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  م2008یولیو 

  
  

  المقدمة
 

المالية  إن النظام المصرفي السليم يساهم في النمو االقتصادي عن طريق ضخّ الموارد   
 كما .المخاطر في االقتصاد، ال سيما للنشاطات ذات اإلنتاجية العالية مع مستوى معين من

 يوفر النظام المصرفي أيضاً خدمات المدفوعات ويؤمن الخبرة والمشـورة للقطاعـات  

 االقتصادية وللحكومة، ما يساعد على االستخدام الكفء للموارد، ويزيـد مـن كفـاءة   

  . النشاطات االقتصادية
 

والطـرف  ,"الحكومـة االتحاديـة   :مع انتهاء  مباحثات السالم  بين طرفي التفاوض 
م  2005الشعبية لتحرير السودان وتوقيع اتفاق السالم الشامل  في ينـاير    الحركة"اآلخر 

كيـف  ,، وبدء التنفيذ الفعلي لالتفاق في يوليو  من نفس العام بدأ يتبادر إلـى األذهـان   
سيكون حال التطبيق  في الفترة االنتقالية  بعد الوصول إلى اتفاق السالم ؟ وما سـيكون  

التي تبقى  هي األساس الذي يمكن أن ينبني عليه ما بعد , نتقاليةعليه الحال بعد الفترة اال
  . ذلك 
  

تأتى هذه الدراسة بعنوان آليات تطبيق النظام المصرفي الثنائي في السودان 
يتعلق بالقطاع المصرفي على المستويين  الكلي والجزئي بعد أن , لتغطى جانباً محدداً 

يع الجغرافي ، على الرغم من أن هناك تم إقرار نظم مصرفي ثنائي من حيث التوز
حيث يشير القسم .تجربة سابقة لكنها  تختلف من حيث الدالالت والمعاني والتطبيق  

األول إلى سمات وخصائص الجهاز المصرفي في السودان في ظل النظام المصرفي 
م الوقوف على موجهات السياسة النقدية والمصرفية وفق اتفاق السال لالثنائي ، من خال

، باإلضافة لهيكل الجهاز المصرفي قبل وبعد توقيع اتفاق السالم والهيكل المتوقع حتى 
بينما يتناول القسم الثاني سياسات بنك السودان المركزي خالل . الفترة االنتقالية ءانتها
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، بالتركيز على  محاور السياسة النقدية والتمويلية و سياسات  م2008-2006الفترة 
أما القسم الثالث فيشير إلى آليات التعايش بين .و السياسات المصرفية  النقد األجنبي

  .م2008-2006النظامين اإلسالمي والتقليدي خال ل الفترة 
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  القسم األول
  سمات وخصائص الجهاز المصرفي السوداني في ظل النظام الثنائي  

  
مات وخصائص م س2005-1903صاحب تطور القطاع المصرفي في السودان خالل الفترة   

بالتعامل وفـق   م 1977-1903حيث اتسمت الفترة .ميزته عن المصارف في الدول األخرى  
وقد بدأ التعامل بذلك  .آليات النظام التقليدي القائم على التعامل وفق أسعار الفائدة آخذاً وعطاءاً

كـان يقـوم   بواسطة فروع البنوك األجنبية، وفرع البنك األهلي المصري الذي  االستقاللقبل 
% 3.5 قـدرها  بدور المقرض األخير للبنوك التجارية، إذ تقاضى نظير ذلـك سـعر فائـدة   

  .)1(نبضمان رهن القط% 4للسلفيات بضمان السندات المقدمة باإلسترليني أو بالدوالر و

إعادة النظر في كل ما  م1960وبعد إنشاء بنك السودان قرر مجلس اإلدارة في فبراير   
وقد نتج عن ذلك توحيد سعر الفائدة ثم تال ذلك إدخال وسائل جديدة  .المصرفي يتعلق باالئتمان

، وكان الغـرض  )2(وذلك بقبول خصم السندات اإلذنية والكمبياالت في حالة رهنها لالقتراض
من ذلك توسيع قاعدة االئتمان في المجاالت الزراعية والصناعية والتجارية حتى يتمكن البنـك  

علـى   م إجراء العديد من التعديالتت بته على مختلف أوجه النشاط وقدالمركزي من بسط رقا
  .م1984حتى العام  السياسة االئتمانية

العديد من بنوك القطـاع المشـترك    افتتاحتم  م1975االقتصادي عام  االنفتاحفي ظل   
ه والتي يساهم فيها رأس المال المحلي واألجنبي، منها بنك فيصل اإلسالمي، الذي تـم إنشـاؤ  

هذا البنك كان بمثابـة البـذرة    افتتاحإال أن . )كما سبق ذكر ذلك( م1977بقانون خاص عام 
و ظل بنك فيصل اإلسالمي يمارس أعماله وفقـاً   .األولى إلنشاء البنوك اإلسالمية في السودان
عليه الحال بالنسبة للبنوك التجاريـة األخـرى    كان ألحكام الشريعة اإلسالمية على خالف ما

  .ئمة في تلك الفترةالقا
وعلى أثر تقنين حرمة الربا في قانون المعامالت السوداني، أصـدر بنـك السـودان      

التعامـل   يومن ثم ألغ .ربا محرماً شرعاً باعتبارهمنشوراً يقضي بإيقاف التعامل بسعر الفائدة 
شـور  كمـا ألـزم المن  . به من معامالت المصارف ولمختلف أنواع الحسابات الدائنة والمدينة

جميع البنوك التجارية والمتخصصة بالعمل وفق النظام اإلسالمي  م1984 ديسمبرالصادر في 
  .اإلسالمية، وكذلك العمل على تصفية المديونيات السابقة االستثماريةوالصيغ 

واكبتـه بعـض    فقد) م2005-1990(أما سمات وخصائص القطاع المصرفي خالل الفترة           
جاً للعمل المصـرفي اإلسـالمي فـي    ذنموأالح والتطوير حتى يكون التطورات بغرض اإلص

تمثلت في إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصـرفي والمؤسسـات   . ً العالم عموما
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الخرطوم لألوراق المالية ومشروع توفيق األوضـاع وشـركات الصـرافة ،     قالمالية وسو
 السودان للخـدمات الماليـة، باعتبارهـا    ةوشركباإلضافة لصندوق ضمان الودائع المصرفية 

فـي مواجهـة المصـارف    القـدرة   ومالي تهدف إلى تقوية وتعزيز اقتصاديبرامج إصالح 
إن سمات وخصائص الجهاز المصرفي في ظل اتفاقية السالم يمكن النظر اليها مـن  .العالمية

   -:خالل الجوانب التالية 
 ة  وفق اتفاق الثروةموجهات السياسة النقدية والمصرفي: أوال

الثروة والسياسة النقدية الذي تم توقيعه بين الحكومة االتحادية   تضمن اتفاق توزيع
  : والحركة الشعبية لتحرير السودان موضوعات أساسية  تمثلت في اآلتي

  .الموجهات األساسية لالقتسام العادل للثروة العامة ) 1(
  .ملكية األراضي والموارد الطبيعية ) 2(
  .موارد النفط ) 3(
  . عقودات البترول الحالية الموقعة مع شركات أجنبية) 4(
  .     مبادى وأسس قسمة عائدات البترول ) 5(
  .قسمة المصادر غير البترولية ) 6(
  .اإليرادات المتحصلة وكيفية توزيعها ) 7(
  .آليات التحصيل المالي ) 8(
  .التجارة البينية للواليات )9(
  .الحكومة القانونية مسئوليات ) 10(
  .قسمة األصول الحكومية ) 11(
  .اللوائح المحاسبية والرقابة المالية ) 12(
  .السياسة النقدية وحركة النقد والقروض والسياسة المالية) 13(
  .التمويل في الفترة االنتقالية ) 14(
  ) .3(صندوق إعادة التعمير  والتنمية ) 15(

ولعل ما يلي القطاع ,الثروة بين الحكومة والحركة  تلكم هي السمات العامة التفاقية
المصرفي بدرجة أساسية  البند الذي يتناول السياسة النقدية والمصرفية والسياسة المالية 

  : والذي تم االتفاق فيه على األتي 
قيام نظامين مصرفيين في السودان خالل الفترة االنتقالية ، وهما  نظام مصرفي إسالمي   -1

  .شمال السودان ونظام مصرفي تقليدي يعمل في جنوب السودان  يعمل في
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وتأسيساً على . حاجة جنوب السودان العاجلة لتقديم  تسهيالت لقيام نظام مصرفي  تقليدي  -2
ذلك  فقد اتفق الطرفان على إقامة بنك حكومة جنوب السودان كفرع لبنك السودان المركزي 

ي تستخدم اآللية العادية في تنفيذ السياسة النقدية القومية في والت, بغرض إدارة المنافذ التقليدية
  جنوب السودان 

ويمكن أن يستشف من ذلك اإلقرار  بالعمل وفق النظام التقليدي في الجنوب واستمرار 
  .العمل بالنظام المصرفي اإلسالمي في الشمال 

وان تكون كل .ها يعتبر بنك السودان المركزي مسئوالً عن السياسة النقدية وحركت  -3
المؤسسات المصرفية خاضعة  للقوانين واللوائح التي يصدرها بنك السودان المركزي ممثالً 

     .في مجلس إدارته المكون
4-  

يكون بنك السودان المركزي  مسئوال عن ضمان استقرار األسعار  والمحافظة على   - أ    
  .       المصرفي وإصدار العملة سعر الصرف واستقراره باإلضافة إلى  استقرار النظام 

يكون بنك السودان المركزي  مستقالً استقالالً تاما في وضع سياسته النقدية والتي   - ب    
  .تطبقها المصارف في الشمال والجنوب وفق  النوافذ  المشار إليها في  االتفاق 

لمحافظ بالتشاور على يتم تعيين المحافظ ونائبيه بواسطة رئاسة الجمهورية ويجوز تعيين ا -5
   .النائبين

 تعيين مجلس إدارة مستقل لبنك السودان المركزى ويجب أن يتخذ قراره باإلجماع  -6

  ).1(ويمكن تصوير هذا المجلس كما هو مبين في الشكل رقم .

