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 ان:النشرة االقتصادية للسود
 2013استعراض موازنة السودان لعام 

 

 البنك الدولي 

 السودان

 النشرة االقتصادية القطرية 
 01-2013العدد رقم 

 2013مايو/أيار 
 

هذه سلسلة من النشرات الموجزة عن 
آخر التطورات وقضايا السياسات 

االقتصادية في السودان، ينشرها البنك 
 الدولي. 

 شكر وتقدير: 
تعتمد المذكرة على مصادر البيانات الرئيسية 

التالية: النشرة االقتصادية (بنك السودان 
المركزي)؛ والموجز اإلحصائي للتجارة 

ن المركزي). ال يتوافر الخارجية (بنك السودا
حالياً تحديث للمعلومات من المطبوعة الفصلية 

لبنك السودان المركزي "العرض االقتصادي 
 والمالي".

مايكل جيجر، مسلم األمير، وتورو  المؤلفون:
 نيشيوكي 

 مسلم األمير رئيس فريق العمل:
 باولو زاكيا الخبير االقتصادي األول:

 بابلو فاجنزيلبرمدير القطاع: 
 

  ترسل المالحظات على هذه الوثيقة إلى:

mgeiger@worldbank.org، 
malamir@worldbank.org ،

  pzacchia@worldbank.orgو
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أوال. عرض عام وملخص  

 

 

 
2013P0Fالسودان لعام  موازنةيلقي هذا الموجز نظرة مفصلة على 

1
P :لثالثة أغراض رئيسية  

i. ؛ موازنةافتراضات االقتصاد الكلي التي بنيت عليها الإواقعية  تقييم 
ii.  المنصوص عليها في البرنامج الثالثي لإلنقاذ  السياساتبأهداف تقييم هيكل النفقات المقترحة ومدى ارتباطها

 ؛ )2013-2011االقتصادي (
iii. المتوقع الحصول عليها من جنوب  المالية اإلنتقاليةمساعدات اللرسوم النفط و  موازنةتقييم اآلثار المحتملة على ال ،

 ، على النحو المخطط حاليًا.موازنةالسودان، في التغلب على أوجه القصور في ال

ربما التي ، 2013معدلة محتملة لعام  موازنةومن شأن الفحص الدقيق لهذه القضايا أن يكون ذا أهمية كبيرة في إعداد 
P1Fبين السودان وجنوب السودان 2013كون هناك حاجة إليها في ضوء اتفاق مارس ي

2
P . كما توجد آثار أيضًا على عملية

للحد من  الكاملة اإلستراتيجيةالمؤقتة للحد من الفقر، وٕاعداد  اإلستراتيجية، والتي ستتزامن مع تنفيذ 2014عام  موازنةوضع 
 . الفقر

السودان فيما يخص التعديل المالي  موازنةتفرض تداعيات انفصال جنوب السودان تحديات مهمة على عملية وضع 
في وقت دخول سلسلة إجراءات  2013 موازنةوقد جاء إعداد واالقتصادي الكلي وتشجيع إعادة التوجيه الهيكلي لالقتصاد. 

النشرة االقتصادية 3TUجراء االنفصال. (انظر من اإلصالح االقتصادي حيز التنفيذ، لمعالجة التردي في الوضع االقتصادي 
). ومن بين التحديات الرئيسية إدارة التعديل المالي في أعقاب الصدمة االقتصادية 2012U3Tالنصف الثاني من عام  ،للسودان

االقتصادي وتحسين الحوافز المقدمة الكبيرة، مع الحفاظ على أدنى حد من التأثير على الفقراء والفئات الضعيفة؛ وتعزيز التنوع 
 للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، ال سيما في مجال الزراعة. 

اتخاذ إجراءات تصحيحية معقولة لالقتصاد الكلي  تجاه 2013 موازنةويشير التحليل الوارد في هذا الموجز إلى قصور 
وما زالت آثار انفصال جنوب استجابة للصدمة التي تلقتها إيرادات النفط، وتشجيعًا إلعادة إنعاش القطاع غير النفطي. 

أضاف مزيدًا من الضغوط على االقتصاد، مما تسبب  2013ن عدم التوصل إلى اتفاق حتى مارس أالسودان تتكشف، كما 
في استمرار العجز الخارجي والداخلي، والتضخم، والمصاعب االقتصادية على السكان وتفاقمها. وفي ظل هذه الظروف 

 الراهنة المسائل التالية: موازنةالتثير الصعبة، 

) 2014-2012لإلنقاذ االقتصادي ( السنوات الثالثألغراض برنامج  واضح كيفية مساندة الموازنةالغير من ما زال  •
 في عدد من المنتجات الزراعية، فضًال عن زيادة الصادرات؛  2013لتحقيق االكتفاء بحلول عام 

من المرجح أن تنخفض نفقات التنمية االتحادية، بشكل كبير، ال سيما في الزراعة. ويتوقع أن يكون النخفاض نفقات  •
التحتية في البالد. وتعد نتائج المفاوضات الناجحة التي لبنية ا في ظل تدنيالتنمية االتحادية أثر ارتدادي كبير 

                                              
. 2012ديسمبر/كانون األول 19المقدم من الحكومة السودانية، وصدق عليه المجلس الوطني في  2013 موازنة، على مشروع 2012ديسمبر/ كانون األول  3وافق مجلس الوزراء في  1

 ). 2014-2012، والثانية في إطار "البرنامج الثالثي لإلنقاذ" (2011يوليو/تموز  9وتعد هذه الموازنة الثالثة في أعقاب انفصال جنوب السودان في 
ن بموجب ، حدثت انفراجة كبيرة بين السودان وجنوب السودان مما يسر تحسين الوضع األمني وتدفق النفط. وسينجم عن ذلك تدفق إيرادات مهمة للسودا2013مارس/آذار  12في  2

 لنمو.يشير إلى وجود مخاطر متنامية على االستقرار وا 2012اتفاقيات النفط. إال أن بطء تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة في سبتمبر/أيلول 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/02/21/000356161_20130221125126/Rendered/PDF/754930BRI0Suda00Box374332B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/02/21/000356161_20130221125126/Rendered/PDF/754930BRI0Suda00Box374332B00PUBLIC0.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/02/21/000356161_20130221125126/Rendered/PDF/754930BRI0Suda00Box374332B00PUBLIC0.pdf
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طويل ا، ولكن يلزم وضع نهج استراتيجي أجريت مؤخرًا بعد االنفصال فرصة للحكومة لعكس هذا االتجاه إلى حد م
 األجل لمعالجة بقية التحديات الهيكلية؛

