األستخالف .أى أن اهلل سبحانه
وتعالى قد أستخلف األنسان فى األرض ومكنه مما
أخرجته األرض من األرزاق والطاقات ووسائل حتقيق
العيش فى األرض ،ويتم األستخالف بعهد وشروط
تتسق وتتناغم مع التوازن الذى يتسم به النظام
األسالمى .وفى أطار من احلدود الواضحة التى
ترسمها الشريعة اإلسالمية التى حتكم تصرف
األنسان املستخلف فى جميع حركاته وسكناته،
وفى التصرف فيما أس ُتخلِف فيه ،فما وقع منه
من عقود وأعمال ومعامالت وأخالق وعبادات وفق
شروط األستخالف فهو صحيح نافذ ويجزى عليه,
وما وقع منه مخالفا ً لشروط األستخالف فهو
باطل يعاقب عليه.
ومن شروط األستخالف املرتبطة بالعقيدة
األسالمية ومقاصدها التكافل بني املؤمنني ,ومن
شروط األستخالف أيضا ً القصد واألعتدال فى
التصرف فيما أستخلف فيه من املال والرزق .فإن
النظام األسالمى يقوم على تكامل وفق نصوص
وتوجيهات وشرائع متحدة ومتناسقة .ومن أوجه
التناسق والتكامل أيضا ً أن َج َعل اإلسالم الصدقة
جزءا ً ال يتجزأ من النظام األقتصادى ،وتغطى
الصدقة اجلانب األجتماعى وحتقيق التاَلف والتوادد
بني املسلمني.
يخاطب النظام اإلسالمي ويتعامل مع اإلنسان
وفق سايكولوجية اإلنسان لتحريك مشاعره
وانفعاالته نحو استغالل ما استخلف فيه وفق
الشروط والعهد وفي إطار االستخدام األمثل لتلك
ال ِنعم .ومن الوسائل التي يستخدمها األسالم في
متكني اإلنسان على تنفيذ شروط االستخالف “البدء
بالترغيب واحلث والتأليب” كما جاء فى قوله تعالى
“( َم َثل الذين يُنفقون أموالهم فى سبيل اهلل كمثل

سنبلة مائة حبة
حبة أنبتت سبع سنابل فى كل ُ
واهلل يضاعف ملن يشاء واهلل واسع عليم)” وفى
املقابل يخاطب مشاعر األنسان لينهى عن مخالفة
شروط األستخالف فيتوعده بحرب من اهلل ورسوله
ومبحق أعماله (ميحق اهلل الربا ويربي الصدقات) كما
ّ
يحذر اهلل عباده املستخلفني بصورة من صور احملق
حني يرسل األمطار فتجعل األرض صلدا ً ال تربة
عليها وال تصلح للزرع (فأصابه وابل فتركه صلداً)
وفى املقابل يبشر املؤمنني الذين يقومون بتنفيذ
شروط وعهد األستخالف بقوله تعالى (فأصابها
وابل فاَت َت أ ُ ُكلُها كل حني ) وفى أطار التكامل بني
السياسات األقتصادية واألجتماعية يحدد اهلل
تعالى مستويات وأنواع وجودة الصدقة واإلنفاق
فى سبيل اهلل وذلك لتحقيق قيام مجتمع سليم
و ُمعافى من احلقد والكراهية فى قوله تعالى (يا
ايها الذين اَمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما
أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا اخلبيث ،لستم
باَخذيه اال أن تغمضوا فيه ،وأعلموا أن اهلل غنى
حميد).
يتضح مما تقدم أن النموذج اإلسالمي ألدارة
األقتصاد والنظام املالى التقليدي نقيضان وال
يلتقيان فى األهداف أو الوظائف أو النتائج .فالنظام
األسالمى يقوم على «ملكية الثروة هلل تعالى»
ويقوم األنسان بتنميتها وأستخدامها واألنتفاع
بها مبقتضى الوكالة ووفق عهد وشروط محددة
أهمها الطهارة واإليثار ويثاب عليه فى الدنيا بنمو
الثروة أضعافا ً مضاعفة ,كما يجزيه اهلل تعالى
فى االَخرة باجلنة والنعيم املقيم.
أما النظام الربوى فيقوم على تصور يناقض
النموذج األسالمى ,فيقوم على تصور أن «الثروة
ملكية شخصية» ويقوم بأستخدام ثروته بحرية
كاملة دون قيد أو وازع إميانى وحتركه نزعة اجلشع
واألنانية دون أعتبار ملا ميكن أن يلحق من ضرر على
االَخرين من أفراد أو مجتمعات.

ما حدث فى األسواق املالية األمريكية خالل
العامني املاضيني من فساد وفوضى وأنانية «التي
يوضح
مت توضيحها في هذه الدراسة من قبل» ّ
صورة كاملة ملنهجية العمل فى ظل النظام
الربوى والتى تفتقر إلى الوازع األخالقى أو الدينى،
وكانت النتيجة التدهور والدمار الذى أصاب
بأسرِه ،مما ّ
اكد «بشهادة أهله»
األقتصاد العاملى ْ
فشل النموذج العلماني القائم على الربا والظلم
واألنانية.
باألضافة إلى ما تقدم فإن املصارف التقليدية
وجدت نفسها ،بعد األزمة املالية ،مجبر ًة للجوء إلى
النموذج األسالمى الذى يو ّفر املالذ االَمن ألموالها,
ويبدو أن ذلك هو الذى دفع مجلس الشيوخ
الفرنسى أن يدعو بضم النموذج األسالمى فى
النظام املالى الفرنسى .هذا بالرغم مما ُعرف عن
فرنسا بالتعصب للعلمانية والوقوف ضد تدخّ ل
األديان «خاص ًة األسالم» فى الشئون األقتصادية
والسياسية واخلاصة.
هكذا أصبح اجملال واسعا ً أمام علماء املسلمني
واالقتصاديني للعمل عل أستنباط املنتجات اجلديدة
فى العمل املصرفي والتي تتفق مع الشريعة
اإلسالمية ،خاص ًة منتجات متويل اخلدمات مثل
العالج والسفر ...إلخ.
أن حتقيق هذا الهدف يتط ّلب التعاون بني علماء
الفقه اإلسالمي وعلماء االقتصاد في تطوير
املنتجات املصرفية األسالمية .و «العمل على
ردم الفجوة القائمة بني علماء الفقه األسالمى
الذين ال يعلمون كثيرا ً عن السياسات والنظريات
األقتصادية والعلماء االقتصاديني الذين ال يعلمون
كثيرا ً عن مبادئ الفقه اإلسالمي».
من أهم دواعى تكثيف اجلهد فى حتقيق تقدم
النظام املالى األسالمى كبديل للنظام املالى
التقليدى الذى أنهار أمام عاصفة األزمات املالية
املتتالية ,أن العمل بالنظام املالى امللتزم مببادئ
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الشريعة األسالمية سوف يواجه معركة شرسة
من ِقبل املنظمات املناهضة لبروز الفكر األسالمى
األقتصادى والفكرى .من أهم هذه املنظمات
املؤسسات املنضوية حتت املاسونية العاملية والتى
تعود جذورها إلى القرن السابع عشر.
ومن أهم أهداف هذه املؤسسات توحيد القدرات
املالية واألقتصادية والفكرية والسياسية واألمنية
حتت بوتقة واحدة لتسهل السيطرة على العالم.
وأهم املؤسسات التابعة ملنظمة املاسونية
 Gllumantiو Conference on Foreign Affairsو
...Club of Romeإلخ ,وتعمل هذه املؤسسات
على أستقطاب الشخصيات األقتصادية والرموز
السياسية والتأثير من خالل هذه الرموز على مواقع
أتخاذ القرارات األقتصادية والسياسية واألمنية,
والقادرة على توجيه العالم نحو أهدافها.
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وقد جنحت هذه املؤسسات فى األستيالء على
شركات البترول العاملية واملؤسسات املالية مثل
 Federal Reserveوعلى خلق كيانات دولية مثل
عصبة الدول بعد احلرب العاملية األولى وهيئة األمم
املتحدة فى أعقاب احلرب العاملية الثانية ثم أنشاء
األحتاد األوروبى ...إلخ.
وهذه املنظمة حتارب قيام أية نظم أقتصادية أو
ُشكل منافسة لها.
فكرية ت ِ
ومبا أن األسالم يشكل فى نظرها املنافس الوحيد
بعد أنهيار املنظومة األشتراكية’ خاصة النظام
األسالمى الذى يستمد قوته من الشريعة
األسالمية ومقاصدها’ وأستطاع النظام األسالمى
الصمود أمام عاصفة األزمة املالية’ لذا بدأت
املاسونية مبحاربة النظام األسالمى بأثارة األكاذيب

واألفتراءات حول األسالم وتخويف الناس من اَثار متدد
النظام األسالمى مبا يعرف االَن بـ  .Islam Phobiaمما
يضع مسئولية أضافية على كاهل القائمني بأمر
تسويق النظام املالى األسالمى وتطويره ليحتل
مكان النظام العاملى التقليدى.
اخلامتة:
لقد كشفت األزمة املالية العاملية الراهنة
هشاشة النظام املالى العاملى اجلديد وعدم قدرته
علي الصمود أمام العاصفة التي جاءت نتيجة
للمارسات اخلبيثة وافتقار الالعبني في األسواق
املالية العاملية الي اخللق القومي .وفي ظل اللبرالية
اجلديدة تعدت احلريات في النظام املالي واالقتصادى
العاملى حدود األمان إلى مجاالت اخملاطر فتهاوت
املؤسسات املالية واملصرفية ومؤسسات التأمني
والبورصات مما ك ّبد السلطات املالية مليارات
الدوالرات النقاذ ما ميكن إنقاذه.
وانتقلت األزمة الي مفاصل االقتصادات الكلية
مؤدية الي الركود والكساد في القطاعات اإلنتاجية،
فتفشت البطالة وواجهت الدول النامية أزمة
اقتصادية حادة متثلت في تدهور موارد صادراتها
واختالالت داخلية وخارجية.
هكذا افقدت األزمة املالية العاملية النظام املالي
العاملي البوصلة الجتاهات مساره فاجتهت األنظار
صوب النظام املالي اإلسالمي الذي استطاع أن
يصمد أمام العاصفة بفعل املباديء واملقاصد
النابعة من الشريعة اإلسالمية.
وجد النظام املالي اإلسالمي نفسه أمام حت ٍد
كبير ،فعملية إنقاذ العالم من احملنة التي أصابته
وأدخلته في نفق مظلم ،ومن ناحية أخري فإن هذا
الوضع الذي واجهه النظام اإلسالمي يعد سانحة
وفرصة ذهبية نادرة ،بل حقيقة أن األمر يعتبر فتحا ً

لإلسالم لبسط العدل والكرامة في العالم أجمع،
فيعم اخلير والسالم واإلطمئنان أرجاء العالم إن
شاء اهلل.
لقد نصر اهلل اإلسالم من قبل بجيوش القيادات
األسالمية من أمثال خالد بن الوليد وسعد بن أبي
وقاص في فتح األمصار فى صدر األسالم فها نحن
اآلن أمام فتح جديد لإلسالم .فإن كانت الفتوح التي
متت فى صدر اإلسالم باجليوش فإن اجلهاد اليوم يتم
من خالل ترتيب أوضاعنا املؤسسية واالقتصادية
والتشريعية والتبشير بالشرح والتوضيح مبزايا
العقيدة اإلسالمية وأحكامها ومقاصدها ،ولكن
قبل ذلك يجب أن يكون سلوكنا وأداؤنا والتزامنا
باألحكام اإلسالمية ومقاصدها مثاال ً يحتذي به
 نحن اآلن  -كباحثني ومسؤولني فى املؤسساتمن أعضاء مجالس األدارة واملوظفني ومنتسبني
للهيئات الشرعية مسؤولون أمام اهلل قال تعالى:
(إنا عرضنا األمانة علي السماوات واألرض واجلبال
فأبينْ أن يحملنها واشفقن منها وحملها اإلنسان
إنه كان ظلوما ً جهوال) سورة األحزاب اآلية  72وعلينا
تراخ من أجل الفتح اجلديد
أن نسعي للجهاد دون ٍ
للنظام األسالمى لقوله تعالي( :انفروا خفافا ً وثقاال ً
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اهلل ذلك
خير لكم إن كنتم تعلمون) سورة التوبة اآلية .41
وقوله تعالي( :لو كان عرضا ً قريبا ً وسفرا ً قاصدا ً
التبعوك ولكن بعدت الشقة سيحلفون باهلل لو
استطعنا خلرجنا معكم يهلكون أنفسهم واهلل
يعلم أنهم لكاذبون) سورة التوبة اآلية .42
فيما يلي أهم استحقاقات ومتطلبات اجلهاد
وحتقيق الفتح لالقتصاد والنظام املالي اإلسالمي،
وإنقاذ العالم من مخاطر األزمة املالية ونشر
وبسط األمان والعدل واإلستقرار في عالم تهدده
تداعيات األزمة املالية بالدمار وأدخلت االقتصاد

35

العاملي في نفق مظلم ،واقتنع اخلبراء والالعبون
في األسواق املالية العاملية املتهالكة انه ال مالذ
اال في ظل النظام املالي اإلسالمي الذي استطاع
أن يصمد أمام العاصفة التي أثارتها األزمة املالية
العاملية:
 /1إنشاء مراكز بحوث تُعني بالدراسات االقتصادية
واملالية والشرعية إلعداد دراسات وبحوث حول
املصارف واملؤسسات املالية اخملتلفة الكتشاف
مواضع الضعف والقوة ومساعدة املؤسسات
اإلسالمية في إعادة ترتيب أوضاعها املالية
والهيكلية واملؤسسية .هذا الي جانب البحث عن
منتجات وأدوات جديدة تتفق مع أحكام الشريعة
اإلسالمية فتع ّزز ازدهار النظام االقتصادي واملالي
اإلسالمي.
ومن مهام هذه املراكز إعداد دراسات لتنوير اخلبراء
والالعبني في األسواق التقليدية مبزايا النظام
اإلسالمي الي جانب البحث عن صيغ ووسائل
التكامل بني املؤسسات املالية ،خاصة في مجاالت
االستثمار املشترك وتعزيز آفاق التمويل التأجيري
املشترك ومتويل اجملمعات الصناعية واملشاريع
الزراعية واخلدمية الكبرى التي تتجاوز متويلها
قدرات مؤسسات بصورة منعزلة أو منفردة.
ومن أهم اختصاصات هذه املراكز أيضا ً االستشعار
املبكر لألزمات والفقاعات املتوقعة ،وتنوير
املؤسسات اإلسالمية بها مبكراً .الي جانب دراسة
وسائل تطوير املنتجات واألدوات التي تستخدمها
املؤسسات املالية حالياً.
 /2إنشاء هيئة رقابية شرعية عليا لها كل
السلطات واملقومات املؤسسية والرقابية ،وأن تكون
اختصاصاتها إجراء دراسات وبحوث فقهية لتنقية
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املمارسات في املؤسسات املصرفية واملالية األخري
من الشوائب أو أية ممارسات ال تتفق مع أحكام
الشريعة اإلسالمية ومقاصدها ،هذا الي جانب
إزالة أسباب أية اختالفات غير مبررة شرعيا ً أو أي
تضارب أو تباين في اإلفتاء حول األحكام الشرعية
املطبقة بني دولة أو أخرى .وضرورة مراعاة أهمية
التنسيق بني مراكز البحوث والدراسات اإلسالمية
في إزالة تلك التناقضات وحتقيق اإلنضباط في
جهود مراكز البحوث والدراسات في استحداث
منتجات جديدة.
 /3حتقيق اإلنضباط والشفافية في عمل املؤسسات
املصرفية واملالية.
 /4إنشاء معاهد وأكادمييات خللق جيل جديد من
الكوادر املتشبعة مبقاصد الشريعة اإلسالمية
والقادرة على تعزيز إزدهار العمل االقتصادى واملالى
من خالل إحداث إبداعات خالقة في عمل املؤسسات
اإلسالمية وإبراز املثل األعلي في األداء وتعزيز جاذبية
النظام االقتصادى واملالى اإلسالمى.
 /5إنشاء شركات إعادة تأمني إسالمية بديله
للشركات األجنبية التي ال تعمل وفق الشريعة
اإلسالمية .وذلك إلبعاد شركات التكافل اإلسالمى
من أية شبهات شرعية .ومبا أن تأسيس مثل هذه
املؤسسات يتطلب توفير موارد مالية طائلة ال
بد من مساهمات السلطات احلكومية والبنوك
املركزية الي جانب مؤسسات التكافل اإلسالمية.
 /6إنشاء وكاالت تصنيف إسالمية تتمتع
بالشفافية والنزاهة واملصداقية الكاملة وتراعى
فى عملها أحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها،
وذلك إلبعاد املؤسسات اإلسالمية من أية شبهات
أخالقية التي اتصفت بها وكاالت التصنيف

العاملية حسبما سبق أن مت اإلشارة الي مفاسدها
من قبل في هذا البحث.
 /7ضرورة أن تتبع الدول اإلسالمية سياسات
اقتصادية ومالية وهيكلية سليمة وداعمة خللق
بيئة مواتية لعمل املصارف واملؤسسات املالية
اإلسالمية ،خاصة فيما يختص باستقرار سياسات
نقدية تعزز استقرار موقف السيولة في االقتصاد
وإلزام املؤسسات املالية بالعمل في إطار املوارد
احلقيقية ومنع خلق النقود من العدم .ولتحقيق
هذا الهدف أرى ضرورة إنشاء صندوق نقد إسالمى
ملراقبة سالمة السياسات اإلقتصادية في البالد
اإلسالمية وإسداء النصح لها.
 /8أعادة هيكلة رؤوس أموال املصارف ودعم املوارد
وإلزامها فى الولوج فى متويل املشروعات متويل
األستثمارات متوسطة وطويلة املدى.
 /9إنشاء أسواق مالية إسالمية يتم من خاللها
تنسيق العمل بني املؤسسات املالية اإلسالمية
اخملتلفة .وخلق فرص للبورصات اإلسالمية في
العمل في مجال متويل املشروعات الكبرى ،ودعم
وتطوير مجلس املؤسسات املالية األسالمية
املوجود فى كواالملبور لتعزيز اجلهود املبذولة لتطوير
أداء املؤسسات املالية األسالمية.
 /10إنشاء منظمة جتارة إسالمية تعمل علي
تطوير وتنمية التجارة بني الدول اإلسالمية.
 /11تطوير البنك اإلسالمى للتنمية بجدة هيكليا ً
وماليا ً ليلعب دورا ً أساسيا ً في تعزيز التنمية
االقتصادية واالجتماعية في البالد اإلسالمية.
 /12يتوقع من املؤسسات املالية األسالمية الرائدة،
خاص ًة مجموعة بنك فيصل األسالمى ومجموعة

البركة ،مجموعة الراجحى والبنك األسالمى
للتنمية قيادة هذه احلركة املباركة مواصلة جلهودها
ومبادراتها العظيمة فى أنشاء املؤسسات املالية
واألقتصادية األسالمية.
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قدم السودان طلبا ً لالنضمام إلى منظمة التجارة
العاملية في أكتوبر  1994وكون فريق عمل للتعامل
مع املنظمة في  25أكتوبر  .1994وبعد خمس
سنوات من ذلك قدم السودان مذكرة حول التجارة
اخلارجية في يناير  .1999وكرد فعل لهذه املذكرة
تسلم السودان حوالي  561سؤاال عن التجارة
اخلارجية في الفترة ما بني  2004-1999من بعض
الدول األعضاء في املنظمة ،ولقد متت اإلجابة على
هذه األسئلة التي وردت في دفعات حيث مت إرسال
آخر دفعة منها إلى املنظمة في يونيو .2004
وبلغ جملة ما قدمه السودان ملنظمة التجارة
العاملية من وثائق عشرين وثيقة شكلت أساسا
ملفاوضات جماعية وثنائية مع أعضاء املنظمة
املهتمني بالتعامل مع السودان .وفي إطار املفاوضات
اجلماعية مت عقد اجتماعني اشترك في كل منهما
 28دولة عضو باملنظمة مبا في ذلك اإلحتاد األوربي
والواليات املتحدة وذلك في يوليو  2003وفي مارس
ّ
وتركزت املفاوضات بوجه عام على جتارة
.2004
السودان اخلارجية .وفي نهاية االجتماع الثاني تقرر
أن يتم إعداد تقرير يلخص ما مت في املفاوضات وان
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يعرض ذلك في جولة ثالثة وتعتبر هذه خطوة
متقدمة تبشر بقرب انتهاء املفاوضات .ومتّ اقتراح
موعد لعقد جولة ثالثة من املفاوضات في أكتوبر
 ،2004ولكن متّ تأجيل هذا املوعد ألجل غير مسمى
وسنتعرض لذلك بالتفصيل فيما بعد.
وبجانب املفاوضات اجلماعية عقد السودان
مفاوضات ثنائية كجزء من عملية االنضمام مع
بعض الدول اخملتارة هي الصني والبرازيل وتركيا
واليابان واألردن ومصر وماليزيا والهند وبنغالديش.
ومتّ توقيع بروتوكوالت جتارية في إطار اتفاقية
كل من الصني
منظمة التجارة العاملية مع ٍ
والبرازيل واألردن .وهنالك مفاوضات ثنائية جتري
كل من اليابان والهند لم تكتمل بعد.
حاليا ً مع ٍ
إن الهدف من املفاوضات اجلماعية والثنائية مع
الدول األعضاء في املنظمة هو طمأنتها بأن الدولة
الراغبة في االنضمام قادرة على الوفاء بااللتزامات
املنصوص عليها في الـ  23اتفاقية التي تقوم
عليها املنظمة فضال على أن بعض الدول األعضاء
في املنظمة قد تكون راغبة في ميزات جتارية

لصادراتها ال ميكن أن حتصل عليها إال عن طريق
هذه املفاوضات،
علما بان امليزات التي يتم احلصول عليها عن طريق
املفاوضات تعمم على كافة أعضاء املنظمة كما
تنص عليه اتفاقيات املنظمة .وبوجه التحديد
يسعى أعضاء املنظمة للتأكد من أن ما يعرضه
العضو الراغب في االنضمام من جدول الرسوم
اجلمركية ال يشكل عقبة للنفاذ إلى أسواقه
إضافة إلى أن ما يعرضه من حترير قطاعات خدماته
يتناسب مع العروض املقدمة من الدول األعضاء
األخرى املماثلة في مرحلة النمو االقتصادي.

وقراراتها .وكان أشهر هذه االجتماعات مؤمتر
الدوحة في  14-9نوفمبر من عام  .2001الذي كان
اهتمامه األكبر منصبا ً على قضايا الدول النامية
وعلى وجه اخلصوص الدول األقل منواً.
ويبلغ عدد الدول الراغبة في االنضمام حاليا ً ()29
دولة منها دول من الدول األقل منوا والتي يُقتصر
متثيلها في املنظمة على مرتبة العضو املراقب.
ولقد الحظ اجمللس أن من جملة الدول الراغبة
في االنضمام للمنظمة لم تنضم سوى دولتني
منذ إنشاء املنظمة في عام  1995هما كمبوديا
ونيبال وأخيرا ً دولة ثالثة هي جذر الرأس األخضر
وهنالك  13دولة من الدول األقل منوا ً من ضمنها
السودان مازال انضمامها متعثراً .ولذلك اصدر
اجمللس الوزاري للمنظمة في ديسمبر  2002مرشدا ً
( )Guidelinesلعملية االنضمام ملعاجلة عيوب
عملية االنضمام التي تسبب فيها عدم الوضوح
في املادة  12من اتفاقية مراكش .ومضمون هذا
املرشد أن عملية االنضمام يجب أن تسهل وتسرع
وتبسط بغرض االنتهاء منها في وقت وجيز ،وأن ال
يطلب من الدول األقل منوا ً امتيازات ال تتناسب مع
طاقتها وال مرحلتها في النمو االقتصادي.

ومن أهم ما تؤكده منظمة التجارة العاملية أن
اتفاقياتها تفرض على األعضاء املنضمني إليها
ممارسة التجارة الدولية على قواعد وأسس متفق
عليها تتسم بالشفافية والوضوح .ولكن األمر
فيما يخص الدول الراغبة في االنضمام للمنظمة
يختلف عن ذلك فاملادة  12من اتفاقية مراكش
التي حتكم االنضمام لم تنص على قواعد أو منهج
لالنضمام وال توجد الئحة متفق عليها لتنظيم
التفاوض بني الدول األعضاء في املنظمة .وهذه
هي الثغرة في اتفاقية مراكش التي تستغلها
الدول الكبرى لتفرض على الدول الراغبة في
االنضمام أجندتها السياسية التي ال صلة لها
بالتجارة الدولية أو املنظمة .ومن خالل هذه الثغرة
تستطيع الدول الكبرى أيضا فرض شروط وتنازالت
قاسية ال تتناسب مع القدرات االقتصادية للدول
الراغبة في االنضمام.

ولقد أعطى املرشد دورا ً مهما ً لكل من املدير العام
للمنظمة ولرئيس مجموعة العمل الذي يرأس
املفاوضات اجلماعية إذ أنيط بهما القيام مبساعدة
الدول األقل منوا في عملية االنضمام وفي تنفيذ
قرار ديسمبر  2002الذي اصدر مبوجبه اجمللس
مرشد االنضمام.

عقد مجلس وزراء منظمة التجارة العاملية،
السلطة األعلى في املنظمة ،سبعة اجتماعات
منذ إنشائها .ستة منها اهتمت بأمر انضمام
الدول األعضاء وأفردت له حيزا في مداوالتها

ولقد ظهر جليا ً من مداوالت املؤمتر الوزاري السابع
الذي عقد في جنيف في أواخر عام  2009عدم
الرضى عن عملية االنضمام لعدد من الوفود متثل
مجموعة الدول األقل منوا ً والدول العربيةوودز ،ذلك

39

في وقائع املؤمتر التأكيد على قرارات ديسمبر 2002
التي سبقت اإلشارة إليها كما أشارت الوقائع
بوضوح إلى تشعب اآلراء حول عملية االنضمام
بني من يرى إمتام عملية االنضمام بشكل جماعي
وبني من يرى االستمرار في املسار احلالي املطول.

ألسباب سياسية تتعلق
فأغلب الظن أنه يُعزى
ٍ
مبوقف سياسي تأخذه الواليات املتحدة من كافة
مصالح السودان بالوقوف ضد مصاحله في
املؤسسات واحملافل الدولية ،وهنالك من األخبار التي
ترشح من حني آلخر ما يؤيد ذلك.

وفي هذا السياق جتدر اإلشارة إلى أن انضمام
السودان قد استغرق  15عاما وهى فترة أطول مما
ينبغي فضالً عن التكلفة املصاحبة لذلك .ويرتبط
طول فترة انضمام أية دولة بوجه عام بواحد من
سببني .احدهما يتعلق بتحضير الوثائق املطلوبة
لالنضمام ومبطالب جتارية تتطلب مفاوضات مطولة
تأخذ شكالً جماعياً .أما السبب الثاني لتطويل
املفاوضات فيتعلق بأمور سياسية واهية الصلة
بالتجارة الدولية ترتبط ارتباطا ً وثيقا مبخططات
الدولة املهيمنة على النظام الدولي احلالي والتي
ترمي لتغيير نظم أو سياسيات الدول الراغبة في
االنضمام مبا يتوافق مع مصاحلها ,وهذه بطبيعته
األمر تعطيل لالنضمام كوسيلة ضغط سياسي.

ولكي نكون أكثر دقة وحتديدا ً نقسم الفترة التي
استغرقها سعي السودان لالنضمام إلى املنظمة
إلى ثالث مراحل .أولها املرحلة من أكتوبر عام 1994م
حينما تقدم السودان بطلب االنضمام إلى املنظمة
حتى يناير  ،1999عندما متّ تقدمي الوثيقة اخلاصة
بالنظام التجاري في السودان وهى أول الوثائق
املطلوبة من جملة  20وثيقة بعضها ملزم السودان
بتقدميها وبعضها اآلخر قدمه السودان مببادرات منه.
مما يعني أن إعداد وثيقة النظام التجاري بالسودان
استغرق ما يزيد عن األربع سنوات ألنها تتضمن
مسحا ً لكافة جوانب االقتصاد بأنشطته اخملتلفة
والقوانني والسياسات التي تتحكم فيها مما يتطلب
حشدا ً لكفاءات وتخصصات مختلفة بعضها في
اجلهاز احلكومي وبعضها من خارجه كما تطلب
األمر أيضا توفير التمويل الالزم لذلك.

أما تأخر انضمام السودان ملنظمة التجارة العاملية
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وفي املرحلة الثانية تأخر السودان لفترة لإلجابة
على مجموعات األسئلة التي وردت إليه عن اجلوانب
اخملتلفة من اقتصاد السودان في ضوء وثيقة النظام
التجاري التي سبقت اإلشارة إليها .وكان التأخير
أيضا ألسباب تتعلق بتشعب املواضيع املثارة
وتغطيتها ملواضيع متعددة حتتاج لكفاءات متعددة
ال تتوفر في مكان واحد.
هذه املرحلة الثانية الوسطى انتهت في ديسمبر
 ،2004أي في املوعد الذي مت حتديده للمفاوضات
لتاريخ غير مسمى
اجلماعية الثالثة والتي أجلت
ٍ
بحجة أن أعضاء املنظمة في حاجة إلى زمن لدراسة
العشرين وثيقة التي تقدم بها السودان كما جاء
في ما يلي من السيد عارف حسني املسئول عن
انضمام الدول وذلك في  14سبتمبر عام :2004
”“Quote
Dear Minister,
“Due to the fact that more time is needed by
Members to examine the very Impressive
documentation submitted by Sudan and
formulate their positions on the new data
now available, the 3rd Working Party Meeting
tentatively scheduled for 12 October, subject
to confirmation, is now postponed for a
mutually convenient future date. As usual, the
secretariat will be in close touch with you, the
chairman and WTO Members, in connection
with finalizing the agenda and date for the
”next Meeting
With best regards
Arif Hussain
”“Unquote
September 21, 2004

وبذلك يكون جملة الفترتني األولى والثانية عشر
سنوات وهى املدة التي يتطلبها إعداد الوثائق مبا
ألسباب داخلية تتعلق بتشعب
في ذلك التأخير
ٍ
العمل املطلوب وبأسلوب وسرعة إيقاع العمل في
ألسباب سياسية خارجية غير
السودان .أما التأخير
ٍ
معلنة فيبلغ خمس سنوات وهى الفترة منذ تأجيل
أجل النعقادها.
مجموعة العمل الثالثة دون تسمية ٍ
سبقت اإلشارة إلى أن األخبار التي ترشح من
مصادر مختلفة تشير إلى أن الواليات املتحدة هي
الدولة املتسببة في هذا التعطيل ,وهنالك قرائن
ظرفية تؤكد ذلك.
فالكل يعلم أن الواليات املتحدة هي الدولة
الفاعلة في اتخاذ القرارات في منظمة التجارة
العاملية كما في غيرها من املنظمات الدولية وكما
هو احلال في كافة احملافل الدولية ,فهي الدولة
املهيمنة ملا لها من نفوذ على الدول األخرى .أضف
إلى ذلك أن للواليات املتحدة دافعا قويا لعرقلة
انضمام السودان للمنظمة وجعله مكلفا بحيث
يكون فوق طاقة السودان من حيث املقدرة البشرية
واملالية حتى يعجز السودان عن سعيه لالنضمام.
ونرى أن عرقلة انضمام السودان الذي تقوم به
الواليات املتحدة ميكن فهمه على انه فرع من
فروع احلظر الذي تفرضه على السودان .فالواليات
املتحدة تطبق حظرا ً اقتصاديا ً على السودان منذ
عام  1997تديره وزارة اخلزانة األمريكية .فلقد فرض
الرئيس كلينتون احلظر ووسعه وجدده الرئيس
بوش كما جدده أيضا ً الرئيس أوباما الذي جعله
في إطار إستراتيجية تُنفذ وفق مؤشرات أداء
محددة بعضها معلن وبعضها مضمن في مالحق
لإلستراتيجية غير معلنة.1
1) Office of Foreign Assets Control (OFAC): Effectiveness of
US Economic Sanctions with Respect to Sudan, Report to
the Congress, January 2009
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الغرض املعلن للحظر االقتصادي املفروض هو
إجبار حكومة السودان على تغيير سياستها
وأفعالها حسب منظور احلكومة األمريكية في
ثالثة مجاالت هي على وجه التحديد:
* مساندتها ورعايتها لإلرهاب الدولي
* سعيها خللخلة استقرار وأمن دول جوارها
* انتهاكها حلقوق اإلنسان
ويشمل احلظر التعامل مع السودان من ِق ْبل:
 األشخاص الطبيعيني واملعنويني الوحدات واملنشآت التي تخضع لقوانني الوالياتاملتحدة مبا في ذلك فروع الوحدات األجنبية
وتنظر الواليات املتحدة إلى احلظر االقتصادي إلى
أنه أحد أدوات سياستها اخلارجية التي تعتمد
على حزمة من األدوات منها التضييف في منح
التأشيرات للمواطنني السودانيني الراغبني في
دخول الواليات املتحدة وكذلك التضييق على
السودان في احملافل الدولية السياسية والقانونية
واستخدام قوتها التصويتية ونفوذها حلرمان
السودان من االستفادة من التسهيالت املالية
التي متنحها املؤسسات املالية الدولية مثل البنك
الدولي وصندوق القد الدولي ومن أي منافع مالية
أخرى مثل إعفاء الديون التي بحسب املعايير
الدولية يستحقها السودان.
ويرى مكتب التحكم في األصول األجنبية ()OFAC
أن احلظر الذي تفرضه الواليات املتحدة على السودان
هو األوسع من أي حظر مفروض على دولة أخرى
في العالم وأن الواليات املتحدة تسعى لتطويره
إلى أكثر مما هو عليه بالتعاون مع الدول األخرى
احلليفة .وينتقد هذا املكتب احلظر الذي تفرضه
كل من دول اجملموعة األوروبية واألمم املتحدة على
السودان بأنه مقصور على حظر تصدير السالح
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إلى السودان فقط وبذلك يقل كثيرا عن فاعلية
احلظر الذي تفرضه الواليات املتحدة  ,وفي ذلك
أيعاذ بان املزيد من التشديد في احلظر من هاتني
اجلهتني مطلوب .وفي ذلك يقول التقرير املرفوع
إلى الكونغرس األمريكي ما يلي:
It is a simple truth that sanctions are most
effective when imposed multilaterally.
The United States has, by far, the broadest
Sudan sanctions regime in the world. As U.S.
sanctions against Sudan are already quite
extensive, multilateral sanctions offer the
most powerful opportunity to increase the
effectiveness of U.S. sanctions at bringing
about change in regime behavior in Sudan.
Multilateral cooperation with our allies could
augment the pressure being exerted by U.S.
sanctions against the GOS. For example,
current UN Security Council and EU sanctions
against Sudan include only a limited arms
embargo and a travel ban and asset freeze on
four individuals. The Central Bank of Sudan’s
decision to convert its reserves to the euro
and other regional currencies increases the
need for increased partnership with the EU.1
وفيما سبق إشارة واضحة إلى ضرورة توسيع
احلظر األمريكي على السودان بإشراك األطراف
األوربية فيه .إذ أن الواليات املتحدة بعد أن جعلت
حظرها االقتصادي االنفرادي على السودان شامالً،
امتد بصرها إلى خارج حدودها لتعزيز هذا احلظر
مبنع البنوك في أنحاء العالم بالتعامل بعملة
اليورو األوربية بعد أن حرمت عليها استخدامات
 )1الهامش السابق

الدوالر مع السودان ولقد مت توسيع احلظر مؤخرا
بحيث شمل بجانب حكومة السودان املواطنني
السودانيني كافة ،إذ مت قفل حساباتهم في البنوك
األوروبية وأصبحت التحويالت لألفراد بالدوالر عبر
املراكز األمريكية إلى السودان موقوفة أو متعثرة
أو ضئيلة القيمة وتخضع لكثير من األسئلة
والتمحيص .وأصبحت البنوك خارج الواليات
املتحدة عرضة لعقوبات في حاله تعاملها مع
السودان ومهدده بإيقاف تعاملها في األسواق املالية
األمريكية ومنع تعاملها مع املصارف األمريكية،
األمر الذي جعل البنوك األوروبية الكبيرة حتجم
1
عن التعامل مع السودان.
إن من أهم تداعيات اتهام السودان برعايتة لإلرهاب
منع اإلدارة التنفيذية األمريكية السودان من احلصول
على مساعدات من املنظمات الدولية مثل صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي .ومع أن انضمام السودان
ملنظمة التجارة العاملية لم يشار إليه مباشرا ً في
قرارات احلظر األمريكي أو االتهام للسودان برعاية
اإلرهاب ،إال أن تعويق دخوله ملنظمة التجارة العاملية
واالستفادة الكاملة من عضويتها في تنشيط
صادراته غير البترولية واالمتيازات التي تعطيها
اتفاقيات املنظمة العديدة ،يصبح أمرا ً منطقيا ً
وضروريا ً ومكمالً لسياسة احلظر التجاري التي هي من
أهم أدوات السياسة اخلارجية األمريكية جتاه السودان.
إذ ال يعقل أن حتظر الواليات املتحدة األمريكية كافة
املعامالت املالية والتجارية مع السودان وتضيق عليه
العمليات القنصلية للحكومة واألفراد وتوسع هذا
احلظر بإجبار بنوك وشركات غير أمريكية ومؤسسات
دولية بتطبيق احلظر ثم تترك السودان لينضم
بسهولة وسالسة إلى عضوية منظمة التجارة
العاملية ،التي تتسنم قمة النظام التجاري الدولي.
 )1بعض البيانات املتوفرة تبني أن هنالك حوالي  45بنكا عامليا
ترفض التعاون مع السودان كليا أو جزئيا

املنطقة املظللة مفروض عليها احلظر األمريكي
وما عداها مستثنى منه

وجتدر اإلشارة إلى أن السودان يعامل اآلن من قبل
الواليات املتحدة بثنائية واضحة فبعض أجزائه
في اجلنوب والغرب مستثنية متاما ً من احلظر
االقتصادي ،في حني أن بقية السودان تخضع له.
بل اخلرطوم نفسها كعاصمة تخضع لثنائية
في التعامل إذ أن بعض ضواحيها مستثناة من
احلظر أيضاً .ولكن باعتراف السيد قريشن املبعوث
اخلاص للرئيس اوباما لم تستفيد املناطق املستثاة
من احلظر فائدة تذكر في التنمية االقتصادية
أو حتى في االستقرار السياسي .وبالطبع لم
تستفد احلكومة االحتادية أيضا من هذه الثنائية
في التعامل في حتريك عملية االنضمام ملنظمة
التجارة العاملية ,ألنها هي املقصودة في املقام
األول باحلظر االقتصادي والعقوبات املصاحبة له.
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والسؤال الذي يثور في هذا الصدد هو من هي
اجلهة املسئولة في الواليات املتحدة عن وضع
مخططات احلظر على السودان .وأهمية اجلواب
على هذا السؤال هي تبيان اجلهة التي ميكن أن
يتجه السودان إليها إلثارة موضوع احلظر والنظر
في إمكانية إلغائه كليا أو جزئيا ليسمح بانضمام
السودان بانضمام السودان ملنظمة التجارة
العاملية.

اإلشارة مرشدا لتسريع بانضمام الدول األقل منوا ً
على وجه اخلصوص وذلك في عام .2002
وبالرجوع إلى السؤال املطروح بشأن اجلهة
املسئولة في احلكومة األمريكية عن احلظر ،فلقد
سبقت اإلشارة إلى أنه منذ بداية احلظر في عام
 1997عهد الرئيس كلينتون ملكتب مراقبة األصول
األجنبية بتنفيذه وفي عام  2004وبناء على طلب
من الرئيس بوش اصدر الكونغرس تعديالً لقانون
احلظر أضاف إليه منع االستثمارات األمريكية
في السودان .وكما سلفت اإلشارة يتعدى هذا
التعديل حدود الواليات املتحدة إذ أصبح يطبق
على الشركات واألفراد املتعاملني مع السودان
من غير األمريكيني ومثال ذلك انسحاب شركة
ارامكس من العمل في إنتاج البترول في السودان
نتيجة التهديد مبنعها من التعامل في األسواق
األمريكية.

