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ففي غضون العقد الماضي، كانت صادرات  يمر االقتصاد السوداني بمنعطف تاريخي.

قد نما بأكثر من  ، كان االقتصاد2012بحلول عام  النفط تمول النمو االقتصادي القوي:
، 2011غير أنه عقب انفصال جنوب السودان عام  .1999الضعف عما كان عليه عام 

في المائة، وانخفضت اإليرادات أكثر من النصف، ودخل  75تراجع إنتاج النفط بنسبة 
وثمة خيارات صعبة يجب اتخاذها اآلن كي يتسنى وضع  االقتصاد حالة من الركود.

 نمو المستدام في المستقبل.االقتصاد على مسار لل
 

، يتضح أن السودان قد 2010-1999وعند النظر إلى فترة الطفرة النفطية في أعوام 
إذ لم تتحول اإليرادات النفطية إلى ما  أضاع فرصة لبناء أسس اقتصاد قوي غير نفطي.

السودان  وخالل هذه الفترة، اعتمد يعادلها من استثمارات عامة في التعليم والبنية التحتية.
وفاقت قيمة النفط  اعتمادا شديدا على القطاع النفطي ولم يقم بتنويع أنشطته االقتصادية.

وعند إجراء التعديالت  المستخرج بصورة كبيرة الموارد المستخدمة في االستثمارات العامة.
 الالزمة لتتفق مع قيمة النفط المستنفد، والتدهور البيئي، واإلنفاق على التعليم، تصبح

في المائة من  -7.4المدخرات الصافية القومية سلبية بدرجة كبيرة، حيث تبلغ في المتوسط 
، مما يعني أن البلد ككل استهلك 2010و 2000إجمالي الدخل القومي للفترة بين عامي 

وباختصار، كانت الطفرة النفطية تخفي حقيقة أن االقتصاد موجه نحو  نسبة كبيرة من ثروته.
  ستيراد، بدال من اإلنتاج والتصدير، وهو مسار غير مستدام للنمو.االستهالك واال

 
إن األزمة االقتصادية الخطيرة الحالية نشأت نتيجة النفصال جنوب السودان وما صاحبه 
من فقدان إليرادات النفط والنقد األجنبي، لكن جذور األزمة تكمن في اعتماد سياسات غير 

لخسارة الصادرات النفطية تداعيات متتابعة على  وكانت متوازنة خالل فترة الطفرة.
 االقتصاد: 

من تحقيق فائض كبير إلى تسجيل عجز  تدهور الميزان التجاري، الحسابات الخارجية. •

  أوال. موجز
 

 
 

   

 

 البنك الدولي
 السودان

 النشرة االقتصادية القطرية
 2012-02العدد رقم 

 2012ديسمبر 
 

هذه سلسلة من النشرات الموجزة عن آخر التطورات 

االقتصادية وقضايا السياسات االقتصادية في السودان 

  ينشرها البنك الدولي.

  شكر وتقدير

رة على مصادر البيانات الرئيسية تعتمد هذه النش

النشرة االقتصادية (بنك السودان المركزي)  التالية:

وموجز احصاءات التجارة الخارجية (بنك السودان 

ال يتوفر حاليا تحديث للمعلومات من  المركزي).

المطبوعة الفصلية لبنك السودان المركزي "استعراض 

 االحصاءات االقتصادية والمالية".

مايكل جيجر، ومسلم األمير، وتايهيون لي،  :المؤلفون

  وتورو نيشيوتشي، وجيوف هاندلي.

 مسلم األمير   رئيس فريق العمل:

 باولو زاكيا الخبير االقتصادي األول

 

  ينبغي إرسال المالحظات على هذه الوثيقة إلى:

mgeiger@worldbank.org, 

, and malamir@worldbank.org

pzacchia@worldbank.org 
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 900. وسجل حساب المعامالت الجارية أيضا عجزا قدره 2012مليون دوالر في الربع األول من عام  700ضخم بلغ 
  تها.مليون دوالر في الفترة ذا

 5جنيهات سودانية لكل دوالر أمريكي إلى حوالي  3تراجع سعر الصرف السائد في السوق أوال من  سعر الصرف. •
جنيه سوداني لكل دوالر، وذلك بعد تحسن طفيف في أعقاب خفض سعر  7جنيهات سودانية، ثم في وقت الحق إلى نحو 

  الصرف الرسمي في يونيو.
، وذلك ألسباب تعود في 2012في المائة منذ يوليو  40م ارتفاعا حادا، إذ بلغ أكثر من ارتفع معدل التضخ األسعار. •

  معظمها إلى ارتفاع تكلفة النقل وزيادة تكلفة استيراد السلع األساسية.
في المائة في  5.1من المتوقع أن يتقلص إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي بحوالي  إجمالي الناتج المحلي. •

. ولم تتمكن القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد، وخاصة الزراعة 2013في المائة في عام  1.4، ثم بحوالي 2012عام 
 والصناعة بعد عشر سنوات من اإلهمال وعدم مالءمة سعر الصرف واألجور، تعويض االنخفاض في اإلنتاج النفطي.

ث مرات تقريبا، فإن صغر حجم هذا القطاع نسبيا بشكل عام وعلى الرغم من زيادة إنتاج السودان وصادراته من الذهب ثال
 يعني أنه ال يزال بعيدا عن تعويض خسارة الصادرات النفطية. 