ذي ال يزال مصدر قلق رئيسي لالقتصاد في كبح جماح معدل التضخم المستمر في االرتفاع، وال الموازنةال تسهم  •
، وذلك بسبب 2013مرشح لالستمرار في عام  2012عام ال ذو الخانتين العشريتين فيالوطني؛  فمعدل التضخم 

، واختناقات العرض الناتجة عن القيود باإلستدانة من البنك المركزيالموازنة عجز ويل موتنقص النقد األجنبي، 
القطاع الخاص.  وهذا االتجاه لزيادة التضخم من شأنه أن يضيف مزيدًا من الضغط االقتصادي  التي تعيقالهيكلية 

صول و على الفقراء والفئات الضعيفة. وكما هو الحال في العديد من البلدان، فإن الفقراء في السودان أقل قدرة على ال
الستثمار في األوراق المالية المقترنة بمؤشر، لى آليات مالية تحمي القيمة الحقيقية لدخولهم وأصولهم (من خالل اإ

السكان األكثر ثراء، حيث  ما يواجههأكبر مبدرجة على سبيل المثال). كما يواجهون ارتفاع معدالت التضخم الفعلية 
إن ينفق الفقراء أكثر دخولهم على الغذاء. وهكذا، ففي حال قادت أسعار المواد الغذائية التضخم الكلي إلى االرتفاع، ف

 السكان األكثر فقرًا سيتضررون بقدر أكبر نسبيًا؛

العمالت األجنبية وتقلبات أسعار الصرف من الشواغل الرئيسية أيضًا، حيث تفرض تحديات  نقصال تزال ضغوط  •
السودان إلى  موازنةعلى االستقرار االقتصادي والتوازنات المالية، وعلى خدمة الديون المحلية واألجنبية. وتحتاج 

 من تدابير السياسات لمعالجة المصادر الهيكلية لنقص النقد األجنبي.  مزيجخدام است

. فبناء على توقعات اإلنتاج في جنوب 2013عام  موازنةومن شأن تنفيذ االتفاق مع جنوب السودان أن يساعد أوضاع ال
 1.7بنحو  2013، يقدر تدفق األموال من جنوب السودان إلى السودان في النصف الثاني من عام 2013السودان لعام 

تدفقات بهذا ال. و )ةنتقاليإ ماليةمليار ج.س. كمساعدات  1مليار ج.س. كرسوم عبور النفط، و 0.7مليار جنيه سوداني (
في المائة من إجمالي الناتج المحلي (مع  2.7نقطة مئوية، إلى  0.6الحالي بمقدار  الموازنة الحجم من شأنها أن تخفض عجز

من إجمالي  في المائة 3.3تساوي المتغيرات األخرى). ومن ناحية أخرى، ففي حالة إبقاء العجز عند مستواه الحالي البالغ 
 األصلية. موازنةبالنقاط مئوية مقارنة  5ستزيد اإلنفاق بنحو  2013الناتج المحلي، فإن األموال الواردة في عام 

وآثارها 2013 لموازنةثانياً. العناصر األساسية 

 
 

Uالعجز والتمويلU  

 2012في المائة من إجمالي الناتج المحلي عام  2.8من  2013عام  موازنةيتوقع زيادة العجز المالي اإلجمالي في وثيقة 
 ا يتمثل فيويواجه الوضع المالي في السودان تحدي. )1الشكل ( 2013 عامفي المائة من إجمالي الناتج المحلي  3.3إلى 

وقد أظهر التوازن المالي  في مواجهة االحتياجات الملحة ألجندة التنمية (أي "إنجاز الكثير باستخدام القليل"). موازنةتوحيد ال
بمقدار  2013عام  زنةمواوجود عجز متزايد منذ االنفصال عن جنوب السودان. وترجع الزيادة المتوقعة في العجز المالي في 

نقطة مئوية من إجمالي  0.7نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي إلى الزيادة في إجمالي اإليرادات المتوقعة بمقدار  0.5
 نقطة مئوية. 1.2الناتج المحلي، مقابل زيادة في النفقات بمقدار 
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، على نحو متفائل، تمويل معظم العجز موازنةوتفترض ال
في المائة من إجمالي  72عن طريق االقتراض الداخلي (

العجز المالي)، نظرًا لمحدودية القدرة على الحصول على 
والقسم األكبر من التمويل تمويل خارجي، بصفة عامة. 
قطاعات غير البنكية (مثل الداخلي يأتي من االقتراض من ال

شهادات المشاركة الحكومية، وشهادات االستثمار الحكومية، 
والصكوك)، بينما يتوقع أن يصل التمويل النقدي من البنك 

في المائة من إجمالي الناتج المحلي.  0.8المركزي إلى 
في  28مليار دوالر ( 1.1ويتوقع أن يبلغ التمويل الخارجي 

مليار دوالر منها في  0.7المائة من إجمالي العجز المالي)، 
مليون دوالر منح. وسيأتي القسم األكبر  400صورة قروض و

البنك اإلسالمي للتنمية، و من المسحوبات من الصين، 
  الصناديق العربية، واألمم المتحدة ووكاالتها.و 

غير أنه بالنظر إلى الشعور بهشاشة السوق المحلية، نتيجة لالحتماالت االقتصادية المجهولة، فإن االعتماد المالي على 
، معارضاً بذلك هدف استقرار األسعار، ومؤججاً للتضخم على األجلين القصير 2013عام في التمويل النقدي مرشح للزيادة 

لتمويل الداخلي تحديات هائلة على استقرار األسعار المحلية، ومقدار االئتمان المتاح ويفرض االعتماد الكبير على اوالمتوسط. 
 للقطاع الخاص، وتكلفة التمويل. 

