
  :دخل جملس الوزراء يف الوضع احلاىل 

نري ان البنك املركزى اسهم يف العديد من احملاوالت حلل أ زمة تذبذب سعر الرصف وذكل من خالل املنش

وارت الىت حاولت ان حتد من هذا  التذبذب ولكن الوضع من سئ اىل اسوأ  وانه لطاملا سهر موظفي البنك

الاقتصادى حالت دون ذكل حيت عىل املس توي العاملى لوجود عىل ان يصبح بغد افضل ولكن الظروف  

الازمه العامليه الىت الزالت تؤثر عىل اقتصادايت ادلول الغنيه والناميه وذكل ل ن املشلكة يف ال ساس عاملية 

وان احلظر الاقتصادي عيل السودان الزال يؤثر سلبا عىل الاقتصاد السوداين وحنن نقارب عيل العرشين عا

احلظر  .م من   

وان أ غلب الاقتصاديني  ينادون ابالنتاج والانتاجيه ملالقاة النقصان يف املوارد وذكل  لزايدة  الصادرات  و  

 الىت  من خاللها تس تجلب العمةل  الصعبة )ادلوالر ( للبالد .

عن ادلوالر واكيف املتندي املرصيف  الاول جلامعة السودان العاملية اكن مقرتح  التحول اىل معةل جديد بدال 

ن املقرتح اليوان الصيىن وذكل نس بة حلجم الاس ترياد من مجهوريه الصني واذلى ميثل نس بة  كبرية  تقارب 

% من اجاميل الواردات ابملزيان التجاري واقرتحت ايضا نظام التسوايت الانيه بني ادلولتني كام فعلت ق08

 طر وسلطنة عامن والربازيل وفزنويال  .

نتاج البد من توفر عوامل الانتاج اي البنيه التحتيه )الطرق واملواصالت واليت سعت وزارة النولزايدة  الا

عادة تشغيل القطارات( وايضا توفري املواد اخلام املس توردة للتشغيل و  قل بتحسيهنا من خالل االتفاقيات وا 

يه من خالل المتويل احلكويم و هو الامر اذلي جيعل من زايدة الانتاج بصعوبه  والبد من توفري البنيه التحت 

اس تخدام )نظام البوت( وذكل الن القطاع اخلاص  ليس دليه املقدره عيل الاستامثر  طويل الاجل نس به لع

دم الاس تقرار الاقتصادي فلك هذه املقرتحات جتعل من موقف البنك املركزي وحماوالته اجلادة واملس مترة  

س متره لتشجيع البنو  التجارية  جلذب الوداعع من خارج القطاع يف مواهجه لك هذه الضغوطات وحماوالته امل 

 املرصيف دلاخهل.

ايضا اكنت عاعقا مس متر .وعدم التنس يق الاكيف بني البنك املركزي ووزارة املالية يف وضع الس ياسات الاقت 

 صادية وكذكل الوزارات اخملتلفة مبختلف مسمياهتا.

مع البنك املركزي لتنفيذ ورمس خططه اليت تتوافق مع الوضع الاقتصوذلكل البد من تظافر اجلهود واال سهام 

ادي وذكل من خالل اصدار قرار س يادي من اجلهات العليا جملس الوزراء بتكوين هيئه او جلنه مس متره بقي

اده البنك املركزي و وزاره املاليه العاده تقيمي املنشورات واللواحئ اليت اصدرت حللول مؤقته وظروف خمتلفة

حيت ال تتناقض مع بعضها البعض حيت ولو اضطرت ايل تغيري القوانني نفسها اليت جعلت لتنظمي اجملمتع من  

 خالل املراس مي ادلس توريه اليت حتفظ للمواطن حقه ولدلوهل هيبهتا كيف وحنن سةل غذاء العامل

 

 



-: السوداين العامةل الاجنبيه يف القطاع املرصيف  

كفاءة الوظيفيه و املعرتف هبا خارجيا من الكفاءات الوطنيه اليت تعمل يف دول املهجر واليت تأ سست من اال

لواقع املرصيف واملايل الوطين و اليت سامهت يف العديد من البدلان الاجنبيه يف وضع اللبنة الاساس ية للنظا

سودان والزالت ادلول العربيه تبحث وم املرصيف الاساليم و اليت تأ سست من  واقع التطبيق املرصيف ابل 

تتفاكر يف التجربة السودانيه يف املالية الاسالميه.   

و ان النظام املايل الاساليم السوداين المنوزج يف لك الاحباث و يف لك املناس بات و املؤمترات واملنظامت 

يه مبالزياي )والهيئات الاسالمية عيل سبيل املثال ال احلرص جملس اخلدمات املاليه الاسالم  IFSB) و اجمللس

العام للبنو  و املؤسسات املالية ابلبحرين و العديد من املؤسسات املاليه الاسالميه العامليه اليت تعمتد عيل 

خرباءان املرصفيني وتعرتف  هبم لوضعهم املمزي  ومسعهتم املاليه ذات الكفاءة العالية.   

يم  ميتاز السوداين اي اخلربات الوطنية ابلصفه الاساس ية الامانويف اخلليج العريب بل العامل العريب واال سال

ة و كونه مرصيف تعجز العبارات عن وصفة وذكل للمزيات اليت يمتتع هبا من واقع التدريب و تطبيق س ياسا

نت و لواحئ بنك السودان املركزي واخلربة اليت تاكد أ ن تتجاوز أ ربعني عاما من التطبيق للاملية اال سالمية وا

اجلهاز املرصيف الوحيد يف العامل اذلي يقوم بتطبيق املالية اال سالمية ابلاكمل.   

و عىل الرمغ من ذكل جند ان نس بة ليست ابلقليهل من العامهل الاجنبيه)املوظف غري السوداين( اليت تعمل 

واليت متثل حوايل س تونيف جمالنا املايل  و مببالغ دوالريه هاعةل جتاوزت ال عرشة مليون دوالر س نواي تقريبا 

مليون جنيه )مليار ابلقدمي( ابلسوق املوازي )السوق الا 048مليون جنية س نواي ابلسعر الرمسي وحوايل  

سود( اي اذا قارانها مع رأ س مال املرصف املرصح هل من قبل البنك املركزي وبعد س ياسة توفيق ال وضاع

ذا قارانه  س نوات تساوي مرص  3ا برأ س املال ال جنيب خالل توافق متاما رأ س مال مرصف حميل جديد وا 

 ف أ جنيب جديد ومك تساوي من حصيةل قمية ادلواء والسلع الرضورية ؟؟؟

وقد يقول البعض يه س ياسة املرصف التجاري اخلاص وهذا حصيح ولكن أ قول أ ن املبالغ تدفع ابدلوالر بدال

هذا النوع من العامةل للندرة أ و للمعرفة ال دارة رؤو عن العمةل الوطنية كام يف سائر البدلان اليت حتتاج ملثل  

ذا ما قا س ال موال الكبرية وهذا غري موجود ابلسودان ل ن جحم رأ س املال يف املصارف السودانية ضعيف ا 

رانه ابملصارف العاملية ابخلارج وان اخلربات اليت تأ يت من اخلارج ليس لها أ ي دور فاعل يف الاقتصاد السودا

منا ال عادة تدوير النقود داخل ادلوةل وليس التحويالين وا  عكس متاما وذكل ل ن اس تخدام العامةل الوطنية اي ا 

 ت للخارج. 