 
واضطرت الحكومة السودانية، عندما وجدت نفسها في خضم األزمة وبعد بعض التأخر، إلى تطبيق سياسات مؤلمة ولكنها 

وأخيرا، أعلنت الحكومة تطبيق سلسلة من التدابير االقتصادية، منها  رف.ضرورية على صعيدي المالية العامة وسعر الص
، وذلك بعد االرتفاع الهائل في معدالت التضخم 2012إجراءات تقشف مالي قاسية وخفض قيمة الجنيه السوداني في يونيو 

في السياسة نظرا ألن الحكومة لم تتمكن وقد شكل هذا اإلعالن تغيرا جليا  والتراجع الشديد في القيمة السوقية للجنيه السوداني.
حتى ذلك الوقت من اتخاذ إجراءات مضادة فعالة على صعيد السياسات لمعالجة الصدمة االقتصادية وتفاقم االختالالت 

. وشهدت االستجابة لألزمة المالية خفضا كبيرا في اإلنفاق في موازنة 2012وبداية عام  2011االقتصادية في أواخر عام 
واضطر استمرار نقص العمالت األجنبية البنك المركزي في نهاية المطاف إلى تخفيض سعر  .2012ف المعدلة لسنة التقش

جنيه سوداني لكل دوالر في  4.42جنيه سوادني لكل دوالر إلى  2.6702في المائة، وذلك من  65الصرف الرسمي حوالي 
إال أن تخفيض سعر الصرف ليس سوى  رف أجنبي أكثر مرونة.يونيو. وشكل هذا القرار خطوة إلى األمام نحو نظام ص 25

 حل مؤقت للسوق، نظرا آلن آفاق السوق ال تزال ملبدة بغيوم عدم اليقين بشأن النتائج النهائية التفاق تقاسم العائدات النفطية. 
 

إلى موجة من التضخم  وما لم تتخذ الحكومة هذه السياسات التصحيحية، فإن االقتصاد السوداني كان يمكن أن ينجرف
وبدون تطبيق هذا اإلجراء للسيطرة على عجز الموازنة المرتفع، فإن مستويات التمويل النقدي األعلى  المفرط والركود األعمق.

للموازنة كانت ستعني تفاقم تضخم األسعار، وزيادة الطلب على النقد األجنبي، فضال عن حدوث تراجع أكبر في سعر 
الخفض أيضا على األرجح في تخفيف االختالالت الخارجية والحد من تشوهات المضاربة الناجمة عن  وسيساعد هذا الصرف.

وأخيرا،  الفرق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، وتخفيف الضغوط على االحتياطي األجنبي المتناقص.
وكان السودان سيعاني  همة أيضا لتعزيز الثقة في االقتصاد.فإن أثر تطبيق الحكومة سياسة اقتصادية قوية كان بمثابة إشارة م

وحلقة مفرغة من تخفيض سعر الصرف، وفقدان الثقة  –على األرجح، في غياب مثل هذه اإلجراءات، معدل تضخم أكثر حدة 
 ية أكبر بكثير. بدرجة أكبر، واستنفاذ االحتياطيات األجنبية على نحو أكثر حدة، مما كان سيؤدي إلى ركود ومصاعب اقتصاد
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وعند التطلع إلى المستقبل، فإن صدمة االنفصال تمثل فرصة فريدة العتماد سياسات اقتصادية وٕانمائية من شأنها إعادة 
فعلى المدى القصير، ينبغي إجراء تعديالت  التوازن إلى االقتصاد السوداني نحو قطاعات النمو التي تخلق فرص العمل.

ياسات مشددة، وكانت إجراءات التقشف وتخفيض قيمة العملة التي لجأت إليها الحكومة في يونيو اقتصادية جذرية مع فرض س
وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، ينبغي االنتباه إلى الدروس المستفادة من  خطوة مهمة على هذا الطريق الشاق. 2012

بأكمله، ويوفر الذهب مصدر متناميا لإليرادات والنقد فاالحتياطي النفطي لم يستنفد  فقدان عشر سنوات من الطفرة النفطية.
مليارات دوالر من المساعدات المالية االنتقالية المباشرة للسودان خالل ثالث  3األجنبي، ووافق جنوب السودان حديثا على دفع 

 لطبيعية. وسيحقق السودان مكاسب هائلة إذا أحسن استغالل ثروته المتبقية من الموارد ا سنوات ونصف السنة.
 

هناك عدد من العوامل ذات األهمية البالغة على  ما هي السياسات الكفيلة بأن تضع االقتصاد على مسار أكثر استدامة؟
  من بينها: تحويل ثروة الموارد الطبيعية إلى تنمية اقتصادية مستدامة،

ية أن تكون متسقة مع معدل تضخم ينبغي أن ُيراعى في ضبط السياسات المالية والنقد :سياسات االقتصاد الكلي •
وفي األجل القصير، البد من سد الفجوات اآلخذة في االتساع بين سعر الصرف الرسمي وسعر البنوك  منخفض.

وفي األجل األطول،  التجارية وسعر السوق الموازية، وذلك عن طريق تقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق.
ويديم قدرة الزراعة والصناعات التحويلية والخدمات القابلة للتداول كالسياحة يجب إدارة سعر الصرف على نحو يعزز 

على المنافسة في األسواق اإلقليمية والعالمية، وبحيث تؤدي إلى تحقيق النمو وخلق فرص العمل التي يحتاج إليها 
  السكان.

قتصاد وتحقيق استقراره، وذلك حتى يجب أن تكون النفقات العامة موجهة نحو تنويع أنشطة اال :سياسات الموازنة •
يتسنى تحويل الموارد الطبيعية إلى أشكال بديلة لرأس المال بالنسبة للتعليم والصحة والبنية التحتية العامة واستغالل 

وفي النهاية، فإن ذلك يعني أنه سيتعين خفض اإلنفاق الجاري، وال سيما  الموارد الطبيعية وتحديث قطاع الزراعة.
ألجور الضخمة بالقطاع العام، وذلك لخلق مساحة في المالية العامة لالستثمارات العامة الالزمة إلعادة فاتورة ا

ومن الالزم إجراء هذا التعديل الهيكلي ال على المستوى االتحادي  التوازن لالقتصاد على المدى المتوسط إلى البعيد.
مسؤولة دستوريا عن ضخ االستثمارات في الرعاية  فحسب، بل أيضا في حكومات الواليات السبع عشرة حيث إنها

ومن الضروري أن تكفل اإلصالحات الضريبية تعبئة مستوى كاف من اإليرادات لصالح  الصحية األساسية والتعليم.
 الموازنة وأن تتمكن بفاعلية من جمع إيرادات الموارد. 