Uاإليرادات 

اإليرادات اإلجمالية توقعات متفائلة بأن  موازنةال تتضمن
في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أي  8.6إلى ستزيد 

، مدفوعة إلى 2012نقطة مئوية عن عام  0.7أعلى بمقدار 
إيرادات النفط.  ةليحصحد كبير بالتحسن السريع المرتقب في 

يتوقع أن تتضاعف إيرادات النفط مرتين تقريبًا،  )2الشكل (
في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمقدار  2.0إلى 
في  24. وتشكل إيرادات النفط 2012في المائة في عام  1.1

في المائة في  50المائة من إجمالي اإليرادات، في مقابل 
. 2008فترة األعوام التسعة التي انتهت عام  المتوسط خالل

وتستند توقعات إيرادات النفط الحالية بصفة حصرية إلى 
  اإلنتاج المرتقب من آبار النفط السودانية. 
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برميل يوميًا عام  ألف 150برميل يوميًا في العام األول بعد االنفصال، إلى  ألف 115توقع أن يزيد إنتاج النفط من كما يُ 
جراء الحالة األمنية من . وتخطط الحكومة لزيادة كفاءة إنتاج حقول النفط الحالية، وٕاعادة تشغيل الحقول المعطلة 2013

أن يصل إنتاج النفط  أصالً  ليات التنقيب الجديدة عن النفط. حيث كان من المخططوالنزاعات اإلقليمية، إضافة إلى تشجيع عم
، إال أن هذا المستوى من اإلنتاج لم يتحقق بعد، نظرًا لتعرض حقل هجليج 2012برميل يوميًا بنهاية عام  ألف 180إلى 

. وينتج 2012حرب الحدودية في أبريل وجيز له من جانب جيش جنوب السودان والالحتالل بسبب االالنفطي الكبير للتخريب 
 61( 6مزيج دار من القطاع و برميل يوميًا)،  ألف 56( 2/4برميل يوميًا من مزيج النيل من قطاعي  ألف 121السودان حاليًا 

  برميل يوميًا). 4000( 17برميل يوميًا)، ومزيج النيل من القطاع  ألف

في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالمستوى الفعلي المتحقق  6.5توقع أن تنخفض اإليرادات غير النفطية إلى يُ 
وال تزال  في المائة بالقيمة الحقيقية. 2.5، وهو ما يكافئ انخفاضاً قدره 2012من إجمالي الناتج  المحلي في  6.7البالغ 

إلى حد  االنخفاضن ثالثة أرباع إجمالي اإليرادات (بما فيها المنح األجنبية). ويعزى هذا اإليرادات غير النفطية تشكل أكثر م
في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بما يصل إلى  5.1كبير إلى انخفاض تحصيل الضرائب، المتوقع أن تبلغ نسبتها 

بالدرجة األولى انخفاضًا في حصة الضرائب غير المباشرة في إجمالي اإليرادات من  ، مما يعكس2012 عامفي المائة  5.6
في المائة من  0.6في المائة عن نفس الفترة.  كما يتوقع أن تزيد المنح األجنبية قليًال لتصل إلى  55في المائة إلى  65

 المائة من إجمالي اإليرادات.  في 7، وأن تشكل 2012في المائة عام  0.5إجمالي الناتج المحلي، في مقابل 

الواردة في  سيقع الموقف المالي اإلجمالي تحت ضغط شديد في حالة عدم تحقق التوقعات المتفائلة عن اإليرادات النفطية
. 2012 موازنة بالداء الفعلي مقارنة 2013في المائة عام  9وتشير توقعات اإليرادات اإلجمالية إلى حدوث نمو قدره  .موازنةال

في المائة، عند  79بلغ نسبة ضخمة تويعزى هذا التوقع إلى حد كبير إلى التنبؤ بحدوث زيادات سريعة في إيرادات النفط، ب
مقارنة بتلك إليرادات ل االداء الفعليبداية تدفق اإلنتاج الجديد، الذي يقدر بنحو ربع اإليرادات اإلجمالية. وبطبيعة الحال فإن 

بالغة األهمية في صافي النواتج المالية. وسيتوقف مستوى اإليرادات على نوعية النفط الجديد القادم،  التوقعات المتفائلة ستكون
جين مختلفين من مزيج النفط وهو ما من شأنه أن يؤثر على تحقق تلك التوقعات على أرض الواقع. وينتج السودان حاليًا منتَ 

ناك سوى القليل من المصافي التي تعالج مزيج دار، إال أن التجربة أثبتت مزيج النيل ومزيج دار. في البداية، لم يكن ه :الخام
. ونظرًا لقدرة أسواقهأنه يحظى اآلن بقبول أوسع. وقد زاد سعر هذا المزيج تدريجيًا من مستواه المبدئي المنخفض، وتوسعت 

، فيجب عليه بذل جهود موازنةي لعجز الاحتواء التمويل النقدضرورة السودان المحدودة على الحصول على التمويل الخارجي و 
من خالل سياسات ضريبية وٕاجراءات إدارية لزيادة اإليرادات بصورة أكثر استدامة وذلك منسقة لتوسيع القاعدة الضريبية، 

 وتوزيع العبء الضريبي بصورة أكثر تكافؤًا وشفافية.

Uالنفقات: 

في المائة  10.7في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في مقابل  11.9إلى  موازنةتوقع أن تزيد النفقات اإلجمالية في اليُ 
في المائة من إجمالي الناتج  9.3. ويعزى هذا االتجاه إلى نفقات الحكومة االتحادية، والتي يتوقع أن تزيد إلى 2012عام 

. وتأتي هذه الزيادة بسبب السياسات التي توجه المزيد من المخصصات إلى 2012 عامفي المائة  8.4المحلي، في مقابل 
في  12في المائة)، ورواتب الموظفين (زيادة  17شراء السلع والخدمات (زيادة و في المائة)،  81(زيادة  اإلستراتيجيةدعم السلع 
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ى عكس نية الحكومة المعلنة رفع الدعم عن المتصاص معظم الزيادة، عل اإلستراتيجيةالمائة). ويخصص الدعم على السلع 
 الغذاء والوقود في األجل القريب، وضد مشورة صندوق النقد الدولي. 

