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The paper analyzes the impacts of Islamic and conventional Banks reserves' restrictions in 

Sudan. Comprehensively, those restrictions are necessary for health banks, performance and 

the viability of the macroeconomic performance in any country. The selected period of the 

analysis (2007-2009) is vital to study impacts of the Global Financial Crisis on the Sudanese 

economy. The paper introduces available data on banks institutions, macroeconomic policies 

and the central Bank of Sudan considering its part on controlling money supply and demand 

besides drawing policies for banks behaviors. It is conceivable from my conclusions here that 

there are conflicts between conventional and Islamic banks in reserves restrictions that 

impede normalized bank rules and the Central Sudan Bank's limitations during feasible 

financial and economic crisis. Thus, the slow and ineffective responses to the Global Financial 

crisis, in fact the failure can be due to those conflicts between the two banking regimes. 

Compared with other Islamic banking institutions that complied to recommended responses 

to the crisis that Sudanese case reveals differently. The Islamic banks could not respond 

effectively due to the so imposed interest rates on the required monetary subsidy from the 

Sudan Central Bank. Moreover, the deprivation of the oil revenues to the latter limited its 

abilities to support both the conventional and Islamic banks of the country. The results were 

manifested in their limited ability to cater for the required financing to the real productive 

economic sectors of Sudan. The consequent crisis of the year 2011 is a direct result of that 

lamed ability to finance the production sectors and their collapse in contributing to the 

stricken Sudanese economy. 
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1. Abstract 
The paper analyzes the impacts of Islamic and conventional Banks reserves' 

restrictions in Sudan. Comprehensively, those restrictions are necessary for health 

banks, performance and the viability of the macroeconomic performance in any 

country. The selected period of the analysis (2007-2009) is vital to study impacts of 

the Global Financial Crisis on the Sudanese economy. The paper introduces available 

data on banks institutions, macroeconomic policies and the central Bank of Sudan 

considering its part on controlling money supply and demand besides drawing 

policies for banks behaviors. It is conceivable from my conclusions here that there are 

conflicts between conventional and Islamic banks in reserves restrictions that impede 

normalized bank rules and the Central Sudan Bank's limitations during feasible 

financial and economic crisis. Thus, the slow and ineffective responses to the Global 
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Financial crisis, in fact the failure can be due to those conflicts between the two 

banking regimes. Compared with other Islamic banking institutions that complied to 

recommended responses to the crisis that Sudanese case reveals differently. The 

Islamic banks could not respond effectively due to the so imposed interest rates on the 

required monetary subsidy from the Sudan Central Bank. Moreover, the deprivation 

of the oil revenues to the latter limited its abilities to support both the conventional 

and Islamic banks of the country. The results were manifested in their limited ability 

to cater for the required financing to the real productive economic sectors of Sudan. 

The consequent crisis of the year 2011 is a direct result of that lamed ability to finance 

the production sectors and their collapse that contributed to the Sudanese economy. 

  

  المقـــدمة . 2
 وذلك من خالل التحكم االقتصادیةنشطة الحیاة أ الدولة وسیادتھا على یلعب البنك المركزي دورا مھما فى تمثیل

سوق ى ال ة وتوج وباتجاھات التعامل النقدى ف سیاسھ النقدی دار یضبط ال ل، وإص ھ الموارد نحو االستخدام االمث
رة إلى سعار الصرفأاألوراق النقدیة، ومراقبة  ائف الكثی ام والوظ ك من المھ ر .غیر ذل ك الم أن غی ركزى البن

یزاول وظائفھ ھامة ومباشرة لضبط عرض النقد والتحكم بالقاعدة النقدیة واھمھا متطلبات الحد االدنى لالحتیاطى 
یمثل اإلحتیاطى المصرفى احد ادوات السیاسھ  و.الورقة تناولھ ت والذى اإلسالمیةالقانونى لدى البنوك التجاریة و

ثال % 10تحتفظ البنوك بنسبة من ودائعھا لدى البنك المركزىن  أة ویتعین بموجب ھذا السیاسةلمباشرالنقدیة ا م
ة باإلةجمالي الودائع الجاریإ من ةوتعتمد ھذه النسب% 15أو افة بالعملة المحلی ى ض ن  إل سبة م ع إن الي الودائ جم