الكلي في وجود استجابة قوية من جانب استثمارات يتمثل مفتاح النجاح في سياسات االقتصاد  :السياسات الهيكلية •
وسيقتضي ذلك ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة أمام مؤسسات األعمال الخاصة في السودان،  القطاع الخاص.

 ومن الضروري أيضًا تحديث السياسة التنظيمية واإلجرائية وتذليل القيود الرئيسية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
 العامة في القطاعات الرئيسية. 

في حين تتيح السياسات المعززة لمعدالت التضخم المنخفضة والنمو  وضع سياسات لحماية الفئات األكثر فقرا. •

الشامل للجميع أفضل فرصة للفقراء، فإن المصاعب االقتصادية المصاحبة للتصحيح االقتصادي يمكن التخفيف منها 

كثر فقرًا عن طريق زيادة كفاءة آليات الحماية االجتماعية القائمة، والتوسع فيها على نحٍو بالنسبة لشرائح السكان األ

ومن األهمية بمكان كذلك أن يتم تخصيص اإلنفاق العام في القطاعات االجتماعية  موجٍه حسب الحاجة.

 العدالة بين المواطنين كافة. واالقتصادية الرئيسية، مثل التعليم والصحة والزراعة على نحو يكفل تحقيق اإلنصاف و 



 

ة | 4 ح ف ص  
 

 
ا. بعد عشر سنوات من اإليرادات الضخمة عن طريق اإلنتاج النفطي، مع انخفاض المدخرات الصافية، يحتاج ثاني

 السودان إلى التحول بصورة عاجلة إلى اقتصاد أقل اعتمادا على النفط 
 

 
 لمدة عشر سنوات: خيارات للسياسات غير مستدامة الطفرة النفطية

 
التي  الطفرة النفطيةوصل السودان اآلن إلى نهاية فترة 

وخالل  .2010إلى  1999استمرت عشر سنوات من عام 
هذه الفترة، نما االقتصاد ستة أمثال حجمه األصلي، مقاسا 

مليارات دوالر عام  10بإجمالي الناتج القومي االسمي، من 
وزاد نصيب الفرد من  .2010مليارا عام  60 إلى 1999

)، 2000إجمالي الناتج المحلي (بسعر الدوالر الثابت عام 
وهو مقياس مختصر لمستوى المعيشة للمواطن العادي، 

 524إلى  1999دوالرا عام  334في المائة من  55حوالي 
ويتناقض هذا تناقضا صارخا مع الوضع  .2010دوالرا عام 

ترة السابقة لظهور النفط عندما تراوح متوسط الذي ساد في الف
 300-200دخل الفرد الحقيقي في معظمه ضمن نطاق 

 ).1دوالر خالل فترة استمرت أربعة عقود (الشكل 
 

وتم استخراج كميات من النفط تعادل  .الطفرة النفطيةات النفطية الضخمة مع استخدام االحتياطي خالل فترة وارتفعت اإليراد
مليار جنيه سوداني  252مليار دوالر ( 83قيمتها 
وكان  .2011و 1999) بين عامي 2010بأسعار 

في المائة من  13متوسط استنزاف النفط يتراوح حول 
الل تلك إجمالي الدخل القومي سنويا خ

P0F الفترة.

1
P :وسينخفض هذا الرقم في السنوات القادمة

فانفصال جنوب السودان إضافة إلى توقع انخفاض 
أسعار النفط وارتفاع تكلفة اإلنتاج يعني أن إنتاج 

في  7لنفط سينخفض على األرجح إلى أقل من ا
المائة من إجمالي الدخل القومي سنويا بعد عام 

والسؤال الرئيسي هو هل كانت المكاسب  .2013
التي حققها السودان في مستويات المعيشة نتيجة 

 لالستنزاف الشديد مستدامة؟
                                                           

 محسوبة على أساس القيمة الحالية المخصومة للعائدات المستقبلية، ومقسومة على عدد الفترات المتبقية لالستخراج.   1

 2010 - 2000 واتالسن في المتوسط ،)القومي الناتج إجمالي من(%  المعدل االدخار صافي: 2 الشكل

 إجمالي
 المدخرات

 استهالك
 رأس
 المال

 الثابت

 صافي
 المدخرات
 الوطنية

 اإلنفاق
 على

 التعليم

 استنفاد
 الطاقة

 صافي
 االدخار
 المعدل

 الدولي البنك: المصدر
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بيد أن هذه  أساس القتصاد قوي غير نفطي. أتاحت للسودان فرصة لبناء 2010-1999في أعوام  الطفرة النفطيةإن  

إذ لم ُتستخدم موارد النفط المستنزفة بالسودان في استثمارات عامة في رأس المال البشري  الفرصة قد تبددت إلى حد كبير،
ع للغاية لنمو ورغم أن السودان كان يتمتع بمستوى مرتف (مثال، التعليم) والبنية التحتية ورأس المال االجتماعي (مثال، الصحة).

ولم تسجل االستثمارات العامة  إجمالي الناتج المحلي نتيجة لزيادة اإلنتاج النفطي فقد ظل االقتصاد شديد االعتماد على النفط.
 15.3مسجال  -ورغم أن إجمالي المدخرات الوطنية كان مرتفعا  نموا سريعا بما يكفي لتعويض االستنزاف في الموارد النفطية.