في المائة  2.3في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل  2.5يتوقع أن تزيد نفقات التنمية اإلجمالية زيادة طفيفة إلى 
على المستوى االتحادي، فإنه مرشح . إال إنه لدى النظر في اإلنفاق اإلنمائي 2012 عاممن إجمالي الناتج المحلي 

في المائة، وبذلك يكون قد تعرض، من بين  1.4إلى  2012في المائة من إجمالي الناتج المحلي في  1.8لالنخفاض من 
تحادي من إجمالي النفقات إلى حد األشد. حيث انخفض نصيب اإلنفاق اإلنمائي اال للتخفيضبنود إنفاق الحكومة االتحادية، 

على  2012و 2011في المائة في عامي  21في المائة و 25في المائة من إجمالي النفقات مقابل  15كبير ليصل إلى 
التوالي. ومن شأن ذلك أن يقوض دور اإلنفاق اإلنمائي االتحادي بالغ األهمية في تيسير االنتقال إلى عهد ما بعد االنفصال، 

ة إعادة توجيه إطار النمو االقتصادي باتجاه نموذج نمو ذي قاعدة واسعة (مثل تطوير البنية التحتية في المناطق وفي مساند
النقل للزراعة، وال سيما الري؛ الكهرباء والطاقة؛ و  الموازنةفي  التحاديالريفية). ويخصص النصيب األكبر من اإلنفاق اإلنمائي 

، ومن الحكومات الوالئية). ويبدو أن هذا النمط يعكس واقع أن المسؤولية الرئيسية عن الصحة والتعليم بيد 3الشكل (والطرق 
ثم، فهي ال تشكل حصة يعتد بها من اإلنفاق اإلنمائي الوطني. وال ينفي ذلك الضرورة البالغة لإلنفاق الرأسمالي على المرافق 

للبنية التحتية في البالد، وهو الوضع الذي يجب معالجته من خالل  السيئةة التي تحقق صالح الفقراء، وخاصة في ظل الحال
 تحسين التخطيط لالستثمار العام.

 

بزيادة كبيرة في التحويالت اإلنمائية  2013عام  موازنة تَِعدُ 
في المائة من إجمالي  0.5االتحادية إلى الواليات (من 

ومن المتوقع في المائة).  1.1إلى  2012 عامالناتج المحلي 
 في المائة 2.3من  الوالياتأن تزيد التحويالت إلى حكومات 
في المائة  2.6إلى  2012من إجمالي الناتج المحلي عام 

في المائة في  144؛ ويرجع ذلك إلى زيادة بمقدار 2013عام 
في المائة من إجمالي  22التحويالت اإلنمائية، تشكل 

في المائة من إجمالي النفقات في عام  21النفقات، في مقابل 
تصف حالة من االنتقال  موازنة. وبذلك، فإن ال2012

التدريجي لإلنفاق اإلنمائي من المستوى االتحادي إلى المستوى 
، مع الحفاظ على المستويات العامة، إن لم يكن زيادتها الوالئي

قليًال. وفي هذه الحالة سيكون من الضروري متابعة هذه 
حتى الوالئية ، مع بناء القدرات موازنةهات في التخطيط للالتوج

 تضطلع بهذه المسؤولية الجديدة.

وفي حين تتسق هذه الزيادة مع التزام دستور السودان االنتقالي بنقل مسؤولية تقديم الخدمات األساسية إلى الحكومات 
قابلة للتحقيق في ضوء الضيق السائد  2013 موازنة، فما زال من غير الواضح ما إذا كانت الزيادة المقترحة في الوالئية
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كما إنه من غير الواضح كذلك كيفية ترجمة التحويالت اإلنمائية االتحادية الزائدة إلى مشاريع فردية.  في الوضع المالي.
ت عن التحويالت اإلنمائية لكل والية على حدة يوحي بعدم وجود أي تحليل فنقص المعلومات التفصيلية على مستوى الواليا

مستبصر.  وعلى الرغم من أهمية هذا التحول العام في تخصيص الموارد، إال أن تحقيق هذه التحويالت اإلنمائية إلى 
بشأن اإليرادات، وتوفر التمويل  ةموازنتوقعات المتفائلة للالعلى أرض الواقع سيتوقف على تحقيق  الحكمالمستويات األدنى من 

على التمويل الخارجي أحد الشواغل الرئيسية، نظرًا لتدهور أوضاع  إلنمائيالخارجي والداخلي. ويبقى االعتماد المفرط لإلنفاق ا
ن التذبذب الشديد في مصادر التمويل األجنبية لتمويل الدولية واإلقليمية. كما أالتعاون االقتصادي والمالي مع مؤسسات ا

بشأن التمويل الخارجي، والذي يأتي إلى حد كبير من شركاء  الموازنةوطبيعتها الدورية تشير إلى الحاجة إلى واقعية افتراضات 
 السودان في الخليج والصين. 

دم االستقرار المستمرة في االقتصاد الكلي ال تعكس ظروف ع 2013السودان لعام  موازنةثالثاً. االفتراضات االقتصادية ل

 
 

 
U والنمو االقتصادي 2013عام  موازنةافتراضات: 

متفائلة  2013عام  موازنةاالفتراضات األساسية للحكومة في 
للغاية، إذا ما أخذ في االعتبار األزمة الحالية، حيث يتوقع 

 3.6أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 
في المائة، في مقابل معدالت النمو السلبية التي يتوقعها 

المرفق االفتراضات  1يقارن الجدول صندوق النقد الدولي. 
مع التقييم الوارد  2013 زنةموااألساسية لحكومة السودان في 

في تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة 
 موازنة). وتبرز المقارنة الموقف التفاؤلي ل2012(سبتمبر 

، والتي تفترض حدوث نمو اقتصادي كبير، بينما في 2013
المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش اقتصادي، 

في ظل ترقب استئناف دات العامة. ولكن وانخفاض في اإليرا
 يمكن إعادة النظر في تلك التوقعات.إنتاج النفط 

، بينما تبين سجالت النمو على مدى السنوات الثالث الماضية بوضوح األثر 2013حدوث نمو في عام  موازنةتتوقع ال
ووفقًا لصندوق النقد الدولي، كان النمو سلبيًا في كل من جراء انفصال جنوب السودان. من االقتصادي الهائل على السودان 

. وعلى العكس، تتوقع الحكومة السودانية قيمة إيجابية 2013، ويتوقع أن يكون سلبيًا أيضًا عام 2012و 2011عامي 
ود بصفة أساسية إلى التحسن في إجمالي ، حيث ترى هذا االتجاه العكسي يع2013إلجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 

في المائة. ويتوقع أن يزيد نصيب  34الناتج المحلي غير النفطي، فضًال عن الزيادة في إنتاج النفط (الشمال فقط) بنسبة 
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؛ في حين كان نصيب 2012في المائة عام  5في المائة، في مقابل  7قطاع النفط من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 
 . 2007في المائة عام  15ع من إجمالي الناتج المحلي قبل االنفصال القطا