وان الس ياسة املالية ابلبنك املركزي اكنت سابقا تعطي البنو  ال جنبية فقط حق تعيني املدير العام اكجنيب 

وتوفر العمةل ال جنبية مسحت الس ياسة النقدية ل ولكن يف فرتة اتفاقية السالم والاس تقرار النس يب لالقتصاد 

% من العامةل للبنو  ال جنبية تكون لغري السودانيني!!! أ ما الآن فالوضع تغري كثريا 08لبنك املركزي حلوايل 

 وأ صبحت الهجرات ايل اخلارج يف ذايدة مس مترة للبحث عن العمل خارج السودان 



اين تنحرص يف جنس يات عربية نتفوق علهيا خارجيا من حيث الكفاوان نوعية العامةل ابلقطاع املرصيف السود

 ءة فهل مه يتفوقون علينا يف املالية اال سالمية واترخينا املمزي فهيا داخليا ؟؟؟؟    

ال  و ان هذا الوضع سابقًا ليس هل الاثر الكبري نس بة للموارد املمزيه لدلوهل  اين اري اس تزناف للموارد ليس ا 

يعمل معاانه الاقتصاد يف معليات الصادر و جلب املوارد اخلارجية و ان الاس ترياد اصبح هل او اما الان اللك 

لوايت اكملواد الرضوريه و ال دوية و ذلكل فان حش النقد الاجنيب و الفارق الكبري بني السعر الرمسي و السع

 ر املوازي اذلي يصل للضعف او اكرث .

طي الاولوايت حقها و الاجابة عىل هذه الاس ئةل؟البد للبنك املركزي ان يقف عندها ليع  

/ هل اخلربات املرصفيه احمللية غري اكفية لتغطيه العجز  يف العامةل؟0  

/ و هل جحم القطاع املرصيف حيتاج ملثل هذا النوع من العامةل الاجنبية؟2  

حمللية؟/ و هل جحم املبالغ الىت تدفع ملثل هذا النوع من العامةل يتوازن مع العامةل ا3  

/ و هل احلوجة للمناصب العليا يف البنو  التجارية ان تكون بنس بة عالية جدًا اجانب؟؟4  

/ و هل يصعب للبنك املركزي ان يضع لواحئ و س ياسات ملثل هذا النوع من العامةل الالجنبية ؟5  

صصات اليت متنح للعامةل الو / و هل مت مراجعة جحم املبالغ احملوةل للخارج ومقارنهتا مع اجاميل املرتبات و اخمل6

 طنية؟؟

/ و ملاذا تكون الادارة العليا لكها او احلجم الاكرب اجانب؟7  

% لها تقرير س نوي عن التغيري والاضافة؟08وهل النس بة احملددة من قبل البنك املركزي واملقدرة   

 وهل جحم املرتبات اليت تدفع لهذه العامةل حمددة ومرصوده ؟

 وهل يمت مراقبة املبالغ ابلعمةل ال جنبية اليت تدفع هلم حبيث ال يمت بيعها يف السوق املوازي؟

 وملاذا تدفع اساسا بعمةل غري العمةل الوطنية احملددة ابلسعر الرمسي ؟؟؟

 هذه بعض التساؤالت اليت البد من التفاكر فهيا ومعل دراسة مس تفيضة عن أ مهية وجودمه من عدهما 

أ ن أ كرب بنك من حيث حقوق امللكية يف العامل أ ن املدير اال قلميي واملس ئول عن أ فريقيا بشلك عاواس تحرض 

دارهتا ابلاكمل سودانيني ويه تمتتع ابس تق م هو سوداين اجلنس ية للكفاءة وادلراية وان بعض البنو  ال جنبية ا 

 رار وتطور ملحوظ .

ارج سواء من القطاع املرصيف و القطاع املايل بشلك عام و او ما يقلقين الهجرة املس مترة للعامةل احمللية للخ  

س تخدام عامةل اجنبيه بأ ضعاف ما حيصل علية العامةل احمللية البد من النظرة املس تعجةل ملثل هذا النوع من الت

بل مبنشورات مكثل املنشورات اليت مس 2807وظيف ومراجعة الس ياسة النقدية ليس ابنتظار العام القادم 

%.08ل هذا النوع من العامةل أ ن تكون حت ملث  

ص[  ٨::٨ ٧١ /٧١] Dr:taha: مل   52.070من خالل حتليل الوداعع املرصفية ابلعمةل احمللية والبالغ قدرها

% حسب نرشة املعلومات املرصفية ابحتاد املصارف السوداين04.0يون نصيب البنو  الاجنبية مهنا حوايل 



ادي واملايل /بنك السودان املركزي   وايضا لها نصيب مقدر من الودوالعرض الاقتص 2805يناير/ديسمرب  

%  من اجاميل الوداعع املرصفية ابلعملتني احمللية واحلرة والبالغ عددها بهناية02اعع ابلعمةل احلرة تقريبا أ كرث من 

مليون. 63.005م حوايل 2805ديسمرب    

ة منه عبارة عن احتياطي قانوين ومبالغ ابلعمةل الص اي ان رأ س املال ال جنيب للمصارف ابلسودان نس بة كبري 

 حبة حمتفظ هبا ابلبنك املركزي  وأ ن استامثراهتا بنس بة كبرية يف الاستامثر غري املبارش 

 وذلكل التوجيه البد أ ن يمت للزراعة والصناعة وتشجيع الصادر والتمنية الاقتصادية 

حلكومية أ و العمليات الاستامثرية احلكومية ابلعمةل احمللية وعدم السامح ملثل هذه البنو  ابس تقطاب الوداعع ا  

 والبد من زايدة رأ ساملها أ سوة ابلبنو  ال جنبية يف اي دوةل عربية 

متوقع وان اكن غري ذكلولو مت احتساب العاعد عيل هذه البنو  لنجد أ ن فرتة اسرتاد رأ س املال أ قل مما هو 

فلامذا لك هذه الرواتب ادلوالرية العالية وذكل ل ن هذه البنو  تستمثر ابرابهحا داخل السودان   

ان ما أ عنيه عن دور العامةل غري السودانيني يف القطاع املرصيف ضعيف جدا وذكل لضعف ادلور اذلي تقوم 

  لضعف رأ س مالها به البنو  ال جنبية نفسها يف التمنية الاقتصادية وذكل

وان البنو  ال جنبية تنافس البنو  الوطنية يف الوداعع املرصفية احمللية اي اهنا غري موجه التوجيه السلمي ذل