ولهذا السبب  )، فإن ذلك لم يكن يمثل الصورة كلها.2(الشكل  2010و 2000ن إجمالي الدخل القومي بين عامي في المائة م
ينبغي فحص صافي المدخرات المعدل، الذي يعرف بأنه صافي المدخرات الوطنية معدال حسب قيمة الموارد المستنزفة 

وكان صافي المدخرات  ى االستثمار في رأس المال البشري).والتدهور البيئي ويضاف إليه اإلنفاق على التعليم (كمؤشر عل
ويشير صافي المدخرات المعدل  في المائة من إجمالي الدخل القومي. 7.4-عند  2010و 2000المعدل سالبا بين عامي 

وهذا يعني  مة.السلبي إلى أن السودان قد استنزف احتياطياته النفطية بدون أن يستبدلها بما يعادل قيمتها في استثمارات عا
واآلن، وفي مواجهة  لم يكن يمضي أبدا على مسار للتنمية المستدامة. - الطفرة النفطيةعند ذروة  حتى –بدوره أن االقتصاد 

األزمة المالية واألثر السلبي لالنفصال على النشاط االقتصادي بشكل عام، فإن السودان سيواجه مصاعب في سبيل الحفاظ 
 ية لمواطنيه.على المستويات المعيش

 
أظهرت بلدان أخرى أنه من الممكن تحويل اإليرادات من الموارد الطبيعية إلى استثمارات عامة لمساندة مسار للتنمية 

إلى استثمارات عامة  فعلى سبيل المثال، كانت الجزائر أكثر نجاحا في تحويل اإليرادات النفطية االقتصادية أكثر استدامة.
في المائة من النفط المستنزف في غضون السنوات الخمس عشرة  50ففي الجزائر، تعادل االستثمارات العامة  بقيمة مناظرة.

في المائة تقريبا من مواردها  20في المائة) هو الكونغو التي لم تستعد سوى  13والبلد القريب الشبه بالسودان (عند  الماضية.
وعالوة على ذلك، فإن انخفاض  ولم يتحول هذا بدوره إلى اآلثار اإليجابية للنمو التي سجلتها الجزائر. المستنزفة.الطبيعية 

 في) القومي الناتج إجمالي من(%  المعدل االدخار صافي. أ.3 الشكل
 2010 – 1995 الجزائر،

 
     

 الناتج إجمالي من(%  المعدل االدخار صافي. ب.3 الشكل
 2010 – 1995 السودان، في) القومي

 
 

 الدولي البنك خبراء حسابات: المصدر
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إجماال، فإن قدرة  نسبة االستثمارات العامة إلى النفط المستنزف في الكونغو جعل من اقتصادها أكثر اعتمادا على قطاع النفط.
ففي السودان كان صافي  استثمارات عامة يمكن أن تقاس بنسبة صافي المدخرات المعدل: بلد على تحويل إيراداته النفطية إلى

وفي الجزائر، على  ).2010إلى  1999التي استمرت عشر سنوات ( الطفرة النفطيةالمدخرات المعدل سلبيا طوال فترة 
 ).3النقيض، كان إيجابيا بشكل عام طوال السنوات الخمس عشرة الماضية (الشكل 

 
 زمة الحالية: فرصة لالستثماراأل
 

يتضح أن السودان بحاجة، في المرحلة المقبلة، إلى أن يتعلم من دروس العقد الماضي، فيجب تحويل اإليرادات من أنشطة 
وبهذه الطريقة يمكن أن تلعب الحكومة االتحادية والحكومات الوالئية دورا حيويا  تتصل بالموارد الطبيعية إلى مدخرات عامة.

وسيتطلب هذا التحصيل الفعال لإليرادات النفطية واستثمار المدخرات  وضع االقتصاد على مسار للنمو أكثر استدامة.في 
ومع خفض اعتماد االقتصاد على قطاع النفط خفضا كبيرا، وتطوير  العامة في التعليم والبنية التحتية ورأس المال االجتماعي.

ثل التنقيب عن الذهب، فإن من األهمية البالغة أن يتم بفاعلية ادخار واستثمار باقي أنشطة جديدة تتعلق بالموارد الطبيعية م
 إيرادات الموارد الطبيعية في السودان.

 
يجب على السودان، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة على األجل الطويل، أن يضع استراتيجية الستثمار باقي إيرادات 

وتشير المحاسبة المتعلقة بالثروة إلى وجود عدد من العوامل ذات األثر الكبير في تحويل  الموارد في أشكال بديلة لرأس المال.
سياسات االقتصاد الكلي التي تشجع المدخرات  ومن بين تلك العوامل: ى تنمية اقتصادية مستدامة.ثروة الموارد الطبيعية إل

العامة والخاصة، وٕاصالح اإلدارة الضريبية كي تتمكن بفعالية من جمع اإليرادات النفطية، وصناديق الموارد العامة لتنويع 
ال االقتصاد وتحقيق استقراره بتحويل الموارد النفطية إلى أشك

بديلة من رأس المال من أجل التعليم والصحة والبنية التحتية، 
1Fواستغالل الموارد الطبيعية غير النفطية، وتحديث الزراعة.

2 
 

ية بالغة للنمو سيكون لتحديث الزراعة في السودان أهم
الذي يشمل الجميع بمنافعه ألن قطاع الزراعة يشغل أكثر 

في المائة من مجموع السكان ويسهم بثلث إجمالي  80من 
 20وثلث أراضي السودان قابلة للزراعة، لكن  الناتج المحلي.

ويعتمد السودان على  في المائة منها فقط تجري زراعته.
 65ج الحبوب ال يغطي إال الواردات الغذائية ألن مجموع إنتا

                                                           
في المائة من إجمالي الناتج المحلي في  3.5، فقد كان مخططا أن يكون هناك عجز مالي كبير قدره   2013ورغم استمرار هذه اإلجراءات في عام   2

في المائة، مما يعكس التوقعات المتفائلة  30ومن الُمتوقع أن ترتفع اإليرادات بحوالي  ). 2012في المائة في عام  4(مقارنة بنسبة  2013ام موازنة ع
لمحلي في في المائة من إجمالي الناتج ا 8.6وُيتوقع كذلك أن يصل مجموع اإليرادات إلى  فيما يتعلق بالتعدين على النفط والذهب وتحصيل الجمارك. 

في  11.9)، مع استهداف أن يكون مجموع اإلنفاق عند نسبة 2012في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام  7.8(مقارنة بنسبة  2013عام 
 ..2012في المائة في عام  11.8مقارنة بنسبة  2013المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 

0% 20% 40% 60%

الماشية
المحاصيل المروية
الصناعات التحويلية

المحاصيل البعلية
النقل وااللتصاالت

الكهرباء والمياه
خدمات أخرى

البناء
مجاالت التعدين األخرى

النفط

معدالت النمو في قطاعات مختارة في السودان، المتوسط: 4الشكل 
2008- 2000في السنوات 

2011البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية،  : المصدر
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ويضر االعتماد على الواردات الغذائية بالفقراء والمحرومين، وخاصة في  في المائة من االستهالك السنوي من الحبوب.
غير أن إنعاش الزراعة ومن ثم تنويع مصادر االقتصاد يتطلب توجيه السياسات توجيها جديدا يشدد على  المناطق الريفية.