  

  )1( شكل رقم 

  مجلس إدارة بنك السودان المركزى

  
  محافظ بنك السودان المركزى

 )رئيس المجلس(

  
  
  

يتم تعيينهم من ( خبراء 6
 )رئاسة الجمهورية
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ائب محافظ بنك ن
بنك حكومة (السودان 

 عضواً) جنوب السودان

نائب محافظ بنك السودان   
 عضواً)للواليات الشمالية

  
يتبنى بنك السودان المركزى  إصدار عملة جديدة على أن يراعى فى تصميمها :العملة  -7

  .التنوع الثقافي في السودان
اليات واألقاليم باقتراض المال على أساس  قد تقوم حكومة جنوب السودان  والو: االستدانة -8

وبموجب ذلك ال  يطلب من البنك . مقدرتهم على الوفاء بذلك  من مصادرهم  المالية  
المركزى  أو الحكومة المركزية  تقديم  ضمانات لهذه المديونية التي قامت بها الحكومات 

  .الوالئية 
كومات الواليات تقديم التقارير كما اشترطت االتفاقية على حكومة جنوب السودان وح

  .ذات الصلة  في الحكومة المركزية األجهزةالمالية و البيانات الحسابية إلى 
  هيكل الجهاز المصرفي قبل وبعد  توقيع اتفاق السالم :ثانياً 

حيث تم , من الطبيعي أن يتغير هيكل الجهاز المصرفي بعد توقيع اتفاق السالم النهائي
وعليه فان التحليل الوارد , عاملة في الجنوب وفقاً لنصوص االتفاقية إغالق  المصارف ال

مع تحليل ,م كإطار كلى  2006يعكس هيكل الجهاز المصرفي قبل إنفاذ االتفاقية في يوليو
هذا باإلضافة  وضع تصور للهيكل بعد , خاص لهيكل الجهاز المصرفي في جنوب السودان

  .توقيع االتفاق النهائي 
  ل الجهاز المصرفي قبل توقيع اتفاق السالم النهائيهيك):    1(

إن هيكل الجهاز المصرفي القائم قبل توقيع  االتفاقية  تتوزع فروعه في  مختلف 
واليات  السودان بنسب متفاوتة، ويمكن النظر إلى هذا الهيكل من خالل دراسة اإلطارين 

  ).2(و) 1(في الجدولين رقم   نكما هو مبي.  يالكلى والجزئ
  )1(جدول رقم 

  "التوزيع الجغرافي للجهاز المصرفي  اإلطار الكلى
البنوك الوطنية  المشتركة  األجنبية  المجموع 

 التجارية 

  البنوك
 المتخصصة 

 الواليات  بنك السودان

 والية الخرطوم  1 20 47 112 3 183
 الوالية الوسطى  2 30 30 48 0 110
 الوالية الشرقية  2 23 13 37 0 75
 الوالية الشمالية  2 25 15 19 0 61
 واليات كردفان  1 17 16 20 0 54
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 رواليات دار فو 2 14 9 18 0 43
 الواليات الجنوبية  2 4 8 5 0 19

 المجموع  12 133 138 259 3 545

  . 140م ، ص 2002بنك السودان التقرير السنوي : المصدر *       
  : يتبين اآلتي ) 1(من الجدول رقم 

فروع " 10"منها ,فرعاً بما فيها اإلدارة الرئيسية ) 12(بلغت فروع بنك السودان ) 1(
  . وفرعان بالواليات الجنوبية , ربالواليات الوسطى والشرقية والشمالية وكردفان ودار فو

في ظل توقيع اتفاق السالم سوف يكون هناك فرع واحد  بالواليات الجنوبية  ، وهو 
والتقرير بشأن الجنوب بموجب ما اتفق , ما يعنى إغالق الفرع اآلخرم, بنك حكومة الجنوب

  . عليه
من إجمالي % 3.2تشكل الفروع العاملة بالواليات الجنوبية عدا البنك المركزي نسبة ) 2(

ويرجع السبب الرئيس في ذلك ,وهى نسبة ضعيفة جداً , فروع المصارف بكل الواليات
السالم فمن غير  المتوقع   زيادة  انتشار  الفروع   أما بعد سريان اتفاق, لظروف الحرب

بل سوف يكون االنتشار للمصارف الجديدة المصدق لها  , المصرفية  للبنوك القائمة فعالً
  .بمزاولة العمل المصرفي في حكومة جنوب السودان

  )2(جدول رقم 
  التوزيع الجغرافي الحالي للجهاز المصرفي في جنوب السودان

  )ئياإلطار الجز(
غ  المجموع

 االستوائية 
ق 

 االستوائية 
بحر  البحيرات 

 الجبل 
ش بحر  ق بحر الغزال ىجو نقل الوحدة

 الغزال 
غ بحر 

 الغزال
اعالى 
 النيل 

 البيان

 الخرطوم 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6
 الزراعي 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
 المزارع التجاري 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 الوطني نأمدرما 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 ايفورى 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 فيصل اإلسالمي 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
 التنمية التعاوني 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
            

 المجموع 9 3 1 0 0 0 4 0 0 0 17

  .م2002نشرة اتحاد المصارف السوداني : لمصدر ا
  :يالحظ  ما بلى ) 2(من الجدول رقم

تليها , من إجمالي الفروع العاملة بالواليات الجنوبية % 53ل فروع والية أعالي النيل تشك) 1(
وأخيراً والية %) 17.6(ثم والية غرب بحر الغزال % 23.5والية بحر الجبل بنسبة 

  %) . 5.9(شمال بحر الغزال 
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ة واليات يمكن القول بان انتشار الجهاز المصرفي في الواليات الجنوبية يتركز في أربع) 2(
  . بينما ينعدم وجود وحدات مصرفية في بقية الواليات الجنوبية , فقط 

إال أنها تتبع لسبعة ,فرع للمصارف بالواليات الجنوبية "  17"على الرغم من وجود ) 3(
, فيصل اإلسالمي ,ايفورى , المزارع التجاري ,الزراعي ,الخرطوم "مصارف فقط هي  

  .تعاوني اإلسالمي امدرمان الوطني ، التنمية ال
،  بينما تمثل فروع البنك الزراعي % 35.3تمثل فروع بنك الخرطوم بالواليات الجنوبية ) 4(

من إجمالي الفروع العاملة %  17.6أما فروع بنك فيصل اإلسالمي  فتمثل % 23.5
  .بالواليات الجنوبية

  
  )م20011-2005(هيكل الجهاز المصرفي في الفترة االنتقالية : ثالثاً

 ءالفترة االنتقالية اعتماداً على ما جا ىيمكن تصوير لهيكل الجهاز المصرفي شف            
  )2(في اتفاق الثروة كما هو مبين في الشكل رقم 
  )2(شكل رقم 

  هيكل الجهاز المصرفي  المتوقع بعد توقيع اتفاق السالم
  

  بنك السودان المركزى 
 

 

               
  
 

  ب السودانبنك حكومة جنو
 )واليات جنوبية 10(

  فروع بنك السودان في الشمال    
 )والية   16(   

    
 

  نافذة العمل المصرفي التقليدي
 

  نافذة العمل المصرفي اإلسالمي    
 

   
   

مصارف  مصارف تجارية 
 متخصصة

مصارف  
 تجارية

مصارف  
 متخصصة
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  وطنية  مشتركة  أجنبية  وطنية  مشتركة  أجنبية

يمكن القول بان  المصارف التي تعمل في الجنوب تأخذ في االعتبار نفس السمات 
والخصائص  المكونة للمصارف في الشمال فيما عدا  التعامل بالنظام التقليدي في الجنوب 

  . وبالنظام اإلسالمي في الشمال 
وكـان مـن   , النظام التقليدي  وقد أشارت االتفاقية بصورة واضحة وجلية إلى تطبيق

نتاج ذلك   إغالق فروع المصارف الشمالية في الجنوب ككل ،  مع أن المحاوالت تجري من 
  . قبل حكومة الجنوب بإعادة ممارسة البنك الزراعي لنشاطه  في الجنوب  

ثمة نقطة أخرى تتعلق بفروع المصارف الجديدة التي باشـرت و  مـن المتوقـع أن    
  ها في جنوب السودان ماذا بشان القوانين  واللوائح المنظمة لها ؟  تباشر  أعمال
هذه النقطة تمت اإلجابة عليها من خالل إجراء تعديالت  علي القـوانين واللـوائح      

   -:وقد تمثلت في اآلتي , المنظمة للعمل المصرفي  والمالي في السودان 
  ).م2006العام تم تعديله في .(م 2002قانون بنك السودان لسنة ) 1(
  ). م2008تم تعديله في العام .(م2003قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة )  2(
  ). م2008تم تعديله في العام .( قانون ســوق الخرطوم لألوراق المالـية ) 3(
  . م2008وحتى العام 2005السياسة النقدية منذ العام ) 4( 

وهـذا  . لمرحلة االنتقاليـة  الجديـدة  وقد أدت تلك التغييرات إلى  استيعاب  متطلبات ا
يعني أن المصارف في الجنوب على الرغم من تطبيقها لنظام مختلف عما هـو موجـود فـي    
الشمال فإنها  يجب أن تكون تحت  إدارة مجلس البنك المركزي والذي يقع عليه عب  تطبيـق  

، ال فـي شـكل    القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي في كل السودان كدولة موحـدة  
  .دولتين ،  وذلك إلى أن يحين انقضاء أجل  الفترة االنتقالية المقررة
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  القسم الثاني
  السودان المركزي في ظل النظام المصرفي الثنائي كسياسات بن

م  2008-2006تأتى سياسة بنك السودان المركزي الصادرة للتنفيذ خـالل األعـوام   
) 14(ات النقدية والنظام المصرفي  الذي ورد في المـادة  تطبيقا التفاق السالم في مجال السياس

من بروتوكول قسمة الثروة اقر تطبيق نظام مصرفي إسالمي في  الشمال وتقليدي في الجنوب 
  .م 2008-2006الفترة  لوسيتم تحليل السياسات الصادرة خال. 