كل تأ يت عبارة ال حاجة للعامةل غري السودانيني وذكل ل ن املنتجات اليت تس تخدهما هذه البنو  ليست ابليش

وان الكفاءات الوطنية يه اليت تدير هذه املنتجات وما عيل هذه الء اجلديد عيل القطاع املرصيف السوداين 

ال التوقيع )اي امضاء انبليون( ويتعاطون املبالغ ادلوالرية العالية وك هنم مه الساكن ال صليني   عامةل ال جنبية ا 

ال القليل مهنم وان هذه ادلول اليت ال مر الآخر أ ن هذه العامةل تنحرص يف دول ليس مه أ حصاب هذه البنو  ا 

لهيا ال غلب مهنا يف قانوهنا ال تسمح ابلعمل يف مثل هذه املهن اي اهنا تعطي ال ولوية للعامةل الوطنية.  ينمتون ا   

دارات ابلرشاكت التابعة أ و ما  ن العديد مهنم أ ما ممثلني جمللس ا  وال تقف العامةل ال جنبية عند هذا احلد بل ا 

داخل السودان واس تحرض أ ن أ حد موظفي بنك من البنو  ال جنب شابه ذكل اي ان هلم طرق اخري للعمل 

موظف سوداين ؟؟؟؟ 38ية راتبه يساوي راتب   

ماكنياهتم وكفاءاهتم ال اان ال أ رفض وجود خذه العامةل ل ن لنا عامةل سودانية تعمل خارج البالد ولكن راجعوا ا 

جيده وان فرص العمل متوفرة ملا فكروا يت خلقت هلم السمعة اجليدة ولو أ ن الظروف الاقتصادية ابلسودان

ابلهجرة للخارج.   

 ولو اكنت الظروف جيده اي ان :

نتاج يف زايدة  أ و أ ن معدل المنو مرتفع أ و ان ادلخول جيده  أ و ان الاقتصاد معايف والصادرات يف تزايد واال 

حلجم الكبري امللحو أ سعار الرصف منخفضة أ و عيل أ سوأ  الفروض مس تقره وان الهجرات للخارج مل تكن اب 

ظ وان فرص العمل متوفرة اي تكفي العامةل الوطنية اليت يتخرج من جامعاهتا الآالف اخلرجيني  وان البنو  ا



لاكن ال مر  City bankأ و   HSBC Bankملوجودة هبا نظام ال نعرفه اكلنظام التقليدي حامان هللا كبنك 

 جيد وليس عليه غبار .

ذا ال نرجع للس يا سات اليت ختدم مصلحة العامةل الوطنية واحلفاظ علهيا ونزرع فهيم حب الوطن والافلامذا ا 

 س تفادة من الوالء والانامتء للوطن

ص[  ٨::٨ ٧١ /٧١] Dr:taha:  ان س ياسات البنك املركزي املتواصةل يف معلية احملافظة عيل القوة الرشاع

وازي وتقليل حدة التضخم مل تمثر  بيش ويزدادية للنقود وتقليل سعر الرصف وحماربة الاجتار فية ابلسوق امل

ال مر سوءا بعد سوء اي ان املعضةل احلقيقية مس مترة ويه ارتفاع سعر الرصف وزايدة التضخم حيت السلع 

الرضورية  واليت متثل قوت املواطن يف خطر وان املرتبات اليت يتقاضاها املواطن تتالك مع التضخم ويزداد  

 ال مر سوء بعد سوء 

نرجع ايل ان س ياسات البنك املركزي يف كونه يركز عيل الس يوةل داخل القطاع املرصيف ويرت  خارهجا يه و 

املعضةل ال ساس ية حيث أ ن حركة النقود خارج القطاع املرصيف أ صبحت يه اليت تس يطر عيل قراءات الواق

تظر حيت الساعة احلاديةع الاقتصادي ذلكل لك من يسأ ل عن سعر الرصف ال ينظر للجراعد اليوميه بل ين 

عرش ليعمل من خالل العرض والطلب سعر الرصف اي اذا اكن هناكل طلب جلهة ما بمكية كبرية يزداد الس 

عر مبارشة ل نه ينتقل عرب بورصة غري معروف من يديرها وال يوجد من  حيدد ماكهنم وال من وراءمه حس

ءات القانونية الالزمة واليت اعتربها جرامئ ضد اال ن ب تصوري وان اكن غري ذكل فلامذا ال يتخذ معهم اال جرا

 سانية)الشعب(  

فالس ياسات اليت يتبعها البنك املركزي من زايدة الاحتياطي القانوين للبنو  ومنع متويل الس يارات والعقارات

والاس بريات واس ترياد العرابت املس تعمةل والاس بريات املس تعمةل جعلت من هذه ال سواق اجتاه مبارش  

حنو ادلوالر كسلعة وان املبالغ اليت حبوزهتم جعلهتم يتاجرون ابدلوالر بدال عن التجارة يف أ عاله حيت اتجر ال

 مقاش تر  القامش وأ صبح بتداول ابلبيع والرشاء ابدلوالر مفن املترضر سوي املواطن البس يط.

يعات اليت ختدم مصلحة ادلوةل وال فذلكل البد من احللول املس تعجةل يف التنفيذ ومراجعة لك القوانني والترش 

.شعب ومراجعة اجلهات اخملتصة بعد تقيميها من خالل ال دوار اليت لكفت هبا وحتديث بياانهتم   

 

 

 

 

 

 



التعومي" أ داة من أ دوات الس ياسة النقدية لدلول، تس تخدم فقط مع العمالت اليت حتدد احلكومات قميهتا، و

.عوامل أ خرىال تكون مرتوكة ل  

 وخيتلف التعومي عن "اخنفاض قمية العمةل"، اذلي حتدده السوق املفتوحة عىل أ ساس العرض والطلب.

والتعومي عكس الربط، فالعمالت املربوطة مقابل معةل رعيس ية أ و سةل معالت يمت تعوميها من خالل "فك" ال

 ربط جزعيا أ و لكيا.

أ ما اخنفاض قمية العمةل فعكسه ارتفاع قميهتا، كام حيدث للعمالت الرعيس ية يف ال سواق احلرة مثل ادلوالر ال  

ذ ترتفع قمية تكل العمالت أ و تنخفض يف السوق حسب العرض والطلب، وقوة مرييك أ و اليورو أ و غريها. ا 

أ ساس يات الاقتصادات اليت متثلها،   

تأ ثري التعومي:   

ل الضغط عيل البنك املركزي فامي يتعلق حبجم احتياطيات العمةل ال جنبية .من انحية يقل   

ولكن عندما تكون الظروف مرتدية بسبب اخنفاض معدالت المنو وارتفاع نس بة البطاةل واليت تقدر حبوايل 

ع % يف السودان وتدهور مصادر المتويل ال جنيب نتيجة الخنفاض عاعدات الصادرات السودانية وارتفا7..0

آخر مرحةل من مراحل التدهور الاقتصادي.  معدل التضخم فا ن التعومي هو أ

والتعومي يعين انفالت أ سعار السلع املس توردة الرضورية وكذكل السلع احمللية اليت يدخل يف مكوانهتا مواد 

يل ارتفاع موجة التضخم فالسلع املس توردة مت معاجلهتا من قبل البنك املر  كزي) مبن خام مس توردة مما يؤدي ا 

واكن من امزي منشورات البنك املركزي الس ترياد السلع الرضورية فقط اما الكامل  2800شور صدر يف العام 

ية فمينع منع ابت حيت من غري موارد البنك املركزي حبيث يعمتد عيل السلع احمللية البديةل ولكن مل يمت تنفيذه

.) 