ويتمثل التحدي  ).4ير الطبيعية القابلة للتداول، وتغيير االتجاهات التي كانت سائدة في الماضي (الشكل قطاعات الموارد غ
ولهذا الغرض، ستستفيد  في تشجيع وتسهيل الصادرات في مجاالت مثل الزراعة وكذلك تصنيع المنتجات الغذائية والتصنيع.

 -ممولة بباقي إيرادات الموارد الطبيعية المستنزفة في السودان، وذلك هذه القطاعات استفادة كبيرة من االستثمارات العامة ال
  عن طريق تحسين البنية التحتية للنقل بغرض الحد من تكلفة نقل المنتجات الزراعية إلى األسواق. -على سبيل المثال 

 
ة في تمويل العجز التمويلي يمكن أن تلعب صادرات الذهب دورا في االنتقال إلى اقتصاد أكثر تنويعا في مصادره، وخاص

لكن إمكانيات زيادة صادرات الذهب ينبغي  (القسم خامسا من هذا الموجز يحلل صادرات الذهب بمزيد من التفصيل). المؤقت
أال تحول االنتباه عن حقيقة أن إيرادات الموارد الطبيعية لم تساعد في بناء رأس المال للمستقبل، وذلك ألسباب تعود في 

إن السودان بحاجة ملحة إلى تطبيق نظام الستثمار إيرادات  ى االنخفاض الشديد في معدالت المدخرات العامة.معظمها إل
وضاعت الفرصة التي أتاحتها  النفط والذهب وغيرهما من الموارد الطبيعية في رأسمال طويل األجل وتنويع مصادر اقتصاده.

وستساعد الموارد الطبيعية  ية تمثل فرصة لمعالجة هذه التحديات الهيكلية.طوال عشر سنوات، لكن األزمة الحال الطفرة النفطية
 المتبقية في تخفيف االنتقال، لكنها لن تحل ما يواجه السودان من مشكالت اقتصادية ومالية عاجلة.

 
   2012برنامج التقشف في يونيو  :  ثالثا: التعديالت قصيرة األجل لألزمة 

 

 
وكان  .مجموعة واسعة النطاق من اإلجراءات لتضييق العجز في الموازنة االتحادية 2012اقترحت الخطة المالية في يونيو 

لمفاوضات حول ترتيبات اقتسام إيرادات هذا استجابة متأخرة إلى حد ما للنقص في اإليرادات النفطية، وهو ما نجم عن تأخر ا
وتتضمن إجراءات التقشف  النفط مع جنوب السودان واالفتراضات المفرطة في التفاؤل عند وضع التوقعات الخاصة باإليرادات.

2Fتعديالت في جانبي اإليرادات والمصروفات من الموازنة. 2012التي أعلنت عام 

3  
  
 
 
 
 

                                                           
في المائة من إجمالي الناتج المحلي  3.5، فقد كان مخططا أن يكون هناك عجز مالي كبير قدره   2013 ورغم استمرار هذه اإلجراءات في عام   3

في المائة، مما يعكس التوقعات  30ومن الُمتوقع أن ترتفع اإليرادات بحوالي  ). 2012في المائة في عام  4(مقارنة بنسبة  2013في موازنة عام 
في المائة من إجمالي الناتج  8.6وُيتوقع كذلك أن يصل مجموع اإليرادات إلى  ى النفط والذهب وتحصيل الجمارك. المتفائلة فيما يتعلق بالتعدين عل

)، مع استهداف أن يكون مجموع اإلنفاق عند نسبة 2012في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام  7.8(مقارنة بنسبة  2013المحلي في عام 
 .2012في المائة في عام  11.8مقارنة بنسبة  2013لناتج المحلي في عام في المائة من إجمالي ا 11.9
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 توقعات اإليرادات واإلجراءات
 

تستند إجراءات التقشف المالي إلى افتراضات أكثر واقعية عن إيرادات النفط، وهي خطوة مهمة تجاه قبول الحقائق المالية 
فقد أزيلت من الموازنة المعدلة افتراضات  جديدة.ال

بمستويات مرتفعة للغاية بشأن الرسوم المرتبطة 
بالنفط من جنوب السودان، والتي كانت تبلغ 

مليار جنيه  6.6التوقعات بشأنها في البداية 
في المائة من مجموع اإليرادات في  28سوداني (

ة، كانت لكن في الموازنة المعدل الموازنة األصلية).
 18.7التوقعات بشأن مجموع إيرادات الحكومة تقل 

ورغم أن  في المائة عنها في الموازنة األصلية.
األصلية كانت تأخذ في اعتبارها  2012موازنة 

الفاقد الهائل في اإليرادات نتيجة انفصال جنوب 
السودان، فقد عوضت ذلك بوضع افتراضات شديدة 

واستنادا  بطة بالنفط.التفاؤل بشأن رسوم العبور المرت
في المائة، وهو ما كان سيسمح بزيادة في اإلنفاق  7إلى هذه االفتراضات، كان من المقدر أن تزيد مصروفات الحكومة 

 ).01-2012موجز اقتصادي، عدد رقم  -السودان اإلنمائي على المستوى االتحادي والوالئي (لمزيد من التفاصيل، انظر 
 ):5وعدلت موازنة التقشف المعدلة االفتراضات األصلية لتجعلها أكثر واقعية (الشكل 

 
في المائة  20وفقا للموازنة المعدلة، كان من المقدر أن ترتفع اإليرادات الضريبية بنحو  إجراءات اإليرادات الضريبية. •

وكان من المتوقع أن تتحقق هذه الزيادة في اإليرادات الضريبية عن طريق رفع أسعار  نة بالموازنة األصلية.مقار 
 10في المائة) وضريبة التنمية على الواردات (من  17إلى  15الضرائب، ويشمل هذا ضريبة القيمة المضافة (من 

  لمائة).في ا 30إلى  15في المائة) وضريبة أرباح الشركات (من  13إلى 
أعلن برنامج التقشف أيضا إجراءات لزيادة اإليرادات غير الضريبية بما في ذلك  إجراءات اإليرادات غير الضريبية. •

  بيع أصول عامة وخصخصة شركات عامة.
 