وفي هذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن وفود
السودان دأبت في كل كلماتها ومداخالتها في
كافة اجتماعات مجلس وزراء املنظمة على التأكيد
على وجوب عدم إدخال االعتبارات السياسية في
عملية انضمام الدول األعضاء وهذا التوجه يجد
قبوال من مجموعات الدول النامية والدول األقل
منواً .إذ أن إدخال االعتبارات السياسية في التجارة
الدولية يتناقض مع روح ونصوص االتفاقيات التي
تقوم عليها منظمة التجارة العاملية التي تنظم
التجارة وفقا ً لقواعد شفافة ال حتابي دولة على
دولة أخرى .وهذا بالرغم من أن اتفاقيات املنظمة
تسمح بدخول االعتبارات غير جتارية في العمليات
التجارية في نطاق ضيق كما تفعل املادتان 20
و 21من اتفاقية اجلات التي هي اتفاقية رئيسيه
من اتفاقيات املنظمة والتي تسمح بتقييد حرية
التجارة ألسباب أخالقية أو ألمر يتعلق بأمن البلد
أو في األحوال الطارئة ولم تشر هاتان املادتان من
قريب أو بعيد بتعويق انضمام دولة ما إلى منظمة
التجارة العاملية .بل كل اجملالس الوزارية للمنظمة
تؤكد ضرورة جعل عضويتها عامليه تشمل كافه
الدول ملا في ذلك من منفعة في منو وازدهار التجارة
الدولية التي يستفيد منها العالم ككل.

ومؤخرا وفى عام  2009اصدر الرئيس اوباما قبيل
نهاية سنته األولى في البيت األبيض استراتيجيه
للتعامل مع السودان أعقبها بتجديد احلظر
االقتصادي املفروض على السودان منذ  12عاما ً دون
تعديل .وكان واضحا ً وظاهرا ً للعيان ألول مره الدور
املهم لوزارة اخلارجية األمريكية في اإلستراتيجية
اجلديدة مبا ال يدع مجاال ً للشك وبأن احلظر هو أداة
من أدوات السياسة األمريكية اخلارجية .واالختالف
الظاهر بني اإلستراتيجية املعلنة للحظر وبني ما
كان يجري سابقا ً هو اإلعراب عن نية احلكومة
األمريكية التحاور مع احلكومة السودانية على
القضايا اخملتلف عليها وأصبح هذا التوجه يوصف
بإستراتيجية العصا واجلزرة.

والهتمام اجمللس الوزاري للمنظمة بانضمام أعضاء
جدد وتسهيل انضمامها اصدر كما سبقت

وهذا التوجه اجلديد يفتح مجاال ً للتحاور حول
انضمام السودان ملنظمة التجارة العاملية .إال أنه
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علينا أن نعلم انه في ضوء التجارب السابقة أن
أي حديث للمسئولني السودانيني مع املسئولني
األمريكيني عن احلظر االقتصادي قد يفهم اجلانب
األمريكي منه أن السودان يتضرر من احلظر وأن هذا
احلظر بدأ يؤثر في مصالح السودان ولذلك يجب
االستمرار فيه ،وعادة ما ترفع مثل هذه املالحظة
من مكتب احلظر للكونغرس في مطلع كل عام.1
وفي استراتيجيه التفاوض من اجل االنضمام
ملنظمه التجارة العاملية يجب أن نالحظ أن
االتفاقات الثنائية وما يصاحبها من برتوكوالت
السيما مع الدول التي لها وزن ونفوذ دولي يقوي
موقف السودان التفاوضي ,علما بان هذا املوقف
يتحسن مبرور الزمن إذ أن سكرتارية املنظمة
واألعضاء الفاعلني فيها يعملون حتت ضغط
كبير من مجلس وزرائها وقراراته ودعوته عند كل
اجتماع إلى ضرورة تسهيل انضمام أعضاء جدد
السيما من الدول األقل منواً ،ولذلك أصبح التطويل
في عملية االنضمام دافعا ً ملداخالت حادة من
رؤساء مجموعات األعضاء في اجمللس قبل األعضاء
املتضررين أنفسهم.
أما صادرات السودان غير البترولية فال تضرر إذ
أنه وبصفته دوله من الدول األقل منوا تتمتع هذه
الصادرات مبيزات الدخول للدول املتقدمة دون رسوم
جمركيه ودون قيود احلصص 2.وابرز هذه امليزات
يعطيها نظام «كل شيء ما عدا السالح» 3الذي
تعمل به دول اجملموعة األوروبية والذي تستفيد
منه حاليا صادرات السودان من السكر بأسعار
تفوق أسعار السوق .وهذا النظام متفرع من نظام
األفضليات املعممة.4
 )1الهامش األسبق
 )2جتارة البترول ال تشملها اتفاقيات منظمة التجارة العاملية
Everything but Arms (EBA) )3
Generalized System of Preferences (GSP) )4

كما أن هنالك نظام مشابه للدول النامية مثل
الصني متنحه للدول األقل منوا ً مثل السودان يعرف
بنظام األفضليات التجارية املعممة .5فضال عن
ذلك يتمتع السودان بعضوية كل من منطقه
الكوميسا واملنطقة العربية احلرة الكبرى مبا
يكفل له دخول األسواق اجملاورة دون عقبات تذكر.
يضاف إلى ذلك أن هنالك تعهدا من الدول املتقدمة
قطعته على نفسها في املؤمتر الوزاري في هونغ
كونق بالسماح لـ 97في املائة من سلع الدول
النامية بدخول أسواقها دون قيود ودون رسوم
جمركية.
ونخلص من ذلك إلى أن سكرتارية املنظمة والدول
الفاعلة فيها أصبحت تشعر بضغط متزايد من
الدول األعضاء وحرج بالغ من االستمرار في تعطيل
انضمام بعض الدول السيما الدول األقل منوا مثل
السودان .هذا في الوقت الذي ال جتد فيه صادرات
السودان غير البترولية عائقا في الدخول إلى كافة
األسواق ما عدا أسواق الواليات املتحدة األمريكية .مما
يعني أن السودان ليس حتت ضغط أو ضرر كبير من
عدم انضمامه ملنظمة التجارة العاملية حاليا وهذا
أمر يجب أن تضعه إستراتيجية انضمام السودان
للمنظمة في احلسبان .ولكن هذه استراتيجيه
قصيرة األجل ميكن أن تدوم ما دام السودان في عداد
الدول األقل منواً ،أما في املدى املتوسط فيجب أن
ينضم السودان إلى منظمة التجارة العاملية ليجد
امليزات التي تكفلها له نظمها وقواعدها ,السيما
إذا مكنه منوه االقتصادي السريع من اخلروج من فئة
الدول األقل منوا ً إذ سيفقد حينئذ بعض امليزات
التجارية املتوفرة له حاليا ً وتكون صادرات السودان
في حاجة ماسة للعضوية الكاملة في املنظمة،
السيما إذا أصبحت صادراته غير البترولية أكثر تنوعا ً
وأقدر على منافسة منتجات الدول املتقدمة.
Generalized System of Trade Preferences (GSTP) )5
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 .1مقدمة:
يهدف هذا املقال إلى إلقاء الضوء على مالمح
العالقة التى سادت بني السودان وصندوق النقد
الدولي وجتاوزت اخلمسني عاماً .مرت هذه العالقة
مبختلف املراحل إبتدا ًء من التعاون الكامل
والتقارب ثم التوتر والتهديد بالطرد من عضوية
الصندوق ومن ثم مرحلة التعاون احلذر .يعطي
املقال سردا ً مختصرا ً لبرامج السودان االقتصادية
التي إتبعتها اإلدارة االقتصادية في املراحل األولى
من بداية العالقة وهي البرامج التي مت متويلها
بقروض من صندوق النقد الدولي خالل الفترة
من 1958م وحتى العام 1983م .ثم يرصد بعد
ذلك البرامج التى صاحبت التدهور في العالقة
والتوترات التي سادت تلك الفترة من العام 1984م
وحتى العام 2001م ومن ثم يتطرق إلى الفترة
التى طبق السودان فيها البرامج االقتصادية
خالل مرحلة التعاون احلذر وهى الفترة املمتدة من
2001م وحتى اآلن 2010م .وفى اخلتام يحاول املقال
استقراء التحديات املستقبلية التى قد تشكل
مسار هذه العالقة.
 .2السودان وصندوق النقد الدولى :فترة البرامج
اإلقتصادية األولى:
يعتبر السودان من اول الدول العربية واالفريقية
التى إنضمت الى عضوية صندوق النقد الدولى،
حيث إنضم السودان فى اخلامس من سبتمبر من
عام 1958م.
يقع السودان في دائرة اجملموعة األفريقية األولى
( )Africa Group 1 Constituencyوهى الدول
األفريقية الناطقة باللغة اإلجنليزية ومجموع
أصواتها مجتمعة ميثل  %3.04فقط من مجموع
اًصوات الدول األعضاء .يتم متثيل دول اجملموعة فى
مجلس املديرين التنفيذيني بالتناوب ،وتقوم دولة
سيراليون اآلن بهذا الدور حيث متثل دول اجملموعة
فى مجلس املديرين التنفيذيني ،هذا من الناحية
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اإلدارية ،اما من الناحية الفنية فإن السودان يتبع
إلدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى حيث يقوم
الفريق الفنى من هذه اإلدارة مبناقشة السلطات
السودانية حول البرامج االقتصادية ومتابعة سير
تنفيذها وتقييمها.
يضطلع الصندوق بدور مهم ومتعدد اجلوانب في
السودان ،فهو يقدم املشورة بشأن السياسات التى
تدعم اإلستقراراإلقتصادى الكلى لتحقيق النمو
املتواصل ،كما انه يساعد فى تقدمي املساعدات
الفنية واألنشطة التدريبية لدعم املؤسسات
االقتصادية وبناء قدراتها مبا ميكنها من تنفيذ
البرامج اإلقتصادية املطروحة.
أول تعاون مت بني السودان والصندوق كان في عام
1958م عندما حصل السودن على متويل من
الصندوق عبر نافذة مايسمى بالتمويل التعويضى
Compensatory Financing Arrangement
حيث مت استخدامه فى إذالة اإلختالل فى ميزان
املدفوعات نتيجة لضعف حصيلة صادر القطن
نتيجة لبعض املعوقات التى أعاقت تسويقه فى
السوق العاملى ،واحملاولة الثانية كانت فى عام
1966م عندما شرع السودان فى تنفيذ برنامج
التركيزاالقتصادى خالل الفترة 1969/68 – 67/66م
ولكن لم يكتمل تنفيذ البرنامج وتوقف السحب
منه فى مارس 1969م.
شهدت الفترة التى تلت مايو 1969م فتورا ً فى
العالقة بني السودان والصندوق ذلك ألن السياسة
االقتصادية املعلنة بواسطة ثورة مايو فى أول
عهدها كانت قد اتسمت بسياسة التأميم ومت
رفع العديد من الشعارات التى تعكس التوجه
اإلشتراكى للدولة وهذه السياسة لم تكن ضمن
السياسات التى جتد قبوال ً ودعما ً من صندوق
النقد الدولى الذى يسعى إلى تشجيع القطاع
اخلاص وتقليل القيود التى تفرضها الدولة على
االقتصاد.

خالل الفترة 1977-1975م بذل السودان جهودا ً
كبيرة لإلتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولى
ولكن إتسعت اخلالفات بني السودان والصندوق
حول مكونات البرنامج ولم يتم التوصل الى
إتفاق.
في العام 1978م دخل السودان فى مشاورات مع
الصندوق حول برنامج اقتصادى مع الصندوق
يهدف الى جدولة ديون الصندوق التى حل اجلها
على السودان كما يهدف إلى معاجلة بعض
اإلختالالت التى أصابت االقتصاد السوداني وإزالة
املعوقات التى تواجه اإلنتاج والعمل على ترشيد
الصرف وحتسني اإليرادات.
ولقد مت إعالن هذا البرنامج عام 1978م باسم
برنامج التركيز املالي Financial Stabilization
 Programوهو برنامج لعام واحد وقد مت توجيه
موارده نحو تكملة املشروعات القائمة لزيادة
اإلنتاج وتوفير فوائض للتصدير ثم تال هذا البرنامج
برنامجا ً آخر ملدة عام في  81/80 – 79وهو أيضا ً كان
يهدف إلى معاجلة اخللل في ميزان املدفوعات وخلق
مناخ مالئم لتنفيذ السياسات االقتصادية وذلك
عبر السعي نحو توحيد سعر الصرف بعد إلغاء
السعر التشجيعي لتحويالت املغتربني واستخدام
نظام سعرين ،سعر للصادرات والواردات الرئيسية
وسعر تشجيعي يتحدد وفقا ً الجتاهات العرض
والطلب.
ثم مت اإلعالن عن برنامج اقتصادى آخر فى عام
1982م ولكن تعثر وتوقف فى العام 1983م عندما
مت إلغاء التعامل بسعر الفائدة مبا يتماشى مع
القوانني اإلسالمية.
برامج هذه املرحلة لم حتقق املكاسب اإلقتصادية
املستهدفة ولم يكن لها اثر إيجابى نحو حتقيق
إستقرار إقتصادى أو توازن داخلي وخارجي في
االقتصاد بل ساعدت على تعميق املشكلة
اإلقتصادية فى السودان .رمبا يرجع ذلك إلى عدة
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اسباب رئيسية متثلت فى:
أ) لم تستهدف البرامج إستقرار اإلقتصاد الكلى
بشكل واضح.
ب) لم يتوفر لتنفيذ هذه البرامج املناخ املالئم من
حيث اإلستقرار السياسى.
ج) لم يقدم صندوق النقد الدولى العون الفنى
املطلوب ليعني على تنفيذ برامج اإلصالح
االقتصادي.
لذا جانب هذه البرامج الفشل وبدأت في إدخال
االقتصاد السوداني في نفق الديون اخلارجية خاصة
وإن معظم القروض التى حتصل عليها السودان من
الصندوق كانت قروض متويلية ذات تكلفة عالية
وقد حل اجلها ولم يكن من املستطاع سدادها فى
موعدها مما أثرت سلبا ً على عالقة السودان ليس
بصندوق النقد الدولى فحسب بل ومبؤسسات
التمويل الدولية واإلقليمية األخرى.
 .3فترة تدهور العالقة بني السودان وصندوق
النقد الدولى:
الحت بوادر األزمة بني السودان وصندوق النقد
الدولى فى خواتيم عام 1984م عندما لم يتمكن
السودان من الوفاء باملبالغ املستحقة للصندوق
والتي كانت تبلغ حينها  81مليون دوالر االمر الذى
قاد الصندوق إلى إلغاء أى ترتيبات إقتصادية بينه
وبني السودان فى 1985/2/28م.
في أبريل  1985ناقش السودان مع الصندوق
مسودة برنامج مع إدارة الصندوق يتم مبوجبه
عالج مشكلة املتأخرات والتى جتاوزت  300بليون
دوالر ،وكانت الدول املانحة على امت استعداد ملعاجلة
املتأخرات إذا التزم السودان بتبنى برنامج لإلصالح
االقتصادى يحتوى على إجراءات تتمثل فى تعديل
سعر الصرف واصالح عجز املوازنة الداخلية اال
ان ذلك اإلتفاق لم يكتب له ان يرى النور مما قاد
الصندوق ليعلن فى فبراير 1986م بان السودان
غير مؤهل الستخدام املوارد املالية من الصندوق.
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استمرت مشكلة املتأخرات فى التفاقم واتسعت
نقاط االختالف بني السودان والصندوق حتى أعلن
الصندوق في سبتمبر 1990م بان السودان دوله
غير متعاونه.
في فبراير 1992م قامت احلكومة فى إطار البرنامج
الثالثى لإلنقاذ االقتصادى بتطبيق اجراءات مالية
ونقدية واقتصاديه واسعة شملت حترير كامل
جلميع االسعار مبا فى ذلك سعر الصرف وازالة
القيود االجرائية على حركة الصادر والوارد وحترير
اسعار الصادر والوارد ورفع الدعم عن السلع
وضبط اإلنفاق العام بغرض خفض عجز امليزانية
.باالضافة الى تبنى برنامج خلصخصة عدد من
شركات ومؤسسات القطاع العام ،وملا كانت
تلك االجراءات اشمل واوسع مما كانت تطالب به
ادارة الصندوق الصالح االقتصاد السودانى فقد
وجدت ترحيبا ً وإشادة من قبل الصندوق .وتبع ذلك
موافقة ادارة الصندوق على إجراء فترة متابعة غير
رسمية لبرنامج احلكومة (Informal Monitoring
 )Periodلفترة ستة اشهر من يوليو حتى ديسمبر
1992م ،حيث قام الصندوق بإيفاد بعثة فنية
بغرض املتابعة وتقييم األداء االقتصادي وقد جاء
تقريرها ايجابيا ً للغاية وأكدت أن حكومة السودان
قد التزمت بتنفيذ البرنامج اإلقتصادى املعلن
وباألهداف الكمية التي حددها البرنامج كما
الحظت البعثة إرتفاع معدل النمو اإلقتصادى
وانخفاض نسب التضخم  .واشار التقرير الى
اهمية اتخاذ خطوات حلل مشكلة املتأخرات التى
بدأت تتنامى وقد التزم السودان بسداد دفعيات
شهرية تتناسب مع مقدرة االقتصاد وقد قبلت
ادارة الصندوق ذلك .كما أودعت البعثة الفنية
مسودة ورقة اطار السياسات (Policy Framework
 )Paperوالتى على اساسها يتم التفاوض لالتفاق
حول برنامج للحقوق املتراكمة إلطفاء املتأخرات.
لكن الطرفان لم يصال إلى إتفاق بشأن املتأخرات

األمر الذى قاد الصندوق فى أغسطس 1993م
باتخاذ قرار مت مبوجبه جتميد حق التصويت واحلقوق
املتصله به للسودان.
بعد هذا القرار أصبحت االتصاالت بني السودان
والصندوق شبه مجمده واوفد الصندوق فى يناير
1994م بعثة فنية ملتابعة التطورات االقتصادية
بعد صدور قرار جتميد عضوية السودان .قامت
البعثة باعداد تقرير الى مجلس املدراء اقترحت
فيه البدء فى اجراءات ابعاد السودان من عضوية
الصندوق (االنسحاب االجبارى) فورا ً وفى فبراير
من نفس العام اصدر مجلس ادارة الصندوق قراره
بالبدء فى اجراءات االنسحاب االجبارى بالنسبة
للسودان من صندوق النقد الدولى.
ألقى هذا القرار ظالال ً كثيفة على عالقة السودان
بصندوق النقد الدولى من جانب وبني السودان
واملؤسسات اإلقتصادية الدولية واإلقليمية من
اجلانب اآلخر .لقد تعاملت اإلدارة اإلقتصادية فى
السودان فى كل من البنك املركزي ووزارة املالية
واالقتصاد الوطني مع القرار بحكمة وصبر ذلك ألنه
وفى حالة صدور القرار باالغلبية املطلوبة ( 85%من
جملة األصوات) سوف تكون له آثار سلبية عديدة
بعضها مؤكدة وبعضها مجرد احتماالت ولكنها
احتماالت أقرب إلى التأكيد ،ومن املدلوالت املؤكدة
فى حالة اسقاط عضوية السودان من الصندوق
فإنه وبعد ثالثة اشهر يفقد السودان عضويته
فى البنك الدولى وكل املؤسسات التابعه له
(هيئة التنمية الدولية ،مؤسسة التمويل لضمان
االستثمار ،البنك الدولى لالنشاء والتعمير واملركز
الدولى لفض النزاعات االستثمارية).
األبعاد األخرى للقرار تشتمل على التأثير السلبى
على عضوية السودان فى مؤسسات التمويل
االقليمية األوربية ،اإلفريقية والعربية .وعلى
مؤسسات وكاالت االمم املتحده نتيجة للضغوط
التى سيمارسها الصندوق ومن احملتمل ايضا ً ان

يكون للقرار تأثير سالب على العالقات االقتصادية
مع بعض دول التعاون الثنائى.
إسقاط عضوية السودان فى صندوق النقد الدولى
كانت لن تكون خامتة املطاف وذلك لآلتي:
 .1صندوق النقد الدولى كان سيسعى وقتها الى
املطالبة بسداد ديونه املتراكمة على السودان
والتى بلغت حينها  1.5مليار دوالر.
 .2قرار إسقاط العضوية كان سيعطى الصندوق
حرية اوسع فى احلركة ،ولن تعد العالقة بني السودان
والصندوق حتكمها اى ضوابط متفق عليها كما
كان احلال مع بقاء العضوية ،ومن الصعب التنبوء
مبا تنطوى عليه استراتيجيات الدول ذات الثقل
السياسى فى الصندوق للتعامل مع السودان،
وأسوأ االحتماالت هي أن يتحرك الصندوق بدعم
من هذه الدول إلتخاذ إجراءات اشبه ما تكون بوضع
اليد على اى اصول للسودان ميكن الوصول اليها
بهدف استخالص الديون بحجة انها ديون كل دول
العالم وليس جلهة واحده ،كما انه من احملتمل ان
تلجأ هذه اجلهات الى مؤسسة او هيئة قانونية
دولية إلضفاء الشرعية القانونية على حتركاتها
ضد السودان.
 .4فترة برامج إعادة التوازن لالقتصاد السوداني
واخلروج من األزمة:
تفاديا ً لكل املشاكل املذكورة آنفاً ،أعد السودان
مذكرة تفسيرية لبرنامج لإلصالح االقتصادي
والهيكلي ،يحتوى على اهداف متثل موقف احلكومة
وجديتها لتطبيع عالقة السودان مع صندوق النقد
الدولي وبقية مؤسسات التمويل الدولية وعزم
السودان على إيجاد حل ملشكلة الديون اخلارجية.
رحب الصندوق بهذه املذكرة ورأى فيها جدية من
السودان للوصول مع الصندوق إلتفاق حول معاجلة
اخللل فى اإلقتصاد السوداني وسداد املتأخرات،
ونتيجة لهذا الترحيب أرجأ الصندوق النظر فى
إجراءات االنسحاب االجبارى واوفد الصندوق بعثة
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فنية عالية املستوى الى السودان فى مايو 1994م
للتفاوض حول ما جاء فى املذكرة وترجمتها إلى
برنامج اقتصادي معلوم املالمح معززا ً بجدول
لدفعيات رمزية الى صندوق النقد الدولي يلتزم بها
السودان أثناء فترة البرنامج لتثبيت الدين اخلارجي
ولكن لم يتوصل الطرفان إلى إتفاق كامل حول
البرنامج موضوع النقاش.
خالل العام 1995م والعام 1996م قام السودان
بعدة محاوالت الصالح االقتصاد غير ان هذه احملاوالت
لم تكتب لها االستدامة ولم تكن السياسات
االقتصادية التى مت اإلعالن عنها وتنفيذها ترقى
ملستوى برنامج اقتصادي إلحداث االستقرار
وإجراء تكييف هيكلي في بنية االقتصاد ،وقد
أدت السياسات االقتصادية خالل تلك الفترة الى
استمرار االختالالت املالية والنقدية وتسارع معدالت
التضخم حتى جتاوزت  ،% 130وتزايد االختالل في
ميزان املدفوعات واستمر تدهور سعر الصرف.
في فبراير 1997م إعتمد مجلس املديرين
التنفيذيني فى صندوق النقد الدولى قرارا ً أمهل
مبوجبه السودان فرصة أخيرة لتصحيح أوضاعه
االقتصادية مع صندوق النقد الدولي ،وفي ذلك
القرار أرجأ أيضا ً الصندوق النظر في شكوى املدير
اإلدارى بشأن اإلنسحاب اإلجباري وقرر عدم النظر
في تلك الشكوى إذا:
 .1التزم السودان بجدول لسداد دفعيات رمزية إلى
صندوق النقد الدولى ملقابلة خدمة ديون الصندوق
التى على السودان.
 .2اعتمد السودان مذكرة وخطاب عزم Letter
of Intentيحتويان على برنامج لإلصالح الهيكلي
وحزمة من السياسات املالية واالقتصادية على
أن يوافق على قوتها مجلس املديرين التنفيذيني
في مارس 1997م ويعتبرها برنامجا ً اقتصاديا ً يرقى
ألن يشرف عليه صندوق النقد الدولى بصورة
شهرية.
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 .3نفذ السودان هذا البرنامج بشكل يدعو للقبول
على ضوء تقييم مجلس املديرين التنفيذيني.
في حالة فشل السودان وعدم متكنه من اإللتزام
بكل أو أى من الشروط اعاله سوف يجتمع مجلس
املديرين التنفيذيني فورا ً ملراجعة املوقف ومن ثم
التوصية إلى مجلس محافظى الصندوق بطرد
السودان من عضوية صندوق النقد الدولى.
على خلفية هذه املعطيات ،قامت اإلدارة اإلقتصادية
فى السودان بوضع برنامجني إقتصاديني فى العام
1997م و1998م كان الهدف األساسى منهما هو
إعادة التوازن الداخلي واخلارجي في هيكل االقتصاد
السوداني.
باملقارنة مع احملاوالت السابقة فإن البرامج
االقتصادية التي وضعت عامي 1997م و1998م
وأقر بقوتها االقتصادية صندوق النقد الدولى
واعتبرها برامج تصلح للمراقبة بواسطة إدارة
الصندوق وكان لها األثر الفعال في إعادة التوازن
واالستقرار االقتصادي األمر الذي ساعد على
تدفق االستثمار األجنبي املباشر وفتح آفاق جديدة
للتنمية اإلقتصادية فى السودان.
واهم السياسات التي نفذت من خالل البرنامجني
شملت:
 .1خفض عجز املوازنة من  %3.4من اجمالى الناجت
احمللى فى عام 1996م الى  %0.7فى عامى 1998-97م
وقد حتقق ذلك عن طريق الغاء الدعم مبا يشمل
دعم املواد البترولية مؤديا ً بذلك الى انخفاض مقدر
فى منو حجم الكتله النقدية.
 .2إتباع سياسات مالية فى مجال املوازنة العامة
وسياسات نقدية ادت الى انخفاض مقدر فى
معدالت التضخم من متوسط  %133فى عام
1996م الى  %47فى املتوسط فى عام  1997ثم
الى  %17فى املتوسط فى عام 1998م.
 .3بذلت السلطات املالية جهودا ً مقدرة بإدخال
االصالح املالى لتحسني اجراءات وتنفيذ املوازنة العامة

وادخال اساليب وآليات ضبط االنفاق العام والعمل
على زيادة االيرادات كنسبة من إجمالى الناجت احمللى
والتى مكنت من توجيه املزيد من املوارد للتنمية.
كما اشتملت اجملهودات على إجراء اصالحات
هيكلية لالقتصاد السودانى وذلك بغرض اكمال
معظم اخلطوات التحضيرية الالزمة لتنفيذ
ضريبة القيمة املضافة كما مت اتباع وسائل
وآليات جديده وغير مسبوقة فى التحكم النقدى
بطريقة غير مباشرة وذلك عن طريق شهادة
مشاركة البنك املركزى (شمم) وشهادة املشاركة
احلكومية (شهامه) وحترير قطاع الصادرات بالغاء
الزامية حتويل عائدات الصادر للبنك املركزى وحترير
سوق املواد البترولية انتاجا ً وتسويقا ً وتوزيعا ً ومتويالً
وإجراء اصالحات هيكلية للبنوك بتطبيق قوانني
ولوائح السالمه املالية.
خالل مراجعة الصندوق للسياسات اإلقتصادية
املعلنة والتي مت تطبيقها بواسطة السودان والتزام
السودان بالدفعيات املقررة للصندوق خالل العامني
السابقني الحظ اعضاء مجلس املدراء التنفيذيني
للصندوق أن تطورا ً مقدرا ً قد حدث من قبل
السودان في ترقية تعاونه مع الصندوق ،ووجدوا أن
االداء االقتصادي في عام 1997م والبرنامج الطموح
لعام 1998م يشكالن حتوال ً بارزا ً في تطور العالقة
اإلقتصادية بني السودان والصندوق مقارنة مبا سبق
من محاوالت خاصة وان هذه البرامج مت تنفيذها
حتت ظل ظروف سياسية واقتصادية قاسية وقد
جنحت فى إيقاف تدهور استمر لعقدين من الزمان
وارساء القواعد السليمة إلدارة االقتصاد الكلي،
حيث أدى جناح تنفيذ هذه السياسات فى خفض
معدالت التضخم  .وبتنفيذ السياسات االقتصادية
لعام 1998م قامت السلطات السودانية بتحجيم
التضخم وتعميق سياسات التكيف الهيكلى
لتحقيق استدامة االستقرار االقتصادى وارساء
القواعد املتينة للنمو واالستقرار املالى.

ففي مجال سياسات التكيف الهيكلى فقد مت
اتباع نظام جديد العداد ومراقبة اداء املوازنة العامة
وتقوية االدارة النقدية وصدور اول مناقصة لشهادات
املشاركة احلكومية لتمويل املوازنة بدون آثار تضخمية،
وتوحيد سعر الصرف واصدار لوائح التعامل بالنقد
االجنبى والغاء الزامية حتويل عائدات الصادر لبنك
السودان ملعظم السلع .فقد إعتبر الصندوق هذه
اإلجراءات من أقوى السياسات الهيكلية التى مت
تطبيقها إلصالح اإلقتصاد السودانى.
وبناء على هذا التقييم فان اعضاء مجلس املديرين
التنفيذيني قرروا النظر فى بدء رفع االجراءات
العقابية عن السودان على اساس انه اصبح
دولة متعاونة مع الصندوق .مبا ان شرط رفع هذه
العقوبة يتطلب ان يواصل السودان تعاونه مع
الصندوق فى املضى قدما ً فى تنفيذ اإلصالحات
االقتصادية ،فإن أداء السودان وفق بيانات النصف
الثاني من عام 1998م والربع االول لعام 1999م
وضح أن السودان قد التزم بكل املؤشرات واالهداف
والدفعيات الشهرية املضمنه فى برامج املراقبة
حيث استطاع السودان ترشيد الطلب الكلى
خلفض معدل التضخم ومواصلة حتقيق معدالت
عالية من النمو بالرغم من اآلثار املدمرة للفيضانات
والسيول التى اجتاحت البالد فى خريف 1999م،
بجانب ذلك استطاع السودان الوفاء بالتزاماته
جتاه دفعيات الصندوق وبعض املانحني اآلخرين.
إذا مت االتفاق على اعاله فان اخلطوه التالية هى النظر
فى اعادة حقوق التصويت واحلقوق االخرى املتصلة
بعضوية السودان بالصندوق ،وقد حدد مجلس
املدراء التنفيذيني فترة عامني لرفع هذه العقوبة
تبدأ منذ بداية فترة التقييم .ويتبقى على اجمللس
ان يصادق على البرنامج الواجب على السودان
تنفيذه قبل اعادة حقوق التصويت واحلقوق االخرى
املتصله به والتحديد القاطع للفترة الزمنية التى
سيتخذ فيها القرار.
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وميكن تأسيس هذا البرنامج على اساس البرنامج
اإلقتصادى متوسط املدى للسودان والذى مت نقاشه
بواسطة مجلس محافظى الصندوق فى  12مايو
1999م حيث اورد اجمللس ان اهداف برنامج االقتصاد
الكلى للبرنامج متواضعة اال انهم يرون ان هذه
االهداف تعتبر واقعية فى ظل الظروف الصعبة
التى يواجهها اإلقتصاد السودانى .وقد امن اجمللس
على ان التقيد بتنفيذ هذا البرنامج هو االساس
فى حتويل هذا البرنامج املراقب بواسطة الصندوق
الى برنامج للحقوق املتراكمة وقد شدد اجمللس على
ضرورة تطبيق ضريبة القيمة املضافة كما ورد فى
البرنامج وخفض التضخم بترشيد الطلب الكلى
وترقية ادارات السياسة النقدية واحلفاظ على سعر
الصرف احملرر ووضع وتنفيذ برنامج عمل اصالح
للنظام املصرفي .ويتوقع كذلك ان تقوم السلطات
السودانية بوضع نظام يتسم بالشفافية ملراقبة
عائدات البترول السودانى وحتويل فوائض ارباح
البترول السودانى الى املوازنة العامة.
على ضوء ما سبق فقد قرر الصندوق بناء على
الترتيبات املرحلية املوضحة فى قرار اجمللس للبدء
فى رفع االجراءات العقابية كما يلي:
أ .يحدد األول من يوليو 1998م كتاريخ بداية تقييم
التعاون بني السودان والصندوق.
ب .يقوم الصندوق برفع قراره السابق حول اعتبار
السودان دولة غير متعاونة مع الصندوق ويعتبر
السودان اآلن دوله متعاونة مع الصندوق.
ج .يحدد الصندوق فترة حوالى عام اعتبارا من
تاريخ هذا القرار للنظر فى اعادة حقوق التصويت
واحلقوق القانونية االخرى املتصله بعضوية
السودان الكامله فى الصندوق .وخالل تلك الفترة
يتوقع ان يواصل السودان تعاونه مع الصندوق
فى مجال السياسات والدفعيات  .وذلك من
خالل النظر الى تنفيذ برنامج عام 1999م املراقب
بواسطة الصندوق.
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 .5فترة برنامج رفع العقوبات عن السودان:
كما رأينا على ضوء تنفيذ البرامج عموما ً وتنفيذ
برنامج العامني 1997م و1998م خصوصا ً ان االقتصاد
السودانى قد استجاب للعديد من االصالحات
االقتصادية ،ومتكن السودان من الوفاء بااللتزامات
املاليه جتاه الصندوق بصورة ارضت مجلس املدراء
التنفيذيني واقروا على ضرورة اعادة احلقوق التصويتية
للسودان فى حال االلتزام بالبرنامج متوسط املدى
املراقب ايضا ً من قبل الصندوق .عندئذ شرعت الدولة
فى تنفيذ البرنامج متوسط املدى (2002 - 1999م) وهذا
البرنامج مثل املرحلة الثالثة واألخيرة لإلستراتيجية
القومية الشاملة ،إذ هدف الي إستدامة اإلستقرار
اإلقتصادي واحلفاظ علي املكاسب اإلقتصادية التي
حتققت خالل الفترة 1998 - 1996م.
حمل البرنامج متوسط املدى العديد من األهداف
الكمية والهيكلية ،أهمها:
* احلفاظ علي معدالت منو موجبة في اإلقتصاد
السوداني  %6.5 - %6سنوياً.
* خفض معدل التضخم الي  %5بنهاية البرنامج.
* خفض العجز اجلاري في امليزان التجاري بحوالي
 %2من إجمالي الناجت احمللي بنهاية عام 2001م.
* بناء احتياطي من النقد األجنبي وزيادة دفعيات
سداد الديون اخلارجية لتحسني العالقات مع
املؤسسات اخلارجية املانحة.
* إعادة تأهيل البنيات األساسية وذلك بزيادة الصرف
بالعملة احمللية علي التنمية بحوالي  %2 - %1من
إجمالي الناجت احمللي اإلجمالي والذي يتوقع أن تدعم
بواسطة الصرف علي املكون األجنبي من قبل
املؤسسات املانحة بعد حتسن العالقات معها.
* توجيه مزيد من املوارد الي التنمية اإلجتماعية
في مجال الصحة والتعليم ومحو األمية ومحاربة
الفقر وتخفيف نسبة العطالة ومياه الشرب.
* بناء القدرات ودعم البحث العلمي ونقل التقانة
وربطها باإلنتاج.

* مواصلة السعي لتطبيع عالقات السودان مع
املؤسسات املالية الدولية اإلقليمية والقطرية.
* استقطاب وتشجيع االستثمار األجنبي اخلاص.
* السعي لالستفادة القصوى من املبادرات اخلاصة
بإلغاء الديون اخلارجية ودعم التنمية اإلجتماعية.
قام صندوق النقد الدولي بتقييم آداء املؤشرات
اإلقتصادية لبرنامج عام 1999م والذى يعتبر العام
األول من عمر البرنامج اإلقتصادى متوسط املدى،
والعام الذي شهد بداية تصدير البترول السودانى
الذى يعتبر حتوال ً نوعيا ً كبيرا ً في مكونات الناجت
احمللى اإلجمالي وتركيبة الصادرات ،وقد إستجاب
اإلقتصاد السودانى لكل السياسات التى مت
تطبيقها وجاء أداء االقتصاد كأفضل أداء خالل
عقدين من الزمان وذلك بفضل اإللتزام الصارم
بتنفيذ السياسات املكونة للبرنامج متوسط
املدى والذى راعى التوازن بني العرض الكلى والطلب
وأكد على التناسق الداخلى للمؤشرات اإلقتصادية
مما مكن اإلقتصاد السودانى من احملافظة على
املكتسبات التى حتققت فى البرامج السابقة
(انظر اجلدول رقم ( )1ادناه.
جدول () 1
أداء املؤشرات االقتصادية للبرنامج االقتصادي
متوسط املدى (2001 - 1999م)
املؤشر
الناجت احمللى اإلجمالي
متوسط التضخم
اإليرادات  %من الناجت احمللى اإلجمالي
املصروفات  %من الناجت احمللى اإلجمالي
العجز (نقدي)
احتياطي النقد األجنبي(مليون دوالر)
 -شهر واردات
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آخذا ًكل هذه املعطيات فى اإلعتبار فقد أصدر الصندوق
فى أغسطس 2000م قراره برفع جميع العقوبات
عن السودان وإعادة جميع حقوقه التصويتية األمر
الذى جعل السودان يفتح صفحة جديدة فى تعاونه
اإلقتصادى مع صندوق النقد الدولى.
جدول () 2
تطور العالقة بني السودان والصندوق خالل الفترة
1958م – 2000م
التوقيت
سبتمبر 1958
يوليو 1984

احلدث
إنضمام السودان لصندوق النقد الدولي
بروز مشكلة املتأخرات
إعالن الصندوق أن السودان غير مؤهل
فبراير 1986
إلستخدام موارده
سبتمبر 1990
إعالن السودان دولة غير متعاونة
أغسطس 1993
جتميد عضوية السودان بالصندوق
فبراير 1994
البدء في إجراءات االنسحاب اإلجباري
تقدمي شكوى املدير اإلدارى ضد السودان
أبريل 1994
باإلنسحاب اإلجباري
إمهال السودان فرصة أخيرة لتوفيق
فبراير 1997
أوضاعه
إعالن الصندوق بأن السودان دولة
أغسطس 1999
متعاونة
استعادة السودان عضويته بصندوق
أغسطس 2000
النقد الدولي
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-19964
132.8
6.3
9.8
()3.5

1999
6
16
8.5
9.3
()0.8
53.4
0.5

2000
6.9
8
11.5
12.4
()0.9
135
1

2001
6.1
4.9
10.7
11.6
()0.9
44.9
0.3

2002
6.4
8.3
11.8
8.7
3.1
123
0.9
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 .6البرامج االقتصادية في مرحلة ما بعد رفع
العقوبات:
استمر السودان في تطبيق سلسلة من البرامج
اإلقتصادية بغرض احملافظة على اإلستقرار
االقتصادي ،كل هذه البرامج مت وضعها وفقا ً
ألولويات اإلصالح االقتصادي واألهداف التنموية
في السودان وحسب ما تقتضيه طبيعة اإلقتصاد
السودانى.
نشط الصندوق فى هذه املرحلة فى تقدمي
وتنفيذ العديد من برامج العون الفنى كما قرر
فى 2005م إعادة فتح مكتبه بالسودان والعمل
على دفع العالقة بني السودان والصندوق من
خالل دعمه لهذه البرامج عن طريق اإلشراف
واملتابعة والتقييم لبرامج اإلصالح االقتصادي
وتوفير العون الالزم لتنفيذ هذه البرامج
اإلصالحية.
هدفت البرامج إلى حتقيق منو موجب ومستدام في
الناجت احمللى وكبح جماح التضخم ،ولقد استجاب
االقتصاد السوداني لكل السياسات التى مت إتباعها
فى إدارة الطلب الكلى وحتفيز العرض ،حيث حقق
الناجت احمللى اإلجمالى معدالت عالية خالل األعوام
2003م وحتى 2008م .كما حافظ التضخم على
مستويات متدنية خالل نفس الفترة (انظر اجلدول
( )3أدناه).
جدول رقم ()3
تطور الناجت احمللى اإلجمالي ومتوسط التضخم
خالل الفترة (2003م 2008 -م)
2003م

2004م

2005م

2006م

2007م

2008م

املؤشر
الناجت احمللى اإلجمالي

7.1

5.1

8.6

11.6

10.2

6.8

متوسط التضخم

7.7

8.4

8.5

7.2

8

14.3
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االستمرار في مواصلة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية
ضرورة تقتضيها التطورات في االقتصاد العاملي
وقضايا التكامل اإلقليمي ولكنها مواجهة بالعديد
من التطورات السياسية واالقتصادية التي تشكل
حتديا ً ماثالً امام تنفيذ اجلهود الرامية نحو احملافظة
على االستقرار االقتصادي ،فعلى الصعيد احمللي
جند أن الفترة التي تلت رفع العقوبات عن السودان
شهدت تطوير واستغالل البترول السوداني والبدء
في تصديره عام 1999م ،وبالرغم من أن قطاع
النفط يشكل نسبة محدودة من الناجت احمللى
اإلجمالى تتراوح بني  %7و %10إال أن تأثيره كان
واضحا ً على اإلقتصاد السودانى حيث ساهم مبا
نسبته  %60تقريبا ً من اإليرادات القومية وشكل
ما يقارب نسبة  %95من الصادرات في عام 2008م
على سبيل املثال.
كما ان تصدير البترول ساعد البنك املركزى فى
بناء إحتياطى ضخم من النقد األجنبى أسهم
بشكل ملحوظ في إستقرار سياسة النقد
األجنبى .جند ان التحدى الذى ميليه البترول على
اإلقتصاد السودانى هو كيفية توجيه العائدات
النفطية نحو القطاعات اإلنتاجية غير البترولية
بصورة جتنب اإلقتصاد السودانى اآلثار السالبة
الناجمة عن اإلعتماد على البترول ،ذلك ألن البترول
ثروة ناضبة وأن أسعاره ال يالزمها االستقرار
بصورة متكن من بناء خطط التنمية االقتصادية
عليها.
ثانى هذه األحداث يتمثل فى توقيع إتفاق
السالم الشامل فى يناير 2005م وتوقيع
اتفاق قسمة السلطة والثروة وما أملته على
السلطة اإلقتصادية فى السودان من تنفيذ
العديد من القرارات التى جعلت من الضرورى
املضى فى برامج اإلصالحات اإلقتصادية مبا
يعزز من تقوية اإلدارة االقتصادية وإنشاء عدد
من املؤسسات اإلقتصادية مثل مفوضية

تخصيص ومراقبة اإليرادات ومفوضية البترول
باإلضافة إلى هيكلة العديد من املؤسسات
اإلقتصادية القائمة مبا يتماشى ومتطلبات
تنفيذ اتفاق السالم بني الشمال واجلنوب ،وكان
إلعادة هيكلة النظام املصرفى نصيب كبير
من هذه اإلصالحات.
على الصعيد العاملي جند أن أزمة أسواق املال
قد ألقت بظاللها على أداء االقتصاد السوداني
عن طريق اإلنخفاض املتسارع فى أسعار النفط
وعائداته مما يحتم تطبيق العديد من اإلصالحات
االقتصادية ملعاجلة اآلثار التي خلفتها األزمة املالية
العاملية.
 .7اخلامتة:
استفاد السودان من قروض صندوق النقد الدولى
منذ أن اصبح عضوا ً فى الصندوق ،وتدهورت عالقة
السودان بالصندوق إبتداء من العام 1984م وقام
الصندوق بتجميد عضوية السودان ولكن استعاد
السودان العضوية فى العام 2000م بعد أن نفذ
السودان سلسلة من برامج اإلصالح االقتصادي
والهيكلي التي كانت حتت إشراف ومتابعة
صندوق النقد الدولى ،إذ كان لهذه البرامج
الفضل فى إعادة التوازن واالستقرار لالقتصاد
السوداني وتدفق اإلستثمارات األجنبية املباشرة
نحو السودان.
هنالك حتديات عديدة ستواجه اإلقتصاد السوداني
خالل مسيرته املقبلة من أهمها :احملافظة
على االستقرار االقتصادي وتشجيع االستثمار
كعنصرين أساسيني وضروريني للنمو والتنمية.
ويعتبر هذا االستقرار ضروري جدا ً لتحقيق السالم
واحملافظة عليه واالستمرار في إعادة بناء السودان.
ويتمثل التحدي الثاني في كيفية اخلروج من نفق
الديون اخلارجية التى تراكمت حتى جتاوزت  30مليار
دوالر دون اإلستفادة من كل املبادرات التى طرحت
فى الساحة.
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تهدف هذه الدراسة إلى حتليل أداء بنك السودان
فيما يتعلق بإدارة السيولة من خالل دراسة
التغيرات التي حدثت في العوامل املؤثرة علي
السيولة خالل الفترة 2008 - 1960م ،بجانب حتليل
السياسات النقدية والتمويلية التي انتهجها بنك
السودان خالل الفترة املذكورة والتدخالت اإلدارية
واملالية للحكومة في شئون بنك السودان وأثر
ذلك علي أداء البنك فيما يتعلق بإدارة السيولة في
االقتصاد ،ومن ثم أثره علي مجمل أداء االقتصاد
الكلي.