والمصادر المتوقعة لهذا الزخم الجديد في النمو واإلسهام القطاعي (مثل، الزراعة والصناعة والخدمات) الواسع نسبيًا في النمو 
النشاط االقتصادي في السودان قد استعاد  في التفاؤل. بل يصعب القول، في الحقيقة، إن كان ةعن الواقعية ومفرط ةبدو بعيدت

عافيته على مدى األشهر األخيرة. وهذه الرؤية تساندها توقعات صندوق النقد الدولي التي تعزو انكماش إجمالي الناتج المحلي 
قتصاد إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ويعكس تقلص قدرات االستيعاب الداخلي في اال 2013الحقيقي عام 

 )4الشكل نتيجة التعديل المالي (

يزيد االنخفاض الكبير في قطاع النفط مقارنة بما كان عليه 
في فترة ما قبل االنفصال المخاوف بشأن الميزان الهيكلي 
وتعزيز القطاعات غير النفطية، التي تعد ضرورية لتحقيق 

ويتسق  .)5الشكل ( النمو المستدام وجهود الحد من الفقر
نمو جديدة، التي وردت  إستراتيجيةذلك مع الدعوة إلى وضع 

. كما 2009في مذكرة البنك الدولي االقتصادية القطرية لعام 
أن االنخفاض الكبير في إسهام  قطاع النفط في النمو 
االقتصادي في أعقاب االنفصال يعد تذكيرًا قويًا بمدى الحاجة 

ديات االقتصاد الكلي إلى تنويع االقتصاد، إضافة إلى تح
والحوكمة في األجل القريب. ومن حسن الطالع أن السودان 
يمتلك ثروات كبيرة من عوامل اإلنتاج بخالف النفط، لم تستغل 

 بعد بالقدر الكافي.

الزراعة  يرجع السبب وراء التحدي األساسي الذي يواجه آفاق نمو القطاع غير النفطي بالسودان إلى ضعف قطاعي
وهذا يؤكد على ، حيث أصبحا عائقًا أمام جهود دعم وسائل كسب العيش األساسية للسكان وٕايجاد فرص عمل.  والصناعة

السودان االضطالع بها لمعالجة المعوقات الرئيسية التي يواجهها القطاع غير النفطي؛  موازنةالجهود الهائلة التي يجب على 
من بينها زيادة اليقين االقتصادي والقدرة على التنبؤ، وتخفيض تكاليف المعامالت وٕاقامة البنية التحتية الضرورية والمؤسسات 

وحيثما كان نقص البنية التحتية يعيق النمو في المجاالت  التي من شأنها أن تساعد على اندماج أسواق السودان المتباينة. 
ذات اإلمكانات االقتصادية القوية، فمن شأن إجراء قدر ما من االستثمار في البنية التحتية أن يكون حيويًا في ضمان نجاح 

القطاع المالي  نميةشأن ت لإلنعاش االقتصادي. وباإلضافة إلى ذلك، من اإلسعافيالسياسات الموصى بها في البرنامج الثالثي 
لعب تللقطاعات اإلنتاجية المناسبة، أن  االئتمانية والمالية المناسبةهدف توفير الخدمات وذلك ب، بشيء من الحرص والتحوط

، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في أوجه الضعفدورًا هامًا في الحد من المخاطر و 
 ات غير النفطية لالقتصاد. القطاع
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Uاستمرار احتماالت النقص في الصرف األجنبي:  

أن تضيق االختالالت الخارجية،  2013عام  موازنةتتوقع 
بفضل سعر الصرف الثابت، على وذلك وٕان بقيت كبيرة، 

ج.س. للدوالر  4.42الرغم من المبالغة في قيمته (
وتظل الميزة الكبيرة في أسواق الصرف الموازية  األمريكي).

سببًا للقلق، باإلضافة إلى االنخفاض الحاد في إيرادات 
الصادرات النفطية، واالنخفاض األخير في االستثمار األجنبي 

. حيث قفز سعر )6الشكل (المباشر، وتباطؤ التحويالت 
صرف العملة المحلية في السوق السوداء الموازية إلى أكثر 

، 2013ج.س. للدوالر األمريكي في أواخر فبراير  6.9من 
ج.س.  6.5الذي كان  2012عن سعره في أواخر  زيادةً 

تحسن سعر  2013للدوالر األمريكي. وفي أواسط مارس 
جزئي  تغييرالصرف في السودان تحسنًا كبيرًا، مما أدى إلى 

في االنخفاض الكبير في قيمة العملة، مدفوعًا بالتوقعات 
.  يجابية في أعقاب اتفاقية السالم الشامل التي أبرمت مؤخراً اإل

وسيتعين على الحكومة السودانية أن تعالج مشكلة ازدواج سعر 
من خالل إجراء  –في السوقين الرسمية والسوداء  –الصرف 

 السعر الرسمي للعملة.في خفض الالمزيد من 

ن السياسات التدخلية للحد من الضغط على سوق الصرف األجنبي وسد الفجوة بين اعتمد بنك السودان المركزي عددًا م
وقد أتاحت هذه اإلجراءات مهلة مؤقتة من أجل "التقاط األنفس"، ولكنها لم تعالج  سعر السوق الرسمية والسوق السوداء.

مصدر نقص النقد األجنبي، الذي يحتمل أن يكون ذا طبيعة هيكلية (البنك الدولي، المذكرة االقتصادية القطرية عن السودان، 
اسات لسعر الصرف لمعالجة هذه المشكلة في ). ويحتاج السودان إلى مجموعة من السياسات الهيكلية والنقدية، وسي2009

االختالالت الخارجية. ويتعين عليه تنويع قاعدته االقتصادية، وتوسيع نطاق قطاعي الزراعة والصناعات التحويلية المحلية، 
عامالت والحد من االعتماد على الواردات. ويبرز هذا أهمية الحاجة إلى إظهار مرونة في سعر الصرف للبنوك التجارية في ت

الصرف األجنبي، وتحريك سعر الصرف الرسمي ليكون أقرب إلى سعر السوق من أجل إعادة بناء احتياطيات النقد األجنبي. 
كما إن السماح بتخفيض قيمة العملة المحلية سيخفف من الضغوط المتصاعدة على االحتياطيات الدولية المتضائلة. ومن 