 خفض المصروفات
 

) مقارنة مليار جنيه سوداني 2.6في المائة ( 8.6على جانب المصروفات، خفض برنامج التقشف اإلنفاق الحكومي 
غير أن خفض اإلنفاق لم يكن كافيا لتعويض النقص في  بالموازنة األصلية، وذلك من خالل مجموعة واسعة من اإلجراءات.

مليار جنيه  6.9مليار جنيه سوداني في الخطة المالية المعدلة (من  8.8اإليرادات، مما زاد من العجز المالي المتوقع إلى 
ضوء الضعف الشديد في إمكانيات السودان للحصول على تمويل خارجي وهشاشة السوق وفي  حسب التوقعات األصلية).

http://www.google.com.et/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsiteresources.worldbank.org%2FINTSUDAN%2FResources%2FSudan_Economic_Brief-May_2012.pdf&ei=G4SGUJHLCOXo0QGCxoHIDA&usg=AFQjCNEBQI-21RX5UkVBEHSHbcOHpHXiDg
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المالية المحلية، فإن الفجوة المالية اآلخذة في االتساع تثير مخاوف بشأن ما يمكن تمويله فعليا بدون الحاجة إلى اللجوء إلى 
 رئيسية في جانب المصروفات فيما يلي:وتتمثل التغييرات ال التضخم بوصفه وسيلة لضبط أوضاع المالية العامة.

كان من المتوقع أن يأتي معظم الخفض في المصروفات  خفض المصروفات كان يتركز بشدة في اإلنفاق اإلنمائي. •
من إجراء خفض كبير في خطط غير واقعية لإلنفاق اإلنمائي، سواء على المستوى االتحادي أو الوالئي، في حين أن 

 2.6في المائة ( 50.9إذ تم خفض اإلنفاق اإلنمائي االتحادي  بقي في معظمه دون تغيير. مجموع اإلنفاق الجاري
ومن ناحية أخرى، فإن  مليار جنيه). 0.6في المائة ( 8.3مليار جنيه) والتحويالت اإلنمائية للحكومات الوالئية 

في المائة وبقيت التحويالت  9.5اد اإلنفاق الجاري على تعويض العاملين بالحكومة االتحادية (الرواتب واألجور) ز 
 ).6الجارية للحكومات الوالئية دون تغيير مستواها بالموازنة األصلية (الشكل 

في حين أنه من الواضح أن خطة الموازنة  •
اإلنمائية السابقة غير الواقعية كانت تحتاج إلى 
تعديل، فإن حجم الخفض أثار مخاوف بشأن 
المساحة المالية المتاحة لإلنفاق اإلنمائي في 

ويجب أن يلعب اإلنفاق اإلنمائي دورا  المستقبل.
سنى وضعه على رئيسيا في االقتصاد كي يت

وفي ضوء ما يواجه  مسار للنمو أكثر استدامة.
السودان حاليا من قيود مالية شديدة، فسيكون 
من األهمية بمكان التركيز على كفاءة نظام إدارة 

ويمكن أن تتمثل مجاالت  االستثمارات العامة.
التركيز الواعدة في إعداد مشاريع مالئمة (بما 

اءات التقييم في ذلك اختيار المشاريع وٕاجر 
وتعد  المسبق) ووضع إجراءات للرصد والتقييم.

خطة حديثة إلنشاء وحدة متخصصة بوزارة المالية واالقتصاد الوطني تكون مسؤولة عن إعداد المشاريع خطوة في 
وبالمثل، فإن زيادة مستوى الكفاءة في الجانب الجاري من الموازنة سيمثل مصدرا مهما لخلق  االتجاه الصحيح.

 احة في المالية العامة لالستثمارات العامة األكثر ضرورة.مس

 تضمنت خطة التقشف المالي أيضا اإللغاء التدريجي لدعم الوقود وٕاعادة تنظيم آثاره التنازلية وكذلك التكلفة. •
ات وفي ضوء زيادة وارد مليار جنيه). 0.6في المائة ( 21.6وخفضت الموازنة المعدلة الدعم على الوقود بنسبة 

السودان من البترول المكرر لتلبية الطلب المتنامي على الوقود فإن هذا سيكون شكال أكثر أهمية لضبط أوضاع 
ومن شأن جعل أسعار الوقود أكثر تأثرا بأوضاع السوق أن يسهم في تدعيم أوضاع المالية العامة،  المالية العامة.

لكن هذا االنتقال ينبغي إدارته بقدر من  رف األجنبي.وكذلك تخفيف الضغوط الناجمة عن زيادة الطلب على الص
وتظهر التجارب الحديثة في نيجيريا وموزامبيق أنه توجد فئات ذات نفوذ في الحضر تساند استمرار  الحرص والحيطة.

 هذا الدعم.

 مقابل 2012 موازنة( الرئيسية اإلنفاق مكونات في التغييرات: 6 الشكل
 )السودانية اتالجنيه بمليارات المعدلة، الموازنة

  حسابات ،)الوطني واالقتصاد المالية وزارة( 2012 المعدلة الموازنة: المصدر
 الدولي البنك

 الوقود دعم التمويل تكلفة

 الواليات إلى التنموية التحويالت

االتحادية التنموية النفقات  

 الخدمات/والسلع ألجورا
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لع إلى زيادة أسعار الوقود وتنامي الضغوط على العملة المحلية يواصالن دفع األسعار في أسواق السرابعا: 
 مستويات قياسية جديدة

 

 
واصل التضخم ارتفاعه للشهر الثاني عشر على التوالي في 

. وواصل معدل التضخم اتجاهه الصعودي المثير 2012عام 
 46.5، حيث وصل إلى 2012للقلق، والذي بدأ في منتصف 

في المائة في ديسمبر (الشكل  44.4في المائة في نوفمبر و
كون معدالت نوفمبر وديسمبر بذلك ضعفي معدل وت ).7

. ويرجع الصعود الصاروخي 2012التضخم في أوائل 
من  للتضخم في األساس إلى الزيادة الضخمة في أسعار عديد

السلع الغذائية األساسية مثل لحوم األبقار والضأن والحبوب 
ويعكس  ).8والخضر واللبن وزيت الطهي والفواكه (الشكل 

تكلفة النقل (نتيجة لإللغاء التدريجي لدعم الوقود) هذا ارتفاع 
وزيادة تكلفة السلع األساسية المستوردة (نتيجة لخفض قيمة 

  الجنيه السوداني مقابل الدوالر األمريكي).
 