وهذه الفترات شهدت بداية عمل البنك املركزي
وإدارة السيولة على غرار األنظمة النقدية
التقليدية،

بغرض تيسير متابعة أداء بنك السودان فيما
يتعلق بإدارة السيولة باالقتصاد ومدى تأثرها سلبا ً
أو إيجابا ً بنمو العوامل املؤثرة في عرض النقود
خالل الفترة 2008-1960م،

أما الفترة  1989 - 1984فقد شهدت بداية أسلمة
اجلهاز املصرفي وتعتبر كذلك فترة نظام مصرفي
مزدوج تغلب علية الصبغة التقليدية ،وشهدت
الفترات  ،1995-1990و  2004 - 1996عملية تعميق
إسالم اجلهاز املصرفي ،والفترة 2008 - 2005م تعبر
عن بداية حقبة جديدة قدمية وهى حقبة بداية
النظام املصرفي املزدوج .هذا التقسيم قصد منه
إبراز العوامل السياسية ،االقتصادية ،القانونية
واإلدارية التي أثرت سلبا ً أو إيجابا ً علي دور البنك
في إدارة السيولة باالقتصاد والتي ارتبطت ارتباطا ً
وثيقاً بتلك الفترات.

وميكن تقسيم هذه الفترة إلى مراحل (Interim
 )Periodsلتشمل حتليل الفترات 1969-1960م،
.1983-1976 ،1975-1970

 /1الفترة 1969-1960م:
فيما يتعلق بأداء املؤشرات النقدية خالل الفترة
 1969-1960ميكن النظر للجدول رقم ( )1أدناه.
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جدول رقم ()1
أداء املؤشرات النقدية خالل الفترة 1969-1960

(مليون جنيه)

املؤشرات النقدية

1960

1961

1962

1963

1964

 -1عرض النقود االسمي

0.039

0.047

0.056

0.084

0.070

 -2التمويل احمللي ()DC

0.025

0.027

0.030

0.052

0.053

أ -متويل احلكومة ومؤسساتها

0.013

0.013

0.013

0.013

0.014

ب -متويل القطاع اخلاص

0.012

0.014

0.017

0.039

0.039

 -3صافي األصول األجنبية ()NFA

0.020

0.026

0.035

0.041

0.030

-

-

-

-

-

0.006-

0.006-

0.009-

0.009-

0.013-

-

-

-

-

-

 -7إجمالي الودائع املصرفية

0.019

0.023

0.028

0.053

0.037

أ -الودائع حتت الطلب

0.017

0.02

0.024

0.035

0.029

ب -شبه النقود

0.002

0.003

0.004

0.018

0.008

 -8الودائع GDP /

59%

66%

70%

13%

9%

 -9الودائع M2 /

49%

49%

50%

63%

53%

 -10العملة لدى اجلمهور M2 /

51%

51%

50%

37%

47%

5%

6%

7%

21%

11%

0.8

0.7

0.7

4.8

6

122%

134%

140%

21%

17%

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

 -15معدل التضخم (متوسط)

-

-

-

-

-

 -16نسبة االحتياطي النقدي القانوني

-

-

-

-

-

 -17هوامش أرباح املرابحات

-

-

-

-

-

 -18نسبة التمصرف = (عدد املصارف  /عدد السكان)

-

-

-

-

-

 -19الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية

0.032

0.035

0.04

0.402

0.417

 -20الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة

-

-

-

-

-

 -4إعادة التقييم
 -5صافي البنود األخرى ( )OIN
 -6املوارد القابلة للتمويل

 -11شبه النقود M2 /

 -12سرعة دوران النقود = ( )GDP/M2مرة

 -13درجة التعامل النقدي = ()GDP/M2

 -14سعر الصرف الرسمي 1( :دوالر = جنيه)
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تابع جدول رقم ()1
املؤشــرات النقديــة

1965

1966

1967

1968

1969

 -1عرض النقود االسمي

0.07

0.08

0.09

0.10

0.12

 -2التمويل احمللي ()DC

0.07

0.08

0.09

0.10

0.12

أ -متويل احلكومة ومؤسساتها

0.03

0.03

0.02

0.04

0.05

ب -متويل القطاع اخلاص

0.04

0.05

0.07

0.07

0.07

 -3صافي األصول األجنبية ()NFA

0.02

0.02

0.02

0.01

0.01

-

-

-

-

-

0.01-

0.01-

0.02-

0.02-

0.02-

-

-

-

-

-

 -7إجمالي الودائع املصرفية

0.04

0.04

0.05

0.05

0.06

أ -الودائع حتت الطلب

0.03

0.03

0.04

0.03

0.04

ب -شبه النقود

0.01

0.01

0.01

0.02

0.01

 -8الودائع GDP /

9%

9%

10%

9%

10%

 -9الودائع M2 /

53%

51%

55%

52%

49%

 -10العملة لدى اجلمهور M2 /

47%

49%

45%

48%

51%

 -11شبه النقود M2 /

11%

11%

13%

17%

12%

 -12سرعة دوران النقود = ( )GDP/M2مرة

5.9

5.5

5.4

5.5

4.8

 -13درجة التعامل النقدي = ()GDP/M2

17%

18%

18%

18%

21%

 -14سعر الصرف الرسمي 1( :دوالر = جنيه)

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

 -15معدل التضخم (متوسط)

-

-

-

-

-

 -16نسبة االحتياطي النقدي القانوني

-

-

-

-

-

 -17هوامش أرباح املرابحات

-

-

-

-

-

 -18نسبة التمصرف = (عدد املصارف  /عدد السكان)

-

-

-

-

-

 -19الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية

0.44

0.45

0.50

0.54

0.57

 -20الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة

-

-

-

-

-

 -4إعادة التقييم
 -5صافي البنود األخرى ( )OIN
 -6املوارد القابلة للتمويل

املصدر  :التقارير السنوية لبنك السودان املركزي .1969-1960
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 )Monetizationحوالي  %53في املتوسط لذات
الفترة مما يعني ضمنيا ً أن النظام املصرفي يتمتع
بكفاءة نسبية في جذب املدخرات وبالتالي القيام
بالدور املطلوب منه كوسيط مالي مناسب،
ومما يدعم ذلك الرأي أن نسبة الودائع إلى عرض
النقود مبعناه الواسع قد بلغت حوالي  %52.4في
املتوسط في حني بلغت نسبة الودائع إلى الناجت
احمللي اإلجمالي حوالي %65في املتوسط للفترة
 1962-1960ولكنها تراجعت تراجعا ً كبيرا ً بعد
ذلك لتصل إلى حوالي  %10فقط في املتوسـط
للفترة 1969-1963م.

بالنظر للجدول رقم ( )1أعاله ،ومن واقع أداء
السياسة النقدية والتمويلية للفترة 1960-
1969م ،فقد بلغ متوسط معدل منو عرض النقود
االسمي حوالي  %14مما يدل علي االنضباط
النسبي في معدل منو عرض النقود والذي نتج
أساسا ً من النمو املنضبط نسبيا ً للتمويل احمللي
للقطاعني العام واخلاص .جدير بالذكر أن النمو
املوجب لصافي األصول األجنبية قد ساهم في
زيادة متوسط معدل منو عرض النقود االسمي
خالل الفترة املذكورة .وهذه هي الفترة الوحيدة
من بني كل الفترات التي مت بحثها والتي سجل
فيها صافي األصول األجنبية منوا ً موجباً .كذلك
فان االنضباط النسبي في معدل منو عرض النقود
االسمي ساهم في االستقرار التام لسعر صرف
العملة احمللية والذي ساهم بدوره في خفض
معدالت التضخم مما أدى الستقرار املستوى العام
لألسعار خالل الفترة 1969-1960م ،ويالحظ من
اجلدول رقم ( )1أيضا ً ارتفاع نسبة العملة خارج
اجلهاز املصرفي (العملة لدى اجلمهور) إلى عرض
النقود مبعناه الواسع خالل الفترة 1969-1960
حيث بلغت حوالي  %48في املتوسط ،وأن تأثير
شبه النقود بالعملتني احمللية واألجنبية علي مقام
النسبة يعتبر ضعيفا ً وذلك لالستقرار التام في
سعر صرف العملة احمللية،حيث بلغت نسبة شبه
النقود إلى عرض النقود مبعناه الواسع  %11.4فقط
في املتوسط خالل الفترة 1969-1960م .جدير
بالذكر أن تلك النسبة قد بلغت أسوأ مستوى
لها في عام  1963حيث بلغت  %37بينما بلغت
أفضل مستوى لها في األعوام 1969 ،1961 ،1960
إذ بلغت حوالي .%51

بالرغم من األداء اجليد نسبيا ً لبنك السودان بصفة
خاصة والنظام املصرفي بصفة عامة خالل الفترة
1969-1960م ،إال أن بنك السودان لم يكن يهتم
اهتماما ً مناسبا ً بوضع وتنفيذ سياسة نقدية
وائتمانية مكتوبة وواضحة األهداف واآلليات،
تسهم في تطوير وترقية أداء النظام املصرفي
ومن ثم أداء االقتصاد الكلي .فقد اتسمت تلك
الفترة والتي أعقبت االستقالل مباشرة بعدم
االستقرار السياسي حيث تعاقبت علي السودان
كل منهما خططها وبرامجها
ثالث حكومات ٍ
االقتصادية اخلاصة قصيرة األجل ،حيث يطلب من
البنك مواكبة تلك اخلطط والبرامج االقتصادية
القصيرة األجل واملتجددة باستمرار ،مما انعكس
جليا ً في عدم اهتمام البنك بتطوير أدائه إال في
حدود العمل اليومي الروتيني .وميكن سرد أهم
املالمح والسمات العامة للسياسات النقدية
واالئتمانية للبنك في الفترة 1969-1960م في
اآلتي:

كذلك نالحظ أن سرعة دوران النقود خالل الفترة
قيد النظر قد بلغت حوالي  4مرات في املتوسط
في حني بلغت درجة التعامل النقدي (Degree of

( )1السيولة املفرطة في النظام املصرفي نتجت
أساسا ً من املستوى املرتفع ألرصدة جلان القطن
في حساباتها مع البنوك التي تتعامل معها ،مما
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أدى لزيادة ودائع البنوك التجارية وبالتالي توسعت
البنوك نسبيا ً في منح التمويل.
( )2سحب بنك السودان أرصدة جلان القطن من
البنوك التجارية وحفظها لديه ،مما أدى النخفاض
عرض النقود.
( )3تأثرت البنوك التجارية بسحب ودائع جلان
القطن منها واستعاضت عنها بالتسليف من بنك
السودان لسد العجز السيولي ،كما أن بنك السودان
ظل يقرض البنوك التجارية (بضمان القطن) التي
حتصل علي تسهيالت أجنبية لشراء القطن.
( )4ق َيد بنك السودان سلفيات البنوك التجارية
املوجهة لتمويل الواردات واألغراض الشخصية
واملهنية وجتار التجزئة ،ولكنه أبدى بعض املرونة
في تقييد هذه السلفيات في وقت الحق ،مما أدى
لرفع احلد األقصى لبنود السلفيات املقيدة بدرجة
كبيرة.
( )5حد بنك السودان من تخزين الواردات بعد فك
قيودها.
( )6وافق بنك السودان علي متديد الفترة القصوى
للسلفيات علي البضائع املستوردة من ثالثة أشهر
إلي أربعة أشهر.
( )7لم يهتم بنك السودان مبراقبة معدل التضخم
نسبة النخفاضه محليا ً وعاملياً.
( )8كان بنك السودان يقوم بخصم الكمبياالت
وتقدمي القروض للبنوك التجارية مقابل ضمان هذه
الكمبياالت كأداة نقدية فاعلة ملعاجلة مشاكل
السيولة التي تواجه البنوك التجارية آنذاك.
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( )9تقدمي أموال جلنة مشروع اجلزيرة بأسعار فائدة
تقل بدرجة كبيرة عن أسعار التسليف التي
يتقاضاها بنك السودان.
( )10يطلب البنك من البنوك تقدمي معلومات عن
ميزانياتها السنوية وحسابات األرباح واخلسائر.
وقد مثل منح التمويل املؤقت للحكومة املركزية
ومؤسساتها وهيئاتها العامة من بنك السودان
أحد االختراقات الرئيسية التي ساهمت مساهمة
كبيرة في عدم بلوغ السياسات النقدية لهدفها
املنشود واملتمثل في إدارة السيولة باالقتصاد علي
نحو يؤدي إلى إحداث قدر مناسب من االستقرار
النقدي املطلوب لتحقيق التنمية االقتصادية
املستدامة سواء في الفترة قيد البحث أو في
الفترات الالحقة .فاملادة ( )57من قانون بنك
السودان لسنة 1959م حتكم استدانة احلكومة
من بنك السودان وقد كان نص املادة عند صدور
قانون بنك السودان في عام  1959كما يلي:
(يجوز للبنك أن مينح سلفيات مؤقتة للحكومة
بسعر أو أسعار للفائدة يقررها البنك على أال تتجاوز
مجموع هذه السلفيات املستحقة في أي وقت  %15من
تقديرات إيرادات احلكومة العادية في السنة املالية
التي متنح فيها تلك السلفيات ،وعلي أن تسدد
جميع هذه السلفيات علي أكثر تقدير خالل الستة
أشهر التالية لنهاية السنة املالية التي منحت فيها
السلفيات) .ويالحظ أن السمات العامة لهذه املادة
متثلت في ربط مبلغ السلفية بنسبة محددة من
تقديرات إيرادات احلكومة العادية ،واعتبار السلفية
مؤقتة بجانب حتديد فترة سداد السلفية.
خالل الفترة 1969-1960م عدلت املادة ( )57من
قانون بنك السودان لسنة  1959تعديلني لتواكب

املستجدات التي طرأت علي الساحة االقتصادية
وذلك كما يلي:
( )1التعديل األول :عدلت تلك املادة ألول مرة في عام
1962م حيث سمح للجان احلكومة واملؤسسات
العامة باالستدانة من بنك السودان بعد موافقة
وزير املالية واالقتصاد الوطني .هذا التعديل قصد
منه إزالة اللبس في تفسير كلمة «حكومة».
كما أن بنك السودان قد أوكل إليه القيام بكافة
األعمال املصرفية لهذه املؤسسات كحفظ الودائع
والتمويل والسماح لها باالستدانة ملدة عام كامل.
( )2التعديل الثاني :مت ذلك التعديل في عام 1969
وقصد منه متكني احلكومة من االستدانة من بنك
السودان في حدود  %15من إيراداتها دون خصم
املبالغ املستحقة من سلفية السنة (السنوات)
السابقة حيث مت حذف عبارة «وتخصم مبالغ تلك
السلفيات واالئتمانات من احلد األقصى للسلفيات
املؤقتة التي متنح للحكومة مبوجب املادة ( )57من
قانون بنك السودان لسنة  .1959كما مت السماح
للمؤسسات والهيئات العامة من االستدانة من
بنك السودان بال حدود بصرف النظر عن املبالغ
التي تستدينها احلكومة املركزية.
هذين التعديلني مكنا احلكومة املركزية
ومؤسساتها وهيئاتها العامة من االستدانة
من بنك السودان حيث ارتفعت تلك املديونية
من  0.013مليون جنية في عام  1960إلى 0.045
مليون جنية في عام  ،1969أي بنسبة زيادة بلغت
حوالي  246%للفترة  1969-1960كما موضح في
اجلدول رقم ( .)1وعلي الرغم من تأثيرها النسبي
مع العوامل األخرى املتمثلة في النمو املوجب
لصافي األصول األجنبية ،منو مطلوبات القطاع
اخلاص وصافي البنود األخرى في زيادة عرض النقود
بحوالي  %14في املتوسط للفترة  ،1969-1960إال

أنه ونتيجة لالستقرار التام في سعر صرف العملة
احمللية الناشئ أساسا ً من الصافي املوجب لألصول
األجنبية للنظام املصرفي ،لم تؤد الزيادة النسبية
في عرض النقود إلى زيادة معدالت التضخم – التي
كانت هي األخرى مستقرة محليا ً وعامليا ً – وبالتالي
املستوى العام لألسعار الذي ظل شبه ثابت خالل
الفترة 1969-1960م.
وبالنظر ملعدل تغير محافظي بنك السودان خالل
الفترة  ،1969-1960فنجد أن احملافظ الواحد قد
قضى حوالي ثالث سنوات حيث تعاقب علي إدارة
البنك ثالثة محافظني هم األستاذ  /مأمون بحيري
رحمه اهلل -وذلك خالل الفترة - 1959/12/11963/11/13م واألستاذ /السيد الفيل -رحمه اهلل –
وذلك خالل الفترة  1967/9/13 - 1964/3/1واألستاذ
 /عبد الرحيم ميرغني  -رحمه اهلل -وذلك خالل
الفترة 1970/5/16 - 1967/10/17م .وهذا املعدل أقل
من الفترة احملددة لبقاء احملافظ في منصبه مبوجب
املادة ( )12من قانون بنك السودان لسنة 1959
والتي حددت فترة عمل احملافظ بخمس سنوات ،إال
أن هذا النص عدل وحل محله البند ( )3من املـادة
( )12ويقرأ كاآلتي :يكون احملافظ ونائبيه من ذوي
املؤهالت واخلبرة الكافية ويعينهم رئيس اجلمهورية
بتوصية من السيد  /وزير املالية واالقتصاد الوطني
للمدة ووفقا ً للشروط املبينة في قرار تعيني كل
منهم» .عليه أصبح لرئيس اجلمهورية احلق قانونا ً
في إعفاء احملافظ من منصبه في أي وقت يشاء.
كما أن عدم حتديد الفترة الزمنية تعني التدخل في
شئون البنك وتغيير محافظه إذا أبدى أي اعتراض
علي سياسات احلكومة املالية.
 /2الفترة 1975 - 1970م:
فيما يتعلق بأداء املؤشرات النقدية خالل الفترة
 1975 - 1970ميكن النظر للجدول رقم ( )2أدناه.

61

جدول رقم ()2
أداء املؤشرات النقدية خالل الفترة 1975-1970م

(القيمة مباليني اجلنيهات)

املؤشرات النقدية

1970

1971

1972

1973

1974

1975

 -1عرض النقود االسمي

0.13

0.14

0.17

0.20

0.27

0.31

 -2التمويل احمللي ()DC

0.17

0.20

0.24

0.27

0.34

0.55

أ -متويل احلكومة ومؤسساتها

0.10

0.12

0.14

0.16

0.20

0.34

ب -متويل القطاع اخلاص

0.08

0.08

0.10

0.11

0.14

0.21

 -3صافي األصول األجنبية ()NFA

0.02-

0.03-

0.05-

0.04-

0.05-

0.17-

-

-

-

-

-

-

0.03-

0.03-

0.03-

0.03

0.03-

0.06-

-

-

-

-

-

-

 -7إجمالي الودائع املصرفية

0.05

0.07

0.09

0.11

0.15

0.18

أ -الودائع حتت الطلب

0.03

0.05

0.06

0.08

0.10

0.12

ب -شبه النقود

0.02

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

 -8الودائع GDP /

9%

10%

12%

12%

12%

12%

 -9الودائع M2 /

42%

49%

55%

54%

55%

58%

 -10العملة لدى اجلمهور M2 /

51%

51%

45%

45%

45%

42%

15%

28%

16%

18%

18%

19%

4.7

4.9

4.6

4.4

4.7

4.9

21%

20%

22%

23%

21%

21%

 -14سعر الصرف الرسمي 1( :دوالر = جنيه)

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

0.004

 -15معدل التضخم (متوسط)

0.97

0.97

10.09

16.02

25.42

22.65

 -16نسبة االحتياطي النقدي القانوني

-

-

-

-

-

-

 -17هوامش أرباح املرابحات

-

-

-

-

-

-

 -18نسبة التمصرف (عدد املصارف  /عدد السكان)

-

-

-

-

-

-

 -19الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية

0.61

0.67

0.75

0.90

1.25

1.51

 -20الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة

-

-

-

-

-

-

 -4إعادة التقييم
 -5صافي البنود األخرى ()OIN
 -6املوارد القابلة للتمويل

 -11شبه النقود M2 /

 -12سرعة دوران النقود = ( )GDP/M2مرة

 -13درجة التعامل النقدي = ()GDP/M2

املصدر :التقارير السنوية لبنك السودان لألعوام .1975-1970
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بالنظر للجدول رقم ( )2ومن واقع أداء السياسة
النقدية والتمويلية للفترة 1975-1970م ،بلغ
متوسط معدل منو عرض النقود االسمي حوالي
 %18مقارنة بحوالي  %14للفترة .1969-1960
هذه الزيادة نتجت أساسا ً من الزيادة الكبيرة التي
حدثت في مطلوبات النظام املصرفي من القطاع
العام والتي ارتفعت من  0.095مليون جنية في
عام  1970إلى  0.338مليون جنية في عام ،1975
أي بزيادة قدرها  %256للفترة 1975-1970م .إال أن
النمو السالب لصافي األصول األجنبية قد امتص
بدرجة كبيرة أثر الزيادة التي حدثت في مطلوبات
النظام املصرفي من القطاع العام وبالتالي أحدث
أثرا ً انكماشيا ً ( )Contractionary Effectعل عرض
النقود ،حيث انخفض صافي األصول األجنبية من
–  0.019مليون جنية في عام  1970إلى –0.174
مليون جنية في عام  ،1975أي بنسبة نقصان
قدرها  %816خالل الفترة 1975-1970م.
وبالنظر لذات اجلدول ،يالحظ أن نسبة العملة
خارج اجلهاز املصرفي إلى عرض النقود مبعناه
الواسع خالل الفترة  1975-1970قد انخفضت
انخفاضا ً طفيفا ً حيث بلغت حوالي  %47في
املتوسط مقارنة بحوالي  %48في املتوسط
للفترة  ،1969-1960مما يعكس أثر الزيادة الطفيفة
التي حدثت في شبه النقود علي مقام النسبة
والناشئة أساسا ً من الزيادة التي حدثت في بند
إعادة التقييم لودائع البنوك بالعملة األجنبية
نتيجة لالنخفاض الطفيف في سعر صرف اجلنيه
السوداني الذي انخفض من  0.0035قرشا ً للدوالر
في عام  1971إلى  0.0040قرشا ً للدوالر في عام
 .1975ومما يؤكد ذلك القول أن نسبة شبه النقود
إلي عرض النقود مبعناه الواسع قد بلغت  %19في
املتوسط للفترة 1975-1970م مقارنة بنسبة %11.4
في املتوسط للفترة 1969-1960م .جدير بالذكر

أن نسبة العملة خارج اجلهاز املصرفي إلي عرض
النقود مبعناه الواسع قد بلغت أفضل مستوى لها
في عام 1975م حيث بلغت  %42بينما بلغت أسوأ
مستوى لها في عامي 1970و1971حيث بلغت %51
في املتوسط.
كذلك يالحظ أن سرعة دوران النقود خالل الفترة
 1975-1970قد بلغت حوالي  4.7مرة في املتوسط
مقارنة بحوالي  4مرات في املتوسط للفترة -1960
1969م ،في حني بلغت درجة التعامل النقدي حوالي
 %21فقط في املتوسط خالل الفترة 1975-1970
مقارنة بحوالي  %53في املتوسط للفترة -1960
1969م .مما يعني ضمنيا ً أن النظام املصرفي قد
تراجع كثيرا ً في مسألة جذب املدخرات ،وبالتالي
عدم متكنه من لعب دوره الذي رسم له كوسيط
مالي مناسب خالل الفترة 1975-1970م .ومما
يؤكد ذلك الرأي أن نسبة الودائع إلى الناجت احمللي
اإلجمالي قد انخفضت إلى حوالي  %11فقط في
املتوسط للفترة 1975-1970م مقارنة بحوالي %26
في املتوسط للفترة 1969-1960م.
لم يصدر بنك السودان خالل الفترة 1975-1970م
سياسة نقدية واضحة ومكتوبة بل كان يصدر
عددا ً كبيرا ً من املنشورات املتعلقة مبعاجلة عدد
من املوضوعات،ومن املعلوم أن السودان قد انتهج
خالل تلك الفترة النظام االقتصادي االشتراكي
الذي يقيد عمل البنك املركزي بدرجة كبيرة
حيث ظلت أسعار الصرف وأسعار الفائدة وحجم
االئتمان حتدد بواسطة الدولة ممثلة في وزارة املالية
واالقتصاد الوطني ،وكان بنك السودان تابعا ً بصور ٍة
شبه مطلقة لوزارة املالية .و بالرغم من وجود
خطة عامة للتنمية االقتصادية (اخلطة اخلمسية
– الستية املعدلة 1976/1975-1971/1970م) والتي
تضمنت هدف زيادة الناجت القومي اإلجمالي بنسبة
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 ،%8وضرورة االعتماد علي التمويل احمللي بدرجة
كبيرة لتحقيق ذلك الهدف نسبة لالنخفاض
املتوقع لتدفق االستثمارات األجنبية من جراء
التأميم واملصادرة لفروع البنوك األجنبية العاملة
بالبالد آنذاك إال أن تلك اخلطة لم تكن مسنودة
بسياسة نقدية وائتمانية ذات أهداف واضحة
تخدم أهداف اخلطة العامة للتنمية االقتصادية،
ألن النظام املصرفي كان مملوكا ً بكامله للدولة وأن
الدور اإلداري للدولة قد تنامي في كافة االجتاهات
وخاصة الهيئات واملؤسسات العامة ومت تهميش
دور القطاع اخلاص في التنمية االقتصادية.
ونتيجة لسيطرة الدولة علي موارد اجلهاز املصرفي،
فقد رأت احلكومة أن موقفها املالي قد حتسن وأنه
البد من سداد ديون بنك السودان املتراكمة عليها،
لذا فقد أجرت احلكومة في عام  1971التعديل
الثالث علي املادة ( )57من قانون بنك السودان
لسنة  1959والذي هدف إلى اآلتي:
 /1تخفيض حجم االستدانة املؤقتة من بنك
السودان إلى نسبة  %10بدال ً عن  %15من تقديرات
إيرادات احلكومة.
 /2أن يتم سداد الديون املستحقة في فترة ال
تتجاوز عشرة أعوام.
 /3احتساب سعر فائدة  %0.5سنويا ً علي الديون املؤجلة.
 /4استبدال عبارة “إيرادات احلكومة العادية بعبارة
إيرادات احلكومة اجلارية”.
 /5منع احلكومة من االستدانة من بنك السودان
في العام املالي اجلديد في حالة عجزها عن سداد
السلفية املستحقة عن العام السابق.
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إال أنه ونتيجة النخفاض تدفقات االستثمارات
ورؤوس األموال األجنبية من جراء التأميم واملصادرة
والتي كانت تساهم بجزء مقدر في متويل املشاريع
اإلنتاجية والتنموية ،فقد أجرت احلكومة في مايو
1973م التعديل الرابع علي املادة ( )57من قانون بنك
السودان لسنة 1959م ،حيث سمح للحكومة
باالقتراض من بنك السودان لتمويل املشاريع
اإلنتاجية مبوجب قرار من مجلس الوزراء يحدد حجم
السلفية وطريقة سدادها وأوجه صرفها .وهذه هي
املرة األولى التي يقوم فيها بنك السودان بتمويل
املشاريع احلكومية اإلنتاجية متويالً مباشرا ً مما أدى
لزيادة القاعدة النقدية ومن ثم عرض النقود.
وفي ديسمبر 1973م أجرت احلكومة التعديل اخلامس
علي املادة ( )57من قانون بنك السودان لسنة 1959
والذي هدف إلى جدولة الديون السابقة والتي لم
تسدد حتى 1973/6/30م وذلك بإلزام احلكومة
بسدادها خالل فترة ال تتجاوز عشر سنوات بسعر
فائدة  %0.5سنوياً .وبعد أن تراكمت مديونية بنك
السودان علي احلكومة إلى احلد الذي أصبحت تشكل
عائقا ً أمام املزيد من االستدانة ،مت إجراء التعديلني
السادس والسابع علي املادة ( )57من قانون بنك
السودان لسنة 1959م في عامي  1974و 1975م
علي التوالي ،حيث نص التعديالن علي جدولة ديون
احلكومة املستحقة ملدة عشر سنوات وأن تقوم
احلكومة في هذه الفترة بتسويتها مع بنك السودان.
اجلدير بالذكر أن كل تعديل يتم كانت تسبقه إعادة
جدولة للديون املستحقة ألجل جديد.
مما تقدم يتضح أن املادة ( )57من قانون بنك السودان
لسنة  1959قد مت تعديلها خمس مرات من قبل
احلكومة خالل الفترة 1975-1970م ،ولذلك تعتبر
تلك الفترة من أكثر الفترات تدخالً في شئون
بنك السودان ،حيث متكنت احلكومة ومؤسساتها

وهيئاتها العامة من االستدانة من بنك السودان
لتمويل عملياتها اجلارية والتنموية،حيث ارتفعت
مديونية تلك اجلهات من  0.095مليون جنية في
عام  1970إلى  0.338مليون جنية في عام ،1975
أي بنسبة زيادة  %256للفترة 1975-1970م مما
أدى لزيادة عرض النقود من  0.13مليون جنية في
عام 1970م إلى  0.31مليون جنية في عام 1975م،
أي بنسبة زيادة قدرها  %138خالل الفترة -1970
1975م .هذه الزيادة أدت الرتفاع متوسط معدل
التضخم من  %0.97في عام  1970إلى %22.65
في عام  1975وتدهور سعر صرف اجلنيه السوداني
مقابل الدوالر األمريكي تدهورا ً طفيفا ً من 0.0035
قرشا ً للدوالر في عام  1970إلى  0.0040قرشا ً
للدوالر في عام .1975
وبالنظر ملعدل تغير احملافظني ببنك السودان خالل
الفترة  1975-1970جند أن احملافظ الواحد قد قضى
حوالي السنتني فقط في املتوسط ،حيث تعاقب
علي إدارة البنك ثالثة محافظني هم :األستاذ /
عبد اللطيف حسن وذلك خالل الفترة 1970/5/16
 1971/8/21م واألستاذ  /عوض عبد اجمليد وذلكخالل الفترة 1972/11/13 - 1971/8/21م واألستاذ
 /إبراهيم محمد علي منر وذلك خالل الفترة
 .1980/3/13 - 1973/2/11وهذا املعدل أقل من
الفترة احملددة لبقاء احملافظ في منصبه مبوجب
املادة ( )12من قانون بنك السودان لسنة 1959م
وهي خمس سنوات .كما أن التغيير املستمر في
وزراء املالية قد مثل عامالً آخرا ً مهما ً ساهم في
عدم توفر االستقرار اإلداري للبنك وبالتالي أثر
سلبا ً علي أدائه.
 3-4الفترة 1983-1976م:
فيما يتعلق بأداء املؤشرات النقدية خالل الفترة
 1983 1976-ميكن النظر للجدول رقم ( )3أدناه.
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جدول رقم ()3
أداء املؤشرات النقدية خالل الفترة 1983-1976م

(القيمة مباليني اجلنيهات)

املؤشرات النقديـــة

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

 -1عرض النقود االسمي

0.38

0.53

0.71

0.94

1.23

1.57

2.16

2.77

 -2التمويل احمللي ()DC

0.69

0.90

1.13

1.41

1.74

2.15

2.39

3.08

أ -متويل احلكومة ومؤسساتها

0.44

0.61

0.76

0.93

1.12

1.34

1.21

1.66

ب -متويل القطاع اخلاص

0.25

0.29

0.37

0.48

0.62

0.81

1.17

1.42

 -3صافي األصول األجنبية ()NFA

0.21-

0.21-

0.21-

0.29-

0.34-

0.87-

1.21-

2.27-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.10-

0.16-

0.21-

0.19-

0.17-

0.29

0.90

1.96

-

-

-

-

-

-

-

-

 -7إجمالي الودائع املصرفية

0.23

0.33

0.43

0.56

0.72

0.94

1.34

1.75

أ -الودائع حتت الطلب

0.15

0.23

0.29

0.39

0.53

0.65

0.88

1.10

ب -شبه النقود

0.07

0.11

0.14

0.17

0.19

0.29

0.46

0.65

 -8الودائع GDP /

12%

14%

15%

17%

18%

19%

19%

18%

 -9الودائع M2 /

60%

63%

60%

59%

59%

60%

62%

63%

 -10العملة لدى اجلمهور M2 /

40%

37%

40%

41%

41%

40%

38%

37%

19%

20%

19%

18%

16%

18%

21%

24%

4.9

4.4

4.1

3.5

3.2

3.2

3.3

3.5

21%

23%

24%

29%

31%

32%

31%

29%

 -4إعادة التقييم
 -5صافي البنود األخرى ()OIN
 -6املوارد القابلة للتمويل

 -11شبه النقود M2 /

 -12سرعة دوران النقود = ( )GDP/M2مرة

 -13درجة التعامل النقدي = ()GDP/M2

 -14سعر الصرف الرسمي  1( :دوالر = جنيه)
 -15معدل التضخم (متوسط)

0.013 0.009 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004
1.7

31.13 27.69 22.56 26.09 33.91 18.32 18 .17

 -16نسبة االحتياطي النقدي القانوني

-

-

-

-

-

-

-

-

 -17هوامش أرباح املرابحات

-

-

-

-

-

-

-

-

 -18نسبة التمصرف (عدد املصارف  /عدد السكان)

-

-

-

-

-

-

-

-

 -19الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية

1.85

2.34

2.88

3.25

3.97

4.95

7.04

9.59

 -20الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة

-

-

-

-

-

-

-

-

املصدر  :التقارير السنوية لبنك السودان لألعوام 1983-1976م

66

بالنظر للجدول رقم ( )3ومن واقع أداء السياسة
النقدية والتمويلية للفترة 1983-1976م ،بلغ
متوسط معدل منو عرض النقود االسمي حوالي
 %32مقارنة بحوالي  %18للفترة 1975-1970م
وحوالي  %14للفترة 1969-1960م .هذه الزيادة
نتجت أساسا ً من الزيادة الكبيرة في مطلوبات
اجلهاز املصرفي من القطاعني العام واخلاص ،حيث
ارتفعت مطلوبات اجلهاز املصرفي من القطاع العام
من  0.44مليون جنية في عام  1976إلى  1.66مليون
جنية في عام 1983م ،أ ي بنسبة زيادة قدرها %275
للفترة 1983-1976م .كما ارتفعت مطلوبات اجلهاز
املصرفي من القطاع اخلاص من  0.25مليون جنية
في عام  1976إلى 1.42مليون جنية في عام ،1983
أي بنسبة زيادة قدرهـا  %466للفـترة 1983-1976م.
كذلك فان األثر االنكماشـي (Contractionary
 )Effectلعرض النقود الذي أحدثه التدهور املستمر
في صافي األصول األجنبية قد تضاعف خالل تلك
الفترة نتيجة للتخفيضات املستمرة في سعر
صرف العملة احمللية خالل الفترة املذكورة ،حيث
تدهور سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني من
 0.004قرشا ً للدوالر في عام  1976ثم إلى 0.013
قرشا ً للدوالر في عام 1983م .هذا التدهور في صافي
األصول األجنبية ح َد من الزيادة الكبيرة احملتملة
في عرض النقود ،حيث انخفض صافي األصول
األجنبية من – 0.21مليون جنية في عام  1976إلى
– 2.27مليون جنية في عام  ،1983أي بنسبة تدهور
بلغت  %992خالل الفترة 1983-1976م.
مما يجدر ذكره أن األرقام املتعلقة ببند إعادة
التقييم كانت مضمنة في بند صافي مطلوبات
القطاع العام خالل الفترة 1984-1960م .وهذا
البند شكل عامالً مهما ً في زيادة عرض النقود
كما سبقت اإلشارة لذلك .ويالحظ من اجلدول
رقم ( )3أن القيم السالبة لصافي البنود األخرى
قد أحدثت أثرا ً انكماشيا ً في عرض النقود خالل