عرض األسعار المحلية لمزيد من الضغوط، نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات، ال سيما في ناحية أخرى، فإن تخفيض قيمة العملة سي
 األصناف الغذائية.
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Uعدم االستقرار الكبير والمستمر في األسعار 

حدوث انخفاض في معدل التضخم السنوي  موازنةتتوقع ال
، 2013في المائة في عام  22لمؤشر أسعار المستهلك إلى 

 46( 2012 عاموهو أقل كثيرًا من المستوى الفعلي المسجل 
وتعزو الحكومة  .)7الشكل () 2012في المائة في ديسمبر 

السودانية هذا االنخفاض المتوقع إلى تطبيق سياسة نقدية 
خالل مراقبة االقتراض من البنك المركزي، انكماشية، من 

وضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا. ويتوقع انخفاض معدل 
 15إلى  2012في المائة عام  38نمو العرض النقدي من 

في المائة. وهناك عدد من تدابير السياسات قصيرة األجل 
الرسوم  غاءللحد من التضخم تم تنفيذها مؤخرًا، بما في ذلك إل

 مركية على الواردات والرسوم اإلدارية على الحبوب. الج

في المائة  20سيظل التضخم على األرجح فوق مستوى 
على مدى األشهر المقبلة، ما لم يحدث تحسن كبير في 
النقص الشديد في النقد األجنبي وما يصاحبه من اختناقات 

في  48وقد بلغ معدل التضخم السنوي  على جانب العرض.
في المائة منذ  40وظل متجاوزًا  2013المائة في مارس 

(ثالثة أمثال معدل التضخم قبل االنفصال).  2012يوليو 
وكما هو الحال في العديد من البلدان، فإن الفقراء في 
السودان أقل قدرة على الحصول على آليات مالية تحمي 

ر في القيمة الحقيقية لدخولهم وأصولهم (من خالل االستثما
األوراق المالية المقترنة بمؤشر، على سبيل المثال). كما 
يواجهون ارتفاع معدالت التضخم الفعلية على نحو أكبر من 
السكان األكثر ثراء، حيث ينفق الفقراء أكثر دخولهم على 
الغذاء. وهكذا، ففي حال قادت أسعار المواد الغذائية ارتفاع 

رًا سيتضررون بقدر التضخم الكلي، فإن السكان األكثر فق
ويرجع السبب إلى حد كبير إلى تلك الحلقة  أكبر نسبيًا.

المفرغة للعملة المحلية الضعيفة في السوق الموازية، الذي 
، باإلستدانة من البنك المركزيويل عجز الموازنة ميغذيه ت

ويفاقمه اختناقات العرض بسبب القيود الهيكلية على القطاع 
 .)9والشكل  8الشكل (الخاص 
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السياسة المالية والنقدية و  ةوكان الوضع التوسعي للسياس
زيادة حادة  تهحباصقد المتبع في السنوات األخيرة و االئتمانية 

في نمو النقود اإلجمالي. وزاد التوسع في عرض النقود من 
. 2012في المائة عام  38إلى  2011في المائة عام  17

ويعزى ذلك بصورة كبيرة إلى العجز المالي اإلجمالي الكبير، 
في المائة من إجمالي  3.6وصل إلى ما يقرب من  الذي

قتراض من االالناتج المحلي، وتم تمويله جزئيًا عن طريق 
 ).في المائة من إجمالي الناتج المحلي 1.5البنك المركزي (

وكان لألثر التمريري لسعر الصرف في أعقاب االنفصال تأثير 
كبير على السلع االستهالكية المستوردة، وأثر كذلك على تكلفة 
السلع المنتجة محليًا، من خالل ارتفاع تكاليف مستلزمات 
عوامل اإلنتاج المستوردة. ويعني الدور القائد لسعر الصرف 

حساسة للغاية للصدمات أن ديناميكيات التضخم في السودان 
الخارجية، وهو ما يؤكد على أهمية انفتاح االقتصاد السوداني، 
والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تعزيز القدرة التنافسية 
وتحسين الحساب الجاري الخارجي (صندوق النقد الدولي، 

2012.( 
 

 رابعاً. قضايا رئيسية ينبغي تناولها

 

 

Uبآليات التخطيط االستراتيجي الرئيسية موازنةربط ال 

الذي صيغ  ،)2014-2012لإلنعاش االقتصادي  ( اإلسعافيبالبرنامج الثالثي  2013 موازنةليس واضحًا كيفية ارتباط 
للتصدي للتحديات الراهنة التي ظهرت بسبب التحول االقتصادي في أعقاب االنفصال. حيث حددت خطة اإلنعاش االقتصادي 

في عدد المنتجات الغذائية، مثل القمح والسكر  2013العاجل غرضًا طموحًا يتمثل في تحقيق االكتفاء الذاتي بحلول عام 
السياسات  الموازنةويجب على السودان أن يمضي باتجاه "وضع الموازنات المستقبلية" لكي يضمن أن تعكس وزيت الطهي. 

، بما في ذلك تعيين المخصصات لكل من السلع المستهدفة في "برنامج اإلنقاذ اإلستراتيجية ةخطالالمنصوص عليها في 
السنوية بأغراض  الموازنة ومدى عالقة اإلستراتيجية الخطة تنفيذاالقتصادي". ومن شأن ذلك أن يساعد أيضًا مراجعة 

 الموضوعة. اإلستراتيجية

السودان أن تتصدى لتحديين بالغي األهمية يحمالن مخاطر عالية تؤثر  موازنةوتطلعًا للمستقبل، يجب على أجندة إصالح 
أوال، على تحقيق نمو اقتصادي متنوع، شامل للجميع، ومستدام، ينحاز للفقراء، وينشر الرفاهية، ويعزز السالم واألمن. 

تركز على استعادة استقرار  أن تستهدف إدارة التحول االقتصادي، من خالل تدابير سياساتالموازنة ينبغي ألجندة إصالح 
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على تحويل االقتصاد إلى بيئة أكثر تنافسية، الموازنة االقتصاد الكلي وتعزيز الظروف االقتصادية. وثانيًا، يجب أن تركز 
 إليجاد فرص تشغيل مستدام ومثمر.