هذا وقد تركزت مالمح سياسات بنك السودان المركزي في التنفيذ إلى  
  -:تبارات التاليةاالع

  .افتتاح بنك حكومة جنوب السودان وممارسته لنشاطه وفقا لالتفاق المذكور-1
  .افتتاح فروع  مصرفية تقليدية لدى حكومة جنوب السودان -2
استمرار نشاط المصارف الشمالية لنشاطها المصرفي في الجنوب بعد إنفاذ -3

ي لممارسة أحد المصارف الحكومية لنشاطه م، مع السع2007االتفاقية ، ثم إغالقها في العام 
  .في الشمال والجنوب

  ).الجنيه السوداني(الجديدة  ةإصدار العمل-4
  .إصدار سياسة التمويل األصغر -5

تضمنت سياسات البنك المركزي خالل الفترة  المشار إليها خمسة محاور 
  :تمثلت في اآلتي 

  .محور السياسة النقدية والتمويلية-1
  .اسات النقد األجنبيمحور سي -2
  .محور السياسات المصرفية-3
  .محور سياسات إصدار العملة-4
  . )5(محور سياسة التمويل األصغر -5
  

  .محور السياسة النقدية والتمويلية: أوالً

بنك ( –تتخذها السلطات النقدية  التيالنقدية هي اإلجراءات و التدابير  السياسة
و بالتالي في  نوعه،حجم التمويل المصرفي و  بغرض التحكم في -)المركزيالسودان 

السياسة  أما. الكليةعرض النقود كهدف وسيط و ذلك للوصول إلى األهداف االقتصادية 
التمويل و سالمة و فعالية التنفيذ، و يشارك في  توجيهالتمويلية فهي تتعلق بتخصيص و 
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، ك و المؤسسات الماليةخالل عمليات التمويل للبنو منتنفيذها القطاع الخاص و العام 
  ).9-3انظر الجداول باألرقام (، )4(

  )3(جدول رقم 
  أهداف السياسة النقدية والتمويلية

  م2008-2006خالل الفترة 
 2008 م2007 م2006 البيان

معدل نمو النـاتج  
المحلي اإلجمالي 

% 

10% 10% 8% 

معــــــدالت 
  %التضخم

8%  
8%  8%  

النمو االسـمي  
ــرض  ــي ع ف

  %لنقودا

30%  
34%  24.2%  

ــي    سعر الصرف ــة عل المحافظ
اسـتقرار ومرونــة  

  سعر الصرف

المحافظة علي استقرار 
  سعر الصرف

المحافظة علي اسـتقرار  
  ومرونة سعر الصرف

  .م2008- 2006الفترة  لبنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خال: لمصدر ا
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  )4(جدول رقم 
  نائيالسيولة في النظام الث ضبط وتنظيم  ةإدار

  م2008-2006خالل الفترة 
  

  2008  2007  2006  البيان
  

  
  إدارة السيولة

توفير السيولة بقـدر  
متوازن يحقق النمـو  
ــل احتياجــات  ويقاب
النشاط االقتصـادي  
ــي  ــة عل والمحافظ
استقراره مع تفـادي  

  موجات التضخم

بالتركيز علـى  إدارة السيولة 
أدوات السياسة النقديـة غيـر   
المباشرة التي تناسب النظامين 
اإلسالمي والتقليدي بما يحقق 
ــات  ــل احتياج ــو  ويقاب النم
األنشــطة االقتصــادية  فــي 
الشمال والجنـوب ويتفـادى   

  .خلق ضغوط تضخمية 
مراجعة أسس وضوابط منح -

التمويل المصـرفي لتشـمل   
  .البنوك التقليدية

ــين اســتمرار  - التنســيق ب
  .السياسة النقدية والتمويلية

توفير السيولة بقدر متوازن 
ــل   ــو ويقاب ــق النم يحق
ــاط   ــات النشـ احتياجـ
االقتصادي والمحافظة علي 
استقراره مع تفادي موجات 
التضخم، مع التركيز علـي  
أدوات السياسة النقدية غير 
المباشرة للنظام المصـرفي  

  .المزدوج

ضبط وتنظـيم  
  -:السيولة 

ــاطي * االحتي
  النقدي القانوني 

ودائــــع % (  14
وفقا ) محلية وأجنبية

ــف   ــر الموق لتقري
األسبوعي عدا ودائع 
االستثمار ومـا فـي   

  حكمها

ــة  %( 13 ــع محليـ ودائـ
وفقا لتقرير الموقـف  )وأجنبية

ــع   ــدا ودائ ــبوعي ع األس
  االستثمار وما في حكمها

% 3جواز االحتفاظ بنسـبة  -
المحلي  يمن رصيد االحتياط

 كفي شكل شهادات إجارة البن
  ).شهاب(المركزي

ــة  % ( 11 ــع محلي ودائ
وفقــا لتقريــر ) وأجنبيــة 

عـدا  (الموقف األسـبوعي 
ودائع االستثمار ومـا فـي   

  )كمهاح
ال يجوز التجزئـة للنسـبة   

نقـدا أو  % 8بحيث تكون 
في شـكل شـهادات   % 3

إجـــــارة البنـــــك 
  ) .شهاب(المركزي

  .م2008- 2006الفترة  لبنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خال: لمصدر ا
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  )5(  جدول رقم 
  النظام الثنائي يحتفاظ  بالسيولة  الداخلية فآلية اال

  م2008-2006خالل الفترة 
2006  2007  2008  

االحتفاظ بسـيولة فـي   . أ
شكل نقد و أصول سائلة ، 

لعمـالء  لمقابلة سـحوبات ا 
اليومية في جميع الفـروع  
مــع استصــحاب النســبة 
ــر  ــا كمؤش ــول به المعم

  ) من جملة الودائع % 10(
  :حساب النسبة . ب

النقديـة بالخزينـة   : البسط 
والنقدية بالطريق ورصـيد  
الحساب الجاري لدي بنـك  
السودان بالعملة والشـيكات  

  .المعتمدة والمصرفية 
الودائع الجاريـة  :المقام. ج

  حكمهاوما في 

االحتفاظ بسيولة في شكل نقد و *
أصول سائلة لمقابلـة سـحوبات   
العمالء اليومية في جميع الفروع 
مع استصحاب النسبة المعمـول  

مـن جملـة   % 10بها كمؤشر و 
   الودائع

السماح للمصـارف اإلسـالمية   *
باالحتفاظ بأصول سائلة في شكل 
ــك   ــارة البنـ ــكوك إجـ صـ

 شهادات مشاركة)شهاب(المركزي
ــ ــهامة(ةالحكوم ــكوك )ش ، الص

  .الحكومية األخرى
الســماح للمصــارف التقليديــة *

باالحتفاظ بأصول سائلة في شكل  
سندات خزانة ، صـكوك إجـارة   

شـهادات  )شـهاب (البنك المركزي
ــ ــاركة الحكوم ــهامة(ةمش ، )ش

  .الصكوك الحكومية األخرى

االحتفاظ بسيولة في شـكل نقـد و   *
أصول سائلة لمقابلة سحوبات العمالء 
اليوميــة فــي جميــع الفــروع مــع 
استصــحاب النســبة المعمــول بهــا 

  .من جملة الودائع % 10كمؤشر و 
ــالمية * ــارف اإلس ــماح للمص  الس

باالحتفاظ بأصول سائلة فـي شـكل   
صــــكوك إجــــارة البنــــك 

شـهادات مشـاركة   )شهاب(المركزي
، الصكوك الحكومية )شهامة(ةالحكوم
  .األخرى

السماح للمصارف التقليدية باالحتفاظ *
بأصول سائلة في شكل  سندات خزانة 
ــك    ــارة البنـ ــكوك إجـ ، صـ

شـهادات مشـاركة   )شهاب(المركزي
مية ، الصكوك الحكو)شهامة(ةالحكوم
  .األخرى

  .م2008- 2006الفترة  لبنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خال: لمصدر ا
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  )6(جدول رقم 
  آلية تمويل المصارف من البنك المركزي 

  م2008-2006خالل الفترة 
توفير الـدعم السـيولي   . أ 

للمصـارف التــي تواجــه  
مصاعب مؤقتة عن طريق 
  بيع وشراء األوراق المالية 

ــذة . ب ــتخدام النافـ اسـ
االستثمارية لسد الفجـوات  

ــي التمو ــل الموســمية ف ي
. ومواجهة طلبات التمويـل 

ــك   ــطة بن ــرة بواس الكبي
  السودان المركزي

توفير الدعم السيولي للمصارف . أ
اإلسالمية  التي تواجه مصـاعب  

وشـراء  مؤقتة عن طريـق بيـع   
األوراق الماليــة بواســطة بنــك 

  .السودان المركزي 
يجوز لبنك حكومـة جنـوب   . ب

السودان توفير الـدعم السـيولي   
للمصارف التقليدية  التي تواجـه  

مؤقتة عن طريق  ةمصاعب سيول
ــة    ــع األوراق المالي ــراء وبي ش
وخصم األوراق التجارية الصادرة  
من القطـاع الخـاص والمقبولـة    

جوز خصم سـندات  وال ي.مصرفياً
الخزانة واألوراق المالية األخرى 

  التي تصدرها حكومة الجنوب 
ــودان   . ج ــك الس ــوز لبن يج

للمصارف  لالمركزي تقديم التموي
اإلسالمية  عبر النافذة االستثمارية 
لســد الفجــوات الموســمية فــي 
التمويل ومواجهة طلبات التمويـل  