الفترة 1980-1976م ،إال أنه ومنذ عام  1981أحدثت
القيم املوجبة لصافي البنود األخرى أثرا ً توسعيا ً
في زيادة عرض النقود ،حيث ارتفعت من 0.29
مليون جنية في عام  1981إلى 1.96مليون جنية
في عام  ،1983أي بنسبة زيادة قدرها  %570للفترة
1983-1981م .ويالحظ أيضا ً أن نسبة العملة خارج
اجلهاز املصرفي إلى عرض النقود مبعناه الواسع
خالل الفترة 1983-1976م قد انخفضت انخفاضا ً
ملحوظا ً حيث بلغت حوالي  %39في املتوسط
مقارنة بحوالي  %47في املتوسط للفترة -1970
 1975وحوالي  %48في املتوسط للفترة -1960
1969م .هذا التحسن نشأ أساسا ً من األثر الذي
أحدثته الزيادة الكبيرة في شبه النقود علي مقام
النسبة والتي ارتفعت من  0.7مليون جنية في
عام  1976إلي  0.65مليون جنية في عام 1983
والتي نتجت أساسا ً من ارتفاع بند إعادة تقييم
ودائع البنوك بالعملة األجنبية نتيجة لالنخفاض
الكبير الذي حدث في سعر صرف اجلنيه السوداني
مقابل الدوالر األمريكي خالل الفترة املذكورة،
حيث بلغت نسبة شبه النقود إلى عرض النقود
مبعناه الواسع  %19.4في املتوسط خالل الفترة
1983-1976م .جدير بالذكر أن نسبة العملة خارج
اجلهاز املصرفي إلى عرض النقود مبعناه الواسع قد
بلغت أفضل مستوى لها في عامي  1977و 1983
حيث بلغت  %37بينما بلغت أسوأ مستوى لها
في عامي 1979و 1980م حيث بلغت .%41
وبالنظر للجدول رقم ( )3أيضاً ،يالحظ أن سرعة
دوران النقود خالل الفترة 1983-1976م قد بلغت
حوالي  3.8مرة في املتوسط مقارنة بحوالي 4.7
مرة في املتوسط للفترة  1975-1970بينما بلغت
درجة التعامل النقدي حوالي  %28في املتوسط
مقارنة بحوالي  %21في املتوسط للفترة -1970
1975م مما يعني أن النظام املصرفي بالسودان
يتمتع بكفاءة نسبية في جذب املوارد ،وبالتالي قام
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بدوره املنشود في متويل القطاعات االقتصادية ذات
األولوية في االقتصاد الوطني خالل الفترة -1976
1983م .ومما يدعم هذا القول أن نسبة الودائع إلى
عرض النقود مبعناه الواسع قد بلغت حوالي %61
في املتوسط للفترة 1983-1976م مقارنة بحوالي
 %52في املتوسط للفترة  1975-1970في حني
بلغت نسبة الودائع إلى الناجت احمللي اإلجمالي
باألسعار اجلارية حوالي  %17في املتوسط للفترة
1983-1976م مقارنة بحوالي  %11في املتوسط
للفترة 1975-1970م.
انتهج السودان خالل الفترة 1983-1976م سياسة
االنفتاح االقتصادي األولى ،ومت إعالن السودان “سلة
غذاء العالم” ،ومتت دعوة البنوك األجنبية لفتح
فروع لها بالسودان .وعلي الرغم من تخوف عدد من
البنوك األجنبية من االستثمار بالسودان في أعقاب
قرارات التأميم واملصادرة لفروعها بالسودان في
عام  ،1970إال أن عددا ً ال بأس به قد أتى لالستثمار
بالسودان وإن غلب عليه الطابع العربي ،وسمح
للبنوك اإلسالمية املشتركة بالعمل في السودان
منذ أواخر السبعينات مبوجب قوانني خاصة منحت
مبوجبها العديد من املزايا املتعلقة باإلعفاءات
الضريبية واجلمركية وتخفيف العديد من القيود
التي كان يفرضها بنك السودان علي أنشطة
البنوك التقليدية .هذا الوضع صعب من مهمة بنك
السودان في وضع سياسة نقدية وائتمانية تالءم
الطبيعة اخملتلفة للبنوك العاملة بالسودان آنذاك
واملتمثلة في البنوك الوطنية املتخصصة والتجارية،
املشتركة اإلسالمية والتقليدية وفروع البنوك
األجنبية والتي تختلف أهدافها ومجاالت عملها
وطبيعة مواردها جوهرا ً
ومعنى .هذا الوضع صعب
ً
بدرجة كبيرة من مهمة بنك السودان في الرقابة
واإلشراف علي اجلهاز املصرفي بوحداته الكثيرة
واملتنوعة وسيادة املنافسة احلادة وغير املتكافئة في
العديد من األحيان بني هذه الوحدات في جذب املوارد
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ومنح التمويل ،مما أدى للتفكير جديا ً في صياغة
وإصدار سياسة نقدية وائتمانية موحدة وواضحة
األهداف واآلليات واإلجراءات الكفيلة بتحقيق تلك
األهداف ومالئمة بقدر اإلمكان للطبيعة اخملتلفة
للوحدات املصرفية التي يتوجب عليها تنفيذ تلك
السياسة وبالفعل قد مت ذلك في عام 1984م.
خالل تلك الفترة  1983-1976لم جتر احلكومة أي
تعديل علي املادة ( )57من قانون بنك السودان لسنة
 ،1959إال أن مديونية احلكومة ومؤسساتها وهيئاتها
العامة من بنك السودان قد ارتفعت بصورة كبيرة
كما سبقت اإلشارة لذلك .هذه الزيادة ساهمت
بدرجة كبيرة في زيادة معدل منو عرض النقود
االسمي بحوالي  %32في املتوسط للفترة -1976
 1983مما انعكس سلبا ً علي سعر الصرف الرسمي
للجنيه السوداني وأدي إلى تدهوره من  0.004قرشا ً
للدوالر في عام  1976إلي  0.013قرشا ً للدوالر في
عام  1983وارتفاع متوسط معدل التضخم من %1.7
في عام  1976إلي  %31.13في عام  1983ومن ثم أدي
ذلك إلى ارتفاع املستوى العام لألسعار.
وبالنظر ملعدل تغير احملافظني خالل الفترة -1976
 ،1983فنجد أن ذلك املعدل قد بلغ حوالي 3
سنوات لكل محافظ في املتوسط ،حيث تعاقب
علي إدارة بنك السودان ثالثة محافظني هم
السيد  /إبراهيم محمد علي منر وذلك خالل الفترة
 1980/3/13 - 1973/2/11والسيد /الشيخ حسن
بليل وذلك خالل الفترة 1983/5/26 - 1980/3/13م
والسيد /فاروق إبراهيم املقبول وذلك خالل الفترة
 .1985/4/9 - 1983/5/26وهذا يدل علي أن البنك لم
يتمتع باستقرار إداري مالئم ميكنه من لعب دوره
املطلوب في تطوير وتنمية النظام املصرفي ومن
ثم لعب دوره املطلوب في إطار االقتصاد الكلي.
 3-5الفترة :1989-1984
فيما يتعلق بأداء املؤشرات النقدية خالل الفترة
 1989 1984-ميكن النظر للجدول رقم ( )4-3أدناه.

جدول رقم ()4-3
أداء املؤشرات النقدية خالل الفترة 1989-1984

(القيمة مباليني اجلنيهات)

املؤشرات النقدية

1984

1985

1986

1987

1988

1989

 -1عرض النقود االسمي

3.26

6.02

7.76

10.41

14.21

22.71

 -2التمويل احمللي ()DC

4.98

5.83

8.02

11.32

15.05

23.74

أ -متويل احلكومة ومؤسساتها

3.32

3.88

5.31

8.29

11.45

19.20

ب -متويل القطاع اخلاص

1.67

1.95

2.32

3.03

3.60

4.54

 -3صافي األصول األجنبية ()NFA

2.22-

3.57-

4.17-

7.39-

9.61-

9.82-

-

-

-

-

-

-

0.50

0.20

0.05

0.11

0.15

0.41-

-

-

-

-

-

-

 -7إجمالي الودائع املصرفية

2.01

4.09

5.00

6.78

8.61

13.47

أ -الودائع حتت الطلب

1.30

2.12

3.07

4.15

5.62

9.66

ب -شبه النقود

0.71

1.96

1.93

2.63

2.99

3.81

 -8الودائع GDP /

17%

27%

25%

19%

18%

16%

 -9الودائع M2 /

62%

68%

64%

65%

61%

59%

 -10العملة لدى اجلمهور M2 /

38%

32%

36%

35%

39%

41%

22%

33%

25%

25%

21%

17%

3.6

2.6

2.6

3.5

3.3

3.6

28%

39%

38%

29%

30%

28%

 -14سعر الصرف الرسمي 1( :دوالر = جنيه)

0.01

0.02

0.03

0.03

0.05

0.05

 -15معدل التضخم (متوسط)

32.45

46.33

29.04

24.98

49.14

74.08

 -16نسبة االحتياطي النقدي القانوني

12.5%

12.5%

12.5%

20%

20%

18%

 -17هوامش أرباح املرابحات

-

-

-

-

-

-

 -18نسبة التمصرف = (عدد املصارف  /عدد السكان)

-

-

-

-

-

-

11.81

15.36

20.22

36.47

46.79

82.56

-

-

-

-

-

-

 -4إعادة التقييم
 -5صافي البنود األخرى ()OIN
 -6املوارد القابلة للتمويل

 -11شبه النقود M2 /

 -12سرعة دوران النقود = ( )GDP/M2مرة

 -13درجة التعامل النقدي = ()GDP/M2

 -19الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية
 -20الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة (معدل منو)
املصدر  :التقارير السنوية لبنك السودان لألعوام 1989-1984م

69

بالنظر للجدول رقم ( )4ومن واقع أداء السياسات
النقدية والتمويلية للفترة  ،1989-1984فقد بلغ
متوسط معدل منو عرض النقود االسمي حوالي
 %43مقارنة بحوالي  %32للفترة 1983-1976
وحوالي  %18للفترة  1975-1970وحوالي %14
للفترة .1969-1960هذه الزيادة نتجت أساسا ً من
الزيادة الكبيرة في مطلوبات اجلهاز املصرفي من
القطاعني العام واخلاص وخاصة مطلوبات اجلهاز
املصرفي من القطاع العام التي ارتفعت من 3.32
مليون جنيه في عام  1984إلى  19.2مليون جنيه
في عام 1989م ،أي بنسبة زيادة قدرها  %479للفترة
1989-1984م .كما أن مطلوبات اجلهاز املصرفي
من القطاع اخلاص ساهمت هي األخرى في زيادة
عرض النقود ولكن مبعدل أقــل ،حيث ارتفعت من
 1.67مليون جنيه في عام  1984إلى  4.54مليون
جنيه في عام 1989م ،أي بنسبة زيادة قدرها %172
للفترة 1989-1984م .كذلك فقد ارتفع بند إعادة
التقييم من 3.56مليون جنيه في عام  1985إلى
 91.96مليون جنيه في عام  ،1989أي بنسبة زيادة
قدرها  %158للفترة  1989-1985نتيجة لتدهور
سعر صرف العملة احمللية ،حيث انخفض سعر
صرف اجلنيه السوداني مقابل الدوالر األمريكي من
 0.0021جنيه للدوالر في عام  1984إلى  0.0113جنيه
للدوالر في عام  1989أي بنسبة تدهور بلغت %438
خالل الفترة 1989-1984م.كما أن القيم املوجبة
لصافي البنود األخرى قد ساهمت هي األخرى في
زيادة عرض النقود خالل الفترة 1988-1984م وأن
القيم السالبة لصافي البنود األخرى قد ساهمت
في انكماش عرض النقود خالل عام  .1989إضافة
إلى ذلك فإن الزيادة التي حدثت في عرض النقود
خالل الفترة  1989-1984قد مت امتصاص جزءا ً
كبيرا ً منها بواسطة االنخفاض الذي حدث في
صافي األصول األجنبية والتي انخفضت من –2.22
مليون جنيه في عام  1984إلى -9.82مليون جنيه
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في عام  ،1989أي بنسبة تدهور بلغت  %342خالل
الفترة  1989-1984نتيجة لعدم التكافؤ بني ما هو
متوفر للبالد من نقد أجنبي وبني ما هو مطلوب
لتلبية االحتياجات الضرورية من السلع واخلدمات
الالزمة لزيادة اإلنتاج وحتقيق التنمية االقتصادية
املستدامة .كما أن التخفيضات املستمرة لسعر
صرف اجلنيه السوداني مقابل الدوالر األمريكي
قد ساهمت هي األخرى في تدهور صافي األصول
األجنبية للجهاز املصرفي.
وبالنظر للجدول رقم ( )4أيضا ً يالحظ أن نسبة
العملة خارج اجلهاز املصرفي لعرض النقود مبعناه
الواسع خالل الفترة  1989-1984قد انخفضت
لتبلغ حوالي  %37في املتوسط مقارنة بحوالي %39
في املتوسط للفترة  1983-1976وحوالي %47
في املتوسط للفترة  1975-1970وحوالي  %48في
املتوسط للفترة 1969-1960م .ويعزى ذلك لتأثير
الزيادة الكبيرة التي حدثت في شبه النقود علي
مقام النسبة والتي ارتفعت من  0.711مليون
جنيه في عام  1984إلى  3.81مليون جنيه في
عام  1989والتي نتجت من زيادة بند إعادة تقييم
الودائع بالعمالت األجنبية نتيجة النخفاض سعر
صرف اجلنيه السوداني مقابل الدوالر األمريكي
كما سبقت اإلشارة لذلك ،حيث بلغت نسبة
شبه النقود إلي عرض النقود مبعناه الواسع %23.8
في املتوسط للفترة  1989 - 1984مقارنة بنسبة
 %19.4في املتوسط للفترة 1983 - 1976م .جدير
بالذكر أن نسبة العملة خارج اجلهاز املصرفي
لعرض النقود مبعناه الواسع قد بلغت أفضل
مستوى لها في عام  1985حيث بلغت %32
بينما بلغت أسوأ مستوى لها في عام 1989
حيث بلغت .%41
وبالنظر للجدول رقم ( )4أيضاً ،يالحظ أن سرعة
دوران النقود خالل الفترة  1989-1984قد بلغت 3.2
مرة في املتوسط مقارنة ِب  3.8مرة في املتوسط

للفترة  ،1983-1976بينما بلغت درجة التعامل
النقدي  % 32في املتوسط للفترة 1989 - 1984
مقارنة بنسبة  % 28في املتوسط للفترة 1976-
 ،1983مما يعنى أن الكفاءة النسبية للنظام
املصرفي بالسودان واملتعلقة بجذب املوارد قد
ارتفعت في الفترة  1989 1984-مقارنة بالفترة
1983-1976م .ومما يدعم هذا القول أن نسبة
الودائع إلى عرض النقود مبعناه الواسع قد بلغت
 % 63في املتوسط للفترة  1989-1984مقارنة
بنسبة  % 61في املتوسط للفترة  1983 1976-في
حني بلغت نسبة الودائع إلي الناجت احمللي اإلجمالي
باألسعار اجلارية  % 20في املتوسط للفترة -1984
 1989مقارنة بنسبة  % 17في املتوسط للفترة
1983-1976م.
أصدر بنك السودان في ديسمبر 1984م منشورا ً
لكافة البنوك العاملة بالبالد ألزمها فيه بالعمل
وفق أسس النظام املصرفي اإلسالمي والتخلي
فورا ً عن استخدام أدوات السياسة النقدية الربوية
كسعر الفائدة علي الودائع والتمويل وسعر
اخلصم وإعادة اخلصم ،ومت إصدار أول سياسة نقدية
ومتويلية موحدة ومكتوبة ذات أهداف محددة
وأدوات محددة لتحقيق تلك األهداف وفقا ً لتعاليم
الشريعة اإلسالمية .ومما يؤخذ علي ذلك القرار أنه
قرار سياسي وفجائي لم تسبقه دراسات كافية
وال إعداد أو تأهيل جيد للبنك املركزي وموظفيه
املعنيني بإصدار مثل تلك السياسات،وكذلك األمر
بالنسبة للبنوك التجارية وموظفيها وعمالئها
املعنيني بتنفيذ تلك السياسات مما أحدث نوعا ً من
االرتباك والتخبط للبنك املركزي والبنوك التجارية
وجمهور املتعاملني .في هذا اخلصوص ،فقد مت إلزام
كافة البنوك العاملة بالسودان بغض النظر عن
ملكيتها،بالعمل وفق صيغ التمويل اإلسالمي
املتمثلة في املرابحة أو البيع املؤجل ،املضاربة
املطلقة واملقيدة ،املشاركة ،القرض احلسن ،بيع

السلم أو السلف .الخ ومت إلغاء التعامل بالربا
كلياً.كما شهدت هذه الفترة عدة تطورات في
السياسات النقدية والتمويلية التي أصدرها
بنك السودان خالل الفترة  1989-1984بغرض
إدارة السيولة املصرفية ومن ثم السيولة الكلية
باالقتصاد وتوجيه التمويل خلدمة القطاعات
االقتصادية الرئيسية في االقتصاد الوطني ،وميكن
إجمال تلك التطورات في اآلتي:
 /1اإللغاء الفوري للعمل بالنظام الربوي
واالستعاضة عنه بالعمل وفق أسس النظام
املصرفي اإلسالمي.
 /2استمرار بنك السودان في فرض سياسة
السقوف التمويلية الكلية والتصديق علي طلبات
عمالء البنوك التجارية بغرض ضبط السيولة
املصرفية وخفض معدالت التضخم ،إال أن البنك
قد أعطى البنوك التجارية سلطة التصديق علي
طلبات عمالئها ابتدا ًء من عام 1987م.
 /3في عام  1987ترك بنك السودان اخليار للبنوك
بالعمل إما وفق نظام العائد التعويضي أو الصيغ
اإلسالمية لقبول الودائع ومنح التمويل ،و ُعرَّف
العائد التعويضي بأنه صيغة جديدة تتمثل في
الفئات التعويضية علي احلسابات الدائنة واملدينة
لدى البنوك التجارية ،حيث استخدم هذا النظام
في ذلك الوقت الرتفاع معدالت التضخم التي
تفقد العملة الوطنية جزءا ً كبيرا ً من قيمتها
احلقيقية وكان استخدامه مبثابة التعويض لفقد
تلك القيمة ،حيث تراوحت نسبة العائد التعويضي
علي احلسابات الدائنة ما بني  % 24 - % 20في العام
بينما بلغت النسبة ما بني  % 27 - % 24في العام
للحسابات املدينة.
 /4طبق بنك السودان نسبة االحتياطي النقدي
القانوني علي الودائع املصرفية بالعملة احمللية ،بغرض
ضبط السيولة املصرفية ،حيث ارتفعت النسبة من
 %12.5لعامي  1984و 1985م إلى  %20لألعوام
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1988 ،1987 ،1986م ومن ثم انخفضت إلى % 18
في عام 1989م.
 /5استحداث بنك السودان في عام  1987قطاعات
اقتصادية ذات أولوية متثلت في القطاع الزراعي،
الصناعي ،الصادر ،النقل والتخزين واحلرفيني ومت
تخصيص نسبة  % 80من السقف التمويلي لكل
بنك ملقابلة احتياجات هذه القطاعات وتخصيص
نسبة الـ  % 20املتبقية من السقف التمويلي
للبنك املعني لتمويل القطاعات االقتصادية غير
ذات األولوية املتمثلة أساسا ً في قطاع التجارة
احمللية.
 /6سمح للبنوك بتحديد هوامش أرياح املرابحات
التي تتقاضاها من عمالئها وفقا ً لقوى السوق بدون
تدخل من بنك السودان وهذه الهوامش استحدثت
كبديل ألسعار الفائدة علي التمويل.
هذه األدوات استخدمها بنك السودان خالل الفترة
1989-1984م بغرض التأثير علي التمويل املصرفي
ومن ثم عرض النقود .إال أنه ونتيجة للتداخل
الذي حدث بالتطبيق الفوري للقوانني اإلسالمية
واإللغاء الفوري بالتعامل بالربا وإقرار العمل
بنظام العائد التعويضي علي الودائع املصرفية
والتمويل وما صحبه من اجتهادات من العديد من
منظري االقتصاد اإلسالمي حيث اعتبره البعض
ردة ورجوع خفي للربا،لم يتمكن بنك السودان من
إصدار سياسة نقدية ومتويلية واضحة األهداف
والوسائل وملبية ملتطلبات التوجهات االقتصادية
اجلديدة ،مما أثر سلبا ً علي دوره في اإلدارة املثلى
للسيولة املصرفية ومن ثم السيولة الكلية .كما
أنه وبصدور القرار رقم ( )30من اجمللس العسكري
االنتقالي في أبريل 1985م ،أصبح بنـك السودان
وحدة تابعة لوزارة املاليـة وذلك حتى عـام 2002م.

72

ومنذ ذلك التاريخ أصبح بنك السودان مستقالً عن
وزارة املالية وتابعا ً مباشرة للسيد /رئيس اجلمهورية
– وذلك مبوجب قانونه الذي أجيز في  17ديسمبر
2002م ،إال أن البنك ظل في تنسيق وتعاون دائم
ومستمر مع وزارة املالية في كافة الشئون املالية
والنقدية
خالل الفترة 1989-1984م حدث تعديل واحد في
املادة ( )57من قانون بنك السودان لسنة 1959م
وهو التعديل الثامن وذلك في أواخر عام 1984م،
حيث مت حتويل رصيد السلفيات املؤقتة املمنوحة
للمؤسسات والهيئات العامة إلى سلفيات
طويلة األجل .كما اقترح تعديل نسبة استدانة
احلكومة من  % 10إلى  % 15من تقديرات اإليرادات
احلكومية ،إال أن ذلك التعديل لم يستوف مراحل
إجازته النهائية ،لكل ما سبق فإن ارتفاع عرض
النقود خالل الفترة 1989-84م قد أدى كذلك
الرتفاع متوسط معدل التضخم من  % 32.45في
عام  1984إلى  % 74.08في عام 1989م وبالتالي
ارتفاع املستوى العام لألسعار.
وبالنظر ملعدل تغير احملافظني خالل الفترة - 1984
 ،1989فنجد أن ذلك املعدل قد بلغ حوالي سنتني
لكل محافظ في املتوسط حيث تعاقب علي إدارة
بنك السودان ثالثة محافظني هم السيد /فاروق
إبراهيم املقبول وذلك خالل الفترة 1983/5/26
  1985/4/9والسيد /إسماعيل املصباح مكيوذلك خالل الفترة 1988/10/13 - 1985/7/26
والسيد /مهدي الفكي الشيخ وذلك خالل
الفترة1990/9/9 - 1988/10/13م.
 3-6الفترة 1995 - 1990م :
يستعرض اجلدول رقم ( )5أداء املؤشرات النقدية
خالل الفترة 1995-1990م.

جدول رقم ()5
أداء املؤشرات النقدية خالل الفترة 1995-1990

(القيمة مباليني اجلنيهات)

املؤشرات النقدية

1990

1991

1992

1993

1994

1995

 -1عرض النقود االسمي

31.64

52.69

141.6

268.58

405.35

705.87

 -2التمويل احمللي ()DC

32.88

51.18

112.04

189.58

266.16

398.6

أ -متويل احلكومة ومؤسساتها

25.84

38.31

80.11

144.5

162.15

251.17

ب -متويل القطاع اخلاص

7.04

12.87

31.93

45.08

104.01

147.49

 -3صافي األصول األجنبية ()NFA

12.15-

24.95-

166.51-

569.92-

1249.96-

2577.48-

 -4إعادة التقييم

10.97

26.67

196.34

628.54

1324.95

2675.33

 -5صافي البنود األخرى ()OIN

0.06-

0.21-

0.27-

20.38

0.642

209.36

-

-

-

-

-

-

 -7إجمالي الودائع املصرفية

18.54

31.03

98.08

174.04

745.25

457.24

أ -الودائع حتت الطلب

13.84

21.17

52.99

65.87

99.48

167.87

ب -شبه النقود

4.7

9.86

45.09

108.17

15.97

289.37

 -8الودائع GDP /

17%

16%

23%

18%

14%

11%

 -9الودائع M2 /

59%

59%

69%

65%

64%

65%

 -10العملة لدى اجلمهور M2 /

41%

41%

31%

35%

36%

35%

 -11شبه النقود M2 /

15%

19%

32%

40%

39%

41%

 -12سرعة دوران النقود = ( )GDP/M2مرة

3.5

3.7

3

3.5%

4.6

6

 -13درجة التعامل النقدي = ()GDP/M2

29%

27%

34%

28%

22%

17%

 -14سعر الصرف الرسمي  1( :دوالر = جنيه)

0.0045

0.015

0.1328

0.2160

0.4000

0.8380

 -15معدل التضخم (متوسط)

67.38

122.52

119.24

101.18

115.93

68.97

 -16نسبة االحتياطي النقدي القانوني

18%

20%

20%

20%

30%

25%

 -17هوامش أرباح املرابحات

-

-

-

-

30.8%

32.23%

 -18نسبة التمصرف = (عدد املصارف  /عدد السكان)

-

-

-

-

-

-

110.11

194.48

421.82

948.45

1181.29

4233.91

1.2%

11.3%

12.3%

7.6%

4.5%

4.7%

 -6املوارد القابلة للتمويل

 -19الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية
 -20الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة (معدل منو)

املصدر  :التقارير السنوية لبنك السودان املركزي لألعوام 1995-1990م
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بالنظر للجدول رقم ( )5ومن واقع أداء السياسة
النقدية والتمويلية للفترة 1995-1990م ،فقد بلغ
متوسط معدل منو عرض النقود االسمي حوالي % 82
مقارنة بحوالي  % 43للفترة  1989-1984وحوالي
 % 32للفترة  1983-1976وحوالي  % 18للفترة
 1975-1970وحوالي  % 14للفترة 1969-1960م.
هذه الفترة تعتبر من أكثر الفترات منوا ً في عرض
النقود مقارنة بكل الفترات التي متت دراستها .هذه
الزيادة الكبيرة في عرض النقود نشأت أساسا ً من
النمو الكبير في كل من مطلوبات اجلهاز املصرفي
من القطاعني العام واخلاص وباألخص مطلوبات
اجلهاز املصرفي من القطاع العام التي ارتفعت
من  25.84مليون جنيه في عام  1990إلى 251.17
مليون جنيه في عام  ،1995أي بنسبة زيادة بلغت
 % 872خالل الفترة 1995-1990م .كما أن مطلوبات
اجلهاز املصرفي من القطاع اخلاص قد ارتفعت هي
األخرى من  7.04مليون جنيه في عام  1990إلى
 147.49مليون جنيه في عام  ،1995أي بنسبة
زيادة قدرها  % 1995للفترة 1995-1990م ،ويعزى
ذلك أساسا ً للتوسع الكبير في منح التمويل من
البنوك التجارية للقطاع اخلاص وبالذات التمويل
املوجه للقطاع الزراعي .كذلك فقد ارتفع بند
إعادة التقييم من  10.97مليون جنيه في عام
 1990إلي  2675.33مليون جنيه في عام  ،1995أي
بنسبة زيادة بلغت  % 24,288خالل الفترة -1990
 1995نتيجة للتدهور الكبير الذي حدث في سعر
صرف الدينار السوداني مقابل الدوالر األمريكي
الذي انخفض من حوالي  0.012جنيه للدوالر في
عام  1990إلي حوالي  0.83دينارا ً للدوالر في عام
 ،1995أي بنسبة تدهور بلغت  % 6817خالل الفترة
1995-1990م.
هذا التدهور في سعر صرف الدينار السوداني قد
يُعزى بصورة أساسية إلى التطبيق الكلي والفوري

74

لسياسات التحرير االقتصادي منذ فبراير 1992
في ظل التدني الكبير في املنح والقروض األجنبية
للسودان والشح الكبير في موارد الدولة من
العمالت احلرة ،مما حدا باحلكومــة في احلصول علي
احتياجاتها من النقد األجنبي اللجوء إلى السوق
املوازي في العديد من األحيــان ،مما أدى لزيادة الطلب
علي العمالت احلرة وبالتالي زيادة عرض العملة
احمللية ،مما انعكس سلبا ً علي سعر الصرف وتدهور
قيمة العملة احمللية .أما صافي البنود األخرى
فقد أحدث أثرا ً انكماشيا علي عرض النقود خالل
الفترة  ،1992-1990وأحدث أثرا ً توسعيا ً كبيرا ً في
عرض النقود خالل الفترة  1995-1993حيث ارتفع
من  20.38مليون جنيه في عام  1993إلى 209.36
مليون جنيه في عام  ،1995أي بنسبة زيادة بلغت
 % 927للفترة 1995-1993م .كما أن النمو السالب
لصافي األصول األجنبية خالل الفترة 1995-1990
قد امتص بدرجة كبيرة األثر التوسعي للعوامل
األخرى املؤثرة علي عرض النقود ،حيث تدهور من
– 12.15مليون جنيه في عام  1990إلى –2577.48
مليون جنيه في عام  ،1995بنسبة تدهور بلغت
 % 21,114خالل الفترة 1995-1990م نتيجة
للتغيرات السالبة التي حدثت في املوقف اخلارجي
لالقتصاد السوداني نسبة لالنخفاض الكبير في
الصادرات السودانية واالرتفاع الواضح في الواردات
مما انعكس سلبا ً علي امليزان التجاري ومن ثم علي
ميزان املدفوعات .كما أن التدهور الكبير في سعر
صرف الدينار السوداني مقابل الدوالر األمريكي
والذي نتج عن الفجوة الكبيرة بني العرض والطلب
علي النقد األجنبي قد أدى لتدهور صافي األصول
األجنبية للنظام املصرفي السوداني.
وبالنظر للجدول رقم ( )5أيضا ً يالحظ أن نسبة
العملة خارج اجلهاز املصرفي لعرض النقود
مبعناه الواسع خالل الفترة  1995-1990قد بلغت

حوالي  % 37في املتوسط مقارنة بحوالي % 37
في املتوسط للفترة 1989-1984م وحوالي % 39
في املتوسط للفترة  1983-1976وحوالي % 47
في املتوسط للفترة 1975-1970م و حوالي % 48
في املتوسط للفترة 1969-1960م .هذا التحسن
في نسبة العملة خارج اجلهاز املصرفي إلي عرض
النقود مبعناه الواسع يرجع لتأثير الزيادة الكبيرة
في شبه النقود علي مقام النسبة والتي ارتفعت
من  4.70مليون جنيه في عام  1990إلي 289.37
مليون جنيه في عام  1995والتي نتجت أساسا ً من
ارتفاع بند إعادة تقييم الودائع بالعمالت األجنبية
نسبة للتدهور الكبير الذي حدث في سعر صرف
اجلنيه السوداني مقابل الدوالر األمريكي كما
سبقت اإلشارة لذلك ،حيث بلغت نسبة شبه
النقود إلى عرض النقود مبعناه الواسع  % 31في
املتوسط للفترة 1995-1990م مقارنة بنسبة % 23.8
في املتوسط للفترة 1989-84م .جدير بالذكر أن
نسبة العملة خارج اجلهاز املصرفي لعرض النقود
مبعناه الواسع قد بلغت أفضل مستوى لها في عام
 1992حيث بلغت  % 31نتيجة لألثر املوجب املؤقت
الذي أحدثته إجراءات استبدال العملة  -من اجلنيه
السوداني للدينار السوداني  -في مايو  1991والتي
أجبر مبوجبها املواطنون علي إيداع مدخراتهم داخل
النظام املصرفي مع عدم السماح لهم بالسحب
منها إال مبقدار ضئيل ال يكفي لتلبية احتياجاتهم
الضرورية ،بينما بلغت أسوأ مستوى لها في عامي
1990و 1991حيث بلغت .% 41
وبالنظر للجدول رقم ( )5أيضا ً يالحظ أن سرعة
دوران النقود خالل الفترة  1995-1990قد بلغت
حوالي  4مرات في املتوسط مقارنة ب  3.2مرة في
املتوسط خالل الفترة  1989-1984و 3.8مرة في
املتوسط للفترة  1983-1976بينما بلغت درجة
التعامل النقدي حوالي  % 26في املتوسط للفترة

 1995-1990مقارنة بحوالي  % 32في املتوسط
للفترة  1989-1984وحوالي  % 28في املتوسط
للفترة  ،1983-1976مما يعني أن الكفاءة النسبية
للنظام املصرفي بالسودان قد تضاءلت في الفترة
 1995-1990مقارنة بالفترتني السابقتني.
طبق بنك السودان خالل الفترة 1995-1990م عددا ً
من أدوات السياسة النقدية منها نسبة االحتياطي
النقدي القانوني ،هوامش أرباح املرابحات ونسب
املشاركات ونصيب املضارب في املضاربات ،السقوف
التمويلية...الخ .مبوجب منشورات السياسات
النقدية والتمويلية لألعوام  ،1995-1990فقدمت
تخصيص نسبة  % 80من السقوف التمويلية
الكلية للبنوك لتمويل القطاعات االقتصادية ذات
األولوية ،مت رفعها إلى  % 90في عامي  1994و 1995
مع تخصيص نسبة  % 40للقطاع الزراعي من
جملة التمويل اخملصص للقطاعات االقتصادية ذات
األولوية مت رفعها إلى  % 50في عام  1994وخفضت
ثانية إلى  %40في عام  .1995كما مت تخصيص نسبة
الـ % 20املتبقية لتمويل القطاعات االقتصادية
غير ذات األولوية املتمثلة أساسا ً في قطاع التجارة
احمللية ومت تخفيضها إلي  % 10في عامي  1994و
1995م .كذلك فقد مت استحداث التمويل الريفي
وألزمت مبوجبه فروع البنوك العاملة بالواليات
علي استخدام نسبة  % 50من ودائعها لسد
الثغرة التمويلية بالواليات املعنية .كما مت توسيع
قاعدة القطاعات االقتصادية ذات األولوية لتشمل
قطاع التعدين ،صغار املنتجني واملهنيني وقطاع
العقارات الشعبية والفئوية .وفي عام  1994مت
حتديد هوامش أرباح املرابحات للبنوك من قبل بنك
السودان بعد أن كانت حتدد بواسطة البنوك وفقا ً
لقوى السوق وبدون تدخل من بنك السودان .كما
مت إلغاء السقوف التمويلية الكلية للبنوك وأبقى
علي السقوف القطاعية وذلك في عام .1994
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كذلك فإن بنك السودان قد أصدر توجيها ً للبنوك
بتمويل املؤسسات العامة املسجلة في سوق
اخلرطوم لألوراق املالية.ولكن برزت عدة عوامل
ساهمت في أن ال تؤدي أدوات السياسة النقدية
التي استخدمها بنك السودان خالل الفترة -1990
 1995دورها املطلوب في إدارة السيولة املصرفية
والكلية وخفض معدالت التضخم واحلفاظ علي
استقرار سعر الصرف ،منها:
 /1عدم التنسيق املطلوب بني السياستني املالية
والنقدية فيما يتعلق بالنهج وتاريخ صدورهما،
ففي الوقت الذي تنتهج فيه السياسة النقدية
نهجا ً انكماشيا ً تنتهج السياسة املالية نهجا ً
توسعيا ً وذلك بإلزام بنك السودان لتمويل عجز
موازنتها املستمر والذي تفاقم بصورة كبيرة خالل
الفترة  1995-1990نتيجة لتطبيق سياسات
التحرير االقتصادي بصورة شاملة وما صحبها من
انخفاض كبير في املنح والقروض األجنبية للسودان
بصورة لم يشهدها السودان من قبل والتي كانت
تغطي نسبة مقدرة من متويل عجز املوازنة العامة
للدولة خالل السنوات السابقة .كما أن سياسة
االعتماد علي الذات -التي انتهجتها احلكومة خالل
الفترة قيد النظر  -واملتمثلة في متويل مشروعات
البنيات التحتية واملشروعات التنموية الكبيرة
من املوارد احمللية قد فاقمت هي األخرى الوضع
االقتصادي وذلك باالعتماد كليا ً علي االستدانة من
بنك السودان لتمويل تلك املشروعات .كذلك فان
السياسة النقدية كانت تصدر في بداية العام في
حني تصدر السياسة املالية في األول من يوليو من
كل عام وقد مت توحيد إصدار السياستني في عامي
 1994/93و  1995 /94ليصدران سنويا ً في يوليو
من كل عام .جدير بالذكر أنه قد صدرت سياسة
نقدية ومتويلية مرحلية غطت الفترة من يوليو
وحتى ديسمبر 1995م .هذا وقد مت توحيد إصدار
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السياستني اعتبارا ً من يناير  1996لتصدرا بداية
يناير من كل عام.
 /2حتديد سقوف متويلية كلية للبنوك وتخصيص
نسبة  % 80من تلك السقوف لتمويل القطاعات
االقتصادية ذات األولوية املتمثلة في القطاع
الزراعي ،الصناعي ،الصادر ،النقل والتخزين ،قطاع
احلرفيني ،قطاع صغار املنتجني واملهنيني ،قطاع
العقارات السكنية الشعبية اجلماعية واستيراد
الدواء وخاماته خالل الفترة  1990-يونيو ،1993
وقد خصصت نسبة الـ % 20املتبقية لتمويل
القطاعات االقتصادية غير ذات األولوية املتمثلة
أساسا ً في قطاع التجارة احمللية .هذا وقد مت رفع
النسبة اخملصصة للقطاعات ذات األولوية إلى
 % 90اعتبارا ً من يوليو  1993ومت تخصيص نسبة
ال  % 10املتبقية لتمويل القطاعات االقتصادية
غير ذات األولوية .وقد مت إلغاء السقوف التمويلية
الكلية للبنوك اعتبارا ً من يوليو 1994واستعيض
عنها بالسقوف القطاعية ،حيث مت تخصيص
نسبة  % 40للقطاع الزراعي و % 50للقطاعات ذات
األولوية األخرى ،وذلك مبوجب منشور السياسة
النقدية والتمويلية الصادر من بنك السودان
في  .1994/6/29هذه السقوف القطاعية ح َدت
من القدرة التنافسية للبنوك في منح التمويل
للقطاعات املنتجة والقادرة علي رد التمويل
للبنوك في الوقت احملدد ووفق الشروط املتفق
عليها.
 /3إلزام البنوك بتخصيص نسبة  % 40من سقوفها
التمويلية لتمويل القطاع الزراعي خالل الفترة
 1991يونيو  1993ورفعها إلى  % 50اعتبارا ً منيوليو  1993وتخفيضها مرة أخرى إلى  % 40اعتبارا ً
من يوليو  ،1994أدى لتراكم الديون املتعثرة (Non
 )performing loansلدى املزارعني وح َد بالتالي من

قدرة البنوك علي منح التمويل للقطاعات املنتجة
املتبقية ذات األداء اجليد.
 /4رفع نسبة االحتياطي النقدي القانوني من % 18
في عام  1990إلي  % 20خالل الفترة 1993-1991
ثم إلى  % 25في فبراير  1994ومن ثم إلي  % 30في
يونيو  1994وأخيرا ً مت تخفيضه إلي  % 25في عام
 ،1995هذا االرتفاع في نسبة االحتياطي قلل من
قدرة البنوك علي منح املزيد من التمويل للقطاعات
االقتصادية ذات املردود االستثماري اجليد.
 /5مبوجب منشور السياسة النقدية والتمويلية
لبنك السودان للعام  1995/94الصادر في  29يونيو
 ،1994فقد مت إلزام البنوك بتطبيق هوامش أرباح
املرابحات علي التمويل املصرفي في حدود % 30
للقطاع الزراعي %30 ،للصادر %36 ،للقطاعات ذات
األولوية األخرى مبا فيها القطاع الصناعي% 15 ،
لصغار املنتجني واألسر املنتجة % 25 ،للمهنيني
واحلرفيني %25 ،للقطاع التعاوني لألغراض اإلنتاجية
و % 36لألغراض غير اإلنتاجية ،وذلك بهدف ضبط
الطلب علي التمويل املصرفي .وقد مت تعديل
هوامش األرباح علي التمويل الصناعي إلى % 30
اعتبارا ً من يوليو  .1995هذه الهوامش أقل بكثير
من معدالت التضخم التي بلغت حوالي  % 116في
املتوسط لعام  1994وحوالي  % 69في املتوسط
لعام  .1995عليه يصبح الفرق بني هوامش األرباح
االسمية والتضخم حوالي – % 86و % -39لعامي
 1994و 1995علي التوالي مما يدل علي أن البنوك
ظلت تسجل خسائر مستمرة من جراء منح
التمويل للعمالء وذلك بفعل تآكل أموالها من
جراء التضخم في حني يجني عمالء البنوك املنافع
من احلصول علي متويل بتكلفة أقل بكثير جدا ً
من معدالت التضخم السائدة .وينطبق ذلك علي
العائد علي ودائع االستثمار بالبنوك والتي بلغت