األولوية لإلجراءات الهيكلية الالزمة لتوجيه البالد نحو اقتصاد ال يعتمد على الموارد، ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تكون 
. وتشير السياسات المنفذة وعلى اعتماد سياسات قادرة على تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص في القطاع غير النفطي

إلى إدراك الحكومة ألهمية استعادة استقرار االقتصاد الكلي من خالل تنفيذ  ،2011منذ انفصال جنوب السودان، في يوليو 
عمليات التعديل المالي وتعديل سعر الصرف. ومن ناحية أخرى، تتطلب إدارة التحول االقتصادي وٕايجاد فرص لنمو متنوع، 

لحوظ في مستوى تمويل التنمية وتركيبه، شامل للجميع، ومستدام، العزم على االستمرار في الزخم اإلصالحي. ويلعب التغير الم
على وجه الخصوص، دورًا أساسيًا في خلق ظروف للتنوع االقتصادي والنمو. ولكن نقص المعلومات عن التغيير في تكوين 

 اإلنفاق اإلنمائي االتحادي الموجه نحو قطاعي النقل والطاقة وبعيدًا عن قطاع الزراعة، يحول دون إجراء تحليل أعمق.

إن اعتماد الحكومة السودانية الكبير على االقتراض الداخلي من شأنه أن يزيد تكلفة التمويل ويقلل من مقدار االئتمان 
ويشير آخر تقييم لمناخ االستثمار في السودان، أصدره البنك الدولي، إلى أن نقص التمويل الرسمي  المتاح للقطاع الخاص.

P2Fن قيودًا مهمة على مؤسسات األعمال والتجار في جميع أنحاء البالدوتكلفة التمويل يمثال

3
P حيث تبلغ حصة االئتمان الداخلي .

في المائة في المتوسط في منطقة أفريقيا  45في المائة فقط، في مقابل  13.2للقطاع الخاص من إجمالي الناتج المحلي 
يقلل من استثمار  أن خاص في سوق االئتمان يتطلب من السودانجنوب الصحراء. وبالتالي، فإن التقليل من مزاحمة القطاع ال

البنوك التجارية في الشهادات الحكومية، من أجل زيادة اإلقراض لشركات القطاع الخاص. ونظرًا لغياب تكافؤ الفرص بين 
المذكرة (البنك الدولي، القطاع العام وشركات القطاع الخاص، فإن ظهور تلك المزاحمة يعني تقليل آفاق النمو للقطاع الخاص 

 ).2009االقتصادية القطرية، 

Uتعزيز تعبئة اإليرادات: 

، موازنةنظرًا لمحدودية قدرة السودان على الحصول على التمويل الخارجي والحاجة إلى احتواء التمويل النقدي للعجز في ال
ومع يحتاج السودان جهدًا متضافرًا لتوسيع القاعدة الضريبية، بأكثر من التدابير المتخذة بالفعل لتحسين تعبئة اإليرادات. 

ذلك، يتطلب هذا باألساس زيادة التركيز على الفعالية من حيث التكلفة في تحصيل اإليرادات. ويحتاج هذا إلى أال يؤخذ في 
شرة إلدارة الضرائب، ولكن التكاليف اإلجمالية لالقتصاد، بما في ذلك تكاليف امتثال دافعي االعتبار فقط التكاليف المبا

الضرائب، أيضًا. ويجب الموازنة بعناية بين غرض زيادة اإليرادات والحاجة إلى إيجاد بيئة أعمال مؤاتية لتوليد فرص العمل 
ءات إدارية لزيادة اإليرادات على أساس أكثر استدامة، وفرص الدخل، خاصة للفقراء. وسيتطلب هذا سياسات ضريبية وٕاجرا

في المائة  5.2وتوزيع العبء الضريبي بشكل أكثر مساواة وشفافية.  ومن المتوقع أن تبلغ تعبئة اإليرادات الضريبية المحلية 
في  60الضريبية .  ويتوقع أن تشكل اإليرادات 2012في المائة عام  5.5، مقابل 2013من إجمالي الناتج المحلي عام 

. والنظام الضريبي في السودان ال يزال يعتمد باألساس على 2012في المائة عام  71المائة من إجمالي اإليرادات، في مقابل 
في المائة من إيرادات الضرائب المحصلة، وتحديدًا، عن طريق  91 نسبة 2012في عام  المباشرة، والتي بلغتغير الضرائب 

تحسين تعبئة اإليرادات غير النفطية، بما في ذلك توسيع القاعدة  ضرورةالجمارك والرسوم، وضريبة القيمة المضافة. ويؤكد هذا 
 ).2012، راء  الصندوقالبرنامج الذي يشرف عليه خب الضريبية، وتحسين كفاءة النظام (صندوق النقد الدولي، تقرير

                                              
 .2009، البنك الدولي، سبتمبر/أيلول تقييم مناخ االستثمار في السودانانظر  3
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Uموازنةضمان واقعية ال: 

شدة ال تزال إمكانية التنفيذ الفعلي للزيادة المتوقعة في اإلنفاق الرئيسي في التنمية وتحقيق صالح الفقراء محل شك، نظراً ل
تتركز بشدة في اإلنفاق على  تفاألنماط السابقة لتعديل اإلنفاق في منتصف العام كاناإليرادات.  توقعاتب ةحيطالضبابية الم

يمثل تحديًا خطيرًا للتحويالت اإلنمائية االتحادية إلى الواليات،  الموازنةالتنمية في أوقات نقص اإليرادات. إن ضعف مصداقية 
ص نق وجود مما يعني ضمنًا محدودية احتماالت حماية التحويالت اإلنمائية المحولة إلى المستويات األدنى للحكومة في حالة

مراجعة اإلنفاق العام؛ حيث تعد مصداقية  ويمثل هذا استمرارًا لقضية كبرى سبق عرضها في  ).10الشكل الموارد ( في حافظة
التي تمكن الواليات من تخطيط جهودها الخاصة بالحد من الفقر بكفاءة  عقبة رئيسية أمام الالمركزية المالية الفعالة موازنةال

 واالضطالع بها.