  .الكبيرة
يجوز لبنك  جنوب السودان  . ح

للمصارف التقليدية  لتقديم التموي
عبر النافـذة االسـتثمارية لسـد    
الفجوات الموسمية فـي التمويـل   

  .ومواجهة طلبات التمويل الكبيرة
  

توفير الدعم السيولي للمصارف . أ
التي تواجه مصاعب مؤقتة عـن  
  طريق بيع وشراء األوراق المالية 

ــوفير . ب ــيولي  ت ــدعم الس ال
للمصارف اإلسالمية  التي تواجه 
مصاعب مؤقتة عن طريـق بيـع   
وشراء األوراق الماليـة بواسـطة   

  .بنك السودان المركزي 
يجوز لبنك حكومـة جنـوب   . ج

السودان توفير الـدعم السـيولي   
للمصارف التقليدية  التي تواجـه  

مؤقتة عن طريق  ةمصاعب سيول
ــة    ــع األوراق المالي ــراء وبي ش

صم األوراق التجارية الصادرة  وخ
من القطـاع الخـاص والمقبولـة    

وال يجوز خصم سندات . مصرفياً
الخزانة واألوراق المالية األخرى 

  .التي تصدرها حكومة الجنوب 
يجوز لبنك السودان المركزي . ح 

للمصارف اإلسالمية   لتقديم التموي
عبر النافـذة االسـتثمارية لسـد    

مويـل  الفجوات الموسمية فـي الت 
  .ومواجهة طلبات التمويل الكبيرة

يجوز لبنك  جنوب السودان تقديم 
للمصارف التقليدية عبـر   لالتموي

النافذة االستثمارية لسد الفجـوات  
الموسمية في التمويـل ومواجهـة   

  .طلبات التمويل الكبيرة
  .م2008- 2006الفترة  لبنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خال: لمصدر ا
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  )7(جدول رقم 
  آلية سوق ما بين المصارف

  م2008-2006خالل الفترة 
  

2006  2007  2008  
السماح للمصارف بتكـوين  . أ

ــطة  ــل األنش ــافظ لتموي مح
ــع  ــة م االقتصــادية المختلف
ضرورة إخطار بنك السودان 

  .قبل التنفيذ 
تشــجيع حفــظ الودائــع . ب

والتمويــل بالعملــة المحليــة 
واألجنبية فيما بين المصارف 

ـ  د وبيع وشراء الصكوك والنق
األجنبي فيما بينها مع قيام بنك 
السودان بالمساعدة في تسهيل 

  .إجراءات الخصم واإلضافة 

الســماح للمصــارف  اإلســالمية -
بتكوين محافظ اسـتثمارية لتمويـل   
األنشطة االقتصادية المختلفـة، مـع   
ضــرورة إخطــار بنــك الســودان 

  .زي قبل بدء التنفيذ المرك
لسماح للمصارف التقليدية بتكوين  -

محافظ استثمارية لتمويـل األنشـطة   
االقتصادية المختلفة ، مع ضـرورة  
إخطار بنك  جنوب السودان قبل بدء 

 .التنفيذ 
يشجع بنك السودان المركزي حفظ -

الودائع والتمويل بالعملـة المحليـة   
واألجنبيــة فيمــا بــين المصــارف 

ة  وبيع وشـراء الصـكوك   اإلسالمي
والنقد األجنبي فيما بينها مع قيام بنك 
السودان بالمساعدة في تسهيل إجراء 

 .المعامالت
يشجع بنك السودان المركزي حفظ -

الودائع والتمويل بالعملـة المحليـة   
واألجنبيــة فيمــا بــين المصــارف 
التقليدية  وبيـع وشـراء الصـكوك    

بنك والنقد األجنبي فيما بينها مع قيام 
جنوب السودان بالمساعدة في تسهيل 

  .إجراء المعامالت

الســماح للمصــارف اإلســالمية . أ
اسـتثمارية لتمويـل    بتكوين محافظ

األنشطة االقتصـادية المختلفـة،مع   
ضــرورة إخطــار بنــك الســودان 

  .المركزي قبل بدء التنفيذ 
السماح للمصـارف  التقليديـة    -ب

بتكوين محافظ اسـتثمارية لتمويـل   
األنشطة االقتصادية المختلفة ، مـع  
ضرورة إخطار بنك  جنوب السودان 

  .قبل بدء التنفيذ 
ان المركـزي  يشجع بنك السـود . ج

حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية 
واألجنبيــة فيمــا بــين المصــارف 
اإلسالمية  وبيع وشـراء الصـكوك   
والنقد األجنبي فيما بينها مع قيام بنك 
السودان بالمساعدة في تسهيل إجراء 

 .المعامالت
يشجع بنك السـودان المركـزي   . ج

حفظ الودائع والتمويل بالعملة المحلية 
نبية فيما بين المصارف التقليدية  واألج

وبيع وشراء الصكوك والنقد األجنبي 
فيما بينها مع قيام بنك جنوب السودان 
ــراء   ــهيل إج ــي تس ــاعدة ف بالمس

  .المعامالت
  .م2008- 2006الفترة  لبنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خال: لمصدر ا

  
  



  17

  )8(جدول رقم 
  ضوابط استخدامات الموارد في ظل النظام الثنائي

  م2008-2006خالل الفترة 
  

2006  2007  2008  
تمويــل القطاعــات واألنشــطة  -

بصيغ التمويل المختلفة فيمـا عـدا   
  المضاربة المطلقة 

ــع   - ــبة الودائ ــد نس ــد تحدي بع
ارية إلى إجمـالي الودائـع   االستثم

من % 50يجوز للمصارف توجيه 
  .النسبة للتمويل ألكثر من عام 

منح التمويل للتنمية االجتماعيـة   -
  % 10والشرائح الضعيفة في حدود 

ــتخد  ــارف  اس ــل للمص امات التموي
  اإلسالمية

تمويل القطاعات واألنشـطة بصـيغ    -
التمويل المختلفة فيما عـدا المضـاربة   

  .المطلقة 
بعد تحديد نسبة الودائع االسـتثمارية   -

إلى إجمالي الودائع يجـوز للمصـارف   
من النسبة للتمويل الكثـر  % 50توجيه 

  من عام 
تمويــل قطــاع التمويــل األصــغر  -

  %12في حدود والحرفيين 
تطبيق منشورات وأسس وضـوابط   -

منح التمويل المصرفي الصادر من بنك 
  .السودان

  استخدامات التمويل للمصارف التقليدية 
تمويل القطاعـات واألنشـطة عـدا    . أ

األنشطة المحظور تمويلها بموجب هذا 
  .المنشور 

يجوز للمصارف تقـديم التمويـل   . ب
متوسط األجـل للمشـاريع اإلنتاجيـة    

  .بمفردها  أو في شكل محفظة 
تمويــل قطــاع التمويــل األصــغر .ج

  %12والحرفيين في حدود 
تطبيق منشورات و أسس وضـوابط  . د

منح التمويل المصرفي الصادر من بنك 
  السودان

  استخدامات التمويل للمصارف اإلسالمية
تمويل القطاعات واألنشـطة بصـيغ   . أ

التمويل المختلفة فيما عـدا المضـاربة   
  .المطلقة 

بعد تحديد نسبة الودائع االستثمارية . ب
إلى إجمالي الودائع يجـوز للمصـارف   

من النسبة للتمويل الكثـر  % 50توجيه 
  .من عام 

ألصــغر تمويـل قطـاع التمويـل ا   . ج
  %12والحرفيين في حدود 

تطبيق منشورات وأسس وضـوابط  . د
منح التمويل المصرفي الصادر من بنك 

  .السودان
  

  استخدامات التمويل للمصارف التقليدية
تمويل القطاعـات واألنشـطة عـدا    . أ

األنشطة المحظور تمويلها بموجب هـذا  
  .المنشور 

يجوز للمصـارف تقـديم التمويـل    .ب
شـاريع اإلنتاجيــة  متوسـط األجــل للم 

  .بمفردها  أو في شكل محفظة 
يتم التمويـل بالنقـد األجنبـي مـن     .د

  -:المصادر التالية 
الودائع االستثمارية وما في حكمها بحد -

  % .95أقصى 
الودائع الجارية وهوامش االعتمـادات  -



  18

يتم التمويل بالنقد األجنبـي مـن   .د
  -:المصادر التالية 

الودائع االسـتثمارية ومـا فـي    -
  % .95حكمها بحد أقصى 

ــع الجاريــ - ــوامش الودائ ة وه
االعتمادات وخطابـات الضـمان   

  %35بالنقد األجنبي بحد أقصى 

يــتم التمويــل بالنقــد األجنبــي مــن 
المصارف اإلسالمية والتقليدية من اآلتي 

:-  
ومـا فـي   ) ألجل(الودائع االستثمارية-

  % .95بحد أقصى حكمها 
الودائع الجارية وهوامش االعتمـادات  -

وخطابات الضمان بالنقد األجنبي بحـد  
بعـد اسـتبعاد الـديون    % 40أقصى 

  المتعثرة وتسهيالت المراسلين 

وخطابات الضمان بالنقد األجنبـي بحـد   
 % .50أقصى 

  .تسهيالت المراسلين بالخارج

عــدم تجــاوز نســبة التمويــل . أ
من إجمالي رصيد % 30بالمرابحة 

  .التمويل الكلي في أي وقت 
% 10تطبيق هامش مرابحـة  . ب

  كمؤشر للعملتين المحلية واألجنبية  
يــتم التمويــل وفقــا لمرشــد  .ج

  المرابحة 

تكلفــة وصــيغ التمويــل للمصــارف 
  اإلسالمية والتقليدية

عدم تجاوز نسبة التمويل بالمرابحـة  . أ
من إجمالي رصيد التمويل الكلي % 30

  في أي وقت 
ــة . ب ــامش مرابح ــق ه % 10تطبي

  محلية واألجنبية  كمؤشر للعملتين ال
  .يتم التمويل وفقا لمرشد المرابحة. ج

كمؤشـر  %10تطبيق سعر فائدة بنسبة 
  .للعملتين المحلية واألجنبية

ــارف   ــل للمص ــيغ التموي ــة وص تكلف
  اإلسالمية والتقليدية

عدم تجاوز نسبة التمويـل بالمرابحـة   . أ
من إجمالي رصيد التمويل الكلـي  % 30

  في أي وقت 
كمؤشر % 10تطبيق هامش مرابحة . ب

لتمويـل  للعملتين المحلية واألجنبية  يتم ا
  وفقا لمرشد المرابحة 

كمؤشـر  %10تطبيق سعر فائدة بنسبة _
  للعملتين المحلية األجنبية

  .م2008- 2006الفترة  لبنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خال: لمصدر ا
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  )9(جدول رقم 
  تطبيق صيغ التمويل المصرفي واالئتماني في ظل النظام المصرفي الثنائي