حوالي  % 21في عام  1994و % 24في عام .1995
ونظرا ً الرتفاع معدالت التضخم سوف تتآكل
قيمة هذه الودائع ويكون العائد عليها سالبا ً إذا مت
خصم نسبة التضخم ،حيث بلغ الفرق بني العائد
االسمي علي ودائع االستثمار والتضخم لعام 1994
حوالي – %94في حني بلغ الفرق في عام  1995حوالي–
 .% 45هذه الهوامش التي حددها بنك السودان لم
تكن مجدية ال للبنوك وال ألصحاب ودائع االستثمار
في ظل االرتفاع املستمر ملعدالت التضخم واخلسائر
الكبيرة التي واجهتها البنوك من جراء منح التمويل
لعمالئها وحتملها ضريبة التضخم إنابة عن عمالئها
(املدينني) ،مما أدى لتنامي الطلب علي التمويل
املصرفي من القطاع اخلاص .هذا الوضع أضعف
املواقف املالية للعديد من البنوك ،األمر الذي دعا
بنك السودان لتبني مشروع لتوفيق أوضاع البنوك
في يوليو  1994علي أن ينتهي املشروع في يوليو
 .1997هذا املشروع ألقى بظالله السالبة علي أداء
اجلهاز املصرفي من خالل إلقائه املزيد من األعباء
املالية واإلدارية علي البنوك والتي تعاني في األصل
من أوضاع مالية وإدارية صعبة.
ونظرا ً النخفاض حجم القروض واملنح األجنبية
بصورة حادة خالل الفترة  1995-1990والذي شكل
مصدرا ً هاما ً لتمويل عجز املوازنة العامة للدولة
في السابق ،فقد أصدر اجمللس الوطني االنتقالي
في يونيو  1993قرارا ً قضى برفع نسبة االستالف
احلكومي من بنك السودان من  % 10إلى  % 25من
تقديرات اإليرادات العامة ،وهذا هو التعديل التاسع
للمادة ( )57من قانون بنك السودان لسنة 1959
وتعد هذه النسبة أكبر نسبة لالستدانة احلكومية
من بنك السودان منذ عام  1960وحتى عام 2004م.
هذا التعديل مكن احلكومة ومؤسساتها وهيئاتها
العامة من االستدانة من بنك السودان مبعدالت
كبيرة ،مما أدى الرتفاع متوسط معدل منو عرض
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النقود االسمي خالل الفترة  1995 1990-إلى حوالي
 % 82وهو أعلى معدل منو لعرض النقود خالل كل
الفترات التي متت دراستها .هـذا النمو الكبير في
عرض النقـود أدى لزيـادة كبيرة في الناجت احمللي
اإلجمالي باألسعار الثابتـة حيث ارتفع من ،% 1.2
 %4.5 , % 7.6 ،% 12.3 ،% 11.3و %4.7لألعوام ،1990
 1994 ،1993 ،1992 ،1991و 1995م علي التوالي
ولكنه أثر سلبا ً علي ارتفاع معدالت التضخم التي
بلغت حوالي  % 116 ،%101 ،%119 ،%123 ،%67و % 69
خالل الفترة  1995-1990علي التوالي .كما أنه قد
أدى لتدهور سعر صرف الدينار السوداني الذي بلغ
 0.005جنيه 0.015 ،جنيه 0.1 ،جنيه 0.215 ،جنيه،
 0.315جنيه و  0.832جنيه للدوالر خالل الفترة
املذكورة أعاله .عليه ميكن القول أن السياسات
النقدية التي انتهجها البنك خالل الفترة -1990
 1995أدت لنمو كبير في عرض النقود وبالتالي
ارتفاع معدالت التضخم وتدهور سعر صرف
الدينار السوداني وارتفاع املستوى العام لألسعار
مستصحبني في ذلك األثر السلبي الذي أحدثه
التنامي الكبير للمديونية احلكومية املتراكمة
من بنك السودان والذي أثر سلبا ً علي حجم املوارد
املتاحة للقطاع اخلاص وأدى كذلك الرتفاع نسبة
العملة خارج اجلهاز املصرفي .كما وأنه ظل يحدث
اختراقا ً مستمرا ً للسياسات النقدية التي انتهجها
البنك وأثر بالتالي علي مقدرة البنك في احلفاظ
علي معدالت النمو املثلى لعرض النقود وبالتالي
اختالل األهداف االقتصادية الكلية.
إن النمو الكبير في متويل بنك السودان للحكومة
خالل الفترة  1995-1990لسد العجز في موازنتها
العامة أصبح أحد العوامل الرئيسية املسببة
للتضخم في السودان .وهذا القول مياثل كثيرا ً
النتائج التي توصل إليها محسن خان وبيجان
( )1978في دراستهم عالقة التمويل بالعجز
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والتضخم في الدول النامية .وقد توصال إلى أن
التضخم يزيد من اإلنفاق احلكومي الذي بدوره
يزيد من معدالت التضخم والذي هو اآلخر يؤدي
إلى تفاقم العجز احلكومي.
وبالنظر ملعدل تغير احملافظني خالل الفترة -1990
 ،1995يالحظ أن ذلك املعدل قد بلغ حوالي السنتني
في املتوسط لكل محافظ حيث تعاقب علي إدارة
البنك ثالثة محافظني هم السيد  /مهدي الفكي
الشيخ وذلك خالل الفترة 1990/9/9 - 1988/10/13
والسيد  /الشيخ سيد أحمد الشيخ وذلك خالل
الفترة  1993/7/8 - 1990/9/9والدكتور /صابر محمد
حسن وذلك خالل الفترة 1996/4/20 - 1993/7/8م.
 3-7الفترة :2004-1996
بناءا ً علي املشاكل التي واجهت البنك فيما يتعلق
بأداء السياسات النقدية والتمويلية وأثرها علي
إدارة السيولة باالقتصاد خالل الفترة ،1995-1990
فقد مت اتخاذ العديد من السياسات واإلصالحات
الهيكلية في النظام املصرفي واملالي ومت ألول مرة
وضع حدود مستهدفة ( )Targetsلعدد من املؤشرات
النقدية الرئيسية نذكر منها التمويل احلكومي من
بنك السودان ،متويل املؤسسات والهيئات العامة
من بنك السودان ،متويل القطاع اخلاص ،سعر
الصرف ،معدل التضخم ،هوامش أرباح املرابحات
ونسبة االحتياطي النقدي القانوني .علي أن يقوم
بنك السودان مبراقبة األداء الفعلي لتلك املؤشرات
ومقارنته باحلدود املستهدفة لضمان عدم جتاوز
األداء الفعلي للنسب املستهدفة وبالتالي ضمان
األداء األمثل للسياسات النقدية والتمويلية ومن
ثم اإلدارة املثلى للسيولة باالقتصاد.
فيما يتعلق بأداء املؤشرات النقدية خالل الفترة
2004-1996م ميكن النظر للجدول رقم ( )6أدناه:

جدول رقم ( :)6أداء املؤشرات النقدية خالل الفترة 2004-1996م
(القيمة مباليني اجلنيهات)
املؤشرات النقدية

1996

1997
مستهدف

فعلي

1998
مستهدف

فعلي

1999
مستهدف

فعلي

 -1عرض النقود االسمي

1165.99

 -2التمويل احمللي ()DC

817.07

1445.83
()24%
1153.9

1597.14
()37%
992.26

1958.09
()22.6%
1126.73

2069.52
()29%
1199.32

2537.23
()22.6%
1449.62

2579.18
()24.6%
1534.15

أ -متويل احلكومة

475.25

675

572.9

672.93

718.09

928.24

1009.7

-

24.9

25.85

34.8

37.87

85.56

88.63

341.82

454

393.51

419

443.36

435.82

435.82

-4495.56

-4908.7

-4928.14

-4988.29

-6700.43

-6769.29

-7227.06

 -4إعادة التقييم

4657.3

4990.93

5293.05

5542.19

7311.4

7568.78

7961.26

 -5صافي البنود األخرى ( )OIN

187.18

209.7

239.97

277.46

259.23

288.12

310.83

-

-

412.00

-

502.00

-

603.00

 -7إجمالي الودائع املصرفية

721.60

-

1012.20

-

1248.12

-

1498.10

أ -الودائع حتت الطلب

328.10

-

431.55

-

487.22

-

615.05

ب -شبه النقود

393.50

-

580.65

-

760.90

-

883.05

 -8الودائع GDP /

7%

-

6.4%

-

6.3%

-

6.1%

 -9الودائع M2 /

62%

-

63%

-

60%

-

58%

 -10العملة لدى اجلمهور M2 /

38%

-

37%

-

40%

-

42%

34%

-

36%

-

37%

-

34%

 -12سرعة دوران النقود =
( )GDP/M2مرة
 -13درجة التعامل النقدي =
()GDP/M2
 -14سعر الصرف الرسمي:
( 1دوالر = جنيه)
 -15معدل التضخم (متوسط)

8.8

5.5

10.0

5.5

9.6

10

9.5

11%

-

10%

-

10%

-

11%

1.46

-

1.712

-

2.37

2.60

2.58

130.44%

20%

47%

14%

17%

12%

14.2%

 -16نسبة االحتياطي النقدي
القانوني

25%
-

 26%محلي
 4%أجنبي

 26%محلي
 4%أجنبي

 26%محلي
 4%أجنبي

33.19%

36%

ب -متويل املؤسسات العامة
ج--متويل القطاع اخلاص
 -3صافي األصول األجنبية ()NFA

 -6املوارد القابلة للتمويل

 -11شبه النقود M2 /

 -17هوامش أرباح املرابحات

 -18نسبة التمصرف =
(عدد املصارف  /عدد السكان)
10215.17
 -19الناجت احمللي اإلجمالي
باألسعار اجلارية
9.6%
4.7%
 -20الناجت احمللي اإلجمالي
باألسعار الثابتة (معدل منو)
املصدر  :التقارير السنوية لبنك السودان املركزي لألعوام 1999-1996
-

-

 26%محلي  28%محلي  28%محلي
 4%أجنبي  6%أجنبي  6%أجنبي

45%

30%

45%

20%

27%

1
40709
15929.31

-

1
42023
19916.13

-

1
47123
24488.76

6.1%

6.2%

6%

6.2%

6%
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تابع جدول رقم ()6
أداء املؤشرات النقدية خالل الفترة 2004-1996م
املؤشرات النقدية

2000
فعلي
مستهدف

2001
فعلي
مستهدف

(القيمة مباليني اجلنيهات)
2002
فعلي
مستهدف

 -1عرض النقود االسمي

3079.54
()19,4%
1916.93

3466.71
()33%
2024.68

3986.72
()15%
2545

4322.13
()24,7%
2922.45

5273.00
()22%
3433

5632.67
)30,3%
3297.06

أ -متويل احلكومة

1153.03

1061.03

1161.02

1373.64

1453.64

1307.6

ب -متويل املؤسسات العامة

87.9

248.82

57.98

250.16

99.36

205.21

ج -متويل القطاع اخلاص

676

714.83

1326

1298.65

1880

1784.25

6600.89-

6780.23-

- 6834

6966.27-

6697-

6244.46-

 -4إعادة التقييم

7387

7775.55

7516

7663

7827

7943.18

 -5صافي البنود األخرى ( )OIN

376.5

446.71

759.72

702.95

710

636.89

 -6املوارد القابلة للتمويل

-

1073.00

-

1306.00

-

-

 -7إجمالي الودائع املصرفية

-

2045.89

-

2783.77

-

3696.85

أ -الودائع حتت الطلب

-

925.05

-

1175.51

-

1586.81

ب -شبه النقود

-

1120.84

-

1608.26

-

2110.04

 -8الودائع GDP /

-

6.9%

-

8.2%

-

10.8%

 -9الودائع M2 /

-

59%

-

64%

-

66%

 -10العملة لدى اجلمهور M2 /

-

41%

-

36%

-

34%

-

32%

-

37%

-

37%

6.9

8.7

7.4

8.7

8.1

6

-

12%

-

13%

-

17%

 -14سعر الصرف الرسمي 1( :دوالر = جنيه)

2.60

2.57

2.58

2.59

2.60

2.63

 15معدل التضخم (متوسط)

10%

8.1%

7%

4.9%

7%

8.3%

 15%محلي
 15%أجنبي

 15%محلي
 15%أجنبي

 14%محلي
 14%أجنبي

 14%محلي
 14%أجنبي

 14%محلي
 14%أجنبي

 14%محلي
 14%أجنبي

 -17هوامش أرباح املرابحات

18%

22%

12%

14%

12%

16%

 -18نسبة التمصرف =
(عدد املصارف  /عدد السكان)

-

1
49490

-

1
54905

-

1
61351

 -19الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية

-

29694.52

-

33805.55

-

34113.14

6.5%

8.3%

6.5%

6.4%

7%

5.9%

 -2التمويل احمللي ()DC

 -3صافي األصول األجنبية ()NFA

 -11شبه النقود M2 /

 -12سرعة دوران النقود = ( )GDP/M2مرة

 -13درجة التعامل النقدي = ()GDP/M2

 -16نسبة االحتياطي النقدي القانوني

 -20الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار
الثابتة (معدل منو)

املصدر  :التقارير السنوية لبنك السودان املركزي لألعوام 2002-2000
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تابع جدول رقم ()6
أداء املؤشرات النقدية خالل الفترة 2004-1996م
املؤشرات النقدية
 -1عرض النقود االسمي
 -2التمويل احمللي ()DC
أ -متويل احلكومة
ب -متويل املؤسسات العامة
ج -متويل القطاع اخلاص
 -3صافي األصول األجنبية ()NFA
 -4إعادة التقييم
 -5صافي البنود األخرى ( )OIN
 -6املوارد القابلة للتمويل
 -7إجمالي الودائع املصرفية
أ -الودائع حتت الطلب
ب -شبه النقود
 -8الودائع GDP /
 -9الودائع M2 /
 -10العملة لدى اجلمهور M2 /
 -11شبه النقود M2 /
 -12سرعة دوران النقود = ( )GDP/M2مرة
 -13درجة التعامل النقدي = ()GDP/M2
 -14سعر الصرف الرسمي 1( :دوالر = جنيه)
 15معدل التضخم (متوسط)
 -16نسبة االحتياطي النقدي القانوني
 -17هوامش أرباح املرابحات
 -18نسبة التمصرف =
(عدد املصارف  /عدد السكان)
 -19الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية
 -20الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة (معدل منو)

مستهدف

2003

فعلي

(القيمة مباليني اجلنيهات)
2004
فعلي
مستهدف

6929.00
()23%
4068.00
1232.00
272.00
2564.00
5887.007966.00
872.00
2.60
7%
 14%محلي
 14%أجنبي

7340.87
()30.3%
4237.68
1116.66
286.39
2834.63
5699.058169.77
632.47
2928.68
4938.79
2182.74
276.05
11.0%
67.0%
33.0%
37.5%
6.0
16%
2.61
7.4%
 14%محلي
 14%أجنبي

9176.08
()25%
4081.00
266.00
288.80
3526.20
3932.008258.00
769.00
7.4
2.51
6.5%
 12%محلي
 12%أجنبي

9604.46
()30.8%
4843.87
325.14
288.50
4230.23
-4729.17
7997.62
261.52
3954.34
6555.49
2994.72
3560.77
13.3%
68.3%
31.7%
37.1%
5.1
19.6%
2.52
7.3%
 14%محلي
 14%أجنبي

12.0%
-

17.1%
1
62921
44498.68
6.0%

10.0%
-

11.2%
1
65714
49106.62
7.2%

5.8%

6.5%

املصدر:التقارير السنوية لبنك السودان لعامي 2003و2004
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بالنظر للجدول رقم ( )6ومن واقع أداء السياسة
النقدية والتمويلية للفترة  ،2004-1996فقد بلغ
متوسط معدل منو عرض النقود االسمي حوالي
 % 34مقارنة بحوالي  % 82للفترة 1995-1990
وحوالي  % 43للفترة  1989-1984وحوالي % 32
للفترة  1983-1976وحوالي  % 18للفترة -1970
 1975وحوالي  %14للفترة 1969 1960-م .في هذا
اخلصوص ،فقد بلغ معدل منو عرض النقود الفعلي
(االسمي للفترة 2004-1996م حوالي ،%37 ،%65
 %30.3 ،%30.3 ،%24.7 ،%33 ،%24.6 ،%29و%30.8
مقارنة مبعدل منو مستهدف لعرض النقود االسمي
في حدود ،% 19.4 ،% 22.6 ،% 22.6 ،% 24 ،% 45
 % 23 ،% 22 ،% 15و % 25لألعوام ،1997 ،1996
 2003 ،2002 ،2001 ،2000 ،1999 ،1998و2004
علي التوالي .ويرجع هذا االنضباط النسبي في
معدالت منو عرض النقود االسمي خالل الفترة
2004-1996م إلي كل من النمو املنضبط نسبيا ً
للتمويل املصرفي للقطاع اخلاص ،التزام احلكومة
املركزية إلى حد كبير باحلدود املقررة لها لالستدانة
من بنك السودان وتخفيض استدانة املؤسسات
والهيئات العامة من بنك السودان بصورة كبيرة
علي الرغم من االنفالت الذي حدث في بعض تلك
العوامل خالل تلك الفترة وبالذات عام  .1996في
هذا اخلصوص ،فقد ارتفع التمويل الفعلي املتدفق
( )flowللحكومة املركزية من بنك السودان بحوالي
 324مليون جنيه 79 ،مليون جنيه 90 ،مليون جنيه،
 120مليون جنيه 80 ،مليون جنيه 100 ،مليون
جنيه 129 ،مليون جنيه و 66مليون جنيه مقارنة
بالتمويل احلكومي املستهدف بحوالي  124مليون
جنيه 80 ،مليون جنيه 100 ،مليون جنيه120 ،
مليون جنيه 80 ،مليون جنيه 100 ،مليون جنيه90،
مليون جنيه و  100مليون جنيه ،لألعوام ،1996
 2002 ،2001 ،2000 ،1999 ،1998 ،1997و2003م علي
التوالي أما خالل العام  2004فقد قامت احلكومة
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بسداد املديونية املؤقتة قبل نهاية العام .ويالحظ
أن التمويل الفعلي املتدفق للحكومة املركزية
من بنك السودان قد جتاوز التمويل املستهدف
في عامي  1996و 2002م .أما في عامي  1997و
1998م فقد كان التمويل الفعلي للحكومة أقل
من التمويل املستهدف في حني تساوى التمويل
الفعلي واملستهدف في األعوام  2000 ،1999و
 2001نتيجة للسياسات املالية االنكماشية التي
انتهجتها وزارة املالية خالل الفترة 2004-1997م.
أما فيما يتعلق بالتمويل املصرفي الفعلي املتراكم
( )Stockللقطاع اخلاص ،فقد ارتفع من 341.82
مليون جنيه إلي  393.5مليون جنيه ومن ثم إلي
 443.36مليون جنيه خالل األعوام  1997 ،1996و
1998م وهو أقل من التمويل املصرفي املستهدف
لألعوام  1997و  1998والذي بلغ  454مليون جنيه
و  419مليون جنيه علي التوالي في حني لم يتم
وضع حد مستهدف للتمويل املصرفي للقطاع
اخلاص للعام  .1996أما في عام  1999فقد تساوى
التمويل املصرفي الفعلي واملستهدف للقطاع
لكل ولكن
اخلاص والذي بلغ  435.82مليون جنيه
ٍ
في عام  2000حدث جتاوز كبير في التمويل املصرفي
الفعلي عن املستهدف للقطاع اخلاص حيث بلغ
التجاوز  38.82مليون جنيه.
أما في عام  2001فقد بلغ التمويل املصرفي
الفعلي للقطاع اخلاص  1,298.65مليون جنيه
مقارنة باملستهدف والذي بلغ  1,326مليون جنيه.
أما التمويل املصرفي للقطاع اخلاص للعام 2002
فقد بلغ  1784.25مليون جنيه مقارنة مببلغ 1,880
مليون جنيه للتمويل املصرفي املستهدف لنفس
العام ،وخالل عامي  2003و 2004فقد بلغ التمويل
املصرفي الفعلي للقطاع اخلاص  2834.63مليون
جنيه و 4230.23مليون جنيه مقارنة باملستهدف
البالغ  2564و 3526مليون جنيه على التوالي .في

ذات السياق ،فقد ارتفعت مديونية املؤسسات
العامة من بنك السودان من  136مليون جنيه في
عام 1997م إلى  150مليون جنيه في عام 1998
ومن ثم انخفضت إلى  34مليون جنيه في عام
1999م ولكنها ارتفعت ثانية إلى  129مليون جنيه
في عام  2000ومن ثم إلى  148مليون جنيه في عام
،2001انخفضت تلك املديونية إلى  57مليون جنيه
فقط في عام  2002ثم ارتفعت إلى  173مليون
جنيه في عام  2003وانخفضت مرة أخرى إلى 155
مليون جنيه بنهاية عام .2004
انعكس هذا األداء اجليد إيجابا ً علي خفض معدل
منو عرض النقود والذي أدى بدوره إلى النزول مبعدالت
التضخم من حوالي  % 130في املتوسط لعام
 1996إلي  % 47في املتوسط لعام  1997ومن ثم
إلي  % 17في عام 1998م وإلى حوالي  % 14في عام
1999م وإلي حوالي  % 8في عام  2000وإلي حوالي
 % 5في عام  2001وإلي حوالي  % 8في املتوسط
للعام  ،2002والى  % 7.4لعام  2003وأخيرا ً إلى
 % 7.3للعام  .2004كما ساهم هذا األداء اجليد
في خفض الفجوة بني سعر الصرف في السوق
الرسمي وسعر الصرف في السوق املوازي من
حوالي % 24في عام  1996إلي حوالي  % 1فقط
في عام  1998بينما تالشت الفجوة نهائيا ً منذ
منتصف عـام  1999وشهد سعر صرف اجلنيه
السوداني مقابل الدوالر األمريكي استقرارا ً تاما ً
منذ منتصف عام 1999م وحتى نهاية عام 2002م.
انعكس هذا التحسن إيجابا ً علي زيادة معدالت منو
الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار الثابتة التي بلغت
 %6،%5.9 ،%6.4 ،%8.3 ،%6 ،%6 ،%6.1 ،%4.7و% 7.2
مقارنة مبعدل النمو املستهدف والبالغ ،%9.6 ،%7.6
 % 5.8 ،%7 ،% 6.5 ،% 6.5 ،%6.2 ،%6.2و % 6.5لألعوام
،2002 ،2001 ،2000 ،1999 ،1998 ،1997 ،1996
 2003و2004م علي التوالي.

وبالنظر للجدول رقم ( )6أيضاً ،يالحظ أن نسبة
العملة خارج اجلهاز املصرفي لعرض النقود مبعناه
الواسع خالل الفترة 2004-1996م بلغت حوالي
 % 37في املتوسط مقارنة بحوالي  % 37في
املتوسط للفترة 1995-1990م وحوالي  % 37في
املتوسط أيضا ً للفترة 1989-1984م وحوالي % 39
في املتوسط للفترة  1983-1976وحوالي % 47
في املتوسط للفترة 1975 1970-م وحوالي % 48
في املتوسط للفترة 1969-1960م .هذا التحسن
في نسبة العملة خارج اجلهاز املصرفي لعرض
النقود مبعناه الواسع يعود أساسا ً لألثر الواضح
الذي أحدثته الزيادة الكبيرة في شبه النقود علي
مقام النسبة والتي ارتفعت من  393.50مليون
جنيه في عام  1996إلي  3560.77مليون جنيه في
عام 2004م ،حيث بلغت نسبة شبه النقود إلي
عرض النقود مبعناه الواسع  % 36في املتوسط
مقارنة بنسبة  % 31في املتوسط للفترة -1990
1995م .جدير بالذكر أن نسبة العملة خارج اجلهاز
املصرفي لعرض النقود مبعناه الواسع قد بلغت
أفضل مستوى لها في عام  2004إذ بلغت %31.7
بينما بلغت أسوأ مستوى لها في عام 1999م
حيث بلغت .% 42
وبالنظر للجدول رقم ( )6أيضاً ،يالحظ أن سرعة
دوران النقود خالل الفترة 2004-1996م قد بلغت
حوالي  8مرات في املتوسط مقارنة بحوالي 4
مرات في املتوسط للفترة 1995-1990م و 3.2
مرة في املتوسط للفترة 1989-1984م و 3.8مرة
في املتوسط للفترة 1983-1976م بينما بلغت
درجة التعامل النقدي  % 13في املتوسط للفترة
2004-1996م مقارنة بحوالي  % 26في املتوسط
للفترة 1995-1990م وحوالي  % 32في املتوسط
للفترة  1989-1984وحوالي  % 28في املتوسط
للفترة 1983-1976م ،فيما والت نسبة التمصرف
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انخفاضها املستمر خالل الفترة املذكورة ،مما يعني
أن الكفاءة النسبية للنظام املصرفي بالسودان
قد تضاءلت بدرجة كبيرة في الفترة 2004-1996م
مقارنة بالثالث فترات السابقة.
إن السياسات النقدية االنكماشية التي انتهجها
بنك السودان خالل الفترة 1999-1996م قد هدفت
إلي ضبط الطلب علي التمويل املصرفي في ظل
سياسات ضبط الطلب الكلي التي انتهجتها
وزارة املالية منذ يونيو  1996وحتى عام 1999م
والتي متثلت في زيادة اإليرادات وخفض املصروفات.
في هذا اخلصوص ،جلأ بنك السودان إلي التحكم
في التمويل املصرفي وذلك بوضع حدود مستهدفة
لتمويل القطاع اخلاص من النظام املصرفي ،متويل
عجز املوازنة العامة من بنك السودان ومتويل
املؤسسات والهيئات العامة من بنك السودان،
وقد مت االلتزام شبه التام بتلك احلدود كما سبقت
اإلشارة لذلك.إال أنه ومنذ نهاية عـام 1999م وبعد
االستقرار الكبير في معدالت التضخم وسعر
الصرف واألسـعار احملليـة ،رؤى ضرورة االهتمام بدعم
العرض واالستقرار النقدي من حيث ُحسن كفاءة
استغالل املوارد املصرفية وذلك بتوجيه التمويل
املصرفي لتنمية القطاعات االقتصادية ذات األولوية
وزيادة حصة القطاع اخلاص من التمويل املصرفي
وتقليص استدانة احلكومة من بنك السودان ألدنى
حد ممكن نتيجة لدخول مبيعات البترول السوداني
كرافد أساسي لإليرادات في املوازنة العامة للدولة
منذ الربع األخير من عام 1999م.
 3-8الفترة :2008-2005
شهدت هذه الفترة بداية التنفيذ الفعلي
التفاقية السالم الشامل بصفة عامة وبرتوكول
قسمة الثروة بصفة خاصة،والذي نص على
ضرورة إعادة هيكلة البنك املركزي إداريا ً وقانونياً،
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بحيث يقوم البنك املركزي بدور إدارة نظام مصرفي
مزدوج (إسالمي في الشمال وتقليدي في اجلنوب )
وبسياسة نقدية واحدة.
بالنظر إلى اجلدول رقم ( )7ومن واقع أداء السياسات
النقدية والتمويلية خالل الفترة  2008-2005جند أن
معدل منو عرض النقود االسمي الفعلي بلغ حوالي
 % 44.7بانحراف كبير جدا عن احلدود املستهدفة
بحوالي  % 15خالل عام  ،2005أما خالل األعوام
 2006،2007و 2008لم يتجاوز معدل النمو االسمي
الفعلي في عرض النقود احلدود املستهدفة إذ
بلغ  % 27.4بينما كان املستهدف  % 28وانخفض
معدل منو عرض النقود خالل العام  2007انخفاضا
كبيرا مقارنة بالعام  2005حيث بلغ  % 10.3بينما
كان املستهدف  % 24وخالل عام 2008بلغ حوالي
 % 16.3بينما كان املستهدف حوالي  ،% 25ويرجع
االنخفاض املتواصل في معدل منو عرض النقود
بصفه أساسية إلى التدهور الكبير في موقف
صافى األصول األجنبية والتي انخفضت من ما
يعادل – 580.3مليون جنيه بنهاية عام  2005إلى
ما يعادل – 2321مليون جنيه بنهاية عام 2008
بنسبة تدهور بلغت حوالي  % 300كما أن القيمة
السالبة لصافي بنود أخرى خالل كل الفترة ساهم
في انخفاض معدل منو الكتلة النقدية.
بالنظر للجدول ( )7يالحظ أيضا ارتفاع إجمالي
الودائع املصرفية من  1,0291مليون جنيه بنهاية
عام  2005إلى  20,248مليون جنيه بنهاية عام 2008
بنسبة زيادة قدرها  ،% 96.7وباملقابل ارتفعت نسبة
العملة لدى اجلمهور إلى عرض النقود ارتفاعا طفيفا
خالل الفترة حيث ارتفعت من حوالي  % 27بنهاية
عام  2005إلى حوالي  % 29.5بنهاية عام  ،2008كما
بلغت سرعة دوران النقود حوالي  4.7 ،4.1 ،4.6و 4.5
لألعوام  2007 ،2006 ،2005و 2008على التوالي.

جدول رقم ( :)7أداء املؤشرات النقدية خالل الفترة 2008-2005
(القيمة مبالين اجلنيهات)
املؤشرات النقدية
 -1عرض النقود االسمي
معدل النمو
 -2صافي التمويل احمللي
()NDC
أ -متويل احلكومة املركزية

2005
مستهدف

فعلي

2006
فعلي
مستهدف

2007
فعلي
مستهدف

2008
مستهدف فعلي

12413.2
()28%
6875

14031.4
)44.7%
8346.5

12413.2
()28%
11234

14031.4
)44.7%
14550.2

23948.2
( ) 34%
20926

19714.6
(% )10.3
17253.1

24,693
()25.2%
22,890

22,933
()16.3%
19,052

500.0

459.8

654

3109.9

5043

3959.5

4,812

3,662

ب -متويل مؤسسات القطاع
العام

450.0

449.3

550.3

853.2

953.2

982.2

2,350

1,696

ج -متويل القطاع اخلاص

5925

7437.4

10028.7

10587.1

14929.8

12311.4

15,547

12,711

 -3صافي األصول األجنبية
()NFA
 -4إعادة التقييم

400,-202

-580.3

400,-202

-580.3

225,600-

-2540.0

1,439-

2,320-

787,600

7635.2

787,600

7635.2

725,000

7457.6

7,170

7,778

 -5صافي البنود األخرى
()OIN
 -6إجمالي الودائع املصرفية

59,800

1369.8-

59,800

1369.8-

-180,000

- 2456.1

3,928 -

1,577 -

-

10291.0

-

10291.0

1,606,700

14074.9

17,629

16,159

 -7الودائع GDP /

-

%16.0

-

%1.5.6

-

%15.1

-

%19.0

 -8الودائع M2 /

-

%73.3

-

%70.0

-

%71.4

-

%70.5

 -9العملة لدى اجلمهور M2 /

-

%26.7

-

%30.0

-

%28.6

-

%29.5

 -10شبه النقود M2 /

-

%41.6

-

%41.1

-

%42.3

-

%40.5

 -11سرعة دوران النقود =
( )GDP/M2مرة

-

4.4

-

4.4

-

4.7

4.2

4.5

 -12سعر الصرف الرسمي:
( 1دوالر = دينار)

-

230.5

-

230.5

-

2.0157

-

3.10

7.5

5.6

7.5

5.6

8.0

8.0

8.0%

14.3%

 14%محلي
 14%أجنبي

 14%محلي
 14%أجنبي

 14%محلي
 14%أجنبي

 14%محلي
 14%أجنبي

 13%محلي
 13%أجنبي

 -13معدل التضخم
(متوسط)
 -14نسبة االحتياطي
النقدي القانوني

 11%محلي  11%محلي
 11%أجنبي  11%أجنبي

-

 -15هوامش أرباح املرابحات %

10

11.0

10

11.0

10

11.8

10%

11.9%

 -16الناجت احمللي اإلجمالي
باألسعار اجلارية

-

6,220,150.4

-

6,220,150.4

-

-

-

-

-17معدل منو الناجت احمللي
اإلجمالي باألسعار الثابتة

8.3%

%8.3

8.3%

%8.3

10%

10.5%

8%

%6.0
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هذا وقد ساهمت أدوات السياسة النقدية التي
استخدمها بنك السودان خالل الفترة 1999-1996م
في ضبط الطلب الكلي خالل الفترة املذكورة ودعم
العرض خالل الفترة 2008-2000م ،وذلك بعد إدخال
العديد من التعديالت عليها لتحسني قدرتها علي
األداء األمثل لضبط السيولة املصرفية واحلد من
جتاوز البنوك للتمويل املستهدف.وقد انحصرت
تلك األدوات في االحتياطي النقدي القانوني،
نسبة السيولة الداخلية ،هوامش أرباح املرابحات
ونسب املشاركات ،السقوف القطاعية للتمويل،
شهادات مشاركة البنك املركزي (شمم) ،شهادات
إيجارة البنك املركزي (شهاب) ،شهادات مشاركة
حكومة السودان (شهامة)،التمويل املباشر
من بنك السودان واإلقناع األدبي ،وفيما يلي نورد
التطورات التي حدثت في أداء هذه األدوات.
( )1االحتياطي النقدي القانوني:
فيما يتعلق باالحتياطي النقدي القانوني علي
الودائع بالعملة احمللية ،فقد مت رفع هذه النسبة
من  % 25في عـام  1996إلي  % 30في 1997/1/1
ومت تخفيضه إلي  % 26في  1997/7/1ومن ثم مت
رفـعه إلى % 28في يناير  1999ومت تخفيضه أيضا ً
إلي  % 20في يناير  2000وإلي  % 15في مايو 2000
ومن ثم إلي  % 12في يناير  2001وأخيرا ً مت رفعه إلى
 % 14اعتبارا ً من سبتمبر  2001واستمر العمل بها
حتى نهاية عام 2003م ،وأخيرا ً مت تخفيض النسبة
الى % 12مع بداية العام 2004ليتم رفعها الى% 14
في  12يونيو  2004واستمر العمل بها حتى نهاية
العام  2005ثم مت تخفيضها في يناير  2006إلى
 % 13واستمر العمل بها حتى  27أبريل  2007ومت
تخفيضها إلى  % 11اعتبارا ً من يوم  28أبريل 2007
واستمر العمل بها حتى نهاية العام .أما فيما
يتعلق باالحتياطي النقدي القانوني علي الودائع
بالعملة األجنبية ،فقد مت إلزام جميع املصارف
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بتخصيص نسبة  4%ألول مرة في يوليو  1997مت
رفعها إلي  % 6في يناير 1999ومن ثم مت رفعها إلي
 % 10في يناير  2000ومت رفعها أيضا ً إلي  % 15في
مايو  2000ومت تخفيضها مرة أخرى إلي  % 12في
يناير  2001ومت رفعها إلي  % 14اعتبارا ً من سبتمبر
 2001واستمر العمل بها حتى نهاية عام 2003م،
ومت تخفيض النسبة إلى  % 12مع بداية العام 2004
ليتم رفعها مرة أخرى إلى  % 14في يونيو2004
واستمر العمل بها حتى نهاية العام ،2005ثم
مت تخفيضها إلى  % 13في يناير  2006واستمر
العمل بها حتى  27أبريل  2007ليتم تخفيضها إلى
 %11اعتبارا ً من يوم  27أبريل  2007واستمر العمل
بها حتى نهاية عام  .2008هذه األداة ساعدت بنك
السودان كثيرا ً في حتجيم قدرة البنوك التجارية
علي منح التمويل ومن ثم اإلدارة املثلى للسيولة
املصرفية متشيا ً مع توجه الدولة الرامي إلي ضبط
الطلب الكلي خالل الفترة 1999-1996م.
ومنذ عام  2000مت إجراء العديد من التخفيضات
علي تلك النسبة إلتاحة موارد إضافية للبنوك
ملقابلة الزيادة في التمويل املصرفي املستهدف
للقطاع اخلاص متشيا ً مع توجه الدولة الرامي
لزيادة العرض الذي مت تبنيه اعتبارا ً من بداية عام
2000م وحتى نهاية عام 2008م .إال أن تطبيق هذه
األداة خالل الفترة 1998-1996م قد صاحبته بعض
العوامل التي أضعفت من األداء األمثل لها وميكن
تلخيصها في اآلتي:
أ /الفترة احلسابية للتطبيق:
إن تطبيق هذه األداة علي الرصيد الشهري للودائع
يعني بقاء جزء منها متاحا ً للبنك املعني ملدة
قد تصل إلي الشهرين دون أن يتأثر بهذه األداة
خاصة وأن البنوك ترسل ميزانياتها الشهرية
بعد أسبوعني من نهاية الشهر املعني ،وتظهر

هذه الودائع خالل تلك الفترة خارج نطاق سيطرة
هذه األداة مما يقلل من فاعلية بنك السودان في
التحكم في السيولة املصرفية ومن ثم السيولة
الكلية خالل الفترة املعنية.
ب /عمليات التخفيض الوهمي (Window
:)Dressing
أثبتت تقارير التفتيش أن بعض البنوك قد درجت
علي إجراء تخفيض وهمي للودائع عند نهاية كل
شهر (أي عند إعداد امليزانية الشهرية املرسلة
لبنك السودان)وذلك إما تفاديا ً حلجز بنك السودان
مبلغ االحتياطي النقدي القانوني الصحيح أو
كشف حسابها اجلاري طرف بنك السودان وبالتالي
تعرضها للعقوبة .ويعمل هذا اإلجراء علي إضعاف
فاعلية االحتياطي النقدي القانوني كأداة لضبط
السيولة املصرفية.
ج /االلتزامات التي يُحسب علي أساسها
االحتياطي النقدي القانوني:
عدم شمول هذه األداة لبعض املوارد التي ميكن
استغاللها في زيادة التمويل املصرفي كاملوقف
الصافي لبند رأس املال (رأس املال ناقصا ً األصول
الثابتة) والذي بلغ حوالي  5بليون دينار في عام
1998م.
ومنذ بداية عام 1999م أمكن تالفي ذلك القصور
الذي صاحب تطبيق االحتياطي النقدي القانوني
وذلك بتوسيع قاعدة احتسابه لتشمل صافي بند
رأس املال .كما متت معاجلة عمليات التخفيض
الوهمي للودائع ومت احتسابه علي أساس أسبوعي
بدال ً عن البيانات الشهرية التي كانت ترسل لبنك
السودان .هذه اإلجراءات ساهمت في حتسني
أداء هذه األداة في حتجيم قدرة البنوك علي منح
التمويل وبالتالي اإلدارة املثلى للسيولة املصرفية
ومن ثم إدارة السيولة الكلية.