رتفاع موجة التضخم ا  ذلي يؤثر سلبا عيل املواطن البس يط فالتضخم )يزيد الففذلكل التعومي يؤدي مبارشة ا 

 قري فقرا ويزيد الغين غنا( كام يف تعريف الاقتصاد اال ساليم اذلي ننشده . 

فعمليات التعومي اليت قام هبا البنك املركزي قبل أ كرث من مخسة عرش عاما وقد اصطحبهتا شعارات انلك مما 

نتاج احمليل والصادرات وقد حققت جناحا كبريا رسعان ما انهت نزرع ونلبس مما نصنع اكن يف بدايهتا تش  جيع اال 

نتاج واجتهت ادلوةل لس ياسة التحرير الاقتصادي اتركة معليا 7..0ي ابحلظر الاقتصادي يف العام  وقل اال 

زاةل الا نتاج احمليل وتأ ثريات التعومي وخروج الرأ ساملية احمللية وارتفع سعر اجلنيه ومتت معاجلته اب  صفار ل ت اال 

 تقليل حلجم النقود دلي امجلهور ابلمك وليس الكيف )اي القوة الرشاعية (

حيث قام بتعومي اجلنيه مقابل ادلوالر ال مرييك م 2802واتبع البنك املركزي س ياسة التعومي اجلزيئ يف العام 

جنهيات ومعليات ا 6 ايل 5جنيه رمسيا ابلبنك وقبل هذا التعومي اكن السعر املوازي ما بني  5.6ايل  2.7ن 

لزايدة بطيئة جدا اي اس تقرار نس يب وصدور قرار البنك املركزي هبذا الشأ ن مل يتعاىف سعر الرصف ايل يوم 



جنيه او اكرث انجت عن تعومي جزيئ فهل هناكل دراسات واحضة هبذه الز 05ان هذا حيث وصل ايل سقف 

 ايدة الناجتة عن التعومي اجلزىئ؟؟

ذا اكن ال مر كذكل فكيف يفكر بعض خرباء الاقتصاد ابلتعومي كحل للمشلكة؟؟ فا   

واليت شهد فهي 2808حيت  2885فالفرتة اليت اكن من املفرتض أ ن تس تقل لتنفيذ التعومي يه الفرتة من العام 

ا الاقتصاد السوداين اس تقرارا اكن جيب أ ن تكون النظرة مس تقبلية وليست حمدودة وذلكل البد من اختاذ ا

تكون س ياسة التعومي أ خذت نفس البعد حلل ال زمة يف املدي القصري كام زكر أ حد اخلرباء يف م  حلزر يف أ ن

عام )يعين توريث اجليل القادم أ خطاء من قبلهم( فالصني أ وقفت ت  088شلكة ادلين ادلاخيل أ ن جيدول ايل 

جيل اجلديد اي يورثومه ثر نقيب اذلهب لثالثون عاما حبجة أ ن اجليل احلايل اكتفي والبد من توفري البايق لل 

.وات وليس مهوم وديون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العامةل الاجنبيه يف القطاع املرصيف :

(٧السوداين)  

الكفاءة الوظيفيه و املعرتف هبا خارجيا من الكفاءات الوطنيه اليت تعمل يف دول املهجر واليت تأ سست من ا

يف العديد من البدلان الاجنبيه يف وضع اللبنة الاساس ية للنظا لواقع املرصيف واملايل الوطين و اليت سامهت

م املرصيف الاساليم و اليت تأ سست من  واقع التطبيق املرصيف ابلسودان والزالت ادلول العربيه تبحث و

تتفاكر يف التجربة السودانيه يف املالية الاسالميه.   

حباث و يف لك املناس بات و املؤمترات واملنظامت و ان النظام املايل الاساليم السوداين المنوزج يف لك الا

و اجمللس (IFSBوالهيئات الاسالمية عيل سبيل املثال ال احلرص جملس اخلدمات املاليه الاسالميه مبالزياي )

العام للبنو  و املؤسسات املالية ابلبحرين و العديد من املؤسسات املاليه الاسالميه العامليه اليت تعمتد عيل 

ان املرصفيني وتعرتف  هبم لضعهم املمزي  ومسعهتم املاليه ذات الكفاءة العالية.خرباء   

ويف اخلليج العريب بل العامل العريب واال ساليم  ميتاز السوداين اي اخلربات الوطنية ابلصفه الاساس ية الامان

ريب و تطبيق س ياساة و كونه مرصيف تعجز العبارات عن وصفة وذكل للمزيات اليت يمتتع هبا من واقع التد

ت و لواحئ بنك السودان املركزي واخلربة اليت تاكد أ ن تتجاوز أ ربعني عاما من التطبيق للاملية اال سالمية وان

تطبيق املالية اال سالمية ابلاكملاجلهاز املرصيف الوحيد يف العامل اذلي يقوم ب    

جنبيه)املوظف غري السوداين( اليت تعمل و عىل الرمغ من ذكل جند ان نس بة ليست ابلقليهل من العامهل الا

يف جمالنا املايل  و مببالغ دوالريه هاعةل جتاوزت ال عرشة مليون دوالر س نواي تقريبا واليت متثل حوايل س تون

مليون جنيه )مليار ابلقدمي( اي اذا قارانها مع رأ س مال ا 048مليون جنية س نواي ابلسهر الرمسي وحوايل  

بل البنك املركزي وبعد س ياسة توفيق ال وضاع توافق متاما رأ س مال مرصف حميل ملرصف املرصح هل من ق 

ذا قارانها برأ س املال ال جنيب خالل  س نوات تساوي مرصف أ جنيب جديد ومك تساوي من حصي 3جديد وا 

 ةل قمية ادلواء والسلع الرضورية ؟؟؟

وقد يقول البعض يه س ياسة املرصف التجاري اخلاص وهذا حصيح ولكن أ قول أ ن املبالغ تدفع ابدلوالر بدال

عن العمةل الوطنية كام يف سائر البدلان اليت حتتاج ملثل هذا النوع من العامةل للندرة أ و للمعرفة ال دارة رؤو  

ذا ما قاس ال موال الكبرية وهذا غري موجود ابلسودان ل ن جحم رأ س املا ل يف املصارف السودانية ضعيف ا 

رانه ابملصارف العاملية ابخلارج وان اخلربات اليت تأ يت من اخلارج ليس لها أ ي دور فاعل يف الاقتصاد السودا

عادة تدوير النقود داخل ادلوةل وليس التحويال منا العكس متاما وذكل ل ن اس تخدام العامةل الوطنية اي ا  ين وا 

 ت للخارج. 