  م2008-2006خالل الفترة 
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  2008  2007  2006  البيان 
  صيغة المشاركة

للمصــــارف 
  اإلسالمية 

يترك للمصارف تحديـد  
ــاركات و  ــب المش نس

  . هوامش اإلدارة 

ــد نســب  ــرك للمصــارف تحدي يت
  .المشاركات و هوامش اإلدارة 

رك للمصـارف تحديـد   يت
نسب المشاركات و هوامش 

  . اإلدارة 
صيغة المضـاربة  
ــارف  للمصـــ

  اإلسالمية 

يترك للمصارف تحديـد  
نصيب المضارب بـان  
الربح فـي المضـاربة   

  .المقيدة 

يترك للمصـارف تحديـد نصـيب    
المضارب بان الربح في المضـاربة  

  .المقيدة 
تشــجيع البنــك المركــزي علــى *

صيغ أخرى مثل المقاولة و  ماستخدا
  .االستصناع

يترك للمصـارف تحديـد    
نصيب المضارب في الربح 

  .في المضاربة المقيدة 
البنك المركزي علي  تشجيع

استخدام صيغ أخري مثـل  
  .المعادلة واالستيضاع

القطاعـــــات  
واألنشطة المحظور 
تمويلها مـن قبـل   
ــارف  المصـــ
  اإلسالمية والتقليدية 

ــى  . أ ــر علـ يحظـ
  -:المصارف

لعمـالء لشـراء   تمويل ا
العمالت األجنبية بغرض 
المتــاجرة فــي العملــة 
تمويل شركات صرافات 

  النقد األجنبي 
تمويل العمـالء لشـراء   
ــهادات   ــهم والش األس
ــة  والصــكوك الحكومي

  األخرى 
تمويل العمـالء لسـداد   

  عمليات تمويل قائم 
التمويل المشـروط  . ب

بموافقة بنـك السـودان   
  : المركزي 

ــة   ــة المركزي الحكوم
ــة  ــات الوالئي والحكوم

  .والمحليات 
ــهادات  ــراء الشـ شـ

  والصكوك 
الشركات والمؤسسـات  
ــة   ــات المركزي والهيئ
والوالئية التي تمتلك فيها 

  -:يحظر على المصارف
تمويل العمالء لشراء العمالت األجنبية 

  .رة في العملة بغرض المتاج
  تمويل شركات صرافات النقد األجنبي 

ــهم   ــراء األس ــالء لش ــل العم تموي
ــة   ــكوك الحكومي ــهادات والص والش

  األخرى 
تمويل العمالء لسداد عمليـات تمويـل   

  قائم أو متعثر 
التمويل المشروط بموافقـة بنـك   . ب

  :السودان المركزي 
الحكومة المركزية وحكومـة جنـوب   

لوالئية والمحليات السودان والحكومات ا
. 

ــات   ــات والهيئ ــركات والمؤسس الش
المركزية والوالئية التي تمتلـك فيهـا   

 أو اكثر % 20الدولة اسهم بنسبة 
حظر قبول السندات الحكومية التـي  -

يمتد اجل استحقاقها الكثر من عـامين  
لمـنح   نتاريخ إصـدارها كضـما   نم

  -:التمويل وفق الضوابط التالية
مان لشركات عدم خصم السندات كض*

  .ومؤسسات القطاع العام
أن يكون التمويل المقدم بضمان السندات *

ضمن سـقف التمويـل متوسـط األجـل     

  -:يحظر على المصارف 
تمويل العمـالء لشـراء   
العمالت األجنبية بغرض 

  .المتاجرة في العملة 
تمويل شركات صـرافات  

  النقد األجنبي 
تمويل العمـالء لشـراء   
األســـهم والشـــهادات 
ــة   ــكوك الحكومي والص

  األخرى 
تمويـل العمـالء لسـداد    

  عمليات تمويل قائم 
ــل المشــروط . ب التموي

بموافقة بنـك السـودان   
  : المركزي 

الحكومــة المركزيـــة  
ــة   ــات الوالئي والحكوم

  .والمحليات 
الشركات والمؤسسـات  -

والهيئــات المركزيــة  
والوالئية التي تمتلك فيها 

% 20الدولة اسهم بنسبة 
  أو اكثر 
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% 20الدولة اسهم بنسبة 
  .أو اكثر 

ــبة  ــدد بنس ــع % 50والمح ــن الودائ م
  .االستثمارية

ــ  *  ةقبـول األوامــر المسـتديمة الحكومي
لتمويل  2007المستحقة السداد خالل العام 

  .القطاع الخاص
  .م2008- 2006الفترة  لت البنك المركزي خالبنك السودان المركزي ، سياسا: لمصدر ا

  
  محور سياسات النقد األجنبي: ثانياً 

إن تشعب وتنوع عالقات الدول فيما بينها من حيث المعامالت التجارية المنظورة وغيـر  
المنظورة سلعاً كانت أم خدمات يستدعي تقويم عمالتها ومقابلتها بعضاَ ببعض بغرض تحديـد  

هم ومطلب ضروري إلتمام تلك المعامالت وتسوية المدفوعات وربمـا  أسعار خدماتها وهذا م
في غياب ذلك يصبح األمر اكثر صعوبة أن لم يكن مستحيالً، وحتى تسـتطيع تلـك الـدول    

من العالم الخارجي البد لها من تنمية ارصـدها مـن    –وارداتها  –الحصول على احتياجاتها 
قود لضرورة صياغة سياسات وموجهات وقـرارات  النقد األجنبي لتتمكن من تنفيذ ذلك وهذا ي

تعمل على تسهيل تجميع العمالت األجنبية وتنظيم التعامل بهـا وترشـيد اسـتخدامها ووفقـاً     
ألولويات الدولة وبما يحافظ على اتزان ميزان مدفوعاتها أو اختالله لصـالحها معبـراً عـن    

  .لتزاماتهاحدوث زيادة متحصالتها من النقد األجنبي عن مدفوعاتها وا
يراد بسياسات النقد األجنبي ذلك الكم من الضوابط والتوجيهات واإلرشـادات والقـوانين   

لتنظيم المعامالت التـي يـتم    –عادة  –واللوائح والمنشورات التي تصدرها البنوك المركزية 
متد تسويتها بالنقد األجنبي واألطراف المتداخلة فيها على المستويين المحلي والخارجي، حيث ت

  :تلك اإلجراءات لتصل جهات عدة فتعمل سياسات النقد األجنبي على تحقيق  اآلتي
تحديد القنوات التي يصرح لها بمزاولة تداول العمالت األجنبية بيعـاً وشـراء كـالبنوك    )  1(

  .والمصارف والصرافات و أسواق النقد األجنبي داخل الدولة
ستثمار واالدخـار الحـرة والخاصـة بالنقـد     بيان أسس وضوابط فتح وإدارة حسابات اال) 2(

  .األجنبي
وضع األسس التي تحكم كيفية تحديد أسعار صرف العمـالت األجنبيـة مقابـل العملـة     )  3(

  .الوطنية داخل سوق النقد األجنبي
توضيح إجراءات تسجيل رؤوس األموال الـواردة والصـادرة والقـروض بالنقـد     )  4(

  .األجنبي
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إذا دعت الضـرورة   –سوق صرف العملة  –سوق النقد األجنبي  التأثير والتدخل في) 5(
لذلك كاستخدام نظام الرقابة على الصرف ووضع القيود على حركة تداول العمالت األجنبيـة  

  .إذا كانت الدولة تعاني من شح موارد النقد األجنبي
لخدمات وضع الضوابط العامة التي تحكم إجراءات الصادر من تحديد ألنواع السلع وا) 6(

ذات األولوية في التصدير والتي تدر عوائد سريعة ومجزية من النقد األجنبي وتوضيح طريقة 
  .الدفع وكيفية متابعة حصيلة الصادر من العمالت الحرة

وضع الضوابط التي تحكم إجراءات االستيراد وتوضيح السـلع ذات األولويـة فـي    )  7(
ض االستيراد وما هي الطـرق المثلـي إلتمـام    االستيراد وكيفية منح التمويل وشروطه ألغرا

  وتسوية االلتزامات المالية؟
فرض العقوبات والجزاءات على الجهات التي ال تلتـزم بتوجهـات سياسـات النقـد     ) 8(

  ).6(األجنبي
م ، وفقاً لما هو 2008-2006تركزت سياسات محور سياسا ت النقد األجنبي خالل الفترة 