هذا االعتماد على التمويل  في المائة من التحويالت اإلنمائية االتحادية ستمول من مصادر خارجية. 70أن الموازنة تتوقع 
في ضوء شدة التذبذب والطبيعة الدورية التي تتسم بها مصادر التمويل وذلك الخارجي للنفقات المتعلقة بالتنمية يتسم باإلفراط، 

األجنبية، والتي كانت من األسباب الكامنة وراء عدم انتظام إدارة السودان لنفقات التنمية في الماضي. وتظهر االتجاهات 
تمويل الداخلي، مما يشير إلى الحاجة التاريخية أن خطط التمويل األجنبية شهدت قصورًا إلى حد كبير في التنفيذ، مقارنة بال

بالواقعية فيما يخص التمويل الخارجي (البنك الدولي، النشرة االقتصادية للسودان، يناير الثاني  الموازنةإلى أن تتسم افتراضات 
جود ضمانات ومن المستبعد أن تكون آفاق التمويل الخارجي مواتية للسودان، في ضوء أزمة االئتمان العالمية وعدم و ). 2013
 رئيسية.

 للبنود الواردة في نفقات الحكومة  السودانية (%) موازنة. معدل تنفيذ ال10الشكل 

 
 المصدر: وزارة المالية واالقتصاد الوطني وتقديرات خبراء البنك الدولي.

 موازنةخامساً. اآلثار المحتملة التفاق مارس مع جنوب السودان على ال

 
 

 
إن نتائج المفاوضات الناجحة التي أجريت مؤخرًا بعد االنفصال من المرجح أن تخفف من عبء التعديالت على التوازنات 
المالية في السودان إلى حد ما في المدى القصير، ولكن يلزم وضع نهج استراتيجي طويل األجل لمعالجة بقية التحديات 

نفط الجنوب المار عبر البنية التحتية النفطية للسودان، وحزمة  عبوربعد االنفصال رسوم  امويتضمن  اتفاق الهيكلية. 
مساعدات مالية انتقالية من جنوب السودان إلى السودان. ونظرًا لعدم إدراج رسوم خطوط األنابيب وال المساعدات المالية 
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تدفقات نقدية، سيسهم في تخفيف قصير األجل للضغوط يصاحبه من قد ، فإن توقيع االتفاق، وما 2013 موازنةاالنتقالية في 
. ومع ذلك، وحيث إنه سيلزم بعض الوقت للوصول إلى كامل تدفقات النفط المتوقعة الموازنةالمالية المباشرة الواردة في 

 وصادراته، فإن التمويل الفوري المتوقع سيكون محدودًا. 

، يقدر تدفق األموال من جنوب السودان إلى السودان في النصف 2013فبناء على توقعات اإلنتاج في جنوب السودان لعام 
مليار ج.س.  1مليار ج.س. كرسوم عبور النفط، و 0.7مليار جنيه سوداني ( 1.7بنحو  2013الثاني من عام 

نقطة مئوية، إلى  0.6الحالي بمقدار  المالي . وتدفقات بهذا الحجم من شأنها أن تخفض العجز)مالية إنتقاليةكمساعدات 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي (مع تساوي المتغيرات األخرى). ومن ناحية أخرى، ففي حالة إبقاء العجز عند  2.7

نقاط مئوية  5ستزيد اإلنفاق بنحو  2013من إجمالي الناتج المحلي، فإن األموال الواردة في عام  3.3مستواه الحالي البالغ 
جراء التعديل المالي من  لتخفيض كبيراألصلية. وٕان كان ثمة تركيز على اإلنفاق على التنمية، الذي تعرض  الموازنةبمقارنة 

خالل العام الماضي، فإن التدفقات المالية الواردة من إعادة استئناف تدفق النفط يمكن أن تسمح للسلطات بزيادة النفقات 
من إجمالي  المائةفي  3.3مائة (مرة أخرى، على افتراض بقاء العجز عند في ال 40بأكثر من  الموازنةاإلنمائية المدرجة في 

نفقات أخرى، في صالح الفقراء، واالتفاق الذي تم التوصل ر النفقات اإلنمائية، أكثر من أي الناتج المحلي).  وبصفة عامة تعتب
لي المكتسب، في إعادة تحديد أولويات إليه حديثًا في مارس/آذار  يمكن أن يمثل فرصة لالستفادة من بعض التخفيف الما

 اإلنفاق في اتجاه يحقق صالح الفقراء.
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 المرفق
 2013 موازنة: االفتراضات الرئيسية في وثيقة 1الجدول 

 البند

2013 
مستهدف 

وزارة 
 المالية

واالقتصاد 
 الوطني

صندوق النقد 
 الدولي

 المادة الرابعة
 228.5 294.6 إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق (مليار ج.س.) 

 0.6- 3.6 معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%)
     إسهام القطاعات المختلفة في إجمالي الناتج المحلي

 .. 34.8 الزراعة    
 .. 18.5 الصناعة   
 .. 46.7 الخدمات   

 17.0 22.0 متوسط معدل التضخم (%)
 .. 4.42 سعر الصرف

 68.1 72.2 عرض النقود (مليار ج.س.)
 17.4 25.0 معدل نمو عرض النقود (%)

     الحكومة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي موازنة
 14.1 8.6 إيرادات عامة ومنح أجنبية %     
 32،225 25،211 قيمة اإليرادات العامة والمنح األجنبية (مليون ج.س.)     

 39،638 35،004 اإلنفاق العام (مليون ج.س.)       
 17.3 11.9 اإلنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي (%)       
 3.2 3.3 إلى إجمالي الناتج المحلي % الموازنةعجز        
 7،413 10،047 (مليون ج.س.) الموازنةعجز        
 .. 0 موارد إضافية (مليون ج.س.)       
 .. 0.0 الموارد اإلضافية إلى إجمالي الناتج المحلي %       
 2.6 0.8 اقتراض الحكومة من البنوك إلى إجمالي الناتج المحلي %      
اقتراض الحكومة من البنوك إلى إجمالي الناتج المحلي (مليون       

 5،975 2،500 ج.س.)
 0.5 0 صافي االقتراض الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي %      
 2.9 3.1 صافي االقتراض الداخلي إلى إجمالي الناتج المحلي %      



 

ة|  16 ح ف  ص
 

 1،197- 2،674- الميزان التجاري (بماليين الدوالرات األمريكية)
 5،406 4،516 الصادرات     

 1،918 363 النفط        
 3،488 4،153 الناتج غير النفطي        

 6،603 7،190 الواردات     
 المصدر: وزارة المالية واالقتصاد الوطني وصندوق النقد الدولي

 