س ياسة املالية ابلبنك املركزي اكنت سابقا تعطي البنو  ال جنبية فقط حق تعيني املدير العام اكجنيب وان ال 

ولكن يف فرتة اتفاقية السالم والاس تقرار النس يب لالقتصاد وتوفر العمةل ال جنبية مسحت الس ياسة النقدية ل 



سودانيني!!! أ ما الآن فالوضع تغري كثريا % من العامةل للبنو  ال جنبية تكون لغري ال 08لبنك املركزي حلوايل 

 وأ صبحت الهجرات ايل اخلارج يف ذايدة مس مترة للبحث عن العمل خارج السودان 

وان نوعية العامةل ابلقطاع املرصيف السوداين تنحرص يف جنس يات عربية نتفوق علهيا خارجيا من حيث الكفا

نا املمزي فهيا داخليا ؟؟؟؟    ءة فهل مه يتفوقون علينا يف املالية اال سالمية واترخي   

ال  و ان هذا الوضع سابقًا ليس هل الاثر الكبري نس بة للموارد املمزيه لدلوهل  اين اري اس تزناف للموارد ليس ا 

اما الان اللك يعمل معاانه الاقتصاد يف معليات الصادر و جلب املوارد اخلارجية و ان الاس ترياد اصبح هل او 

ه و ال دوية و ذلكل فان حش النقد الاجنيب و الفارق الكبري بني السعر الرمسي و السعلوايت اكملواد الرضوري

 ر املوازي اذلي يصل للضعف او اكرث .

 البد للبنك املركزي ان يقف عندها ليعطي الاولوايت حقها و الاجابة عىل هذه الاس ئةل؟

ةل؟/ هل اخلربات املرصفيه احمللية غري اكفية لتغطيه العجز  يف العام0  

/ و هل جحم القطاع املرصيف حيتاج ملثل هذا النوع من العامةل الاجنبية؟2  

/ و هل جحم املبالغ الىت تدفع ملثل هذا النوع من العامةل يتوازن مع العامةل احمللية؟3  

/ و هل احلوجة للمناصب العليا يف البنو  التجارية ان تكون بنس بة عالية جدًا اجانب؟؟4  

/ و هل يصعب للبنك املركزي ان يضع لواحئ و س ياسات ملثل هذا النوع من العامةل الالجنبية ؟5  

/ و هل مت مراجعة جحم املبالغ احملوةل للخارج ومقارنهتا مع اجاميل املرتبات و اخملصصات اليت متنح للعامةل الو 6

 طنية؟؟

ب؟/ و ملاذا تكون الادارة العليا لكها او احلجم الاكرب اجان7  

% لها تقرير س نوي عن التغيري والاضافة؟08وهل النس بة احملددة من قبل البنك املركزي واملقدرة   

 وهل جحم املرتبات اليت تدفع لهذه العامةل حمددة ومرصوده ؟

 وهل يمت مراقبة املبالغ ابلعمةل ال جنبية اليت تدفع هلم حبيث ال يمت بيعها يف السوق املوازي؟

بعمةل غري العمةل الوطنية احملددة ابلسعر الرمسي ؟؟؟وملاذا تدفع اساسا   

 هذه بعض التساؤالت اليت البد من التفاكر فهيا ومعل دراسة مس تفيضة عن أ مهية وجودمه من عدهما 

واس تحرض أ ن أ كرب بنك من حيث حقوق امللكية يف العامل أ ن املدير اال قلميي واملس ئول عن أ فريقيا بشلك عا

دارهتا ابلاكمل سودانيني ويه تمتتع ابس تقم هو سوداين اجلنس ية  للكفاءة وادلراية وان بعض البنو  ال جنبية ا 

 رار وتطور ملحوظ .

و ما يقلقين الهجرة املس مترة للعامةل احمللية للخارج سواء من القطاع املرصيف و القطاع املايل بشلك عام و ا  

ية البد من النظرة املس تعجةل ملثل هذا النوع من التس تخدام عامةل اجنبيه بأ ضعاف ما حيصل علية العامةل احملل 

بل مبنشورات مكثل املنشورات اليت مس 2807وظيف ومراجعة الس ياسة النقدية ليس ابنتظار العام القادم 

%.08حت ملثل هذا النوع من العامةل أ ن تكون   



:العامةل الاجنبيه يف القطاع املرصيف  

 السوداين

كفاءة الوظيفيه و املعرتف هبا خارجيا من الكفاءات الوطنيه اليت تعمل يف دول املهجر واليت تأ سست من اال

لواقع املرصيف واملايل الوطين و اليت سامهت يف العديد من البدلان الاجنبيه يف وضع اللبنة الاساس ية للنظا

سودان والزالت ادلول العربيه تبحث وم املرصيف الاساليم و اليت تأ سست من  واقع التطبيق املرصيف ابل 

تتفاكر يف التجربة السودانيه يف املالية الاسالميه.   

و ان النظام املايل الاساليم السوداين المنوزج يف لك الاحباث و يف لك املناس بات و املؤمترات واملنظامت 

يه مبالزياي )والهيئات الاسالمية عيل سبيل املثال ال احلرص جملس اخلدمات املاليه الاسالم  IFSB) و اجمللس

العام للبنو  و املؤسسات املالية ابلبحرين و العديد من املؤسسات املاليه الاسالميه العامليه اليت تعمتد عيل 

خرباءان املرصفيني وتعرتف  هبم لوضعهم املمزي  ومسعهتم املاليه ذات الكفاءة العالية.   

يم  ميتاز السوداين اي اخلربات الوطنية ابلصفه الاساس ية الامانويف اخلليج العريب بل العامل العريب واال سال

ة و كونه مرصيف تعجز العبارات عن وصفة وذكل للمزيات اليت يمتتع هبا من واقع التدريب و تطبيق س ياسا

نت و لواحئ بنك السودان املركزي واخلربة اليت تاكد أ ن تتجاوز أ ربعني عاما من التطبيق للاملية اال سالمية وا

اجلهاز املرصيف الوحيد يف العامل اذلي يقوم بتطبيق املالية اال سالمية ابلاكمل.   