( )2نسبة السيولة الداخلية:
بغرض توفير السالمة املالية واملصرفية للبنوك
ومقابلة سحوبات العمالء اليومية ومبوجب
منشورات السياسات النقدية والتمويلية الصادرة
من بنك السودان خالل الفترة 2002-1996م،
فقد ألزم بنك السودان جميع البنوك التجارية
باالحتفاظ بسيولة داخلية من النقد احمللي ال تقل
عن  % 10من جملة الودائع اجلارية واالدخارية ورصيد
مستندات املقاصة و % 50من رصيد الشيكات
املصرفية الصادرة .واعتبارا ً من عام 2000م أصبحت
تلك النسبة كمؤشر فقط و ُع ّدل املقام ليصبح
جملة الودائع وترك للبنوك حرية تقدير السيولة
الداخلية في احلدود املعنية.
وفي عام 2001م قرر بنك السودان تقييد هذه احلرية
في التمويل وذلك بفرض احلد األدنى للمصارف التي
تفشل في إدارة سيولتها .أما في عام 2002م فقد
قرر بنك السودان فرض جزاءات إدارية ومالية علي
املصارف التي تفشل في االحتفاظ بتلك النسبة،
وخالل الفترة  2008 - 2003أصبح من املمكن
للبنوك االحتفاظ بنسبة السيولة الداخلية
في شكل تركيبة نقدية وأصول سائلة مكونة
من شهادات مشاركة البنك املركزي (شمم) و/
أو شهادات إيجارة البنك املركزي (شهاب) و/أو
شهادات مشاركة احلكومة و/أو الصكوك األخرى
مع بقاء احتمال تدخل بنك السودان لفرض احلد
األدنى في شكل سيولة نقدية بجانب اإلجراءات
اإلدارية واملالية جتاه البنوك التي تفشل في إدارة
سيولتها ،وقد ساعدت هذه األداة كثيرا ً البنوك في
إدارة سيولتها الداخلية بكفاءة وبالتالي احملافظة
علي ثقة اجلمهور بالنظام املصرفي باإلضافة
إلى مساعدتها في حتجيم قدرة البنوك التجارية
علي منح التمويل وبالتالي اإلدارة املثلي للسيولة
املصرفية ومن ثم إدارة السيولة الكلية.
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( )3هوامش أرباح املرابحات :
استخدم بنك السودان هذه األداة للتأثير علي
الطلب علي التمويل املصرفي وبالتالي احلد من
تنامي الطلب احمللي الكلي .وقد بلغت هوامش
األرباح االسمية (الفعلية) حوالي ،% 45 ،% 33
،% 11.2 ،% 16.3 ،% 16 ،% 14 ،% 22 ،% 27 ،% 45
 % 10.4 ،% 11.2و % 11.4مقارنة بهوامش األرباح
املستهدفة من بنك السودان كحد أدنى والتي
قدرت بحوالي ،% 12 ،% 18 ،% 20 ،% 30 ،% 36 ،% 25
ّ
 % 10 ،% 10 ،% 10 ،% 12 ،% 12و % 10أيضا لألعوام
،2002 ،2001 ،2000 ,1999 ،1998 ،1997 ،1996
 2006 ،2005 ،2004 ،2003و 2007علي التوالي.
وبالنظر للهوامش االسمية واملستهدفة للفترة
 ،1997-1996يالحظ أنها أقل بكثير من معدالت
التضخم التي بلغت حوالي  % 130في املتوسط
و % 47في املتوسط خالل عامي  1996و 1997
وبالذات في عام  1996حيث أن البنوك قد خسرت
من جراء التمويل الذي منحته للقطاع اخلاص حيث
بلغ الفرق بني الهوامش االسمية للبنوك ومعدالت
التضخم حوالي – % 97و  % 2-في املتوسط لعامي
 1996و1997م.
ولكن منذ عام 1998م انخفضت معدالت التضخم
بصورة كبيرة حيث بلغ الفرق بني هوامش األرباح
االسمية للبنوك والتضخم حوالي ،% 13 ،% 28
 % 3.2 ،% 2.7 ،% 2.7 ،%8.6 ،%8 ،%9 ،% 14و% 3.3
في املتوسط لألعوام ،2001 ،2000 ،1999 ،1998
 2006 ،2005 ،2004 ،2003 ،2002و2007م علي
التوالي ،حيث أصبحت البنوك حتقق أرباحا ً عالية
علي حساب العمالء مما قد يكون له األثر السالب
في زيادة تكلفة التمويل املصرفي ومن ثم اإلنتاج
وأخيرا ً زيادة املستوى العام لألسعار .ورغم النجاح
احملدود لهذه األداة في احلد من النمو غير املفيد
للتمويل املصرفي ،إال أنه تالحظ اآلتي:
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أ /إن البنوك درجت على تطبيق هوامش أرباح
أعلى في املتوسط من احلد األدنى احملدد من قبل
بنك السودان في كثير من األحيان وقد عزت بعض
البنوك هذا األجراء إلي التأخير في السداد من قبل
العمالء.
ب /إن مؤشر النسبة الفعلية لهوامش األرباع
بتغير بفارق زمني ( )Time lagمع التغير في نسبة
التضخم وهي نتيجة متوقعة ومنطقية في
تبقي النسبة احملددة من قبل بنك السودان في
الكثير من األحيان ثابتة طوال العام .كما أن العائد
احلقيقي لهوامش األرباح أصبح ليس موجبا ً فقط
بل ومتصاعدا ً منذ عام  1998وحتى عام  2002مما
قد يؤثر مستقبالً في خفض الطلب على التمويل
املصرفي وبالتالي خفض معدالت النمو في الناجت
احمللى اإلجمالي.
ج /عليه ومنذ بداية عام  1998ونظرا ً لالنخفاض
الكبير في معدالت التضخم ،فقد مت تخفيض
الهوامش املستهدفة واحملددة من قبل بنك السودان
من  % 30في عام  1998إلى  % 20في عام  1999ومن
ثم إلى  % 18في عام  2000وإلى  % 12في عامي
 2001و 2002م و % 10لعامي  2003و 2004كحد
أدني مع التركيز على الرقابة غير املباشرة من بنك
السودان لعدم جتاوز البنوك لهذه الهوامش بنسب
كبيرة قد تؤدى لزيادة تكلفة التمويل املصرفي
ومن ثم تؤدى لعدم تشجيع اإلنتاج .كما أنه قد
مت تخفيض هذه الهوامش كإجراء خلفض تكلفة
التمويل املصرفي بغرض زيادة الطلب عليه ودعم
سياسات العرض التي انتهجتها وزارة املالية خالل
الفترة 2008 - 2000م.
( )4السقوف القطاعية للتمويل:
فيما يتعلق بتوجيه التمويل ،ومبوجب منشورات
السياسات النقدية والتمويلية لبنك السـودان

لألعوام  ،2000-1996فقد مت تخصيص نسبة % 90
من التمويل املصرفي للقطاعات االقتصادية ذات
األولوية خالل عام  1996ومت تخصيص نسبة % 10
للقطاعات غير ذات األولوية .إال أنه قد مت رفع نسبة
متويل القطاعات ذات األولوية إلي  % 95خالل الفترة
1999-1997م في حني مت خفض النسبة اخملصصة
للقطاعات غير ذات األولوية إلى  .% 5وخالل عام
 2000مت تخفيض النسبة اخملصصة للقطاعات ذات
األولوية مرة أخرى إلى  % 90بينما مت رفع النسبة
اخملصصة للقطاعات غير ذات األولوية إلى .% 10

مليون جنيه ( %14من احلجم الكلي للتمويل
املصرفي) بنهاية أكتوبر 2001م .من هنا يتضح أن
هنالك موارد كبيرة للبنوك مجمدة في القطاع
الزراعي لفترة قد تربو عن العام أو العامني مما
أثر سلبا ً علي مقدرة البنوك علي منح التمويل
للقطاعات االقتصادية ذات األداء اجليد واملردود
االستثماري اجليد .كما أن البنوك ميكن أن تستخدم
تلك املوارد في عمليات استثمارية قصيرة األجل
قد تزيد علي الثالثة أو األربعة مرات خالل العام
متشيا ً مع توجه الدولة الرامي لزيادة العرض.

في هذا اخلصوص ،فقد مت تخصيص نسبة  % 40من
النسبة اخملصصة للقطاعات ذات األولوية لتمويل
القطاع الزراعي علي أن تخصص النسبة املتبقية
لتمويل القطاعات ذات األولوية األخرى وذلك خالل
عام  .1996وفي عام  1997مت تخصيص نسبة %30
لتمويل القطاع الزراعي % 25 ،لتمويل القطاع
الصناعي علي أن تخصص النسبة املتبقية
لتمويل القطاعات ذات األولوية املتبقية .وفي عام
1998م مت تخصيص نسبة  % 30لتمويل القطاع
الزراعي بشقيه النباتي واحليواني % 30 ،للقطاع
الصناعي % 25 ،للصادر علي أن تخصص نسبة
الـ % 10املتبقية لتمويل القطاعات ذات األولوية
األخرى .وعلي البنك الذي يفشل في بلوغ النسبة
اخملصصة للتمويل الزراعي حفظ املتبقي منها في
أرصدته وعدم توجيهها لقطاع آخر.

ونظرا ً إللزام البنوك بتوفيق أوضاعها خالل الفترة
يوليو  - 1994يوليو 1997م ،وتطبيق السياسة
املصرفية الشاملة خالل الفترة 2002-1999م،
وإجبار بنك السودان للبنوك التجارية بتخصيص
نسبة تراوحت بني  % 40 - % 30من سقوفها
التمويلية لتمويل القطاع الزراعي خالل الفترة
 ،1998-1996وما صاحبها من االرتفاع املستمر
وامللحوظ في حجم الديون املتعثرة جتاه القطاع
الزراعي ،فقد مت في يناير 1999م إلغاء السقوف
التمويلية القطاعية وترك للبنوك اخليار في
تشكيل محافظها االستثمارية (Portfolio of
 )Investmentبالطريقة التي تراها مناسبة ووفقا ً
جلهد القطاعات االقتصادية اخملتلفة في حتسني
كفاءتها من حيث القدرة علي جذب التمويل
وإرجاعه في الوقت احملدد .إال أنه قد مت تخصيص
نسبة  % 5من النسبة الكلية اخملصصة للقطاعات
ذات األولوية لتمويل األسر املنتجة وصغار املنتجني
واحلرفيني خالل عام 1999م ،مت رفعها إلى  % 7في
عام  2000ومن ثم إلى  % 10للفترة 2007 – 2002
وأخيرا ً إلى  % 12خالل العام 2008م.

هذه النسبة احملددة من قبل بنك السودان جعلت
العديد من البنوك تخفق في استرداد جزءا ً كبيرا ً
من مديونياتها جتاه القطاع الزراعي وارتفع بالتالي
حجم الديون املتعثرة لدى القطاع الزراعي إلى
حوالي  6.9مليون دينار بنهاية يونيو 1999م كما
سبقت اإلشارة لذلك .كما ارتفع احلجم الكلي
للديون املتعثرة لدى املصارف إلى حوالي 146.15

اجلدير بالذكر أن سياسات التمويل األصغر قد
مت تفعيلها من جانب البنك املركزي خالل الفترة
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األخيرة وذلك بخلق أذرع مصرفية لتمويل األصغر
باملصارف وتطوير وحدات التمويل األصغر القائمة
وتزويدها بقوي عاملة مدربة ومؤهلة في مجال
التمويل األصغر.
( )5شهادات مشاركة البنك املركزي (:)CMCs
تعتبر شهادات مشاركة البنك املركزي (شمم) أداة
مالية قائمة علي أسس شرعية متكن مشتريها
من مشاركة بنك السودان في أرباح الشركة
املصدرة لهذه الشهادات .كما متكنه من االستفادة
من فارق السعر في حالة بيعه الشهادات بأعلى
من قيمة شرائها .مت إصدار هذه الشهادات في
يونيو 1998م بغرض مساعدة بنك السودان في
تنظيم وإدارة السيولة املصرفية مبا يخدم أهداف
السياسة النقدية وبالتالي السياسة االقتصادية
الكلية .وتخصص هذه الشهادات في الوقت
احلالي للبنوك فقط ،إال أن الهدف هو أن يتم تداول
هذه الشهادات بالكامل في القطاع غير احلكومي
(املصرفي وغير املصرفي).
وتأتي أهمية هذه الشهادات في كونها تعكس
حتوال ً كبيرا ً في سياسات بنك السودان من
االعتماد علي األدوات املباشرة إلى األدوات غير
املباشرة في تنظيم وإدارة السيولة املصرفية.
وبالفعل قد ساهمت هذه األداة في جذب جزء
مقدر من السيولة الفائضة بالبنوك .كما أن هذه
الشهادات ميكن تسييلها من قبل البنوك في أي
وقت تشاء ،ومتتاز مبرونة عالية إال أنها ذات عائد
ضعيف وبتطوير الفكرة وتفعيلها ميكن أن تكون
هنالك أدوات هامة وفاعلة إلدارة وتنظيم السيولة
املصرفية مستقبالً.
اجلدول رقم ( )8يوضح تطور رصيد شهادات شمم
خالل الفترة 2004-1998م.
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جدول رقم ()8
رصيد شهادات شمم للفترة 2004-1998م
(مليون جنيه)
العـــام

الرصيد

1998

48.51

-

1999

42.02

()13.4

2000

57.91

37.8

2001

53.40

()7.8

2002

56.38

5.6

2003

20.12

()64.3

1

الزيادة %

املصدر :تقارير بنك السودان املركزي.

يتضح من اجلدول ( )8أن رصيد شهادات شمم في
عام 1999م قد انخفض عما كان عليه في عام
1998م مما يعني أن بنك السودان قد قام بضخ
سيولة إضافية في عام  .1999أما في عام 2000م
فقد ارتفع رصيد شهادات شهامة بحوزة بنك
السودان مما يعني أن بنك السودان قد سحب جز ًء
من السيولة املصرفية .وفي عام  2001انخفض
الرصيد في حني ارتفع في عام  ،2002وفى عام 2003
مت إرجاع جزء كبير من تلك السيولة للمصارف.
إن ارتفاع الرصيد يعنى سحب املصرفية ويعنى
كذلك فاعلية استخدام هذه األداء خالل تلك
الفترة وفقا ً ملتطلبات وأهداف السياسة النقدية
والتمويلية خالل العام املعنى ،اجلدير بالذكر أن هذه
الشهادات قد مت سحبها من التداول بنهاية عام
 2004متهيدا ً خلصخصة مساهمة بنك السودان
في البنوك املكونة للقيمة االسمية لتلك
الشهادات ،واستعاض البنك املركزي بشهادات
أخرى قائمة على صيغة اإليجارة شهاب بعائد
شهري  %1وكذلك هي محصورة التداول فيما بني
البنك املركزي والبنوك.

جدول رقم ()9
رصيد شهادات شهاب للفترة 2007-2005م
(مليون جنية)
العـــام

الرصيد

2

الزيادة %

ديسمبر 2005

151.5

-

يونيو 2006

113.5

()25.1

ديسمبر 2006

126.0

11.0

يونيو 2007

130.0

3.2

ديسمبر 2007

135.0

3.8

املصدر :تقارير بنك السودان املركزي.
يتضح من اجلدول رقم ( )9أن رصيد شهادات
شهاب بنهاية يونيو  2006قد انخفض مقارنة
برصيد ديسمبر  2005مبا نسبته  % 25.1مما يعني
أن بنك السودان قد قام بسحب جزء من السيولة
املصرفية،وفي نهاية عام  2006ارتفع رصيد شهاب
طرف البنك املركزي مما يعنى انه قد قام بضخ
سيولة إضافية،وخالل عام  2007ارتفع رصيد
شهاب بحوالي  9مليون جنيه مما يعني ضخ املزيد
من السيولة عن طريق هذه األداة.
حصر تداول شهاب فيما بني البنوك فقط ومحدودية
قيمتها الكلية تقلل من فعاليتها كأداة يناط بها
إدارة السيولة غير أنها تعتبر اجتهاد يحتاج إلى
تطوير حتى تواكب التطورات النقدية املتسارعة.
( )6شهادات مشاركة حكومة السودان
(:)GMCs
مت إصدار هذه الشهادات في يونيو 1999م كأداة
مالية إسالمية مناسبة لتمويل عجز املوازنة
العامة للدولة  -دون اللجوء إلي االستدانة من
بنك السودان -حيث تؤهل حاملها إلي مشاركة
احلكومة حلصص في مجموعة من الشركات

واملؤسسات العامة ذات العائد املادي اجليد .وتشبه
هذه اآللية حلد بعيد عمليات السوق املفتوحة
أو ما يُعرف بسندات اخلزانة ()Treasury Bills
املطبقة في النظام الربوي ،إال أنها تتميز عنها
في أن سندات اخلزانة ملكية لدين بفائدة فهي ربا،
في حني أن ملكية هذه الشهادات متثل حصة في
أصول حقيقية وأن أرباحها متثل أرباحا ً حقيقية.
كما أن ملكية هذه الشهادات ال تختلف في شيء
عن ملكية أي مساهم في الشركات واملؤسسات
موضوع املشاركة ويأتي العائد من مصدريني هما
األرباح التشغيلية للمؤسسات املكونة للصندوق
واألرباح الرأسمالية .جدير بالذكر أن شركة
السودان للخدمات املالية التابعة لبنك السودان
تقوم بتسويق هذه الشهادات إنابة عن احلكومة
نظير عمولة محددة من املبيعات.وتهدف هذه
الشهادات لتحقيق اآلتي:
 /1جتميع املدخرات القومية واستثمارها لتحقيق
املصلحة الوطنية.
 /2تفصيل وتطوير أسواق املال احمللية.
 /3مساعدة البنك املركزي في إدارة السيولة.
 /4متويل عجز املوازنة العامة للدولة.
وتتلخص آلية عمل هذه الشهادات في طرحها
للشراء من قبل اجلمهور في حالة استهداف سحب
جزء من السيولة وشرائها مرة أخرى من اجلمهور
في حالة استهداف ضخ مزيد من السيولة في
االقتصاد .وقد صدرت الشهادات في بادئ األمر
علي فترات استحقاق متفاوتة تتراوح بني عام،
تسعة أشهر ،ستة أشهر وثالثة أشهر وبفئات
متفاوتة تتراوح بني ألف جنيه 2 ،ألف جنيه و 5ألف
جنيه .وبذلك يتمكن صغار وكبار املستثمرين من
االستثمار فيها حسب مقدراتهم املالية واألجل
الذي يرغبون فيه ،ونتيجة للضغوط التي ظلت
تشكلها عمليات تصفية تلك الشهادات ذات
اآلجال اقل من العام علي أداء املوازنة العامة ،أبقت
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وزارة املالية فقط علي الشهادات التي يحني أجل
استحقاقها سنوياً.
ويتم حتديد القيمة االسمية للشهادات وفق
املعادلة التالية:
M=N
C
حيث أن :
 : Mالقيمة االسمية للشهادة.
 : Nصافي حقوق امللكية اململوكة للحكومة
في املؤسسات اخملتارة ألغراض إصدار شهادات
شهامة.
 : Cعدد الشهادات املصدرة.
هذا وقد قامت شركة السودان للخدمات املالية
بطرح أول إصدار لشهادات شهامة في 1999/5/8م.
اجلدول ( )8-3يوضح تطور حجم الشهادات املصدرة
خالل الفترة 2004-1999م.
جدول رقم ()10
تطور حجم شهادات شهامة املصدرة خالل
الفترة 2008-1999م
(مليون جنيه)
العـام

عدد
الشهادات
املصدرة

متوسط العائد
القيمة
االسمية القيمة النسبة

3

الزيادة
بالقيمة
االسمية

1999

2,945

14.7

4.9

33.4%

-

2000

15,353

76.8

23.3

30.3%

421.3%

2001

87,583

437.9

131.8

30.1%

470.5%

2002

128,804

644.0

194.5

30.2%

47.1%

2003

163,049

815.2

187.5

23.0%

26.6%

2004

2,579,830

1,289.9

317.3

24.6%

58.2%

2005

2,690,009

1,345.0

283.8

21.1%

4.3%

2006

7,288,217

3,644.1

579.4

15.9%

170.9%

2007

8,446,000

4,323.1

726.3

16.8%

18.6%

2008

11023000

5511.3

870.8

15.8%

% 30.5

املصدر :شركة السودان للخدمات املالية.
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يتضح من اجلدول ( ،)10أن القيمة االسمية
لشهادات شهامة املصدرة قد ارتفعت بنسبة
 % 421في عام  2000وبنسبة  % 470في عام 2001
وبنسبة  % 47في عام  ،2002وبنسبة  % 26.6فى
عام  2003وبنسبة  % 58.2في عام 2004م ،أما
خالل عام  2005فقد ارتفعت فقط بنسبة % 4.3
بينما ارتفعت ارتفاعا ملحوظا ً خالل عام  2006مبا
نسبته حوالي  % 171ثم بحوالي  % 19خالل عام
 2007وبحوالي  % 30خالل عام .2008
هذا االرتفاع املتواصل في القيمة السمية
لشهادات شهامة املصدرة يدل علي أن هذه األداة
قد ساهمت في جذب جزء مقدر من موارد القطاع
اخلاص والبنوك والشركات العامة واخلاصة مما أهلها
للمساهمة بنسبة مقدرة في متويل عجز املوازنة
العامة للدولة .إال أن برامج اخلصخصة التي جري
تنفيذها في عدد من املؤسسات العامة التي تصدر
وفقا ً لها شهادات مشاركة احلكومة سيؤثر علي
دورها كثيرا ً في املستقبل .كما أن بيعها لبنك
السودان سيفاقم من مديونية احلكومة لدى بنك
السودان وال يحقق الغرض األساسي الذي أصدرت
من أجله هذه الشهادات وهي مساهمة القطاع
اخلاص في متويل عجز املوازنة العامة املؤقت للدولة
وجذب موارد مقدرة من العملة خارج النظام
املصرفي وتوجيهها لتمويل املشاريع اإلنتاجية
للحكومة.وقد ذكر السيد /عبد الرحيم حمدي
وزير املالية السابق في املؤمتر الصحفي الذي عقده
مبباني وزارة املالية في  2001/11/24أن شهادات
شهامة متثل صمام األمان للموازنة العامة للدولة
وأن إيراداتها قد بلغت حوالي  430مليون جنيه في
نهاية عام 2001م .هذا التوجه يشير الجتاه احلكومة
مستقبالً في االعتماد علي شهادات شهامة
كمصدر إيرادي أساسي وهذا ينافي الغرض الذي
أصدرت من أجله تلك الشهادات وهو أنها متثل أحد
مصادر متويل عجز املوازنة العامة املؤقت وليس

مصدرا ً إيرادياً .حيث أن اإليرادات ال ترد في حني أن
املبالغ املتحصلة من بيع شهادات شهامة ترد
إلى أصحابها أصالً وربحا ً مما قد يشكل عبئا ً دائما ً
لإليرادات املستقبلية للحكومة في حالة مطالبة
أصحاب هذه الشهادات بتسييلها .كما أنه وفى
حالة عدم متكن احلكومة في أي وقت من األوقات
من الوفاء بالتزاماتها الكلية (األصل زائدا ً الربح)
جتاه املستثمرين في شهادات شهامة فإن احتمال
إجبار بنك السودان على سداد تلك االلتزامات
يظل قائما ً طاملا أن بنك السودان هو الضامن
لشهادات شهامة املصدرة .كما ذكر السيد /الوزير
في ذلك املؤمتر أن احلكومة تنوي إصدار شهادات
شهامة مبا قيمته  800مليون جنيه لتمويل عجز
املوازنة العامة للدولة للعــام 2002م وباألخص
متويل املشاريع الزراعية وإذا فشل املوسم الزراعي
ألي سبب آخر فإن تلك املبالغ قد تضاف لرصيد
مديونية احلكومة جتاه بنك السودان في حالة شراء
بنك السودان لتلك الشهادات وعدم متكنه من
بيعها للقطاع غير احلكومي .كما أن االجتاه نحو
بيع شهادات مشاركة احلكومة لبنك السودان
قد يفاقم من حجم املديونية احلكومية القائمة
جتاه بنك السودان مما قد يؤثر سلبا ً علي أداء البنك
فيما يتعلق بإدارة السيولة باالقتصاد وبالتالي
علي مجمل أداء االقتصاد الكلي .وهذا يؤكد ما
سبق وإن افترضته الدراسة من أن التدخالت املالية
واإلدارية من قبل وزارة املالية في شئون البنك قد
حدت من دوره في إحداث مناخ صحي ومستقر
ّ
إلحداث التنمية االقتصادية واالجتماعية وأثرت
بالتالي سلبا ً علي أدائه ومن ثم على أداء االقتصاد
الكلي.
وبالنظر لذات اجلدول يالحظ أن القيمة االسمية
لشهادات شهامة قد ارتفعت من حوالي  15مليون
جنيه إلى حوالي  77مليون جنيه بنهاية عام ،2000
وبنهاية عام  2001بلغت حوالي  438مليون جنيه

ثم ارتفعت إلى حوالي  640مليون جنيه خالل عام
 2002ومن ثم إلى حوالي  815مليون جنيه عام
 ،2003واستمرت القيمة االسمية في االرتفاع
بوتيرة أعلي خالل الفترة  2007-2004إذ ارتفعت
من  1.3مليار جنيه في عامي  2004و 2005إلى
 3.6مليار جنيه بنهاية عام  2006ثم الي 4.3مليار
جنيه بنهاية عام  ،2007وحوالي 5.5مليار جنية
بنهاية عام .2008
ومما يدلل على أن شهادات شهامة قد استخدمت
بالفعل كمصدر إيرادي وليس كآلية ضمن اآلليات
األخرى لتمويل عجز املوازنة العامة حيث فاقت
املبالغ املتحصلة من بيع شهادات شهامة مبالغ
العجز الكلي للموازنة لألعوام ،2003 ،2002 ،2001
 2006 ،2004و2007م ،حيث بلغ حجم عجز املوازنة
 250مليون جنيه 456،مليون جنيه 326،مليون
جنيه 799،مليون جنيه 3178 ،مليون جنيه و 2509
مليون جنيه خالل نفس الفترة علي التوالي.
( )7التمويل املباشر من بنك السودان:
شرع بنك السودان في استخدام هذه األداة منذ عام
1999م وذلك مبنح التمويل للمصارف عبر نافذتي
متويل العجز السيولي والتمويل االستثماري ،إذ
يتعلق األول بتغطية العجز السيولي للبنوك التي
تقوم بكشف حساباتها اجلارية طرف بنك السودان
في حني يختص الثاني بتقدمي التمويل لبعض
املصارف منفردة أو مجتمعة والتي تواجه نقصا ً
في مواردها لتمويل بعض األنشطة االقتصادية
احليوية كالزراعة والصادر وذلك بعد تقدمي البنك
املعني أو مجموعة البنوك املعنية ما يفيد بأهلية
هذه املصارف علي القيام مبثل تلك األنشطة .جدير
بالذكر أن التمويل االستثماري من بنك السودان قد
يشكل عامالً مهما ً في جتاوز عرض النقود للنسبة
املستهدفة إذا لم يتم التحسب له عند تقسيم
صافي النقد املضاف عند بداية العام املالي املعني
ضمن النسبة اخملصصة للتمويل احمللي.
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يوضح اجلدول ( )11حجم التمويل املقدم من بنك
1
السودان للمصارف عبر نافذتي العجز السيولي
والتمويل االستثماري خالل الفترة .2008-1999
جدول رقم ()11
حجم التمويل عبر نافذتي العجز السيولي
والتمويل االستثماري
(مليون جنيه)
العام

متويل العجز السيولي

1999

-

66.60

2000

-

60.70

2001

-

105.90

2002

-

150.71

2003

-

246.57

2004

-

193.56

4

التمويل االستثماري

2005

139.32

2006

791.32

2007

934.08

2008

714.8

املصدر :التقارير السنوية لبنك السودان املركزي،إصدارات مختلفة.

بالنسبة حلجم التمويل االستثماري فقد انخفض
رصيده بنهاية عام  2000مقارنة بالعام  1999مبا
نسبته  ،% 8.9وارتفع رصيد التمويل املقدم عبر
نافذة التمويل االستثماري خالل الفترة 2003-2001
ارتفاعا ً كبيرا ً بحوالي  141مليون جنية بنسبة
زيادة بلغت حوالي ،% 133وانخفض بعد ذلك خالل
عامي 2004و 2005انخفاضا ً كبيرا ً مقارنة بنهاية
عام  2003غذ بلغت نسبة االنخفاض بنهاية عام
 2005مقارنة بنهاية عام  2003حوالي  .% 44خالل
عامي 2006و 2007ارتفع رصيد التمويل االستثماري
 )1نافذة العجز السيولي مت إغالقها في إطار ترتيبات تنفيذ
برتوكول اقتسام السلطة والثروة الوارد في اتفاقية السالم ،ومتت
االستعاضة عنها بآليات أخري تضمن املساواة بني النظامني
اإلسالمي والتقليدي.
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ارتفاعا ً كبيرا ً عندما ارتفع من حوالي  139مليون
جنيه بنهاية عام  2005إلى حوالي  791مليون جنيه
بنهاية عام  2006أي بنسبة زيادة بلغت  % 469وخالل
عام  2007ارتفع بحوالي  143مليون جنيه أي بنسبة
زيادة  % 18وانخفض بنهاية عام  2008بحوالي 209
مليون جنبه مقارنة بنهاية عام 2007م.
( )8اإلقناع األدبي (:)Moral Suasion
استخدم بنك السودان هذه اآللية إلدارة السياسة
النقدية والتمويلية وذلك من خالل عقد العديد
من االجتماعات الدورية مع عدد من اجلهات ذات
الصلة كاحتاد املصارف السوداني ،مجالس إدارات
البنوك ،احتادات الغرف التجارية والصناعية ومدراء
عموم البنوك وذلك بهدف مناقشة السياسات
واإلجراءات التي ينوي البنك املركزي تطبيقها والدور
املرتقب لهذه اجلهات في إنفاذ تلك السياسات
واإلجراءات واملعوقات احملتملة من جراء تطبيق تلك
السياسات واإلجراءات والسبل الكفيلة بتقليل
اآلثار السالبة واحملتملة التي قد تنتج من جراء
تطبيق هذه السياسات واإلجراءات.
باإلضافة ألدوات السياسة النقدية التي
استخدمها بنك السودان خالل الفترة -1996
2007م ،فقد اتخذ البنك العديد من السياسات
واإلجراءات بغرض التحكم في عرض النقود والتي
ميكن إجمالها في اآلتي:
 /1حظر إضافة الشيكات حلساب املستفيد قبل
حتصيلها منعا ً خللق متويل مقنن.
 /2السماح للمصارف التجارية بإنشاء محافظ
لتمويل القطاعات االقتصادية ذات األولوية ،مع ضرورة
إخطار بنك السودان بذلك قبل بداية التنفيذ.
 /3السماح بحفظ الودائع واالقتراض فيما بني
البنوك ضمانا ً لالستغالل األمثل للموارد املتاحة.
 /4السماح بحفظ ودائع املؤسسات العامة لدى
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املصارف التجارية في حالة ضخ مزيد من السيولة
وحفظها ببنك السودان في حالة سحب مزيد من
السيولة.
 /5استخدام عمليات النقد األجنبي بيعا ً وشرا ًء
للتأثير علي حجم السيولة املصرفية.
 /6السماح للمصارف التجارية باالستالف من
بنك السودان عند الضرورة وذلك بعد أن اتخذ
بنك السودان قرارا ً بعدم كشف احلسابات اجلارية
للبنوك مع بنك السودان ومراقبة ذلك عن طريق
غرفة املقاصة.
 /7حظر متويل احلكومة املركزية متويال مباشرا
بواسطة البنوك التجارية.
 /8حظر متويل صرافات النقد األجنبي.
 /9محاولة إخضاع نشاط املؤسسات املالية غير
املصرفية إلشراف بنك السودان.
أما فيما يتعلق ببرنامج إعادة هيكلة املصارف
بغرض توفيق أوضاعها ،فقد تبنى بنك السودان
سياسة مصرفية شاملة خالل الفترة 2002-1999م
تضمنت عددا ً من اإلجراءات نوجزها في اآلتي:
 .1خلق كيانات مصرفية كبيرة تكون قادرة علي
مواجهة متطلبات العوملة واملنافسة املتوقعة
وذلك عبر الدمج وزيادة رؤوس األموال.
 .2تصفية البنوك التي عجزت عن القيام بدورها
املطلوب.
 .3مراجعة الديون املتعثرة لدى البنوك والعمل
علي تخفيضها وتصفيتها لتحسني املواقف
املالية للبنوك املعنية.
 .4حتديد ومتابعة التمويل املمنوح ألعضاء مجالس
إدارات البنوك والشركات التابعة لها.
 .5املوافقة علي رسملة األرباح وزيادة رأس املال
املدفوع عن طريق املزيد من أسهم املصارف في
سوق اخلرطوم لألوراق املالية.
 .6تقومي نظم الضبط الداخلي واملراجعة الداخلية
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للمصارف.
 .7توجيه جميع املصارف بتكوين مخصص ملقابلة
الديون املتعثرة واملشكوك في حتصيلها.
 .8االلتزام بتطبيق معايير جلنة بازل واملعايير
احملاسبية اإلسالمية الصادرة عن هيئة املعايير
واحملاسبة اإلسالمية.
خالل الفترة 2008-1996م لم يتم إجراء أي تعديل
علي املادة ( )57من قانون بنك السودان لسنة 1959م
مما أضفى نوعا ً من االستقرار في العالقة املالية
واملصرفية بني بنك السودان واحلكومة وبالتالي
انعكس إيجابا ً علي التزام احلكومة املركزية باحلدود
املقررة لها لالستالف من بنك السودان خالل الفترة
2001-1997م ،باستثناء عام 1996م الذي جتاوز فيه
التمويل احلكومي الفعلي التمويل املستهدف
للحكومة بحوالي  22بليون دينار وعام  2002الذي جتاوز
فيه التمويل احلكومي الفعلي التمويل املستهدف
للحكومة بحوالي  4بليون دينار ،مما انعكس سلبا ً
علي ارتفاع معدل منو عرض النقود االسمي وبالتالي
ارتفاع معدل التضخم وتدهور سعر الصرف خالل
عام 1996م .كما أن التحسينات التي أدخلت علي
العديد من أدوات السياسة النقدية ساعدت علي
حتسني أدائها املتعلق بإدارة عرض النقود الفعلي
وجعله قريبا ً في العديد من األحيان من عرض النقود
املستهدف أو حتى دونه خالل الفترة 2008 1997-م.
كملخص لتطور أداء السياسات النقدية خالل
الفترة 2008 1960-م ،تورد الدراسة اجلدول رقم ()12
أدناه الذي يبني أهداف مؤشرات االقتصاد الكلي
واألهداف النهائية والوسيطة للسياسات النقدية
ونوعية البيانات التي تبنى عليها السياسات النقدية
وكذلك وضعية بنك السودان كبنك مركزي وعالقته
باحلكومة والتكوين اإلداري للبنك الذي يقوم بوضع
وتنفيذ وتقييم أداء السياسات النقدية.

جدول رقم()12
ملخص اإلطار العام للسياسات النقدية
خالل الفترة (2008 1960-م)
الفتـــرة
األهداف النهائية للسياسات
االقتصادية الكلية

ما قبل العام 1997
 متويل املوازنة. -توزيع املوارد (التمويل).

2001 -1997
 -استقرار األسعار.

2008 -2002
 استقرار األسعار. -النمو االقتصادي.

الهدف النهائي للسياسات
النقدية

 -ال يوجد هدف.

 -سعر الصرف.

 -عرض النقود.

الهدف الوسيط للسياسات
النقدية

 -خطة التمويل املصرفي.

 احتياطيات البنوك - .احتياطيات البنوك. -التمويل املصرفي.

أدوات السياسة النقدية

 األدوات املباشرة(السقوف التمويلية،
معدالت تسليف البنوك،
نسب احتياطي نقدي
قانوني مرتفعة).

 أدوات مباشرةمرنة.
 نوافذ التمويل. -أدوات غير مباشرة.

نوعية البيانات التي تبنى
عليها ويتابع بها تنفيذ
السياسات النقدية

 أساسية (تنتج شهرياً). مع وجود فارق زمنيملحوظ ميتد ألكثر من
شهر.

 بيانات شاملة ذات  -تقليص الفـــارق الزمنـي إلعـــداد البيانات. شمول بيانات التقرير األسبوعي.جودة أحسن.
 تنبؤ باملتغيرات النقدية في املدى القصير بيانات التقريراألسبوعي البسيط .جداً.

وضعية بنك السودان

 تبعية تامة لوزارة املالية - .تبعية تامة لوزارةاملالية.
 استقالل فيالعمليات النقدية.

تكوين بنك السودان اإلداري

هوامش:

 إدارات تعمل مبعزل عنبعضها في تبني عمليات
التمويل وتنفيذ خطـط
النقد األجنبي.

 )1رصيد شمم طرف البنوك التجارية واملعكوس في جانب اخلصوم
من ميزانية البنك املركزي.
 )2رصيد شهاب طرف البنك املركزي.
 )3نسبة العائد عبارة عن متوسط عائد اإلصدارات السنوية اخملتلفة
خالل الفترة.

 حتسني التنسيقبني اإلدارات اخملتلفة
ببنك السودان.

 أدوات غير مباشرة. نوافذ التمويل. عمليات السوق املفتوحة. -سعر اخلصم /الفائدة

 -مستقل بحكم القانون اجلديد.

 إنشاء جلنــة السياسات النقدية. إنشاء وحدة العمليات النقدية. اإلدارات تعمـل حسب توجيهات جلنـةالسياسات النقدية وإدارة العمليات النقدية.
 تأسيس وإعادة هيكلة بنك السودان املركزيلتأسيس واإلشراف علي النظام املصرفي التقليدي.