  ).11،12، 10(في الجداول باألرقام نمبي
  )10(جدول رقم 

  األجنبي دضوابط وموجهات سياسات النق
  م2008-2006خالل الفترة 

2006  2007  2008  
االستمرار في سياسة المحافظـة  . أ

علي سعر الصرف المرن المسـتقر  
ق وإدخال آلية للتنبؤ وفق آليات السو

  .علي المدى المتوسط 
مواصلة العمـل بنظـام سـعر    . ب

  .الصرف المرن المدار 
االستمرار في قيام بنك السودان . ج

بدور نشط في سوق النقد األجنبـي  
  .وفق المعطيات االقتصادية 

اسة  سعر االستمرار في سي. أ
  .الصرف المرن المدار

إدخال آلية الدارة سـعر  . ب
الصرف وذلك بالتنبؤ بسـعر  

الصرف في المدى المتوسـط    
مع العمل على استقراره حول 
السعر الذي يساعد على تحقيق 

  .التوازن الخارجي والداخلي
  

االســتمرار فــي سياســة . أ
ــي اســتقرار  المحافظــة عل

  .ومرونة سعر الصرف
العمل علي تعديل نظـام  . ب

سعر الصرف وذلـك بـربط   
الجنيه بسلة مـن العمـالت   

  .الرئيسية
  
  

  .م2008- 2006الفترة  لبنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خال: لمصدر ا
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  )11(جدول رقم 
  الرسمية كيفية إدارة االحتياطيات

  م2008-2006خالل الفترة 
2006  2007  2008  

االستمرار في بناء االحتياطيات . أ
ارتها وفق الضوابط المعمـول  واد
  .بها 

االســتمرار فــي بنــاء   . أ
االحتياطيــات وادارتهــا وفــق 

  .الضوابط المعمول بها

االســـتمرار فـــي بنـــاء . أ
ــق  ــا وف ــات وادارته االحتياطي

  .الضوابط المعمول بها 
  .م2008- 2006الفترة  لبنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خال: لمصدر ا

  
  

  )12(جدول رقم 
  ضوابط  سوق النقد األجنبي 

  م2008-2006خال ل الفترة                                      
2006  2007  2008  

استكمال تحرير وتوحيد سوق . أ
  .النقد األجنبي 

مواصلة تطوير وتوسيع . ب
سوق النقد األجنبي والياته 

بالتعاون مع المصارف وشركات 
الصرافة والخدمات المالية مع 

إتاحة المزيد من الموارد لها من 
  .بنك السودان المركزي 

جراءات تفعيل االستمرار في إ. أ
سوق النقد األجنبي بتوسيع نشاطه 

واستمرار تحرير عمليات النقد 
الحساب الجاري وتوفير الموارد 

  .الكافية الستقراره 
تشجيع سوق ما بين البنوك مع . ب

التزام بنك السودان المركزي 
بالمساعدة في تسهيل إجراءات 

  .المعامالت 
التقليل من آثار اندماج سوق . ج

جنبي المحلي في أسواق النقد األ
  .المال اإلقليمية والعالمية 

المحافظة علي استقرار سوق  . أ
  قد األجنبيالن
 .تفعيل سوق جانبي المصارف . ب

التقليل من آثار اندماج سوق  . ت
النقد األجنبي المحلي في أسواق 

 .المال الخارجية 

التطبيق التدريجي لخطة  . ث
التحول من استخدام الدوالر 
األمريكي إلى اليورو أو أي 

 .عمالت مستقرة أخري

عدم جواز تقديم المصدرة  . ج
  محليا كضمان

  
  .م2008- 2006الفترة  لبنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خال: ر لمصدا
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  )13(جدول رقم 
  آلية إدارة االستثمارات األجنبية

   م2008-2006خال ل الفترة 
2006  2007  2008  

األجنبية  تتسجيل االستثمارا. أ
لدي البنك المركزي عند تعامل 

المصارف مع المستثمرين 
  .الخارجيين 

رصد التدفقات األجنبية . ب
وادارتها بما يساعد علي تقليل 

  المخاطر الناتجة عنها 

االستمرار في تسجيل 
االستثمارات األجنبية وتقييمها 
ومتابعتها والعمل علي إدارتها 

يم فوائدها بما يساعد علي تعظ
  .وتقليل مخاطرها

تبسيط إجراءات المستثمرين مع 
  .المصارف

  

  .م2008- 2006الفترة  لمركزي ، سياسات البنك المركزي خالبنك السودان ال: لمصدر ا
  

  
  .محور السياسات المصرفية: ثالثاً 

للسياسات والبرامج التي نفـذها  المصرفية بعد توقيع اتفاق السالم  استكماالً  سياسة الجاءت   

، ودعـم المراكـز    تعزيز سالمة القطاع المصرفي حيث هدفت إلى  .المركزي بنك السودان

الية للمصارف،حتى يتسنى لها أن تصبح في وضع يمكنها من أن تلعب دوراً هاماً وبفعاليـة  الم

قد سعى بنك السودان إلـى  و. في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية على المستوى القومي

متابعة السياسات والقواعد والمعايير التي تعزز السالمة المصرفية ودعـم المراكـز الماليـة    

 )7(دد وفقاً للتطورات في العمل المصرفي العالمي والمحلـي ح، والتي تت المصرفية للمؤسسات

  ). 16، 15، 14انظر الجداول باالرقام(،
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  )14(جدول رقم 
  آليات تنفيذ السياسات المصرفية في مجال هيكلة الجهاز المصرفي

  م2008-2006خال ل الفترة 
2006  2007  2008  

تقوية وتعزيز المراكز الماليـة  
  للمصارف

رفع الحد األدنـى لـراس   . أ
مليار  6المال المدفوع إلى 

دينار مع االسـتمرار فـي   
ــة  ــامج إعــادة الهيكل برن
وتحفيز المصارف علـي  

  .الدمج االختياري 
االستمرار فـي برنـامج   . ب

ملكية  الخصخصة بتقليص
ــاع    ــي القط ــة ف الدول

  .المصرفي 
ــاالت  . ج ــام وك ــجيع قي تش

  .التصنيف االئتماني
ــج  . د ــلوب نه ــجيع أس تش

  .المصرف الشامل 

تقوية وتعزيز المراكـز الماليـة   
  للمصارف

رفع الحد األدنى لراس المـال  . أ
 6مليـار  إلـى    3  نالمدفوع م

مليار دينار خالل الثالث سنوات 
بمقـدار  ) 2009-2007(القادمة

  .مليار عن كل عام 
االستمرار فـي خصخصـة   .ب 

  .مصارف القطاع العام
عداد الئحة  لتنظيم الشروع إل. ج

وترخيص أعمال وكاالت 
  .التصنيف 

تشجيع المستثمرين األجانـب  . د
لالستثمار  في المصارف القائمة 

  .بدال من تأسيس مصارف جديدة
ــرخيص . ه ــي ت ــتمرار ف االس

المصــارف التقليديــة  وفــروع 
  .المصارف األجنبية بالجنوب 

االستمرار  في تنفيذ برنـامج  .و
م تشـكيل  الدمج المصرفي  وسيت

التحالفات المصرفية كبداية  لتنفيذ 
  . المشروع

تقوية وتعزيز المراكز الماليـة  
  للمصارف

األدنـى   الحـد رفع تشجيع . أ 
لراس المال المـدفوع إلـى   

العام  ةمليون جنيه بنهاي 50
  . م 2008

االســتمرار فــي برنــامج . ب
الخصخصة بتقليص ملكيـة  

المصرفي  القطاعالدولة في 
  ) .سياسة الخصخصة (

الشروع في برنامج الـدمج  . ج
المصرفي تكوين التحالفات مـن  
ــات  ــوين المجموع ــالل تك خ

وضح األطر واألهداف لتلـك  و
  المجموعات
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  )15(جدول رقم 
  متطلبات  تنمية وتطوير البنية التحتية المصرفية

  م2008-2006فترة خال ل ال
2006  2007  2008  

العمل على  إنشاء  مركز االستعالم . أ  
  .االئتماني 

وائح المنظمـة  البدء في وضع الل. ب
لترخيص وعمل وكـاالت التصـنيف   
الوطنية وشركات االستعالم والتقيـيم  

  .االئتماني 
رفع نسبة االستفادة مـن التمويـل   .ج

إنشاء صـناديق   لالمصرفي  من خال
ضمان القروض بالتعاون مـع اتحـاد   
المصارف السوداني وشركات التأمين 
واتحاد أصحاب العمل لدراسة إمكانية 

  .ناديقهذه الص مقيا
  

تكثيـف التــدريب فــي مجــال   . أ
  الحاسوب 

العمل علـي تطبيـق منشـور     . ب
( م 9/2005الضبط المؤسسـين  

تنظيم العالقة بين مجلس اإلدارة 
 واإلدارة التنفيذية  

مراعاة الضـوابط المنظمـة   . ج
للعمل المصـرفي مـن خـالل    
تطبيق شرف العاملين بالجهـاز  

  المصرفي 
العمل فـي تاسـيس   مواصلة . د

وكاالت المعلومـات االئتمانيـة   
وتشجيع قيام وكاالت التصـنيف  

  .االئتماني 
إعداد دراسات اإلنشاء وصـناديق  . ه

ضمان التمويل باالشتراك مع اتحـاد  
المصارف واتحاد أصـحاب العمـل   

 وشركات التامين 
  .م2008- 2006الفترة  لبنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خال: لمصدر ا
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  )16(جدول رقم 
  . آلية تنويع المؤسسات والخدمات المصرفية

  م2008-2006خال ل الفترة 
  

2006  2007  2008  
وضـع األسـس والضـوابط     دراسة.أ   

لتمكين المنشآت الصـغيرة والمتوسـطة    
  .من االستفادة من التمويل المصرفي

تبني البنك المركزي لوضـع رؤيـة   .ب
وتنمية قطاع التمويـل   رمستقبلية لتطوي

األصغر  كأحد وسائل مكافحـة الفقـر    
ـ    يبالتنسيق مع جهات االختصـاص ف

الحكومة  والقطاع الخاص والمؤسسات 
  .واإلقليمية الدولية

التوقع ببنـاء اسـتراتيجية لوحـدة    . ج
التمويل األصغر تابعة للبنك المركـزي  

  . التمويل األصغر تلمتابعة  مؤسسا
العمل على إعداد الئحـة تنظـيم و   . د

مع  األصغرترخيص مؤسسات التمويل 
وضــع تصــور  لسياســات التمويــل 

  .األصغر

تعديل أسس وضوابط ولـوائح العمـل   
م المصرفي الستيعاب متطلبـات النظـا  

التقليدي في الجنوب واالهتمام بتـدريب  
  العاملين بالجنوب 

توسيع قاعدة الخدمات المصـرفية مـن   
خالل االنتشار الجغرافي وتوفير المزيد 
من الصرافات االلية بالواليات وادخـال  