و عىل الرمغ من ذكل جند ان نس بة ليست ابلقليهل من العامهل الاجنبيه)املوظف غري السوداين( اليت تعمل 

واليت متثل حوايل س تونيف جمالنا املايل  و مببالغ دوالريه هاعةل جتاوزت ال عرشة مليون دوالر س نواي تقريبا 

مليون جنيه )مليار ابلقدمي( ابلسوق املوازي )السوق الا 048مليون جنية س نواي ابلسعر الرمسي وحوايل  

سود( اي اذا قارانها مع رأ س مال املرصف املرصح هل من قبل البنك املركزي وبعد س ياسة توفيق ال وضاع

ذا قارانه  س نوات تساوي مرص  3ا برأ س املال ال جنيب خالل توافق متاما رأ س مال مرصف حميل جديد وا 

 ف أ جنيب جديد ومك تساوي من حصيةل قمية ادلواء والسلع الرضورية ؟؟؟

وقد يقول البعض يه س ياسة املرصف التجاري اخلاص وهذا حصيح ولكن أ قول أ ن املبالغ تدفع ابدلوالر بدال

هذا النوع من العامةل للندرة أ و للمعرفة ال دارة رؤو عن العمةل الوطنية كام يف سائر البدلان اليت حتتاج ملثل  

ذا ما قا س ال موال الكبرية وهذا غري موجود ابلسودان ل ن جحم رأ س املال يف املصارف السودانية ضعيف ا 

رانه ابملصارف العاملية ابخلارج وان اخلربات اليت تأ يت من اخلارج ليس لها أ ي دور فاعل يف الاقتصاد السودا

منا ال عادة تدوير النقود داخل ادلوةل وليس التحويالين وا  عكس متاما وذكل ل ن اس تخدام العامةل الوطنية اي ا 

 ت للخارج. 

وان الس ياسة املالية ابلبنك املركزي اكنت سابقا تعطي البنو  ال جنبية فقط حق تعيني املدير العام اكجنيب 

وتوفر العمةل ال جنبية مسحت الس ياسة النقدية ل ولكن يف فرتة اتفاقية السالم والاس تقرار النس يب لالقتصاد 



% من العامةل للبنو  ال جنبية تكون لغري السودانيني!!! أ ما الآن فالوضع تغري كثريا 08لبنك املركزي حلوايل 

 وأ صبحت الهجرات ايل اخلارج يف ذايدة مس مترة للبحث عن العمل خارج السودان 

اين تنحرص يف جنس يات عربية نتفوق علهيا خارجيا من حيث الكفاوان نوعية العامةل ابلقطاع املرصيف السود

 ءة فهل مه يتفوقون علينا يف املالية اال سالمية واترخينا املمزي فهيا داخليا ؟؟؟؟    

ال  و ان هذا الوضع سابقًا ليس هل الاثر الكبري نس بة للموارد املمزيه لدلوهل  اين اري اس تزناف للموارد ليس ا 

يعمل معاانه الاقتصاد يف معليات الصادر و جلب املوارد اخلارجية و ان الاس ترياد اصبح هل او اما الان اللك 

لوايت اكملواد الرضوريه و ال دوية و ذلكل فان حش النقد الاجنيب و الفارق الكبري بني السعر الرمسي و السع

 ر املوازي اذلي يصل للضعف او اكرث .

طي الاولوايت حقها و الاجابة عىل هذه الاس ئةل؟البد للبنك املركزي ان يقف عندها ليع  

/ هل اخلربات املرصفيه احمللية غري اكفية لتغطيه العجز  يف العامةل؟0  

/ و هل جحم القطاع املرصيف حيتاج ملثل هذا النوع من العامةل الاجنبية؟2  

حمللية؟/ و هل جحم املبالغ الىت تدفع ملثل هذا النوع من العامةل يتوازن مع العامةل ا3  

/ و هل احلوجة للمناصب العليا يف البنو  التجارية ان تكون بنس بة عالية جدًا اجانب؟؟4  

/ و هل يصعب للبنك املركزي ان يضع لواحئ و س ياسات ملثل هذا النوع من العامةل الالجنبية ؟5  

اخملصصات اليت متنح للعامةل الو / و هل مت مراجعة جحم املبالغ احملوةل للخارج ومقارنهتا مع اجاميل املرتبات و 6

 طنية؟؟

/ و ملاذا تكون الادارة العليا لكها او احلجم الاكرب اجانب؟7  

% لها تقرير س نوي عن التغيري والاضافة؟08وهل النس بة احملددة من قبل البنك املركزي واملقدرة   

 وهل جحم املرتبات اليت تدفع لهذه العامةل حمددة ومرصوده ؟

 وهل يمت مراقبة املبالغ ابلعمةل ال جنبية اليت تدفع هلم حبيث ال يمت بيعها يف السوق املوازي؟

 وملاذا تدفع اساسا بعمةل غري العمةل الوطنية احملددة ابلسعر الرمسي ؟؟؟

 هذه بعض التساؤالت اليت البد من التفاكر فهيا ومعل دراسة مس تفيضة عن أ مهية وجودمه من عدهما 

أ ن أ كرب بنك من حيث حقوق امللكية يف العامل أ ن املدير اال قلميي واملس ئول عن أ فريقيا بشلك عاواس تحرض 

دارهتا ابلاكمل سودانيني ويه تمتتع ابس تق م هو سوداين اجلنس ية للكفاءة وادلراية وان بعض البنو  ال جنبية ا 

 رار وتطور ملحوظ .

ارج سواء من القطاع املرصيف و القطاع املايل بشلك عام و او ما يقلقين الهجرة املس مترة للعامةل احمللية للخ  

س تخدام عامةل اجنبيه بأ ضعاف ما حيصل علية العامةل احمللية البد من النظرة املس تعجةل ملثل هذا النوع من الت

بل مبنشورات مكثل املنشورات اليت مس 2807وظيف ومراجعة الس ياسة النقدية ليس ابنتظار العام القادم 

%.08ل هذا النوع من العامةل أ ن تكون حت ملث  



مليون نصيب البنو  الاجنبية مهنا   52.070من خالل حتليل الوداعع املرصفية ابلعمةل احمللية والبالغ قدرها :

والعرض  2805% حسب نرشة املعلومات املرصفية ابحتاد املصارف السوداين يناير/ديسمرب 04.0حوايل 

ادي واملايل /بنك السودان املركزي   وايضا لها نصيب مقدر من الوداعع ابلعمةل احلرة تقريبا أ كرث من الاقتص

63.0م حوايل 2805%  من اجاميل الوداعع املرصفية ابلعملتني احمللية واحلرة والبالغ عددها بهناية ديسمرب 02

مليون. 05  

ة منه عبارة عن احتياطي قانوين ومبالغ ابلعمةل الص اي ان رأ س املال ال جنيب للمصارف ابلسودان نس بة كبري 

 حبة حمتفظ هبا ابلبنك املركزي  وأ ن استامثراهتا بنس بة كبرية يف الاستامثر غري املبارش 

 وذلكل التوجيه البد أ ن يمت للزراعة والصناعة وتشجيع الصادر والتمنية الاقتصادية 

حلكومية أ و العمليات الاستامثرية احلكومية ابلعمةل احمللية وعدم السامح ملثل هذه البنو  ابس تقطاب الوداعع ا  