ويبرز التضخم الجامح في السودان الحاجة إلى برنامج قوي 
لشبكات األمان، في ضوء التحديات االقتصادية واالجتماعية 

وصول معدل  الضخمة التي تواجه الفقراء والمحرومين.
مقارنة بمعدل  2012في المائة في  35 التضخم السنوي

في المائة،  17وهو  2012التضخم السنوي المستهدف لعام 
وهو هدف أعلن في "منشور سياسات بنك السودان المركزي 

وفي الواقع فإن معدل التضخم سيبقى على  ".2012للعام 
األرجح في مستويات شديدة االرتفاع في ضوء استمرار 

لية وما يصاحب ذلك من نقص الضغوط على العملة المح
 اإلمدادات في البنود المستوردة.

 
 
 
 
 
 
 

السوق في المتداول الصرف سعر  

 

السوق في السائد الصرف سعر التضخم التضخم خمالتض السوق في السائد الصرف سعر التضخم  

 من بأكثر السودان في الغذائية المواد أسعار ارتفاع: 8 الشكل
 )كيلوغرام/سوداني جنيه( 2010 عام منذ ضعفال

 لإلحصاء المركزي الجهاز: المصدر
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 صدمة اإليرادات النفطية تتحول سريعا إلى عجز ضخم في الحساب الخارجيخامسا: 
 

انفصال جنوب السودان الميزان التجاري من فائض ضخم دفع 
 0.7فقد سجل الميزان التجاري عجزا كبيرا قدره  إلى عجز كبير.

بعد أن سجل عجزا  2012مليار دوالر في الربع األول من عام 
وسجل  .2011مليار بين شهري يوليو وديسمبر  2.6قدره 

ر دوالر مليا 0.9حساب المعامالت الجارية أيضا عجزا قدره 
، ويمثل ذلك استمرارا لالتجاه السلبي 2012بين يناير ومارس 

، حين تحول 2011للمعامالت الجارية والذي بدأ في منتصف 
مليار دوالر في النصف األول من  2.7فائض مفاجئ قدره 

مليار دوالر في  2.7إلى عجز كبير بنفس القدر وهو  2011
عزز من هذه ومما  ).9النصف الثاني من العام (الشكل 

االتجاهات االنخفاض الحاد في الصادرات بشكل عام والذي ال 
 يمكن تعويضه بزيادة صادرات الذهب وخفض الواردات نتيجة لألزمة االقتصادية:

 
 940( 2012زادت الصادرات في الربع األول من  •

 769السابق (مليون دوالر) زيادة طفيفة عن الربع 
مليون دوالر) لكنها مازالت أقل من ربع ما كانت عليه 

فلم ُتسجل أية صادرات من النفط الخام  قبل االنفصال.
منذ انفصال جنوب السودان والذي كان يشكل في السابق 

ولم  درات.افي المائة من مجموع الص 80أكثر من 
ماليين دوالر في  110تتجاوز قيمة الصادرات البترولية 

في المائة فحسب من  11.7الفترة ذاتها، مما يشكل 
 ).10مجموع الصادرات (الشكل 

 
ترتفع هيمنة الذهب على مجموع الصادرات ارتفاعا  •

فقد سجلت صادرات الذهب في الربع األول  سريعا.
مليون دوالر أي نحو ست مرات  644مستوى قياسيا بلغ 

وارتفعت نسبة صادرات الذهب  الصادرات البترولية. حجم
في المائة من  70إلى مجموع الصادرات أيضا إلى نحو 

في المائة خالل فترة ما قبل  10مستوى يقل عن 
ويبدو أن زيادة أهمية الذهب في  ).10االنفصال (الشكل 

الصادرات أمر حتمي حيث تتبع الحكومة استراتيجية 

المصدر: النشرة االقتصادية، بنك السودان المركزي (العدد 
14/2012( 
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لكن، لن يؤدي زيادة صادرات الذهب إال إلى  في تعويض النقص الفوري في النقد األجنبي.استخدام صادرات الذهب 
 تخفيف مؤقت وجزئي في االختالالت الشديدة الحالية في الميزان الخارجي في ضوء عمق األزمة االقتصادية الحالية.

ك لخلق االقتصاد ذي القاعدة الواسعة وعلى النقيض، يجب تطبيق استراتيجية للتنمية االنتقالية والطويلة األجل، وذل
لكن الصادرات غير الذهب، باستثناء المنتجات  وتنويع هيكل الصادرات، مما يسمح بتنمية اقتصادية جديدة مستدامة.

في  30في المائة حيث شكل  18.1وفي الواقع فقد انخفضت الصادرات غير الذهب  البترولية، تظهر اتجاها ثابتا.
 ب من مجموع الصادرات.المائة تقريبا فحس

 

مليار دوالر  1.95سجل مجموع الواردات  2012في الربع األول من  تراجع مجموع الواردات ربعين متتاليين. •
وشمل هذا االنخفاض جميع التصنيفات ما يعكس النقص الشديد في  في المائة عن الربع السابق. 18.7بانخفاض 

في المائة  30ونتيجة لذلك انخفاض الواردات الغذائية  لع محل الطلب.النقد األجنبي المطلوب بشدة الستيراد الس
وٕاضافة إلى الضعف الشديد في أداء  ).11في المائة (الشكل  9.3في المائة ومعدات النقل  23.7واآلالت 

الصادرات، فإن ضعف الواردات سيؤدي على األرجح إلى انكماش األنشطة االقتصادية عن طريق الحد من إمدادات 
 السلع الالزمة لألعمال واالستهالك.