 .نقاط البيع 

التنسيق في مجال الرقابـة واإلشـراف   
  .علي المؤسسات المالية غير المصرفية 

  
  
  
  
  

  .م2008- 2006الفترة  لك المركزي خالبنك السودان المركزي ، سياسات البن: لمصدر ا
إن األهداف الرئيسية التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من الرقابة المصرفية 

  -:تتمثل في
  .حماية أموال المودعين -1
 .ضبط حركة النقود واالئتمان داخل حدود آمنة ومرغوبة -2
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 .توجيه نشاط االستثمار والتمويل في إطار األولويات القومية -3

 .ظة على سالمة المراكز المالية للمصارفالمحاف -4

 .ضمان االلتزام بالتشريعات المصرفية -5

  .تعبئة وجذب المدخرات -6
يعتبر البنك هو محل الرقابة المصرفية وموضوعها، ليس فقط من حيث متطلبات 
نشأته ومقومات استمراره، وما يطرأ عليه من تغيرات خالل ممارسته لنشاطه، ولكن أيضا 

واع العالقات التي تربط البنك مع الغير، مودعين ومقترضين، وبنوك محلية من حيث كافة أن
أو دولية وبنوك مركزية، وكذلك النتائج واآلثار التي يمكن أن يحدثها البنك على المتغيرات 

  ).18و17انظر الجدولين (االقتصادية الكلية،
  )17(جدول رقم 

  ائيضوابط الرقابة المصرفية في ظل النظام المصرفي الثن
   م2008- 2006خال ل الفترة 

2006  2007  2008  
العمل علي تطوير قسم االستعالم عن . أ

مخاطر  العمالء إلى مركز معلومـات  
  .ائتمانية متكامل 

العمل علي توسيع وتطوير أنشـطة  . ب
كرافـد  . وحدات المخاطر بالمصارف 

  .لمركز المعلومات االئتمانية 
االستمرار في تدريب العاملين ببنك . ج

السودان والمصارف علـي موجهـات   
المصرفية في المصارف إدارة المخاطر 

  .اإلسالمية والتقليدية 
العمل علي مراجعة وتقـويم نظـم   . د

  .الرقابة والضبط الداخلي بالمصارف 
االسـتمرار فــي وضــع وتطــوير  . ه

الضوابط الالزمة لمنع استغالل القنوات 
  المصرفية ألغراض غسل األموال 

العمل علي رفع نسـبة كفايـة راس   . و
وتخفـيض  % 12المال بالمصارف إلى 

  .بنهاية العام% 8الديون المتعثرة إلى 
إعـداد موجهـات إدارة المخــاطر   . ى

المتعلقة باستخدام النظم اإللكترونية في 

السعي نحو توقيع اتفاقيات تعاون . أ
وتوحيد معايير الرقابة المصـرفية  

لسلطات الرقابية الحدود  مع ا رعب
  .في الدول األخرى 

التنسيق مع مجلس الخـدمات  . ب
المالية اإلسالمية لتطبيـق معـايير   

  .اإلسالمية  ةالرقابة المصرفي
رفع الحد األدنى لرأس المـال  . ج
تمشـياً مـع البرنـامج    % 12 ىإل

  .راس المال المدفوع  عالثاني لرف
االضطالع بإعداد تصور ألسس .د

ألشـراف  وضوابط وإجـراءات ا 
والرقابة على أعمال سوق األوراق 
المالية والمؤسسات الماليـة غيـر   

  .المصرفية
العمــل علــى تطــوير إدارات . ه

  .المخاطر بالمصارف
ــم إدارة . و ــة نظ ــوير وتقوي تط

المخاطر في الجهاز المصرفي من 
خالل تطوير برنامج قاعدة بيانـات  

 معالجة مشكلة الديون المتعثرة والحد منها . أ
. 

ضـرورة التــزام المصــارف بأســس  . ب
وضوابط منح التمويل خالل آلية المراقـب  

  . الميداني 
تخفيض تركيز التمويل الموجه للعمـالء  . ج

  . وأعضاء مجالس اإلدارات 
يم نظم الرقابـة  العمل علي مراجعة وتقو. د

  .الداخلي بالمصارف  والضبط
االستمرار في وضع وتطوير الضـوابط  . ه

استغالل القنـوات المصـرفية    لمنعالالزمة 
  ألغراض غسل األموال 

العمل علي رفع نسبة كفاية راس المـال  . و
وتخفـيض الـديون   % 12إلى  بالمصارف

  . .بنهاية العام % 8المتعثرة إلى 
ة المخاطر المتعلقـة  إعداد موجهات إدار. ى

الـنظم اإللكترونيـة فـي تقـديم      باستخدام
  .الخدمات المصرفية 

إعداد الموجهات إلدارة المخاطر ووضع . ن
التـي تحكـم عمليـات اإلسـناد      الضوابط
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  .تقديم الخدمات المصرفية 
إعداد الموجهـات إلدارة المخـاطر   . ن

ووضع الضوابط التي تحكـم عمليـات   
  اإلسناد الخارجي للعمليات المصرفية 

المخاطر والعمل بنظـام الرقابـة   
  .ةالميدانية اليومي

  .الخارجي للعمليات المصرفية 
  
  

  .م2008- 2006الفترة  لن المركزي ، سياسات البنك المركزي خالبنك السودا: لمصدر ا
  

  )18(جدول رقم 
  وسائل تطوير التقنية المصرفية في النظام المصرفي الثنائي

  م 2008- 2006خال ل الفترة 
2006  2007  2008  

استكمال ربـط فـروع المصـارف    . أ
برئاساتها إلكترونيا واإلسـراع بـربط   

ــي  ب ــتيعابها ف ــوب الس ــوك الجن ن
  المشروعات القومية 

البدء في إنشـاء وتشـغيل نظـام    . ب
التسويات اآلنية اإلجمالية إلتاحة المزيد 

  .من الخدمات المصرفية اإللكترونية 
إنشاء وتشغيل أنظمة المـدفوعات  . ج

والتسويات المتقدمة ووضع الضـوابط  
  .اإلدارية والمراقبة لعملها

تفتـيش والرقابـة   تطوير وسـائل ال . د
اإللكترونيـة والعمــل علـي تحــديث   
السياسات والضوابط لتتوافق مع إدخال 

  .التقنية المصرفية 
إلزام المصـارف باسـتخدام نظـم    . ه

مصرفية أساسية متطورة تفي بمتطلبات 
  الربط األمن بالشبكة القومية 

  
  
  
  

اإلنشاء نظام للتسوية اإلجمالية . أ
  .اآلنية

تقليل مخاطر الـنظم التقنيـة   .ب
ــة   ــايير التأميني ــوير المع بتط

  .ومتطلبات  استمرار الخدمة
  .لشبكة سويفت يالتطوير التقن.ج
م وضع معايير لتطوير الـنظ . د

  .المصرفية ومراجعة إنفاذها
تطوير الخـدمات المصـرفية   .ه

اإللكترونيــة عبــر الصــرافات 
  .اآللية

التوسع في انتشار الصـرافات  .و
  .اآللية  ونقاط البيع

التوسع في استخدام المقاصة . ى
  . اإللكترونية لتشمل الواليات

تكثيـف التــدريب فـي مجــال    §
  الحاسوب 

العمل علي تطبيق منشور الضبط  §
ــين  ــيم ( م 9/2005المؤسس تنظ

 قة بين مجلس اإلدارة والتنفيذية العال
مراعاة الضوابط المنظمة للعمل . ج

المصرفي من خالل تبيـان شـرف   
  .العاملين بالجهاز المصرفي 

مواصلة العمـل فـي تأسـيس    . د
ــة   ــات االئتماني ــاالت المعلوم وك
وتشجيع قيـام وكـاالت التصـنيف    

  .االئتماني 
إعداد دراسات اإلنشاء وصناديق . ه

االشتراك مع اتحاد ضمان التمويل ب
المصارف واتحاد أصحاب العمـل  

  وشركات التامين 
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  .م2008- 2006ترة الف لبنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خال: لمصدر ا

  
  ثالقسم الثال

  آليات التعايش بين النظامين اإلسالمي والتقليدي في السودان
  

يعمل ) البنك المركزي و المصارف التجارية (ظل الجهاز المصرفي في السودان  
من خالل السياسة النقدية المطبقة والياتها , على وتيرة واحدة منذ اكثر من عقدين من الزمان 

  .المصارف األجنبية أيضاً ملزمة بالعمل المصرفي اإلسالمي وحتى فروع 
أصبحت هناك نافذتان  إسالمية في الشمال وتقليدية في , بعد توقيع اتفاق الثروة 

كيف ستتعامل مصارف الشمال إزاء هذا الوضع , والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة , الجنوب
تين ؟ وهل تستطيع مصارف الشمال وما هي حدود االتفاق واالختالف فى ظل هاتين النافذ

  ذات النافذة اإلسالمية أن تتنافس مع مصارف الجنوب ذات النافذة التقليدية ؟
يمكن القول أن تعامل  مصارف الشمال مع مصارف حكومة جنوب السودان سوف 

ل التي تتعامل معها المصارف السودانية قب, ينظر إليه كما هو الحال لشبكة المراسلين التقليدية 
  .وقد شرعت هيئات الرقابة الشرعية مسألة الفوائد وحددت أوجه صرفها , توقيع االتفاق  