 )4يظهر رصيد متويل العجز السيولي صفر وذلك ألن هذا التمويل
كان مشروطا ً بأجل أسبوع قابل للتجديد ألسبوع آخر واحد
فقط،وغالبا ً ما تفي البنوك بالتزامها بتصفية املبلغ خالل الفترة
احملددة.
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(1) À²i ½ÊfU
Á2007 - 2005 Ð¯»º ÀbzNºA PÛf§¾Ê ÑrÍ§A °ÍºB·Nº ÑÍmBÍ³ºA ÁB²iÝA
(100 = 1990) pBmÝA ÑÃm
BÍÂfºA ½ËafºA

ÑðmËNA ½ËafºA

BÍ»§ºA ½ËafºA

Ð¯ºA

35,041.4
(9.9)

34,909.4
(8.5)

34,078.3
(7,0)

¿nÌe

39,968.1
15.1

40,392.1
15.7

39,629.8
16.3

¿nÌe

43,258.6
(8.2)

43,948.4
(8.8)

42,854.7
(8.1)

¿nÌe

Ð¯ºA

2005
2006
2007

Á2009 - 2008 ¾B§»º ÀbzNºA PÛf§¾Ê ÑrÍ§A °ÍºB·Nº ÑÍmBÍ³ºA ÁB²iÝA
(100 = 2007) pBmÝA ÑÃm
ÑÌjzA ´BÃA

ÑÍ¯ÌjºA ´BÃA

ÅAeËnºA ¼¶

106.8
(8.1)
112.4
(13.4)
115.9
(15.2)
113.8
(11.5)

106.6
(7.8)
119.4
(21.0)
126.0
(23.3)
120.5
(18.8)

106.6
(7.8)
115.8
(17.1)
120.9
(19.2)
116.9
(14.9)

117.4
(10.8)
118.0
(10.8)
117.9
(10.4)
118.2
(9.1)
118.8
(9.0)
124.7
(11.0)
128.3
(11.8)
131.9
(13.8)
132.5
(14.6)
131.2
(14.5)
131.8
(15.0)
129.7
(14.0)

118.0
(11.8)
119.2
(11.5)
118.9
(11.5)
120.2
(8.1)
122.6
(8.8)
130.0
(8.8)
134.3
(8.1)
139.0
(7.6)
140.9
(11.5)
136.9
(11.4)
138.3
(13.9)
135.9
(12.8)

118.0
(11.2)
118.4
(11.1)
118.2
(10.9)
119.0
(8.5)
120.5
(8.9)
127.2
(9.9)
131.2
(9.8)
135.3
(10.4)
136.6
(12.9)
133.9
(12.9)
134.9
(14.5)
132.7
(13.4)

2008

piB¾
ËÍÂËÌ
¿NJm
¿nÌe
2009

jÌBÃÌ

jÌA®
piB¾
¼ÌjIC
ËÌB¾
ËÍÂËÌ
ËÍºËÌ
oðnªC
¿NJm
jIËN¶C
¿®ËÂ
¿nÌe
ÔBvYâº Ïl¶jA kBÇA :ifvA
(pAË²ÝA I ÀbzNºA PÛf§¾)
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(2) À²i ½ÊfU
(ÎÂAeËnºA ÈÍÃBI) Ïl¶jA ÅAeËnºA ¸ÃJI iÛÊfºA ±ju iB§mC
¨ÍJºA

ÔAjrºA

Ð¯ºA
2005

2.3125

2.3010

¿nÌe
2006

2.0183

2.0083

¿nÌe
2007

2.0390

2.0290

¿nÌe
2008

2.0300

2.0200

piB¾

2.0630

2.0530

ËÍÂËÌ

2.1369

2.1262

¿NJm

2.2004

2.1897

¿nÌe
2009

2.2271

2.2163

jÌBÃÌ

2.2532

2.2423

jÌA®

2.2128

2.2021

piB¾

2.3618

2.3503

¼ÌjIA

2.3597

2.3502

ËÌB¾

2.3785

2.3670

ËÍÂËÌ

2.3973

2.3857

ËÍºËÌ

2.4581

2.4462

oðnªA

2.3633

2.3519

¿NJm

2.2039

2.1932

jIËN¶A

2.2531

2.2423

¿®ËÂ

2.2468

2.2359

¿nÌe
Ïl¶jA ÅAeËnºA ¸ÃI :ifvA
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(3) À²i ½ÊfU
(ÎÂAeËnºA ÈÍÃBI) ¹ËÃJºA PB®AjvI iÛÊfºA ±ju iB§mC
¨ÍJºA

ÔAjrºA

Ð¯ºA
2005

2.3180

2.2995

¿nÌe
2006

2.0250

2.0060

¿nÌe
2007

2.0600

2.0300

¿nÌe
2008

2.0555

2.0118

piB¾

2.0757

2.0300

ËÍÂËÌ

2.1737

2.0700

¿NJm

2.2450

2.1500

¿nÌe
2009

2.2546

2.1500

jÌBÃÌ

2.3030

2.1500

jÌA®

2.3412

2.2600

piB¾

2.4003

2.3200

¼ÌjIC

2.4250

2.3400

ËÌB¾

2.5025

2.3467

ËÍÂËÌ

2.5780

2.3600

ËÍºËÌ

2.5950

2.4500

oðnªC

2.5700

2.3043

¿NJm

2.5690

2.2704

jIËN¶C

2.4500

2.2635

¿®ËÂ

2.4500

2.1917

¿nÌe
Ïl¶jA ÅAeËnºA ¸ÃI :ifvA
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(4) À²i ½ÊfU
(ÎÂAeËnºA ÈÍÃBI) Ñ®AjvºA PB¶jrI iÛÊfºA ±ju iB§mC
¨ÍJºA

ÔAjrºA

Ð¯ºA
2005

2.3140

2.3050

¿nÌe
2006

2.0200

2.0100

¿nÌe
2007

2.0400

2.0300

¿nÌe
2008

2.0470

2.0200

piB¾

2.0723

2.0400

ËÍÂËÌ

2.1600

2.1200

¿NJm

2.2200

2.1600

¿nÌe
2009

2.2580

2.2000

jÌBÃÌ

2.3050

2.2200

jÌA®

2.3300

2.2500

piB¾

2.3750

2.3000

¼ÌjIC

2.4058

2.3500

ËÌB¾

2.4840

2.3500

ËÍÂËÌ

2.5205

2.4000

ËÍºËÌ

2.5120

2.5210

oðnªC

2.5000

2.3100

¿NJm

2.4100

2.2700

jIËN¶C

2.3925

2.2501

¿®ËÂ

2.3726

2.2452

¿nÌe
Ïl¶jA ÅAeËnºA ¸ÃI :ifvA
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(5) À²i ½ÊfU
ÑÌf³Â PAjqÚ¾
ÈÍÃU ÅËÍ»¾
2009
ŧŕƆŪƒť

ŧŕƆřŕŪ

2008
ƍƒƈƍƒ

ũŧœƆ

ŧŕƆŪƒť

ŧŕƆřŕŪ

2007
ƍƒƈƍƒ

ũŧœƆ

ŧŕƆŪƒť

ŧŕƆřŕŪ

ƍƒƈƍƒ

ũŧœƆ

2006

2005

ŧŕƆŪƒť

ŧŕƆŪƒť

26,337.3 25,004.1 23,716.1 22,933.2 22,492.5 21,039.3 20,286.9 19,714.6 18,279.1

17,868.6 17,683.8 17,871.8 14,031.4

7,234.5

4,442.1

7,514.7

6,569.2

7,612.0

6,534.3

7,144.4

6,774.6

6,317.6

5,443.1 5,364.9

5,639.8

4,574.9

4,570.5

5,355.3

3,740.4

6,862.9

6,300.2

6,418.7 6,089.5

5,734.9

5,886.6

5,858.4

5,298.6

5,168.8

4,447.6

11,588.1 10,822.9 10,037.4 9,295.7

9,874.7

9,177.5 8,832.4

8,340.0

7,817.6

7,568.2

7,814.6

7,347.7

5,843.4

34,824.1 32,996.7 30,985.5 30,649.9 29,984.0 28,402.0 26,180.4 26,197.4 25,266.2

23,320.2 23,851.2 23,144.3 16,979.7

16,829.0 16,113.3 15,457.7 14,961.1 14,011.6 13,397.2 13,777.5 12,998.5 12,013.7

11,991.3 11,479.4 11,139.6

20,126.7 19,349.6 18,026.4 16,760.9 16,178.3 16,050.9 15,279.0 14,533.6 13,824.5

13,534.1 13,116.2 12,784.8 10,621.3

7,689.1

27.5

26.3

30.1

29.9

28.0

30.5

30.0

29.1

32.2

32.8

30.0

28.9

31.7

28.5

30.4

27.6

29.5

28.1

25.9

26.4

28.6

25.0

24.9

25.8

30.0

26.7

44.0

43.3

42.3

40.5

43.9

43.6

43.5

42.3

42.8

42.4

44.2

41.1

41.6

83.6

83.3

85.8

89.3

86.6

83.5

90.2

89.4

86.9

88.6

87.5

87.1

72.4

ƇœƒŕƃŒ
~j¦
eË³ÃºA
Ófº Ñ»¿§ºA
iËÇ¿A
O ¨ÕAeËºA
K»ðºA
ÈJq
eË³ÃºA
½ËuC ÎºBG
¹ËÃJºA (ÁËva)
¼ÌË¿NºA ÎºBG
jvA
¨ÕAeËºA ÎºBG
ÑÍ®jvA
K»ðºA O ¨ÕAeËºA
% eË³ÃºA ~j¦ /
iËÇ¿A Ófº Ñ»¿§ºA
% eË³ÃºA ~j¦ /
~j¦ / eË³ÃºA ÈJq
% eË³ÃºA
¼ÌË¿NºA ÎºBG
% ¨ÕAeËºA / jvA
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(6) À²i ½ÊfU
ÑÍJÃUÝAÊ ÑÍ»A Ñ»¿§ºBI ÑÌeBvN²ÛA PB¦Bð³ºA KnY jvA ¼ÌË¿NºA fÍui
ÈÍÃU ÅËÍ»¾
©Ë¿A

ÓjaC

ÑÍ»A ÐiBVNºA

PA eiAËºA

PAieBvºA

Ñ¦BÃvºA

Ñ¦AilºA

©Bð³ºA

ÑÃnºA

2005
7,000.2

1,796.1

1,739.2

2,012.5

421.1

637.1

394.1

¿nÌe
2006

11,139.6

4,498.3

2,023.3

2,328.3

356.2

938.5

995.0

¿nÌe
2007

11,479.4

4,886.5

2,084.4

2,134.9

329.5

1,033.8

1,010.4

piB¾

11,991.3

4,786.6

1,985.8

2,902.5

288.6

1,086.6

941.1

ËÍÂËÌ

12,013.7

4,743.3

2,005.8

2,842.5

222.4

1,222.9

976.8

¿NJm

12,998.5

5,216.2

2,311.8

2,743.7

282.4

1,392.5

1,052.0

¿nÌe
2008

13,777.5

5,221.4

2,505.4

3,097.9

384.3

1,378.9

1,189.5

piB¾

13,397.2

5,580.5

2,319.8

2,581.7

352.4

1,445.7

1,117.1

ËÍÂËÌ

14,011.6

5,762.6

2,267.0

2,575.2

305.4

1,673.4

1,428.0

¿NJm

14,961.1

6,294.0

2,429.9

2,908.4

278.0

1,683.2

1,367.5

¿nÌe
2009

15,270.4

6,038.3

2,764.5

2,895.9

299.3

1,697.8

1,574.6

jÌBÃÌ

15,377.2

5,991.9

2,729.6

3,095.3

296.0

1,657.1

1,607.4

jÌA®

15,457.7

6,060.9

2,722.4

2,973.7

312.2

1,710.2

1,678.3

piB¾

15,629.3

6,274.0

2,742.0

2,914.6

337.5

1,773.5

1,587.8

¼ÌjIC

15,935.0

6,662.8

2,843.1

2,708.5

323.1

1,843.4

1,554.0

ËÌB¾

16,113.3

6,885.2

2,836.9

2,812.6

314.6

1,762.8

1,501.3

ËÍÂËÌ

16,392.7

7,067.6

2,878.9

2,922.3

329.8

1,663.0

1,531.1

ËÍºËÌ

16,498.6

7,149.3

2,735.6

3,116.8

333.8

1,738.6

1,424.5

oðnªC

16,829.0

7,265.4

2,803.9

3,240.1

357.1

1,718.3

1,444.2

¿NJm

17,249.1

7,556.8

2,927.2

3,116.3

374.0

1,716.3

1,558.5

jIËN¶C

17,415.6

7,620.3

2,956.9

3,147.3

363.7

1,772.4

1,555.0

¿®ËÂ
¿nÌe

Ä¿z¾ ª ÑÌl¶jA Ñ¾Ë·A ¼ÌË
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(7) À²i ½ÊfU
ÑÍ»ÌË¿NºA ¬ÍvºA KnY jvA ¼ÌË¿NºA ´®fM
ÈÍÃU ÅËÍ»¾
2009

-jIËN¶C

- ËÍºËÌ

2008

- ¼ÌjIC

-jÌBÃÌ

-jIËN¶C

- ËÍºËÌ

- ¼ÌjIC

-jÌBÃÌ

2007

2006

2005

- jÌBÃÌ

- jÌBÃÌ

- jÌBÃÌ

ÁB§ºA
Ñ«ÍvºA

¿nÌe

¿NJm

ËÍÂËÌ

piB¾

¿nÌe

¿NJm

ËÍÂËÌ

piB¾

¿nÌe

¿nÌe

¿nÌe

2,406.0

2,051.7

1,865.7

1,856.8

1,778.8

1,797.9

2,003.2

1,319.8

1,456.9

5,559.1

3,010.3

ÑAjA

53.2

63.6

53.8

42.1

41.1

46.7

52.6

49.0

65.0

53.4

43.3

%

486.1

327.5

288.1

501.8

693.2

281.9

462.2

332.0

314.4

2,122.3

2,143.0

Ñ¶iBrA

10.8

10.2

8.3

11.4

16.0

7.3

12.1

12.3

14.0

20.4

30.8

%

286.6

203.4

154.6

309.7

332.5

248.5

167.1

128.3

102.9

546.6

292.3

ÑIiBzA

6.3

6.3

4.5

7.0

7.7

6.5

4.4

4.8

4.6

5.2

4.2

%

54.4

36.9

84.2

174.0

92.1

139.1

37.1

22.4

5.2

133.0

145.2

À»nºA

1.2

1.1

2.4

3.9

2.1

3.6

1.0

0.8

0.2

1.3

2.1

%

1,288.2

604.6

1,077.2

1,568.0

1,436.2

1,380.9

1,140.0

888.2

360.4

2,054.3

1,362.9

ÓjaC

28.5

18.8

31.0

35.6

33.1

35.9

29.9

33.0

16.1

19.7

19.6

%

4,521.3

3,224.1

3,469.9

4,410.3

4,332.8

3,848.2

3,809.5

2,690.8

2,239.9

10,415.3

6,953.7

©Ë¿A

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

%
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(8) À²i ½ÊfU
ÑÌeBvN²ÛA PB¦Bð³ºA KnY jvA ¼ÌË¿NºA ´®fM
ÈÍÃU ÅËÍ»¾
2009

- jIËN¶C

- ËÍºËÌ

2008

- ¼ÌjIC

- jÌBÃÌ

-jIËN¶C

- ËÍºËÌ

- ¼ÌjIC

- jÌBÃÌ

2007

2006

2005

- jÌBÃÌ

- jÌBÃÌ

- jÌBÃÌ

ÁB§ºA
©Bð³ºA

¿nÌe

¿NJm

ËÍÂËÌ

piB¾

¿nÌe

¿NJm

ËÍÂËÌ

piB¾

¿nÌe

¿nÌe

¿nÌe

548.3

217.5

426.3

496.1

409.0

594.2

268.3

214.2

140.0

786.1

571.1

Ñ¦AilºA

12.1

6.7

12.3

11.2

9.4

15.4

7.0

8.0

6.3

7.5

8.2

%

565.8

416.1

323.1

234.0

524.5

502.3

584.4

292.8

201.0

848.5

830.5

Ñ¦BÃvºA

12.5

12.9

9.3

5.3

12.1

13.1

15.3

10.9

9.0

8.1

11.9

%

114.4

105.7

43.2

106.6

192.4

75.2

136.6

76.9

69.0

351.3

339.5

ieBvºA

2.5

3.3

1.2

2.4

4.4

2.0

3.6

2.9

3.1

3.4

4.9

%

551.4

355.0

445.3

969.2

766.3

477.5

640.2

486.5

456.4

1,821.1

1,493.6

12.2

11.0

12.8

22.0

17.7

12.4

16.8

18.1

20.4

17.5

21.5

%

2,741.4

2,129.8

2,232.0

2,604.5

2,440.6

2,199.0

2,179.9

1,620.3

1,373.4

6,608.3

3,719.0

ÓjaC

60.6

66.1

64.3

59.1

56.3

57.1

57.2

60.2

61.3

63.4

53.5

%

4,521.3

3,224.1

3,469.9

4,410.3

4,332.8

3,848.2

3,809.5

2,690.8

2,239.9

10,415.3

6,953.7

©Ë¿A

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

%

ÐiBVNºA
ÑÍ»A
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م َّر بنك السودان املركزي بحقب ومراحل
تاريخية مختلفة ،نرجو أن حتدثنا عن أهم
التطورات التي صاحبت تلك احلقب ،السيما
في العقدين األخيرين؟
كما هو معلوم أن بنك السودان املركزي قد مرَّ
بالعديد من املراحل واحلقب التاريخية التي أثرت
في مسيرة البنك ،وقد تأثر تقسيم هذه احلقب
واملراحل إلي حد كبير بتوجهات الدولة والنظام
االقتصادي في كل حقبة ،لذلك ميكن تقسيم
مسيرة تطور بنك السودان املركزي إلي الفترات
التالية:
(أ) فترة ما قبل إنشاء بنك السودان املركزي
“ :”1959-1903وقد شهدت هذه الفترة هيمنة
فروع البنوك األجنبية علي مجمل النشاط
االقتصادي بالبالد ،وفي هذه الفترة توزعت مهام
البنك املركزي بني ثالث جهات هي :جلنة العملة،
وزارة املالية ،والبنك األهلي املصري.
(ب) فترة إنشاء بنك السودان املركزي وما قبل
التأميم “ :”1969-1960وقد شهدت هذه الفترة

106

قيام بنك السودان ومباشرة أعماله في يوم
 22فبراير  ،1960كما شهدت قيام العديد من
البنوك الوطنية لتعمل جنبا ً إلي جنب مع فروع
البنوك األجنبية.
(ج) فترة التأميم واملصادرة “:”1975-1970
وفي هذه الفترة شهدت البالد ثورة اشتراكية
التوجه ،لذلك مت تأميم كل فروع البنوك األجنبية
العاملة بالبالد آنذاك وآلت ملكيتها للدولة.
(د) فترة سياسة الباب املفتوح وما قبل إسالم
اجلهاز املصرفي “ :”1983-1976في هذه الفترة
تبنت الدولة برنامجا ً لالنفتاح االقتصادي
ودعت العالم لالستثمار في السودان في
إطار “السودان سلة غذاء العالم” ،وخالل هذه
الفترة عادت بعض فروع البنوك األجنبية مرة
أخرى للسودان بعد التأميم واملصادرة ،كما مت
افتتاح عدد من البنوك الوطنية ،وبعض البنوك
اإلسالمية والتي صارت تعمل جنبا ً إلي جنب
مع البنوك التقليدية.
(هـ) فترة بداية إسالم اجلهاز املصرفي “-1984

 :”1989في هذه الفترة صدر قرارا ً جمهوريا ً
بالتحول الفوري من التعامل بالفائدة إلي
التعامل بصيغ التمويل اإلسالمية ،وتبعا ً
لذلك حتولت كل البنوك العاملة بالبالد إلي
التعامل وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وفي السنوات األخيرة من هذه الفترة صدر
منشورا ً يسمح للبنوك بالتعامل وفقا ً لنظام
العائد التعويضي ،إال أن بعض مفكري وعلماء
الشريعة قد اعتبر العائد التعويضي عبارة عن
ربا متت إعادة تسميته ،لذلك طالبوا بإلغائه،
وقد مت إلغائه فعلياً.
(و) فترة تعميق إسالم اجلهاز املصرفي “-1990
 :”2005وقد شهدت هذه الفترة تأصيل وتعميق
إسالم اجلهاز املصرفي ،وذلك بإنشاء الهيئة
العليا للرقابة الشرعية علي اجلهاز املصرفي
واملؤسسات املالية ،وإلزام البنوك بإنشاء هيئات
رقابة شرعية خاصة بها ،ومت عقد العديد من
ندوات ومؤمترات التأصيل ،كما شهدت هذه
الفترة قيام العديد من املؤسسات املالية
املساعدة للجهاز املصرفي مثل -:سوق اخلرطوم
لألوراق املالية ،صندوق ضمان الودائع املصرفية،
نيابة متخصصة للمصارف ،شركة السودان
للخدمات املالية ،وشركة اخلدمات املصرفية
اإللكترونية ،والوكالة الوطنية لتمويل وتأمني
الصادرات....الخ ،وفي هذه الفترة حدث تطور
كبير في مجال توقيت ومحتوى سياسات
البنك املركزي وآلياته ،وأدواته النقدية حيث مت
استحداث شهادات مشاركة البنك املركزي
“شمم” ،شهادات مشاركة احلكومة “شهامة”،

شهادات إجارة البنك املركزي “شهاب” ،وصكوك
االستثمار احلكومية “صرح” .وأيضا ً شهدت
هذه الفترة تبني العديد من برامج إصالح
اجلهاز املصرفي (مشروع توفيق األوضاع ،إعادة
هيكلة اجلهاز املصرفي واملؤسسات املالية،
برامج الضبط املؤسسي واحلوكمة ،مقررات
بازل  Iو ،IIبرنامج التقييم املالي ،مقررات ومعايير
هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ...الخ) ،وأيضا ً حدث تطور في مجال
القوانني والتشريعات ،وذلك بتعديل بعض
القوانني القائمة (قانون بنك السودان ،قانون
تنظيم العمل املصرفي ...الخ) واستحداث
قوانني أخرى (قانون بيع األموال املرهونة،
قانون مكافحة غسل األموال ،قانون اجلرائم
االلكترونية واملعلومات ...الخ).
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(ز) فترة النظام املصرفي املزدوج ( - 2006إلى
اآلن) :في مطلع يناير من عام  2005مت التوقيع
علي اتفاقية السالم الشامل ،ومبوجب البند
( )14من بروتوكول قسمة الثروة تقرر إنشاء
نظامني مصرفيني مختلفني (نظام أسالمي
في الشمال ونظام تقليدي باجلنوب) في ظل
سياسة نقدية واحدة .وقد مت التأسيس لعمل
النظامني علي الرغم من التحديات التي
واجهت البنك املركزي واجلهاز املصرفي في
إنفاذ هذه املقررات ،وقد شهدت هذه الفترة
العديد من التطورات أهمها :إعادة هيكلة بنك
السودان املركزي،إنشاء بنك جنوب السودان،
استبدال العملة ،إصدار وتعديل بعض القوانني،
االستمرار في إدخال األنظمة والبرامج التقنية
...الخ.
في إطار التطورات التي حدثت والتي أدت إلي
إحداث نقلة نوعية في سرعة إجناز وجتويد
اخلدمات املصرفية «محور التقنية املصرفية»،
نرجو أن حتدثنا عن واقع التقنية املصرفية في
السودان وعن الرؤى املستقبلية لها؟
في إطار سعيه املستمر لتطوير اجلهاز
املصرفي ،بدأ بنك السودان املركزي ومنذ العام
 2000في تبني التقنية املصرفية كوسيلة
لترقية اخلدمات املصرفية ،وأقر برنامجا ً
شامالً للنهوض باجلهاز املصرفي تقنيا ً ُعرف
هذا البرنامج بــ “آفاق التقنية” ،وذلك لقيادة
حتول املصارف السودانية للتقنية املصرفية
بالسرعة املطلوبة ملواكبة التطور العاملي
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في هذا الشأن ،لتحقيق ذلك فقد ساهم
البنك املركزي بالتنسيق مع احتاد املصارف
السوداني في إنشاء شركة اخلدمات املصرفية
اإللكترونية ،وذلك لتأسيس البنيات التحتية
اإللكترونية ،وبالفعل حدث حتول نوعي كبير
في مجال التقنية املصرفية ،حيث مت إدخال
العديد من اخلدمات والبرامج التقنية مثل:
املقاصة اإللكترونية ،احملول القومي للقيود،
الشبكة املصرفية املوحدة ،نظام الرواجع
اإللكترونية ،نظام سويفت ،استخدام وسائل
الدفع اإللكتروني والعمل بالصراف اآللي
“ ،”ATMويجرى العمل إلطالق نظام التسويات
اإلجمالية اآلنية قريبا ً (.)RTGS
وفي الرؤى املستقبلية نهدف إلي تطوير وترقية
نظم الدفع والتسويات خاص ًة بعد استكمال
نظام التسويات اإلجمالية اآلنية واستكمال
التقنية فيما يتعلق باحلماية والتأمني ورفع
القدرات .كما نهدف إلى تطوير وتوطني
األنظمة املصرفية اإللكترونية ،وذلك بالتنسيق
والتعاون مع كل من احتاد املصارف السوداني
وشركة اخلدمات املصرفية اإللكترونية ()EBS
واالستعانة ببيوتات اخلبرة في هذا اجملال.
في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة في
تخفيف حدة الفقر ،لقد أسهم البنك املركزي
أسهاماً فاعالً وملموساً في هذا اجلانب ،نرجو
أن حتدثنا عما قام به البنك املركزي من برامج
في مجال التمويل األصغر والتمويل ذو البعد
االجتماعي ،ورؤية سيادتكم لتطوير ذلك؟

بدأ اهتمام البنك املركزي بالتمويل األصغر
والتمويل ذو البعد االجتماعي منذ منتصف
تسعينات القرن املاضي ،حيث حددت السياسة
النقدية والتمويلية سقفا ً محددا ً من إجمالي
متويل املصارف لتمويل األسر املنتجة وصغار
املنتجني واحلرفيني ،هذا علي الرغم من إلغاء
السقوف القطاعية للقطاعات األخرى ،وفي
مطلع األلفية اجلديدة تبنى البنك املركزي
إستراتيجية جديدة لتنمية وتطوير التمويل
األصغر متثلت أهدافها في اآلتي:
 خلق بيئة مشجعة لتنمية التمويل األصغر. تعزيز دور املصارف واملؤسسات التي تعمل فيمجال التمويل األصغر.
 إنشاء بنيات حتتية مساندة لتنمية التمويلاألصغر.
كما قام البنك املركزي بإنشاء وحدة للتمويل
األصغر لتقوم بتقدمي الدعم املادي والفني
للمصارف العاملة في هذا اجملال ،ولتقوم كذلك
برسم موجهات وسياسات التمويل األصغر،
وكما ساهم البنك املركزي في إنشاء بنك
نشى خصيصا ً ليعمل في هذا
األسرة – والذي أ ُ َّ
اجملال  -وقد أصبح التمويل األصغر والتمويل ذو
البعد االجتماعي محورا ً أساسيا ً في السياسات
التي يصدرها بنك السودان املركزي سنويا ً
للمصارف ،وقد حددت السياسات األخيرة نسبة
 % 12من احملفظة التمويلية ألي بنك وفي أي
وقت – كحد أدنى -لتخصص لقطاعي التمويل
األصغر والتمويل الصغير ،فيما نهدف في
رؤيتنا اإلستراتيجية إلي تطوير وتنمية التمويل

األصغر والتمويل ذو البعد االجتماعي من خالل
اآلتي:
* استنباط أمناط غير تقليدية للتمويل األصغر
مثل الزكاة ومنظمات اجملتمع املدني وأموال
الكسب اخلبيث.
* تشجيع ودعم قيام صناديق تكافلية صغيرة
للضمان تقوم علي ضمان اجملموعات (The
.)Group Collateral
* تشجيع ثقافة اإلنفاق عن طريق الودائع
الوقفية والصدقات وتبرعات احملسنني من خالل
البنوك.
* تطوير التوعية املصرفية وتعريف الفئات
املستهدفة بالتمويل بفوائد ومجاالت التمويل
األصغر.
بدأ بنك السودان املركزي مشروع توفيق
األوضاع في منتصف التسعينات ثم تبنى
برنامجاً إلعادة تنظيم وهيكلة اجلهاز
املصرفي السوداني منذ العام 1999م .ماذا
حتقق من تلك البرامج؟
هدف مشروع توفيق األوضاع لتقوية املراكز
املالية واإلدارية للمصارف السودانية لتواكب
التطورات علي الساحة العاملية ولتتماشي
مع متطلبات ومقررات جلنة بازل ،فيما صدرت
السياسة املصرفية الشاملة في العام 1999م
وقد اشتملت على عدة محاور ترمي في مجملها
إلى حتسني أداء اجلهاز املصرفي السوداني،
حيث كان أهم تلك احملاور برنامج إعادة هيكلة
وتنظيم اجلهاز املصرفي ،وقد بدأ التطبيق
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الفعلي لهذا البرنامج في العام 2000م عندما
مت توجيه كافة املصارف بالعمل على رفع رؤوس
أموالها ،حيث استمرت متابعة بنك السودان
لهذه املصارف لرفع رؤوس أموالها على مراحل
حتى متكنت معظم املصارف من رفع رؤوس
أموالها إلى أكثر من ستني مليون جنيه (املبلغ
احملدد أن تبلغه املصارف بنهاية العام 2009م).
وفي سبيل حتقيق برنامج إعادة هيكلة املصارف
فقد مت األتي:
* إصدار سياسات محفزة للمصارف لرفع رؤوس
أموالها خالل الفترات احملددة ،كما صدرت بعض
احلوافز لتشجيع االندماج املصرفي.
* مت تقسيم املصارف إلى مجموعات لتسهيل
التعامل وتنشيط سوق مابني املصارف وتفعيل
دورها ككيانات مصرفية واحدة حتقق أهداف
مشتركة.
* النظر في زيادة رؤوس أموال املصارف مرة ثانية،
وذلك مواكبة للتطور الذي يحدث في الصناعة
املصرفية وحتوطا ً للمخاطر التي صاحبت
االنفتاح االقتصادي ،حيث تخصص رؤوس
األموال حسب نوع املصرف (جتاري  -متخصص -
استثمار  -متويل اصغر....الخ).
خالصة القول أن السمة املشتركة والهدف
الذي سعي لتحقيقه البنك املركزي سواء
في مشروع توفيق األوضاع أو برنامج إعادة
الهيكلة هو خلق مؤسسات مالية كبيرة تقوي
علي املنافسة في ظل املستجدات اإلقليمية
والدولية ،وقد حققنا جناح ّا معقوالّ في هذا
اجملال.
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شهدت املصارف املركزية في شتى بقاع
العالم تطورا ً ملحوظاً في سياساتها
وأساليبها الرقابية .ما اجلديد في األساليب
الرقابية واملصرفية التي تبناها البنك املركزي
في الفترة األخيرة؟
في مجال الرقابة املصرفية تبنى البنك املركزي
تطبيق مقررات بازل الثانية اخلاصة بقياس كفاية
رأس املال فضالً عن تبنيه تطبيق املعايير الرقابية
الصادرة من مجلس اخلدمات املالية اإلسالمية.
حيث قام البنك في سبيل الوفاء بتطبيق
املعايير املذكورة بعدد من اإلجراءات الداخلية
من تهيئة للبيئة التقنية وتدريب للعاملني،
كما أهتم باجلوانب املتعلقة باملصارف من
خالل تبنى التدريب للعاملني باملصارف ،وإنشاء
إدارات اخملاطر وإصدار التوجيهات واإلرشادات ذات
العالقة باخملاطر.و تعاظم اهتمام بنك السودان
املركزي بالتقنية املصرفية منذ عام  2000كما
أسلفنا الذكر.
االنفتاح االقتصادي وزيادة الوعي املصرفي
أديا إلي ازدياد ملحوظ في عدد عمالء املصارف
واخلدمات املصرفية املقدمة وقد أنعكس ذلك
في ارتفاع اخملاطر التي تواجهها املصارف .ماذا
أع َد بنك السودان املركزي ملساعدة املصارف
للحد من هذه اخملاطر؟
ميكن إيجاز اجلهود املبذولة من بنك السودان
املركزي في اآلتي:
 تبنى بنك السودان املركزي مقررات جلنة بازلللرقابة املصرفية منذ بدايات العام 1994م حيث

مت إصدار عدد من املوجهات اخلاصة بإدارة اخملاطر
املصرفية.
 شرع بنك السودان املركزي في تبنى تطبيقمقررات جلنة بازل الثانية.
 مت إدخال مخاطر التشغيل ومخاطر السوقكجزء من مقام النسبة عند احتساب كفاية
رأس املال.
 مت إنشاء وحدات إلدارة اخملاطر باملصارف. مت رفع نسبة كفاية رأس املال من  8%إلي .%12 مت تدريب العاملني باملصارف على اخملاطراملصرفية مبختلف أشكالها.
 مت تطوير طرق وأساليب منح التمويل املصرفيومتابعته وإصدار الضوابط اخلاصة بذلك.
 مت إنشاء مجلس إدارات اخملاطر وهو مجلسمشترك يتكون من املصارف العاملة وبنك
السودان املركزي ويلعب البنك املركزي فيه الدور
التنسيقي ،إضافة لقيامه بتذليل العقبات
التي تعترض اجمللس.
 تبنى بنك السودان املركزي مشروع بياناتالعمالء والترميز منذ منتصف العام 2008م
ويهدف املشروع للحصول على اكبر قدر ممكن
من البيانات اخلاصة بالعميل وتطوير نظام
االستعالم االئتماني سعيا ً وراء احلصول على
التقارير االئتمانية املفصلة والتي تسهل
من اتخاذ القرار املناسب اخلاص مبنح التمويل
املصرفي.
 الشروع في تأسيس وكالة املعلومات االئتمانيةوإعداد مسودة قانون الوكالة الذي هو اآلن في
مرحلة اإلجازة.

شهد العقد األخير من القرن املاضي ومطلع
األلفية الثالثة انفتاحاً كبيراً في عالقات
السودان اخلارجية السيما في اجلوانب
االقتصادية واملصرفية ،ما هي رؤية سيادتكم
لتمتني العالقات وتوثيق عرى الصالت مع
مؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية؟
من املعلوم بأن الفترة منذ منتصف ثمانيات
القرن املاضي وحتى النصف األول من تسعينياته
قد شهدت توترا ً في عالقات السودان اخلارجية
مع الكثير من مؤسسات التمويل اإلقليمية
والدولية وقد خلقت حالة من شبه العزلة
االقتصادية لالقتصاد السوداني ،وأدت إلي
انحسار العون األجنبي للبالد ،وخلقت ضغطا ً
كبيرا ً في موارد البالد الداخلية الشحيحة،
ولكن ومنذ منتصف عقد التسعينات قاد
البنك املركزي ووزارة املالية محاوالت جادة
الستعادة العالقات مع مؤسسات التمويل
اإلقليمية والدولية ،وقد أسفرت تلك احملاوالت
واملفاوضات عن انفراج نسبي في تطور
العالقات نتج عنه تدفق االستثمارات األجنبية
املباشرة لداخل البالد وتدفق بعض أشكال
العون األجنبي وخاصة في مجال العون الفني،
وقد ساهم في ذلك مناخ االستقرار االقتصادي
الذي حتقق بفضل التنسيق بني السياسات
النقدية والسياسات املالية .ونسعى في رؤيتنا
املستقبلية لتمتني هذه العالقات أكثر حتى
نضمن استفادة السودان من كافة املبادرات
التي تتبناها هذه املؤسسات وخاصة املبادرات
املتعلقة مبعاجلة مشكلة الديون اخلارجية.
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في إطار تنفيذ مقررات اتفاقية السالم
الشامل ،يُالحظ أن البند ( )14من بروتوكول
قسمة الثروة قد ألقى بتحديات كبيرة علي
البنك املركزي ووحدات اجلهاز املصرفي ،نرجو
أن حتدثنا عن اجلهود التي بذلها بنك السودان
املركزي في هذا اجلانب ،وما هي اجملاالت التي
مازالت تشكل حتدياً حقيقياً للبنك املركزي؟
وما هي رؤيتكم لتجاوزها؟
نص البند ( )14من بروتوكول قسمة الثروة
في إحدى فقراته علي ضرورة إنشاء نظامني
مصرفيني مختلفني (إسالمي في الشمال،
وتقليدي في اجلنوب) ،وذلك في ظل سياسة
نقدية واحدة ،وقد فرض هذا الواقع العديد
من التحديات علي البنك املركزي ،متثلت في
اآلتي:
 /1كيفية إدارة سياسة نقدية واحدة في ظل
وجود نظامني مصرفيني مختلفني.
 /2كيفية مساواة التوقيت واألثر لتكلفة
التمويل في كل من النظامني.
 /3كيفية إنفاذ إجراءات نقدية ومصرفية ال تؤدي
للهجرة الضارة للموارد بني الشمال واجلنوب.
 /4كيفية ممارسة الدور الرقابي واإلشرافي
للبنك املركزي في ظل وجود نظامني مصرفيني
مختلفني.
 /5كيفية ممارسة البنك املركزي لدوره كمقرض
أخير وبشروط عادلة في كل من النظامني.
ولكن بذل بنك السودان املركزي جهودا ً
مضنية لتجاوز هذه التحديات ،ومن هذه
اجلهود اآلتي:
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(أ) إعداد الدراسات واخليارات املتاحة والالزمة
إلنفاذ مقررات البند ( )14من بروتوكول قسمة
الثروة.
(ب) إعادة هيكلة بنك السودان املركزي إداريا ً
ووظيفياً ،وإنشاء بنك جنوب السودان ليشرف
علي النظام املصرفي التقليدي باجلنوب.
(ج) تأهيل وتدريب الكوادر في كل من الشمال
واجلنوب ورفع قدرات العاملني ملواكبة الواقع
اجلديد.
(د) استبدال العملة وتكملة إجراءات طرح
العملة اجلديدة في التداول.
(هـ) إدخال بعض التعديالت في بعض القوانني
واللوائح املنظمة للعمل املصرفي ،وذلك ملواكبة
النظام املصرفي اجلديد واستصدار قوانني
وضوابط أخرى جديدة.
(و) العمل علي توسيع مظلة العمل املصرفي
التقني في كل من الشمال واجلنوب ،وذلك
لالستفادة من اإلمكانات التقنية في إدارة
النظام املصرفي املزدوج.
(ز) تطوير آليات الرقابة غير املباشرة في كل من
النظام املصرفي التقليدي واإلسالمي.
وقد أثمرت تلك اجلهود في جتاوز العديد من
التحديات سالفة الذكر ،ولكن تبقت هنالك
بعض التحديات التي برزت في التنفيذ ،ومن
أهم هذه التحديات اآلتي:
* ضعف الوساطة املالية باقتصاد اجلنوب ،وذلك
لهيمنة فروع البنوك األجنبية علي النشاط
االقتصادي وتركيزها أكثر علي اخلدمات املالية
أألخرى.

* عدم وجود بنيات أساسية كافية للعمل
املصرفي باجلنوب من طرق ،تقنية ،وسائل اتصال،
ووسائل مواصالت....الخ.
* ضعف القطاع اخلاص باجلنوب ،مع ضعف
درجة النقدنة باقتصاد اجلنوب.
ونعتقد أن نشر الوعي املصرفي ،واالهتمام
بالتنمية في اجلنوب ،وتفعيل دور القطاع اخلاص
باجلنوب ،ودعم حكومة اجلنوب إلنشاء البنوك
التنموية واملتخصصة واالستثمارية باجلنوب
هو اخملرج لتجاوز هذه التحديات.
تبنت الدولة برامج إستراتيجية في
مختلف قطاعاتها في إطار اإلستراتيجية
ربع القرنية ،ومن املعلوم أن بنك السودان
املركزي تبنى اخلطة اخلمسية ()2011-2007
والتي تتبنى شعار (نحو بنك مركزي حديث
ومتميز في كافة مجاالته) ،ما هو تقييمكم
ألداء البنك في إطار هذه اخلطة؟ وما هي
املالمح األساسية للخطة اإلستراتيجية
القادمة؟
يعتبر التخطيط اإلستراتيجي املدخل األساسي
لنجاح أي سياسات أو إجراءات ،وقد أتبع البنك
املركزي منهج التخطيط اإلستراتيجي مبكرا ً
ومنذ إصدار السياسة املصرفية الشاملة والتي
كانت عبارة عن خطة إستراتيجية قصيرة
املدى غطت الفترة ( )2002-1999ثم اخلطة
اإلستراتيجية في إطار برنامج إعادة هيكلة
اجلهاز املصرفي واملؤسسات املالية (-1999
 ،)2001ثم جاءت اخلطة اخلمسية للبنك (-2007

 )2011في إطار اخلطة اإلستراتيجية ربع القرنية
للدولة ،وبالنظر إلي مالمح اخلطة اخلمسية
ميكن القول بأن بنك السودان املركزي قد جنح
في إنفاذ معظم جوانب اخلطة ،وقد اقترب من
حتقيق شعار اخلطة (نحو بنك مركزي حديث
ومتميز في كافة مجاالته) ،وذلك بفضل تعاون
موظفيه والقائمني علي أمر إدارته ،حتى أصبح
البنك في مصاف البنوك اإلقليمية والدولية من
حيث األنظمة التقنية ،وأصبح البنك املركزي
الرائد في مجال النظام املصرفي اإلسالمي،
كما حدث تطورا ً كبيرا ً للبنك في أنظمته
املؤسسية والتشريعية والرقابية والتنظيمية،
ونطمح في حتقيق املزيد من النجاحات في هذه
اجملاالت ،وسوف نسعى في اخلطة اإلستراتيجية
القادمة نحو التركيز علي برامج بناء ورفع
القدرات ( ،)Capacity Buildingللتفرد في
امتالك املعرفة ( )Technical Know-howوالتي
أصبحت سر جناح أي منشأة أو مؤسسة علي
املستوى احمللي واإلقليمي والدولي.
كلمة أخيرة:
أهنئ كل منسوبي بنك السودان املركزي من
األجيال السابقة واحلاضرة مبناسبة اليوبيل
الذهبي لهذه املؤسسة العمالقة ،وأمتنى أن
تتواصل اجلهود والنجاحات للمحافظة علي
إرثها الثر ،للحفاظ علي تفردها لتتمكن من
تطوير ورفع قدرات ومهارات العاملني بها .وأن
متثل هذه املناسبة دافعا ً لهم لبذل املزيد من
اجلهد في مقبل األيام.
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توليتم العديد من املناصب في الدولة ولعل أهم
محطاتها محافظ بنك السودان ،فهال حدثتنا
عن فترة توليكم لهذه املؤسسة وال سيما ونحن
اآلن نحتفل باليوبيل الذهبي للبنك؟
نعم كانت محطة مهمة في عملي خاصة سابق
خبرتي بوزارة املالية ،حيث كان العمل متناغما ًَ
بني البنك املركزي ووزارة املالية .كانت أهم احملطات
متابعة حتديث آليات العمل بالبنك والتحضير
لفتح مكاتب البنك في جنوب السودان بعد ان
كانت مغلقة لسوء األحوال األمنية .كما بدأ
في هذه املناقشات حول مقترحات الصندوق
لتنفيذ إصدارات البنك املركزي وإصدار شهامة
مستفيدون من جتارب الصندوق مع دول آسيوية
لها مشاكل مشابهة في كبح التضخم وجذب
السيولة للبنوك.
توليتم منصب وزير املالية واالقتصاد الوطني
وشهدت فترتكم تطبيع العالقة مع صندوق
النقد الدولي فهال حدثتنا في هذا الصدد؟
خالل الفترة حتى  1993قبل تولي شخصي للوزارة
وفي أخريات فترة األخ عبد الرحيم حمدي بالوزارة،
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بدأت العالقة مع صندوق النقد الدولي في التوتر
ومن أسباب التوتر:
 )1تراكم مديونية الصندوق على السودان ووصولها
إلى حد كبير جداً.
 )2توقف السودان عن دفع مستحقات الصندوق
عليه.
ومت التوصل مع األخ  /عبد الرحيم حمدي على جدولة
املديونية على دفعيات صغيرة شهرية في حدود
 300ألف دوالر في الشهر ،ولكن احلالة االقتصادية
في ذلك الوقت وندرة النقد األجنبي لم متكن وزارة
املالية من اإليفاء بذلك املبلغ ،فانقطعت الدفعيات
في أواخر العام  ،1993واستمرت في بدايات ،1994
ثم بعد ذلك بحضوري للمالية في بداية 1994
تلقينا إنذار من صندوق النقد الدولي ،بأنه في حالة
عدم الوصول إلى معاجلة للديون مع الصندوق قبل
اجتماع اجلمعية العمومية الذي يعقد في سبتمبر
من كل عام ،فإن إدارة الصندوق سوف تفرض على
السودان االنسحاب من الصندوق .مت التداول حول
هذا املوضوع ما بني وزارة املالية ورئاسة اجلمهورية
حول اآلثار املترتبة من طرد السودان من الصندوق

وفرض االنسحاب ،عليه ورأينا أنه من األفضل
احملاولة قدر اإلمكان جتنب الوصول إلى هذا احلد
من العالقة مع الصندوق ،وفعالً قمت بعمل برقية
للصندوق حول استعدادنا للتفاوض مع الصندوق
حول تفادي الوصول إلى مرحلة فرض االنسحاب
على السودان ،وحضر مسئول كبير بدرجة عالية
من الصندوق طلب ضرورة وضع برنامج إصالح
اقتصادي ،واألهم من ذلك دفعيات الصندوق .ومت
االتفاق على دفع مبلغ للصندوق يحول مباشرة في
حضور املندوب ثم بعد ذلك الذهاب إلى واشنطون
قبل شهر أو شهرين من بدء االجتماع السنوي
للصندوق ،وذلك للوصول التفاق وفعالً مت االتفاق
على دفعية عاجلة ثم دفعية أخرى تتم قبل اجتماع
الصندوق  ،دفعيتني ثم برمجة لبقية العام . 1994
ثم رجع املندوب وأخبر إدارة الصندوق باالتفاق.
في يوليو  1994ذهبنا إلى واشنطون وانعقد
اجتماع بخصوص مسألة السودان وحاولنا فيه
االتصال بعدد من الدول الصديقة ،واجتمعنا
بكل اجملموعات (اإلفريقية ،العربية ،اآلسيوية
ومجموعة دول أمريكا الالتينية) وبعض الدول
األوربية تعاطفت معنا ،ومت عقد حوالي  16اجتماع
حيث أشرنا إلى أن رأس الرمح في هذه املسألة ،هو
املندوب األمريكي ،وكان سيدة كبيرة تدعي (مس
لسكر) وعلى الرغم من عدم توقعي أن تستجيب
لنا ،ولكن سبق أنني قبل سفري التقيت بالسفير
األمريكي في السودان ،وعقدت معه اجتماع
في قاعة الصداقة ،وطلبت منه مقابلة املندوب
األمريكي في الصندوق ،الن املندوب األمريكي له
صوتني من جملة  17صوت إلى جانب تأثيره الكبير
على اآلخرين ،وفعالً قمت مبقابلة املندوب وكانت
هذه املسألة يطغي عليها اجلانب السياسي.
كانت هناك مجموعات متعاطفة معنا اجملموعة
اآلسيوية والعربية واإلفريقية ولكن من أكثر

اجملموعات تعاطف مجموعة دول أمريكا الالتينية.
وكذلك وبعض الدول األوربية ،ومتت االستعانة
مبستر برونك وزير التعاون الدولي البلجيكي ،حيث
مت االتصال به لالتصال مبديره ،والذي ميثلهم في
الصندوق للوقوف مع السودان ،وفعالً مت األمر .ومن
أسوأ اجلهات التي وقفت ضد السودان املندوب
األمريكي ،املندوب الكندي ،املندوب االسترالي وإلى
حد ما املندوب البريطاني.
عند دخولنا االجتماع حاولوا فرض بعض البرامج
علينا حيث أننا في يوليو ،واجتماع الصندوق في
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سبتمبر ،وكانت أهم مالمح ذلك البرنامج ان نقوم
أوال ً بتحريك الدوالر اجلمركي حيث معدل منو وفعالً
متت موافقة املندوب وكانت هذه املسألة يطغى
عليها اجلانب السياسي.
كان كل النقاش يدور حول أننا ندخل البضائع بدوالر
يقل النصف تقريبا ً عن قيمة الدوالر في السوق
والبد أن نحرك الدوالر اجلمركي حتى يتساوى مع
سعر الدوالر في السوق.
ثانياً :أسعار البترول حيث أنهم يرون أننا نبيع
البترول مدعوما ً بالرغم من أننا دولة فقيرة فالبد
من حترير أسعار البترول.
ثالثاً :مت فرض برنامج دفعيات خالل العام يجب
القبول به.
رابعاً :موضوع التضخم.