 والبد من زايدة رأ ساملها أ سوة ابلبنو  ال جنبية يف اي دوةل عربية 

ولو مت احتساب العاعد عيل هذه البنو  لنجد أ ن فرتة اسرتاد رأ س املال أ قل مما هو متوقع وان اكن غري ذكل

الية وذكل ل ن هذه البنو  تستمثر ابرابهحا داخل السودانفلامذا لك هذه الرواتب ادلوالرية الع   

ان ما أ عنيه عن دور العامةل غري السودانيني يف القطاع املرصيف ضعيف جدا وذكل لضعف ادلور اذلي تقوم 

 به البنو  ال جنبية نفسها يف التمنية الاقتصادية وذكل لضعف رأ س مالها 

ة يف الوداعع املرصفية احمللية اي اهنا غري موجه التوجيه السلمي ذلوان البنو  ال جنبية تنافس البنو  الوطني

كل تأ يت عبارة ال حاجة للعامةل غري السودانيني وذكل ل ن املنتجات اليت تس تخدهما هذه البنو  ليست ابليش

ه الء اجلديد عيل القطاع املرصيف السوداين وان الكفاءات الوطنية يه اليت تدير هذه املنتجات وما عيل هذ

ال التوقيع )اي امضاء انبليون( ويتعاطون املبالغ ادلوالرية العالية وك هنم مه الساكن ال صليني   عامةل ال جنبية ا 

ال القليل مهنم وان هذه ادلول اليت ال مر الآخر أ ن هذه العامةل تنحرص يف دول ليس مه أ حصاب هذه البنو  ا 

لهيا ال غلب مهنا يف قانوهنا ال تسمح اب  لعمل يف مثل هذه املهن اي اهنا تعطي ال ولوية للعامةل الوطنية.ينمتون ا   

دارات ابلرشاكت التابعة أ و ما  ن العديد مهنم أ ما ممثلني جمللس ا  وال تقف العامةل ال جنبية عند هذا احلد بل ا 

شابه ذكل اي ان هلم طرق اخري للعمل داخل السودان واس تحرض أ ن أ حد موظفي بنك من البنو  ال جنب 

موظف سوداين ؟؟؟؟ 38راتبه يساوي راتب ية   

ماكنياهتم وكفاءاهتم ال اان ال أ رفض وجود خذه العامةل ل ن لنا عامةل سودانية تعمل خارج البالد ولكن راجعوا ا 

يت خلقت هلم السمعة اجليدة ولو أ ن الظروف الاقتصادية ابلسودان جيده وان فرص العمل متوفرة ملا فكروا

ابلهجرة للخارج.   

اكنت الظروف جيده اي ان :ولو   

نتاج يف زايدة  أ و أ ن معدل المنو مرتفع أ و ان ادلخول جيده  أ و ان الاقتصاد معايف والصادرات يف تزايد واال 

أ سعار الرصف منخفضة أ و عيل أ سوأ  الفروض مس تقره وان الهجرات للخارج مل تكن ابحلجم الكبري امللحو  



الوطنية اليت يتخرج من جامعاهتا الآالف اخلرجيني  وان البنو  اظ وان فرص العمل متوفرة اي تكفي العامةل 

لاكن ال مر  City bankأ و   HSBC Bankملوجودة هبا نظام ال نعرفه اكلنظام التقليدي حامان هللا كبنك 

 جيد وليس عليه غبار .

ذا ال نرجع للس ياسات اليت ختدم مصلحة العامةل الوطنية واحلفاظ علهيا ونزرع ف هيم حب الوطن والافلامذا ا 

 س تفادة من الوالء والانامتء للوطن

ص[  ٨::٨ ٧١ /٧١] Dr:taha:  ان س ياسات البنك املركزي املتواصةل يف معلية احملافظة عيل القوة الرشاع

ية للنقود وتقليل سعر الرصف وحماربة الاجتار فية ابلسوق املوازي وتقليل حدة التضخم مل تمثر  بيش ويزداد

د سوء اي ان املعضةل احلقيقية مس مترة ويه ارتفاع سعر الرصف وزايدة التضخم حيت السلعال مر سوءا بع 

الرضورية  واليت متثل قوت املواطن يف خطر وان املرتبات اليت يتقاضاها املواطن تتالك مع التضخم ويزداد  

 ال مر سوء بعد سوء 

داخل القطاع املرصيف ويرت  خارهجا يه  ونرجع ايل ان س ياسات البنك املركزي يف كونه يركز عيل الس يوةل

املعضةل ال ساس ية حيث أ ن حركة النقود خارج القطاع املرصيف أ صبحت يه اليت تس يطر عيل قراءات الواق

ع الاقتصادي ذلكل لك من يسأ ل عن سعر الرصف ال ينظر للجراعد اليوميه بل ينتظر حيت الساعة احلادية

الرصف اي اذا اكن هناكل طلب جلهة ما بمكية كبرية يزداد الس عرش ليعمل من خالل العرض والطلب سعر 

عر مبارشة ل نه ينتقل عرب بورصة غري معروف من يديرها وال يوجد من  حيدد ماكهنم وال من وراءمه حس

ب تصوري وان اكن غري ذكل فلامذا ال يتخذ معهم اال جراءات القانونية الالزمة واليت اعتربها جرامئ ضد اال ن 

شعب(  سانية)ال   

فالس ياسات اليت يتبعها البنك املركزي من زايدة الاحتياطي القانوين للبنو  ومنع متويل الس يارات والعقارات

والاس بريات واس ترياد العرابت املس تعمةل والاس بريات املس تعمةل جعلت من هذه ال سواق اجتاه مبارش  

ابدلوالر بدال عن التجارة يف أ عاله حيت اتجر ال حنو ادلوالر كسلعة وان املبالغ اليت حبوزهتم جعلهتم يتاجرون

 مقاش تر  القامش وأ صبح بتداول ابلبيع والرشاء ابدلوالر مفن املترضر سوي املواطن البس يط.

فذلكل البد من احللول املس تعجةل يف التنفيذ ومراجعة لك القوانني والترشيعات اليت ختدم مصلحة ادلوةل وال 

.بعد تقيميها من خالل ال دوار اليت لكفت هبا وحتديث بياانهتم شعب ومراجعة اجلهات اخملتصة  

 

 

 

 

 

  



 ال لتعومي اجلنيه السوداين  :

  قميهتا، احلكومات حتدد اليت العمالت مع فقط تس تخدم لدلول، النقدية الس ياسة أ دوات من أ داة" التعومي"

ون مرتوكة لعوامل أ خرىتك وال  

 وخيتلف التعومي عن "اخنفاض قمية العمةل"، اذلي حتدده السوق املفتوحة عىل أ ساس العرض والطلب.

والتعومي عكس الربط، فالعمالت املربوطة مقابل معةل رعيس ية أ و سةل معالت يمت تعوميها من خالل "فك" ال

 ربط جزعيا أ و لكيا.