نعتقد بان دور السياسة , وطالما أن السياسة النقدية تتركز إدارتها  في مجلس محدد 
في الفترة االنتقالية البد وان يشير إلى ذلك التعاون  والى الحد من اآلثار السالبة  التي , النقدية

  .تنجم عن التطبيق 
ويمكن القول بأنه  إذا قدر للمتعاملين مع المصارف وان أتيحت لهم حرية أكبر في 

فان التطبيقات العملية  تبقى مرهونة بالمكاسب التي سوف تتوفر  , التعامل من خالل النافذتين
يتعداه إلى  عند حد التمويل بالصيغ اإلسالمية والربوية وإنما فاألمر ال يق.  لهؤالء العمالء

السيما إذا أنشئت األخيرة , التسهيالت األخرى التي توفرها مصارف الشمال و الجنوب معاً
ومن بعد حركة رؤوس . برؤوس أموال كبيرة مقارنة بالمصارف القائمة اآلن في الشمال
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األموال سوف تتبعها حركة السلع والبضائع والخدمات والتي قد ال يستوعبها المكان الذي 
  .  توهو ما سيخلق ازدواجية وإشكاليا, ت فيه مما يحتم عملية االنتقال إلى المكان اآلخر تواجد

إن الواليات الشمالية تتعامل بصيغ التمويل اإلسالمي  وودائعها هي ودائع استثمارية         
كيف  ,والواليات الجنوبية تتعامل بأسعار الفائدة أخذا وعطاء , قد تحقق أرباحاً أو قد ال تحقق

سيكون موقف العمالء مع النظامين ؟ هل هناك حرية لحركة العمالء وبالتالي لرؤوس األموال 
إال انه يمكن القول أن . ؟ إن اإلجابة على هذه التساؤالت حمالة إلجابات ذات وجوه عدة

ط والتي بال شك أنها ذات ارتبا, لالقتصاد القومي تبقى هي الفيصل والحاكم  ةالطاقة االستيعابي
  . بأدوات السياسة االقتصادية  المكملة للسياسة النقدية 

  

  )3(شكل رقم 

  خيارات العمالء يف ظل النظامني اإلسالمي والتقليدي

  

  

  

              

 نافذة العمل المصرفي اإلسالمي

 الخدمات المصرفية المحلية 

حركة رؤوس األموال بغرض 
  االستثمار 

  )التحاويل (

واستخدام  التمويل المصرفي
 صيغ التمويل اإلسالمي 

الودائع االستثمارية وأرباحها 
 المتوقعة 

 نافذة العمل المصرفي التقليدي 

 الخدمات المصرفية المحلية 

   حركة األموال بغرض االستثمار
 )التحاويل(

االئتمان المصرفي وأسعار
 ةالفائدة المحدد

  الودائع ألجل وأرباحها المحددة
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الخالصة والتوصيات 
تميزت سياسات بنك السودان المركزي  في ظل النظام الثنائي  بالعمل علـى تثبيـت معـدل    

وكذلك الحال بالنسبة لمعدل الناتج المحلي اإلجمـالي  %) 8(تهدف في العام السابقالتضخم المس
مع رفع لمعدل النمو االسمي لعرض النقود ، مع التركيز على إدارة السياسة النقديـة  %) 10(

 .باستخدام األدوات غير المباشرة للنظامين اإلسالمي والتقليدي 

نسبة االحتياطي النقدي القـانوني   ضيالحظ انخفا :في مجال  السياسة النقدية والتمويلية.1 
ممـا  % 3بنسـبة  )  شهاب(مع إدخال وسيلة جديدة في االحتياطي النقدي المحلي %)1(بنسبة 

يتيح للمصارف القائمة  االستفادة من المكون في التمويل المحلي مع االستفادة من اسـتثمارها  
ارة السيولة الداخلية فقـد تـم اسـتحداث آليـة     وفيما يتعلق بإد. القائم فعالً مع البنك المركزي

أمـا بالنسـبة لـدور بنـك      . في النظام التقليدي ) سندات الخزانة(لالحتفاظ بالسيولة الداخلية 
السودان المركزي كممول أخير فقد حددت  آلية لتوفير الدعم السيولي للمصارف التقليدية مـع  

ع والتمويل  تحت مظلة بنك جنوب السودان  السماح لها بتكوين محافظ استثمارية وحفظ الودائ
. 

 إلـى تميزت السياسات الصادرة  برفع نسبة التمويل األصـغر  :في مجال استخدام الموارد.2
 وتتعامل به المصارف التقليدية في الجنـوب وهـو مسـا    ي، مع تحديد سعر الفائدة الذ12%

استخدام الصيغ األخـرى   لهامش المرابحة للمصارف اإلسالمية في الشمال، مع تشجيعها على
كالمقاولة و االستصناع ، هذا مع رفع  نسبة الودائع الجارية والهوامش وخطابـات الضـمان   

كما تم النص صـراحة  . للمصارف اإلسالمية والتقليدية معاً% 40الى%35بالنقد األجنبي من 
ص بقبـول  السماح للقطاع الخا ععلى عدم قبول السندات الحكومية ألكثر من عامين كضمان م

 .األوامر المستديمة الحكومية، إال أن األهم هو ممارسة بنك حكومة جنوب السودان لصالحياته

هدفت السياسات الصادرة إلى تشجيع التعامـل اإللكترونـي     :في مجال التقنية المصرفية  .3      
،  وهـو األمـر   بين البنك    كما امتدت االستفادة إلى االستعالم عن عمالء التمويل إلكترونياً 

  .الذي كان شاقا في الماضي مما يؤدي اآلن إلى اإلسراع بتنفيذ عمليات التمويل بالمصارف 
ليس هناك تغيير في سياسات سعر الصرف  حيـث الزال  :في مجال سياسات النقد األجنبي.4

د استمرارا الدعم لسوق النقد األجنبي بتـوفير المـوار   عالسعر مدارا من قبل البنك المركزي م
  .الكافية للجهات المختصة ، مع التركيز على تبسيط إجراءات المستثمرين األجانب

إلى رفع رأسمال المصارف بمقدار  يهدف البنك المركز:في مجال هيكلة الجهاز المصرفي.5
التي تحتفظ برأسمال فـي   كمليار خال ل ثالث سنوات لتل 6مليار دينار سنويا حتى تصل إلى 

استثمار األجانـب   عمع التوجيه بقيام وكاالت التصنيف االئتماني وتشجي مليار دينار، 3حدود 
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ونية، والسـعي إلقامـة وحـدة التمويـل     اإللكترفي المصارف القائمة وتطبيق نظام المراجعة 
  .األصغر

نجح البنك المركزي في تنفيذ طباعة وإصدار وتداول العملة على  :في مجال سياسة العملة.6
دية وحكومة الجنوب بدرجة عالية ، فاالقتصـاد تتـداول فيـه عملـة     مستوى الحكومة االتحا

  .مزدوجة إلى حين ثم عملة موحدة في يوليو من نفس العام
  التوصيات         

تتضمن أهـداف محـددة   )  تغطي الفترة االنتقالية (إعداد سياسة مصرفية متوسطة المدى . 1
واالئتمانية فـي  , سياسات التمويلية في الشمال  على أن تتولى ال, للنافذتين اإلسالمية والتقليدية 

 . الجنوب تفاصيل ذلك
 
تحديد السمات العامة للعالقات المصرفية التي سوف تنشأ بين  إدارات مصارف الجنـوب  . 2

  .والشمال
 
وضع الترتيبات الالزمة لحركة رؤوس األموال وانتقالها ما بين الشـمال والجنـوب مـن    . 3

  .لدولة موحدةخالل جهاز مصرفي واحد 
 
وضع الترتيبات الالزمة  لحركة المتعاملين وعالقاتهم االسـتثمارية  بمصـارف الشـمال    . 4

  .والجنوب، مع تحديد الخيارات المتاحة أمام العمالء
االستمرار في التدريب والتأهيل لمنسوبي الجهـاز المصـرفي فـي الواليـات الشـمالية      . 5

 .والجنوبية
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  قائمة المراجع والمصادر
السياسة النقدية والمالية في السودان، طريق السـودان نحـو   ، هدي الفكي الشيخم )1(

معهـد الدراسـات    ،م1967الثـاني، سـبتمبر    تأر كويالذاتي، مؤتمر  االكتفاء
  .554ص  م، 1972اإلضافية، جامعة الخرطوم ،

 .560-555المرجع السابق، ص  )2(

شعبية لتحريـر السـودان ،   اتفاقية قسمة الثروة بين الحكومة االتحادية والحركة ال )3(
 .2004نيفاشا ، كينيا ، يناير 

عبدالمنعم محمد الطيب ، السياسات النقديـة والتمويليـة ودورهـا فـي التنميـة       )4(
بحث غيـر منشـور   ( ، اتحاد المصارف السوداني ، 2007االقتصادية ، اكتوبر 

  .13-10ص)
 .م2008-2006بنك السودان المركزي ، سياسات البنك المركزي خالل الفترة  )5(

محمد الطيب ، سياسات سـعر الصـرف  و أثارهـا علـى الجهـاز       معبد المنع )6(
 .30-25، ص)بحث غير منشور. (م2006المصرفي ، دراسة استشرافية، 

المالية اإلسالمية فـي   ت، دور المصارف والمؤسسا_________________  )7(
صادي العربي مؤتمر آفاق التعاون االقت’’ التجربة السودانية’’ النشاط االستثماري

المعهـد   –جـدة  –لرفع معدالت االدخار واالستثمار ، البنك اإلسـالمي للتنميـة   
اإلسالمي للبحوث والتدريب  بالتعاون مع األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيـا  

فندق –، جمهورية مصر العربية ، اإلسكندرية )كلية التجارة (وجامعة اإلسكندرية 
 .9م ، ص2004يونيو24-22ة هلنان فلسطين،خالل الفتر

  