 
تنامي الضغوط أدت في النهاية إلى خفض قيمة الجنيه السوداني لكن الضغوط نحو خفض العملة أكثر من سادسا: 

 ذلك مازالت باقية وتتسم ثقة األسواق بالضعف
 

نامية نحو خفض العملة في أدت الضغوط المت
النهاية إلى تغييرات في سياسة الصرف 

. ونظرا 2012األجنبي في مايو ويونيو 
للنقص المتنامي في النقد األجنبي والضبابية 
المحيطة باالنتهاء من المفاوضات المتعلقة 
باالنفصال، وصل سعر صرف العملة المحلية 

 جنيه 7.1في السوق الموازية السائدة أكثر من 
 ).12للدوالر الواحد في نهاية ديسمبر (الشكل 

ودفع الفارق الكبير بين سعر السوق وسعر 
الصرف الرسمي البنك المركزي إلى اعتماد 
سلسلة من اإلصالحات في نظام سعر 

من  ففي مايو، سمح البنك المركزي لشركات الصرافة المرخصة والبنوك التجارية بتحديد سعر للعملة المحلية قريب الصرف.
جنيه للدوالر  2.67في المائة من  65يونيو، قام البنك المركزي بخفض سعر الصرف الرسمي  25وفي  سعر السوق الموازية.

يوليو. ونظرا للتوقعات اإليجابية  9جنيه للدوالر منذ  4.398وبقي سعر الصرف الرسمي عند مستوى  جنيه للدوالر. 4.42إلى 
) تراجع سعر الصرف 1(انظر اإلطار  2012والتعويض بين الخرطوم وجوبا في سبتمبر  بشأن االتفاق على رسوم عبور النفط

 

 السوق في السائد الصرف وسعر الرسمي الصرف سعر: 12 الشكل
 )أمريكي دوالر لكل سوداني جنيه( 2012 ديسمبر – 2009 يناير

الرسمي الصرف سعر السوق في السائد الصرف سعر   

 المركزي السودان بنك: المصدر
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لكن  جنيه للدوالر معوضا إلى حد كبير الخفض الكبير في قيمة العملة خالل األشهر السابقة. 5.5في السوق الموازية إلى 
 الضغوط الشديدة على العملة المحلية مازالت قائمة.

 
 ة حديثةتطورات سياسي :1اإلطار 

فقد كسر مؤتمر قمة رئاسي بين الجانبين في  .يبشر التقدم السياسي الحديث بالتحول إلى تقدم اقتصادي أيضا في السودان
. ويتضمن االتفاق أن يدفع جنوب السودان 2012أغسطس  3الجمود وأدى إلى اتفاق مؤقت على النفط في  2012يوليو 

مليار دوالر من  3.028وعالوة على ذلك، سيقدم جنوب السودان  ر للبرميل.دوال 9.48رسوما على عبور النفط مقدارها 
  المساعدات المالية االنتقالية المباشرة للسودان خالل السنوات الثالث ونصف السنة القادمة.

 
 22بين  وكان مؤتمر القمة بين الرئيسين البشير وسيلفا كير سبتمبر. 3ويستأنف الجانبان المفاوضات في أديس أبابا في 

في التوصل إلى اتفاق تضمن النفط وأربع حريات والمنطقة المنزوعة السالح وكذلك قضايا تتعلق  ناجحا 2012سبتمبر  27و
غير أنه لم يتسن التوصل إلى حلول فيما يتعلق بأبيي والمشاكل  بالتجارة والمعاشات التقاعدية والمتأخرات والتعاون االقتصادي.

 فاقية تنسيق بشأنها.الحدودية والتي وقعت ات
 

ورغم التحديات الحديثة مازال نظام سعر الصرف يواجه ضبابية وضغوطا نحو الخفض وسط مشاعر سلبية في السوق 
فالفارق بين سعر الصرف بالبنوك التجارية  ومازالت الفروق بين أسعار الصرف المختلفة في السودان كبيرة: .بشكل عام

وسجل سعر الصرف بالبنوك  غم منح البنوك التجارية مرونة أكبر في تحديد أسعارها.والسعر الرسمي يتسع مرة أخرى ر 
وفي الوقت  في المائة عن سعر الصرف الرسمي. 20جنيه للدوالر، أي بزيادة نحو  5.7التجارية في منتصف سبتمبر حوالي 

إلى  2012سائدة والذي ارتفع في أكتوبر ذاته، مازال سعر الصرف بالبنوك التجارية تقل عن سعر الصرف بالسوق الموازية ال
  جنيهات للدوالر. 6حوالي 

 
وبشكل عام، يمثل إجراء السلطات التاريخي لخفض قيمة العملة خطوة على الطريق الصحيح وأخبارا مشجعة لتنويع 

ت الحساب ومن شأن هذا الخفض أن يساعد على تخفيف اختالال االقتصاد بقيادة الصادرات والسيما في قطاع الزراعة.
وسيؤدي استعادة القدرة التنافسية السعرية لسلع التصدير الرئيسية في السوق العالمية على األرجح إلى تحسن الميزان  الخارجي.
وعلى جانب  وقد يسمح خفض قيمة العملة أيضا بتخفيف الضغوط المتنامية على احتياطي النقد األجنبي المتناقص. التجاري.

عملة سيزيد أيضا من الضغوط على األسعار المحلية عن طريق زيادة فاتورة االستيراد وخاصة السلع آخر، فإن خفض قيمة ال
وفي النهاية، فإن اتساع الفروق مرة أخرى بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف بالبنوك التجارية وسعر السوق  الغذائية.

امالت النقد األجنبي واالنتقال إلى سعر صرف رسمي قريب من الموازية يستدعي منح البنوك التجارية مزيدا من المرونة في مع
  سعر السوق.