واملهم مت تفادي الصعوبات وخرج قرار أن االجتماع ال
يرى ضرورة لفرض االنسحاب اإلجباري على السودان
وكانت هذه ( )Bridging Pointsمع الصندوق ،حيث
أننا متكنا من تفادي هذا القرار ،والذي ظل بعد ذلك
سيفا ً مسلطا ً على السودان ولكن على األقل
متكنا من تنفيذ برنامج صعبا ً بصورة جيداً.
ثم بدأ الصندوق بعد ذلك في برنامج يتمثل في
إصالحات اقتصادية ودفعيات (برنامج دفعيات ربع
سنوية) وبدأت العالقة تتحسن بعض الشيء.
ومن األشياء التي كانت إيجابية أن مدير الصندوق
فرنسي اجلنسية وكانت العالقة مع فرنسا جيدة.
ولذلك كانت في أحيان كثيرة يتقبل الدفعيات
عندما نخبره أن هذا مدى استطاعتنا .فكان
متعاطفا ً معنا وكان في كثير من األحيان معقوال ً
جدا ً .

متت باالتصال باألخ رئيس اجلمهورية وأوضحت له
أن هنالك حتامالً علينا ،وأن البرنامج بالرغم من
أنه بعض الشيء قاسياً ،ولكن يجب أن نقبل به.
فقبلنا البرنامج وحضرنا للسودان على أساس أن
هنالك بعثة من الصندوق سوف حتضر للسودان
بعد شهر .وفعالً في شهر أغسطس حضرت
البعثة ملعاينة احملددات التى مت وضعها وبحمد اهلل
متكنا من تنفيذ كل هذه األشياء التي وضعوها
وكتب تقريرا ً جيد جداً.

طبعا ً كان اجلانب السياسي مهماً ،ألنه في أثناء
اجللسات اخملصصة لالجتماع مع السودان وأثناء
النقاش ،عندما نشير إلى عدم إمكانيتنا على دفع
مبالغ كبيرة يذكرون إلى السودان يصرف مليون
دوالر يوميا ً على احلرب في اجلنوب ،فنصحح له
معلوماته ،وبالتالي يدور نقاش سياسي ،وبالتالي
فإن مسألة احلرب مع اجلنوب كان تأثير ونرى أن
البرامج املوضوعة للسودان تعتبر من أصعب
البرامج ،فهناك دول أفريقية وضعها مثل السودان،
ولكن الصندوق لم يكن يتصاعب معها مثلنا.

ذهبنا في شهر سبتمبر لالجتماع وكان التقرير
عن السودان إيجابيا ً وأشار إلى تنفيذ كل احملددات
املوضوعة في البرنامج .وقالت املندوبة األمريكية
(إن السودان أجاب صحيحا ً ألن االمتحان كان
سهالً) .

أهمية االتفاق مع الصندوق تتمثل في أن عدم
االتفاق معه يؤدي إلى توقف التعامل مع الصناديق
األخرى ،وحتى الصناديق العربية في ذلك كان
التعامل معها متوقفاً .فالصندوق العربي
والصندوق الكويتي وصندوق أبوظبي كل هذه
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الصناديق أوقفت التمويل بنفس األسلوب الذي
اتبعه معنا الصندوق .ألنهم يتبعون تقريبا ً أسلوب
مشابه لصندوق النقد الدولي.
ولذلك كانت نظرتنا أننا بعودة العالقة مع صندوق
النقد الدولي نكسب العالقة مع الصناديق األخرى،
وبنفس القدر تعاملنا مع بنك التنمية األفريقي
يتأثر بالعالقة مع الصندوق ،ولذلك نحاول أن نصل
إلى عالقة مع الصندوق مستمرة ودائمة ،لضمان
عالقة جيدة مع الصناديق األخرى،
فالعالقة مع صندوق النقد الدولي مؤشر للعالقة
مع الصناديق األخرى ،وكذلك نفس األسلوب مع
البنك الدولي فنظرة البنك الدولي لالقتصاد
مأخوذ من دهاليز الصندوق ،مثل عافية االقتصاد
السوداني ومقدرته على السداد ونوعية البرامج
اإلصالحية .فالبنك الدولي أيضا ً أوقف قروضه
للسودان ،فآخر قروض كانت قرض حتديث البنيات
في مشروع اجلزيرة ،وأوقف البنك الدولي متويل
املشروع في نصف الفترة .وكذلك متويل مشروع
طريق اخلرطوم – القضارف – كسال.
هل لصندوق النقد الدولي روشتة جاهزة لكل
االقتصاديات؟
 ال أظن أنه بدرجة كاملة أن للصندوق روشتهجاهزة إلدارة االقتصاد ،فاملالحظ أن هنالك مرونة
مبا يناسب حالة كل بلد ،فهذا الكالم حلد كبير غير
صحيح كلياً ،صحيح أن هنالك ثوابت يطبقها
الصندوق مثل الدفعيات وأسعار الصرف ،ولكن
عدا ذلك ،أظن أن برامج الصندوق متحركة حسب
احلالة وحسب النظرة السياسية ،ألن البعثة
الفنية تخاف من النقد املوجه لها من املندوب
األمريكي وغيره عند مناقشة التقرير في اجللسات
ألنهم موظفون في النهاية.

فبرامج الصندوق دائما ً ليست تعجيزية ،بل في
أغلب األحيان قابلة للتطبيق في البلد املعني
فمثالً الدفعيات أحيانا ً تكون كبيرة ولكنها ميكن
ان تعدل فأذكر مثالً عندما جاء عبدالوهاب وزيرا ً
للمالية ،فدافع عن مقدرة السودان على الدفع
بسبب ظروف اجلفاف وغيرها ،فتم تخفيض
الدفعيات (األقساط).
أظن فعالً أن هناك بعض الدول في االجتماعات
تناقش جيدا ً في صالح السودان ،فأذكر مثالً ممثل
مجموعة دول أمريكا الالتينية يدافع كثيرا ً عن
السودان ،بالرغم من أنه ليس لدينا عالقات متينة
مع هذه الدول .وكذلك بعض الدول األوربية كما
ذكرت.
في رأيك ما هو مستقبل العالقة بني السودان
وصندوق النقد الدولي وهل ترى أهمية وفائدة
لهذه البرامج؟
 نعم كما ذكرت فاجللوس مع الصندوق مسألةضرورية ،واملفاوضة معه مهمة ،ولذلك البد على
األقل أن تتعايش معه ببرامج ألنه كما ذكرت
العالقة معه ما حدث من طرح مؤشر للعالقة مع
اجلهات املالية األخرى.
من الناحية الثانية فالصندوق يعطى نصائح
جيدة وكذلك مسألة التدريب مثل ما حدث في
شهادات شهامة.
ختاماً السيد /عبد اهلل كيف نقرأ املستقبل في
العالقة مع الصندوق!!
 أظن أنه حتى اآلن عالقتنا مع الصندوق تسببتفي انفتاح الطريق في عالقاتنا مع اآلخرين ،لذلك
يجب أن تكون العالقة مع الصندوق جيده وعلينا
أن نحافظ على أن تبقى كذلك.
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االسم:
د .عبداملنعم محمود محمد القوصي
تاريخ االلتحاق بالبنك:
الفترة األولى:
1974 - 1972م مفتش مبصلحة البحوث االقتصادية
ببنك السودان.
الفترة الثانية:
 أكتوبر  - 1999فبراير 2000م وكيل بنك السودان. فبراير  - 2000أكتوبر 2000م نائب محافظ بنكالسودان.
 أكتوبر  - 2000ديسمبر 2005م نائب أول محافظبنك السودان.
أهم اإلجنازات التي حققها البنك إبان فترة
عملكم به:
أوالً  :االستقرار االقتصادي والذي جنم عن التناغم
الذي حدث بني السياسة النقدية والسياسة
املالية في تلك الفترة .ولقد كان من أهم أسباب
التضخم االقتصادي وعدم إستقرار سعر الصرف
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في الفترات السابقة هو اإلنفاق احلكومي الذي فاق
املعدالت املطلوبة سيما ولم يكن استخراج النفط
قد مت حينها .ولقد ساعد في إجناز هذا االستقرار
استخراج وتصدير النفط وبناء أرصدة خارجية
ووجود التناغم والفهم املشترك بني وزارة املالية
وبنك السودان مما جعل السياسات االقتصادية
تصدر متناغمة في شقيها النقدي واملالي.
ثانياً :عودة االقتصاد السوداني حلظيرة التعامالت
اخلارجية فبعد أن طرد من التعامل مع صندوق النقد
الدولي وبالتالي حرمانه من التعامل مع املؤسسات
املالية العاملية عاد ثانية بفضل السياسات
االقتصادية احلكيمة والتي قيمها صندوق النقد
الدولي على أساس املعايير التى يتعامل بها
االقتصاد السوداني للتعامل مع املؤسسات املالية
العاملية عادت الثقة فيه وضاعف من هذه الثقة
ظهور البترول السوداني وتصديره وتكوين أرصدة
نقدية خارجية قاربت من احلد املطلوب الذي يجعل
االقتصاد السوداني في بر األمان في معامالته
اخلارجية.
ثالثاً :بناء مبنى رئاسة بنك السودان املركزي
والفرع الرئيسي هذا الصرح العمالق والذي ميثل

ملسه حضارية في عاصمة البالد أصبح معلما ً بارزا ً
لعكس قوة العملة السودانية هذا باإلضافة إلى أنه
صار قدوه لكل الصروح التى جاءت من بعده ..وهذا
الصرح بالنسبة للبنك املركزي أوجد بيئة مهمة
للعمل وهو ال يقل في روعته وجماله عن معظم
البنوك املركزية العاملية اجلميلة التى تشرفت
برؤيتها بالتأكيد هذه البيئة هيأت للعاملني جوا ً
جعلهم يضاعفون فيه العمل واإلنتاج كما ساعد
في إدخال التقنيه احلديثة التى تتطلب هذا النوع
من البناء والتكييف.
رابعاً :توثيق جتربة ومسيرة السودان في مجال
اإلقتصاد اإلسالمي والبنوك اإلسالمية وكلنا
يعلم أن السودان هو الدولة الوحيدة التى قطعت
شوطا ً كبيرا ً في هذا املضمار وهي الدولة الوحيدة
التى حتررت من الربا في كل معامالتها املصرفية
وهى الدولة الوحيدة التى يدير فيها البنك
املركزي السيولة بغير سعر الفائدة مما جعل
السودان قبله لكل الدول التى تريد أن تسلك
هذا الطريق .ومن هنا جاءت الفكرة التى تبناها
بنك السودان املركزي والبنك اإلسالمي للتنمية
بجده بتوثيق هذا التراث وتشرفت برئاسة اللجنة
التى قامت بهذا العمل عندما كنت نائبا ً أوال ً
للمحافظ وأستمر العمل في ذلك أربعة سنوات
كانت حصيلتها ستة عشر مجلدا ً في اجملاالت
اخملتلفة واعتبر ذلك تراثا ً عامليا ينبغي أن يطلع
عليه العاملون في هذا اجملال بكل لغاتهم وقد
شمل التوثيق مخطط الوثائق اخلاصة باإلجراءات
والتعاميم والقوانني التى صاحبت التجربة
ومخطط الرقابة واإلشراف املصرفي ومخطط
إدارة السياسة النقدية والتمويلية ومخطط
النظام املصرفي فيما يتصل باإلسلمة وأثرها
على النظام املصرفي ومخطط املؤسسات املالية
هذا باإلضافة لتوثيق كل الفتاوى التى صدرت
من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للمؤسسات

املالية في هذه املسيرة املباركة والتي جاءت
لوحدها في ستة مجلدات.
خامساً :إن بنك السودان ظل ومازال ميول ويدعم
ويشرف على مشروعات التقنيه املصرفية بشكل
ال جتد له في كل دول العالم ففي الفترة ما بني
 2000وحتى  2008كما جاء في تقرير محافظ بنك
السودان املركزي مبناسبة اليوم القومي للتقنية
املصرفية أنتقل العمل املصرفي بالسودان إلى
العاملية ،وذلك عن طريق ربط املصارف السودانية
بشبكة تضم أكثر من  800مصرف عاملي تستخدم
أحدث تقنيات االتصال باإلضافة إلى إنشاء شبكة
الربط املصرفي وجنح السودان في التحول خلدمات
الدفع اإللكتروني ،حيث مت إجناز مشروع محول
القيود القومي وكانت الصرافات اآللية ونقاط
البيع ،ومت إجناز مشروع املقاصة اإللكترونية والتي
لم تعد خدماتها تنحصر فقط في املصارف بوالية
اخلرطوم بل مت االنتقال بها إلى الواليات ،ومت ربط فروع
البنوك بأغلب الواليات بها وهذه تعتبر في حد ذاتها
خدمة أفضل للمواطنني من حيث اختصار الوقت
والتكاليف .وكخطوة نحو احلكومة اإللكترونية
أصدر مجلس الوزراء في جلسته التى انعقدت
في بنك السودان املركزي مبناسبة اليوم القومي
للتقنية املصرفية عدة قرارات هامة لدعم التقنية
املصرفية بالبالد متثلت في اعتماد الدفع اإللكتروني
كوسيلة لتحصيل الرسوم وسداد املستحقات
احلكومية واعتماد نظام املرتبات اإللكترونية ،أي
عن طريق بطاقات الصراف اآللي ..وهذا التطور في
نظري تطور خرافي ألن السودان قبل عام 2000م
كان في مؤخرة الدول في هذا اجملال ولم يأت كل
هذا اإلجناز إال بعزمية الرجال الذين كانوا وراء هذا
العمل الكبير.
سادساً :التطور الكبير الذي شهدته طباعة
العملة بالسودان الذي كان نتائجه أن صار للسودان
عملة ال تقل في أوصافها عن العمالت العاملية من
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حيث اجلودة ،وذلك بفضل استيراد أحسن التقنيات
في هذا اجملال باإلضافة إلنشاء مركز تصنيف
العملة وإبادة التالف منها كجزء من جناح العملة
النظيفة الذي يطبقه بنك السودان املركزي والذي
أستورد له املاكينات اخلاصة به .هذا باإلضافة إلى
املبالغ الضخمة التى وفرها بنك السودان بالطباعة
محليا ً واآلن خيار املصنع يقبل طلبات خارجية
لطباعة عمالت بعض الدول .وأرجو ان أشيد هنا
بالدكتور العالم املهندس حسن عمر عبدالرحمن
الذي كان وراء هذا العمل الكبير بفكره الثاقب
وعمله الثر ومن ورائه تلك النخبة التى تعمل في
صمت لرفعة هذا البلد.
أمنية كنتم تريدون أن يحققها البنك املركزي.
املرحلة الثانية من توثيق جتربة السودان في االقتصاد
اإلسالمي والبنوك اإلسالمية هي ترجمة التراث
الذي مت توثيقه إلى اللغتني اإلجنليزية والفرنسية
حتى تستطيع الدول التى تتحدث بهذه اللغات
اإلطالع في ذلك فأمنيتي ان أرى ذلك قريبا ً يتحقق
ونكون بذلك قد أكملنا مشوار التوثيق وجعلناه
في متناول كل املسلمني احلاديني على تطبيق
النظام اإلسالمي في اإلقتصاد.
شهد بنك السودان املركزي خالل السنوات
األخيرة العديد من التطورات املتالحقة في شتى
اجملاالت .ما هي انطباعاتكم عن تلك التطورات
وما نتج عنها؟
لعل أهم التطورات التى شهدها بنك السودان
املركزي هو تطور نوعي أفرزته التحديات التى
واجهت البنك بتطبيقه للنظام اإلسالمي هذا
التطور جتلى في ظهور األجيال اخملتلفة من األوراق
املالية كأداة إلدارة السيولة في اإلقتصاد وتغطية
عجز املوازنة مما ساعد الدولة كثيرا ً في متويل كثير
من املشاريع التنموية من موارد غير تضخميه.
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وقد قامت وزارة املالية وبنك السودان بجهد كبير
في حتقيق هذا التطور .وهذه األوراق متثل صكوك
حكومية قائمة على مبادئ الشريعة اإلسالمية
كهشادات مشاركة البنك املركزي ()CMC’S
والتي صدرت عام  1998وكان الهدف منها إدارة
السيولة في القطاع املصرفي عن طريق السوق
املفتوحة وهى شهادات متوسطة األجل مقابل
أصول مملوكة لوزارة املالية وبنك السودان املركزي
في أصول البنوك التجارية احلكومية وقد انتهت
تقريبا ً بخصخصة البنوك احلكومية وشهادات
املشاركة احلكومية ( )GMC’Sوالتي بدأت في
الصدور عام  1999وهى صكوك إسالمية تقوم على
أساس الدين العام والهدف منها إدارة السيوله
على املستوى القومي عن طريق السوق املفتوحة
وتغطية عجز املوازنه بإدارة توفر موارد مالية
ضخمه وهى شهادات قصيرة األجل (عام واحد)
تصدرها وزارة املالية يقوم العالقة التعاقدية منها
بني وزارة املالية واملستثمرين على عقد املشاركة.
وتقوم فكرة هذه الصكوك على تصكيك احلكومة
بنسبة من ملكيتها في أصول بعض الشركات
الرابحة وبيعها في شكل شهادات على أن تؤول
نسبة األرباح لألصول املباعة حلملة الشهادات
وهذه الشهادات مدرجة في سوق اخلرطوم لألوراق
املالية.
وشهادات االستثمار احلكومية ( )GIC’Sوالتي
صدرت عام  2003وهى صكوك إسالمية تقوم على
أساس الدين العام الهدف منه إدارة السيوله على
املستوى القومي عن طريق السوق املفتوحة وتوفير
متويل للمشاريع التنموية احلكومية وتوفير االدخار
القومي واإلقليمي وتشجيع االستثمار وتخفيف
الضغوط التضخمية عن طريق إيجاد أصول
رأسمالية جديده وهذه الصكوك متوسطة األجل
مدتها من  6-2سنوات تصدرها وزارة املالية مقابل
مجموعة من العقودات تشمل اإلجارة والسلم

واملرابحة واالستصناع .وتقوم العالقة التعاقدية
منها بني حملة الصكوك وشركة السودان
للخدمات املالية على أساس عقد املضاربة املقيدة
وتقوم العالقة التعاقدية بني شركة السودان
للخدمات املالية ووزارة املالية على أساس مجموعة
التعاقدات املذكورة سابقاً .وتتحدد اإليرادات على
أساس ثابت من اإليجار في عقد اإلجارة زائدا ً
الدخل من بيع املرابحة واإلستصناع وهى تتراوح
من ( )% 18-% 16في السنة توزع كل ثالثة أشهر أو
ستة أشهر وتباع هذه الشهادات إبتدا ًء على نظام
املزاد.
وأخيرا ًشهادات إجارة البنك املركزي (شهاب) ()CIC’S
والتي صدرت عام  2005وتستخدم هذه الشهادات
بواسطة بنك السودان املركزي إلدارة السيوله
وهى صكوك طويلة األمد مدتها عشره سنوات
يصدرها بنك السودان املركزي مقابل تصكيك
مبنى رئاسة البنك عن طريق شركة السودان
للخدمات املالية .وتتحدد وتتكيف العالقة فيها
بني البنوك التجارية التى تشترى هذه الشهادات
(رب املال) وشركة السودان للخدمات املالية على
أساس عقد املضاربة املقيدة .وتتكيف العالقة بني
شركة السودان للخدمات املالية وبنك السودان
املركزي على أساس عقد شراء وعقد اإلجارة وعقد
البيع .ويتحدد اإليراد بنسبة ثابتة  12%كإيجار في
عقد اإلجارة.
هذه الشهادات مثلت فتحا ً كبيرا ً في مسيرة
النظام املصرفي اإلسالمي بالسودان واثبتت قدرة
العقول السودانية في االبتكار ولم تعد فكرة هذه
الشهادات اآلن خاصة بالسودان فقد اقتبستها
كثير من الدول حتى التى تعمل بالنظام التقليدي
في توفير موارد حقيقية غير تضخميه.
ماذا تعني لكم مرور  50عاماً على إنشاء بنك
السودان املركزي؟

تعنى خمسني عاما ً من اإلجنازات واخلبرات املتراكمة
والتدريب املستمر الذي لم حتظ به مؤسسة
من مؤسسات الدولة حتى صار العاملون ببنك
السودان املركزي هم حقيقة الذين يسهمون في
التطور االقتصادي بالبالد .ودليلي على ذلك إن بنك
السودان املركزي هو املؤسسة الوحيدة في البالد
التى حافظت على كوادرها من البحث على فرص
عمل أخرى داخل وخارج السودان مما يعنى أن البنك
حافظ بذلك على تراثه وخبراته في شخوص
العاملني به والذين ال يبدلون انتمائهم ملؤسستهم
العمالقة بأي انتماء آخر ويتمنى كل فرد فيه حلظة
وصوله للسن املعاشية أن لو استدار الزمان حتى
يجد فرصه أخرى ملواصلة ارتباطه بالبنك وما ذلك
إال ألن التى يوفرها البنك للعاملني في كل اجملاالت
قل ما جتدها في أي مؤسسة أخرى.
نصيحة ميكن تقدميها لألجيال املصرفية
املعاصرة.
نصيحتي أوال ً ألجيال بنك السودان املركزي املعاصرة
باحملافظة على صرحهم العمالق النه ميثل تاريخهم
وحاضرهم ومستقبلهم ويحافظوا على املستوى
الرفيع الذي يعشه مجتمع بنك السودان املركزي
في عالقاته العملية الرسمية التى تقوم على
املؤسسية املوروثة من عهد االستعمار وعالقاته
االجتماعية .وميكن مالحظة ذلك باملقارنة مع
املؤسسات احلكومية األخرى.
أما نصيحتي لألجيال املصرفية األخرى هي
احملافظة على التراث املصرفي إلسالمي والذي هيأه
اهلل لهم فقد أكرمهم اهلل بتطهير املعامالت
من الربا وبالتالي من اللعنة والطرد من رحمة
اهلل .فقد جاء في أحاديث الرسول صلى اهلل عليه
وسلم إن كاتب الربا ملعون .لذلك فالشكر هلل
كثيرا ً إن جعل الرواتب دخالً حالال ً والعمل عباده
فلله الفضل واملنة.
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االسم :الفاحت زين العابدين محمد
تاريخ االلتحاق بالبنك :أبريل 1967م
اإلدارات واملواقع:
 البحوث االقتصادية واإلحصاء إدارة العالقات اخلارجية – نائب املدير العام اإلدارة العامة للعمليات اخلارجية – مدير عام اإلدارة العامة للعمليات املصرفية – مدير عام اإلدارة العامة لإلصدار والتمويل – مدير عام اإلدارة العامة للفرع الرئيسي – مدير عام نائب احملافظ – أكتوبر  2000إلى نهاية 2005 (مشرف على إدارات الرقابة املصرفية ،البحوث،القانونية ،التقنية املصرفية).
أهم اإلجنازات التي حققها البنك إبان فترة عملكم
به:
وملعرفة اإلجنازات ميكن تقسيم الفترة إلى فترتني وهما
ما قبل تصدير البترول وما بعده.
متيزت الفترة األولى بالشح الشديد في النقد
األجنبي مع ازدياد الطلب عليه ملقابلة االحتياجات
املعيشية للمواطن واالحتياجات الرئيسية للدولة.
في هذه الفترة كان االجناز األكبر هو قدرة املسئولني
في البنك على مقابلة هذه االحتياجات من املصادر
احملدودة املتمثلة في حصيلة صادرات سلعتي القطن
والصمغ العربي (قطاع عام) وبعض الصادرات الزراعية
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األخرى للقطاع اخلاص .ومتثل االجناز في املقدرة على
احلصول على تسهيالت مصرفية للبنك املركزي
بضمان عقودات الصادر للقطن والصمغ ،ورغم
الصعوبات التي واجهها املواطن إال أن البنك متكن من
توفير االحتياجات األساسية من مواد بترولية ،أدوية
واملدخالت الزراعية باإلضافة إلى االحتياجات احلكومية
األخرى .وقد ال تتذكر األجيال احلديثة هذه الظروف
الصعبة إال أن الواجب علينا أن نثبت لتلك النخبة من
مسئولي البنك مجهوداتهم الكبيرة واملقدرة لتجاوز
تلك الظروف الصعبة.
أما املرحلة الثانية (مرحلة ما بعد تصدير البترول) فقد
سبقتها سياسات التحرير االقتصادي والتي أحدثت
تطورا ً كبيرا ً في هيكل االقتصاد السوداني مما استتبع
بالضرورة تغييرات كبيرة في السياسات النقدية
والرقابية للبنك املركزي لتتواءم مع متطلبات املرحلة
التي اتسمت بتغيير كبير في السياسات االقتصادية
واملالية للدولة.
متيزت هذه الفترة بوفرة نسبية في النقد األجنبي
نتيجة لتدفق حصيلة صادرات البترول مما أزال
الضغوط التي كان يواجهها البنك في الفترة األولى
وارتفاع االحتياطي اخلارجي للبنك.
شهدت هذه الفترة اجنازات كبيرة متثلت في أسلمة
النظام املصرفي ،إعادة هيكلة املصارف ،البدء في

تطبيق املعايير الرقابية مواكبة للتطورات العاملية
في هذا اجملال.
أمنية كنتم تريدون أن يحققها البنك املركزي
األماني كثيرة ومتشعبة وأهمها أن ينجح البنك املركزي
في حتقيق أهداف اخلطة اخلمسية التي تنتهي في 2011
وأن تتم احملافظة على االستقرار النقدي واملالي وحتسني
كفاءة النظام املصرفي وذلك بإتباع أحدث النظم
الرقابية والتقنية وأن تفعل السياسات ذات البعد
االجتماعي لصالح الطبقات الفقيرة في اجملتمع .وأخيرا ً
أمتنى أن نرى نظام مصرفي موحد في بلد موحد.
شهد بنك السودان املركزي خالل السنوات األخيرة
العديد من التطورات املتالحقة في شتى اجملاالت .ما
هي انطباعاتكم عن تلك التطورات وما نتج عنها؟
في هذا اجملال سأكتفي مبثالني وهما في تطورات
التقنية املصرفية وتطورات الرقابة املصرفية.
بالنسبة للتقنية املصرفية فقد شهدت السنوات
األخيرة تطبيق دراسة آفاق التقنية (Technology
 )Horizonsفي النظام املصرفي وقد كان الغرض من
املشروع إدخال التقنية احلديثة لتوفير خدمة مصرفية
ذات كفاءة عالية وإحكام الرقابة املصرفية ،وذلك عن
طريق املعلومات الدقيقة في التوقيت املناسب .وقد
مت ذلك بالفعل في مجاالت عدة منها إدخال املقاصة
االلكترونية التي اقتصرت فترة التقاص من ثمانية
وأربعني ساعة إلى ساعة واحدة تقريبا ً وكذلك إدخال
نظام الصرافات اآللية  ATMsالتي وفرت كثيرا ً من
الوقت واجلهد هذا باإلضافة إلى االستخدامات للتقنية
في مجاالت إدارة النقد األجنبي ،الرقابة املصرفية
واحلسابات .أما اإلجناز املتوقع والذي سيحدث نقلة كبيرة
فهو إدخال نظام التسويات اإلجمالية اآلنية (.)RTGs
بالنسبة للرقابة املصرفية فقد متثلت الطفرة واإلجناز
في البدء في تنفيذ املتطلبات واملمارسات العاملية
املتفق عليها مثل متطلبات جلنة بازل ومجلس
اخلدمات املالية اإلسالمية ( )IFSBوالتي تختص
بالضبط املؤسسي ،تقوية املراكز املالية للمصارف،
تطبيق املعايير الدولية إلزالة اخملاطر وكفاء رأس املال.
انطباعي عن هذا التطور األخير أنه ورغما ً عن اجملهودات

العظيمة واملقدرة التي قام بها البنك املركزي في هذا
اجملال إال أن التجاوب من جانب الشركاء اآلخرين (البنوك)
لم يكن بحجم التوقعات أو اجلهد املبذول من البنك
املركزي وقد يكمن السبب في طبيعة هذه املؤسسات،
عدم مقدرة بعض إدارات البنوك على اتخاذ مواقف
حاسمة ملعاجلة اخللل ،عدم التدريب الكافي للموظفني
املنوط بهم تنفيذ العمليات والصيغ اخملتلفة وعوامل
أخرى تتصل بالطبيعة التسامحية للشعب السوداني.
كل هذه العوامل ميكن التغلب عليها باملزيد من الضبط
واحملاسبة على التجاوزات وزيادة جرعات التدريب ...الخ.
أما التطور األخير فقد نتج عن اتفاقية نيفاشا للعام
 2005والتي أدت إلى خلق نظامني مصرفيني إسالمي
في الشمال وتقليدي في اجلنوب ،وتعليقي على ذلك
أن هذا النظام املزدوج غير مسبوق في العالم في دولة
واحدة ونأمل أن يتم جتاوزه بعمل النظامني معا ً في
الشمال واجلنوب.
ً
ماذا تعني لكم مرور  50عاما على إنشاء بنك
السودان املركزي؟
فترة الـ 50عاما ً على إنشاء البنك املركزي هي بالطبع
فترة قصيرة في تاريخ التطور ملثل هذه املؤسسات
ولكننا نتطلع ملستقبل واعد ملئ باإلجنازات الكبيرة
وأقول بكل ثقة أن البنك قد أدى دوره في ظل ظروف
اقتصادية صعبة أحاطت بالبالد كما شهدت الفترات
األخيرة إجنازات لم تتقاصر عن مستوى الطموحات
في احملافظة على االستقرار االقتصادي والنقدي.
نصيحة ميكن تقدميها لألجيال املصرفية املعاصرة.
 /1مواكبة التطورات العاملية في مجال العمل املصرفي.
 /2العمل على االستفادة من أدوات البحث التي
وفرتها التطورات الهائلة في التقنية املصرفية وذلك
في مجاالت البحوث.
 /3ابتكار الوسائل التي تخدم أهداف املؤسسة وخاصة
في مجاالت الصيرفة اإلسالمية إليجاد صيغ جديدة
تلبي كل احتياجات القطاعات اخملتلفة في اجملتمع.
 /4العمل بصدق وإخالص وجترد لرفعة املؤسسات
املصرفية ومراعاة األهداف السامية خلدمة الوطن
واملواطنني.

123

124

مأمون احمد عبد الوهاب بحيري
امليالد أم روابة أكتوبر 1925
املراحل التعليمية:
األولية والوسطى مبدينة ود مدني.
• كلية فيكتوريا باإلسكندرية وكلية براسنوس
أكسفورد.
حتصل على درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) االقتصاد
والسياسة والفلسفة .1949
مجاالت العمل:
• مفتش مالي .1952 - 1950
• كبير املفتشني املاليني .1954 - 1952
• أمني عام مشترك وزارة املالية واالقتصاد .1956 - 1954
• نائب وكيل وزارة املالية لشؤون التمويل اخلارجي والتنمية
1958 - 1956
• رئيس وممثل وزير املالية واالقتصاد في اجملالس التالية:
 مجلس إدارة مشروع القاش مجلس إدارة جلنة سياسات مشروع طوكر 57 - 1953 مجلس إدارة مشاريع االستوائية مجلس كهرباء وانارة مدينة ود مدني مجلس بنك االئتمان الزراعي السوداني .1959 - 1958• رئيس جلنة الفنية للتخطيط الوطني .1963 - 1961
• رئيس جلنة العملة الوطنية .1958-1956
• احملافظ املناوب للسودان في صندوق النقد الدولي 1957
 .1963• وزير املالية واالقتصاد 1964-1963
• محافظ وممثل السودان لدى البنك الدولي لإلنشاء

والتعمير وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية
 .1964 - 1963أبيدجان  ،ساحل العاج 1970 - 1964
• رئيس مجلس أمناء صندوق اجلنوب .1974 -- 1972
• رئيس جلنة الشؤون االقتصادية والتنمية في مجلس
الشعب القومي .1975 - 1974
• وزير املالية واالقتصاد الوطني يناير عام .1975
• وزير املالية والتخطيط االقتصادي واالقتصاد الوطني
فبراير .1976
• املستشار االقتصادي لنائب الرئيس ورئيس الوزراء.
وباإلضافة إلى ذلك عملت لعدة سنوات رئيسا لالتي:
• بنك التنمية اإلسالمي التعاوني
• البنك السوداني الفرنسي
• شركة النيلني للتأمني
• اخلطوط البحرية السودانية.
األنشطة األخرى:
 عضو اجمللس البلدي في اخلرطوم .1963 - 1957 عضو مجلس جامعة اخلرطوم .1963 - 1952 عضو اجمللس االستشاري للخدمة املدنية التابعة لألمماملتحدة .1962 - 1960 ،
 رئيس ملؤمتر اخلبراء ملمثلي  33بلدا أفريقيا الذي عقد فياخلرطوم في  1963والذي سبق مؤمتر وزراء املالية األفارقة
حثي مت التوقيع على اتفاق البنك األفريقي للتنمية.
 قاد العديد من الوفود اخلارجية لعقد اتفاقات اقتصاديةومالية وقروض واالتفاقات التجارية مع املؤسسات
الدولية.
 -كان رئيسا جمللس إدارة جامعة اجلزيرة.
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االسم :د .صابر محمد حسن
الوظيفة :رئيس مجلس اإلدارة ومحافظ بنك
السودان املركزي
العنوان :اخلرطوم  ،السودان ص .ب313.
مكان وتاريخ امليالد :مدينة دنقال ،السودان ،يناير
1945
املراحل التعليمية:
* األولية :مدرسة أُربي األولية (دنقال) 1956-1952
* الوسطى :مدرسة القولد الوسطى 1956-
1960
* العليا :مدرسة وادي سيدنا الثانوية 1960
-1964
* اجلامعة :جامعة اخلرطوم كلية االقتصاد –
السودان 1968-1964
املؤهالت األكادميية :
* بكالوريوس االقتصاد ،جامعة اخلرطوم ،اخلرطوم،
السودان عام .1968
* دبلوم خاص في القانون التجاري ،جامعة اخلرطوم،
اخلرطوم.1974 ،
* ماجستير االقتصاد جامعة سيراكيوز – سيراكيوز

نيويورك الواليات املتحدة األمريكية 1978
* دكتوراة في االقتصاد  -متويل التجارة والتنمية -
جامعة سيراكيوز ،سيراكيوز ،نيويورك.1982 ،
اخلبرات :
* مفتش مالي قسم الصادر  -إدارة مراقبة النقد -
بنك السودان.1971 - 1968 ،
* نائب رئيس قسم الصادر ،إدارة مراقبة النقد -
بنك السودان.1976 - 1972 ،
* مساعد تدريس ،قسم االقتصاد ،جامعة
سيراكيوز ،نيويورك.1981 - 1978 ،
* محاضر غير متفرغ ،جامعة أم درمان اإلسالمية،
قسم االقتصاد ،أم درمان.1983 1982- ،
* محاضر غير متفرغ ،معهد املصارف ،اخلرطوم،
.1983 - 1982
* محاضر غير متفرغ ،جامعة اخلرطوم ،قسم
االقتصاد.1993 - 1992 ،
* أعمال استشارية تشمل التحليل املالي وتقييم
املشاريع.1983 - 1982 ،
* مستشار مبكتب املدير التنفيذي لصندوق النقد
الدولي ،واشنطن العاصمة الواليات املتحدة
األمريكية 1990 – 1983
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* رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام جملموعة بنك
اخلرطوم ،السودان 1993-1990
* احملافظ ورئيس مجلس اإلدارة ،بنك السودان،
اخلرطوم ،السودان ،مارس  - 1993أبريل .1996
* وزير الدولة بوزارة املالية واالقتصاد الوطني،
السودان ،مايو - 1996 ،مارس .1998
مناصب إدارية حالية:
* رئيس مجلس اإلدارة ومحافظ بنك السودان
املركزي منذ مارس  1998حتى اآلن
* رئيس مجلس إدارة شركة السودان ملطابع العملة
– السودان
* نائب رئيس مجلس اإلدارة – سوق اخلرطوم لألوراق
املالية
* نائب رئيس وعضو مجلس إدارة مصرف الساحل
والصحراء للتجارة والتنمية (مؤسسة إقليمية)
* عضو ونائب رئيس مجلس األمناء األكادميية
العربية للعلوم املالية واملصرفية
* عضو مجلس اإلدارة ،شركة سكر كنانة
(مؤسسة استثمارية إقليمية)
* عضو مجلس اإلدارة شركة اخلطوط اجلوية
السودانية
* عضو مجلس اإلدارة مجلس اخلدمات املالية
اإلسالمية
جوائز وتقديرات عاملية:
* الشخصية املصرفية العربية لعام 1998
أوسمة رسمية:
* جنمة االجناز من رئاسة اجلمهورية – السودان
2004
بحوث ودراسات:
* الزكاة وأثرها على الوعاء الضريبي ،ورقة بحث
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لم تنشر.1970 ،
* استقرار الصادرات وأثره على النمو االقتصادي
في البلدان النامية جتربة السودان1980 - 1950 ،
 ،أطروحة دكتوراه ،جامعة سيراكيوز ،نيويورك
1982
* عرض النقود ومعدل التضخم في السودان،
( ،1981 - 1970تأليف مشترك) قسم البحوث
االقتصادية ،بنك السودان ،اخلرطوم.1983 ،
* مشكلة ديون البلدان األفريقية املنخفضة
الدخل ،األزمة الراهنة وآفاق املستقبل ،ورقة غير
منشورة ديسمبر .1986
* دور صندوق النقد الدولي في التكيف مع النمو،
إنتاج مشترك للفريق العامل املعني من قبل
مجموعة الـ  24يونيو .1987
* جتربة السودان في مجال إدارة السياسة النقدية
في إطار النظام املصرفي اإلسالمي -السودان
2004
* تقييم محاوالت إصالح اجلهاز املصرفي ودوره في
متويل التنمية – السودان 2004
* إصدارات في قوانني املصارف اإلسالمية (جتربة
السودان)
األنشطة الطوعية واالجتماعية والدينية :
* األمني العام للجمعية اإلسالمية لشمال
نيويورك ،نيويورك.1978 ،
* رئيس مسجد دار الهجرة ،واشنطن العاصمة
.1986-1985
* عضو مجلس إدارة الهيئة اإلسالمية ألمريكا
الشمالية. 1986 ،
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