أ ما اخنفاض قمية العمةل فعكسه ارتفاع قميهتا، كام حيدث للعمالت الرعيس ية يف ال سواق احلرة مثل ادلوالر ال  

ذ ترتفع قمية تكل العمالت أ و تنخفض يف السوق حسب العرض والطلب، وقوة مرييك أ و اليورو أ و غريها. ا 

أ ساس يات الاقتصادات اليت متثلها،   

تأ ثري التعومي:   

ل الضغط عيل البنك املركزي فامي يتعلق حبجم احتياطيات العمةل ال جنبية .من انحية يقل   

ولكن عندما تكون الظروف مرتدية بسبب اخنفاض معدالت المنو وارتفاع نس بة البطاةل واليت تقدر حبوايل 

ع % يف السودان وتدهور مصادر المتويل ال جنيب نتيجة الخنفاض عاعدات الصادرات السودانية وارتفا7..0

آخر مرحةل من مراحل التدهور الاقتصادي.  معدل التضخم فا ن التعومي هو أ

والتعومي يعين انفالت أ سعار السلع املس توردة الرضورية وكذكل السلع احمللية اليت يدخل يف مكوانهتا مواد 

يل ارتفاع موجة التضخم فالسلع  املس توردة مت معاجلهتا من قبل البنك املركزي) مبن خام مس توردة مما يؤدي ا 

واكن من امزي منشورات البنك املركزي الس ترياد السلع الرضورية فقط اما الكامل  2800شور صدر يف العام 

ية فمينع منع ابت حيت من غري موارد البنك املركزي حبيث يعمتد عيل السلع احمللية البديةل ولكن مل يمت تنفيذه

.) 

رتفاع موجة التضخم اذلي يؤثر سلبا عيل املواطن البس يط فالتضخم )يزيد الففذلكل ا  لتعومي يؤدي مبارشة ا 

 قري فقرا ويزيد الغين غنا( كام يف تعريف الاقتصاد اال ساليم اذلي ننشده . 

ا فعمليات التعومي اليت قام هبا البنك املركزي قبل أ كرث من مخسة عرش عاما وقد اصطحبهتا شعارات انلك مم

نتاج احمليل والصادرات وقد حققت جناحا كبريا رسعان ما انهت  نزرع ونلبس مما نصنع اكن يف بدايهتا تشجيع اال 

نتاج واجتهت ادلوةل لس ياسة التحرير الاقتصادي اتركة معليا 7..0ي ابحلظر الاقتصادي يف العام  وقل اال 

نتاج احمليل وتأ ثريات التعومي وخروج الرأ ساملية احمللية  زاةل الاصفار ل ت اال  وارتفع سعر اجلنيه ومتت معاجلته اب 

 تقليل حلجم النقود دلي امجلهور ابلمك وليس الكيف )اي القوة الرشاعية (

حيث قام بتعومي اجلنيه مقابل ادلوالر ال مرييك م 2802واتبع البنك املركزي س ياسة التعومي اجلزيئ يف العام 

جنهيات ومعليات ا 6ايل  5التعومي اكن السعر املوازي ما بني  جنيه رمسيا ابلبنك وقبل هذا 5.6ايل  2.7ن 

لزايدة بطيئة جدا اي اس تقرار نس يب وصدور قرار البنك املركزي هبذا الشأ ن مل يتعاىف سعر الرصف ايل يوم 



جنيه او اكرث انجت عن تعومي جزيئ فهل هناكل دراسات واحضة هبذه الز 05ان هذا حيث وصل ايل سقف 

عن التعومي اجلزىئ؟؟ايدة الناجتة   

ذا اكن ال مر كذكل فكيف يفكر بعض خرباء الاقتصاد ابلتعومي كحل للمشلكة؟؟  فا 

واليت شهد فهي 2808حيت  2885فالفرتة اليت اكن من املفرتض أ ن تس تقل لتنفيذ التعومي يه الفرتة من العام 

حمدودة وذلكل البد من اختاذ ا ا الاقتصاد السوداين اس تقرارا اكن جيب أ ن تكون النظرة مس تقبلية وليست

حلزر يف أ ن تكون س ياسة التعومي أ خذت نفس البعد حلل ال زمة يف املدي القصري كام زكر أ حد اخلرباء يف م 

عام )يعين توريث اجليل القادم أ خطاء من قبلهم( فالصني أ وقفت ت  088شلكة ادلين ادلاخيل أ ن جيدول ايل 

ل احلايل اكتفي والبد من توفري البايق للجيل اجلديد اي يورثومه ثر نقيب اذلهب لثالثون عاما حبجة أ ن اجلي

.وات وليس مهوم وديون  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فقعة ادلوالر :

 د  طه يوسف حسني 

الاس بوع احلايل  شهد  تراجعا  لدلوالر  بصورة  ملفته  بعد  الارتفاع اجلنوين ووصوهل ايل  ما يقارب  الـ)

مسار  حديث  كثري  من القطاعات   والكثري من اخلرباء يكررون أ ن حل املشلكة يف  ( جنهيا واصبح 07

نتاج ومن مث الصادر وهو حل تفاكري ولكن يف الواقع التطبيقي غري موجود وذكل ل ن ا سعر الرصف يه اال 

نتاج هل عوامل كثرية مهنا الطرق والبنية التحتية واملواد اخلام )اليت حتتاج ملوارد النقد ال جنيب ( وتوفري حوا ال 

فز للمنتجني اكزاةل الرسوم امجلركية عيل الصادرات السودانية للخارج والرسوم  احلكومية كرسوم احملليات والعب

يقاف الاس ترياد للسلع الكاملية وابذلات اليت تنتج حمليا اكلتوم  والصابون ومنتجا ور لتشجيع املنتجني وأ مهها ا 

اعها.ت ال لبان والفواكه جبميع انو   

واحلقيقة اليت يعلمها امجليع ان املشرتي ال سايس لدلوالر هو احلكومة فالبد للحكومة أ ن تعمل بنظام التسواي

ت مع الواردات الرضورية يف حساب تباديل )املقايضة ( اكملنتجات السعودية ل هنا تس تورد املاش ية بصفة د

احل السودان فذلكل ان اتجلا احلكومة لنظام التسويورية ومع الصني ل ن املزيان التجاري بيننا حيقق فاعض لص

ة بعيدا عن ادلوالر والرتكزي عىل الايوان الصيين اذلي دخل مضن سةل العمالت وأ صبح يتداول به عامليا وب

نشاء بنك صيين يف السودان خيتص ابلصادرات السودانية واسزتراع ال رايض البور واليت تق ذكل البد من ا 

% حسب تقرير منظمة الغذاء العاملي من ا6.7ال رايض ابلسودان واملس تخدم فقط % من 3.در  حبوايل 

مليون هكتار. 288جاميل   

 وهبذا يقل الطلب عيل ادلوالر ويتناقص ايل أ دين قمية هل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