زام الب .جنبیة ولیس الودائع االستثماریةبالعمالت األ ً ویتم التأكد من الت اظ وتتم مراجعة الودائع شھریا ك باالحتف ن
الفین ة مع المخ ذ .بھده النسبة وتتخذ اإلجراءات العقابی د ھ ى  اإلهوتعتم سیولة عل بط ال دف ض ق ھ ى تحقی دارة ف

ي مشكلة  وال.مضاعف اإلئتمان والذى یحدد فترة البنوك على تولید النقود ة ھ ي معرف ر ف ا أث ى یتبعھ سیاسة الت ال
 واثر ھذه النسبة على ھذا البنك، اإلسالمیةفي للبنوك التجاریة البنك المركزى فى تحدید نسبة اإلحتیاطى المصر

 نشاطات البنوك من ھقراضیة واالقتراضیة من جھة وتوجیھذه السیاسة قد تؤثر فى حجم اإلئتمان والتوجھات اال
حتیاطى المصرفي الضروري التعرف على تحدید االمن و ).2009 -2007(جھة اخرى وذلك فى الفترة من عام 

الكیفیة التى تحدید  إلي الورقةھدف  وت.والمتنوع  المتغیراالقتصادي فى خضم المحیط اإلسالمیةك التجاریة وللبنو
ن ھذه  ذى یعتبر جزء م انوني ال یمكن للبنك المركزى تجسید مضمون السیاسة النقدیة فیما یتعلق باإلحتیاطى الق

   .)2009-2007( في الفترة من اإلسالمیة والسیاسة واثر تحدید االحتیاطي المصرفي على البنوك التجاریة
 وكذلك داء المصارف التجاریةأھنالك عالقة إیجابیة بین سیاسات البنك المركزى وفرضیات أن  ادرج تحت ھذنی

 .حجم االحتیاطي المركزي وأداء المصارف
  السودانيلالقتصاد الرئیسیة المالمح . 3

ي االقتصادي البناء  في السودان یعكس بقدر كبیر موقفاالقتصاديالبناء  ي ف ا األول ة تخطو خطواتھ  لدولة نامی
در . مسار التنمیة  سود بق ة ت دول المتقدم فالمالمح الرئیسیة التي تمیز اقتصادیات الدولة النامیة عن غیرھا من ال

الدول المقام الذي یحتلھ السودان بین ھذه  أو نشیر علي وجھ التحدید المرتبة أن كبیر السودان ولكن یصعب علینا
مم المتحدة للدول ، یعتبر مة الدول النامیة حسب تصنیف األ في قائةیزال یحتل مرتبة متاخر  الالسودانو. النامیة

ً في العالم األقلدولة  25السودان احدي الدول التي تكون قائمة الـ قتصاد اللالمالمح الرئیسیة  أن لذلك نجد . نموا
ب سیاسیةثقافیة و وموغرافیةدیوقتصادیة امالمح  إلي السوداني تنقسم ح  غلي جان ة مالم اجتقنی ح  . اإلنت والمالم

لم الناتج   إجمالي زیادة . والذي یتسم بالضعفاالقتصاد ھیكل  و)GDP( نخفاض إجمالي الناتج المحلياثلة في متم
سنة كبیرة زیادةتكن بالقدر الذي یمكن من تحقیق معدالت  ي ال رد ف ل الف ستوي دخ ي م ذاواألمر ف ي ھ شأن  ف  ال

نخفاض متوسط  ھذا مع ا.یعتمد علي مكونات الناتج القومي نفسھ من مصادر رئیسیة علي عدد السكان في البالد
ذي  فدخل الفرد ضعف ال سنوات نتیجة لل اتج أقد كان انخفاض متوسط دخل الفرد في بعض ال ات الن اب مكون ص

ود الفقري لاإل سھاأالمحلي وعلي ر سودانيالنتاج الزراعي الذي یمثل العم صاد ال ذا نظرا ل.قت اد ھ ي العتم  عل
 الناتج المحلي یعتمد علي الظروف التي تؤثر علي إجمالي أن نجدو.  القطاع األساسي باعتبارهالقطاع الزراعي 

قتصاد األساسي لاللذلك یعتبر القطاع الزراعي ھو القطاع . تي من الزراعة أمنھ ی%30نسبة  أن ونجد الزراعة،
سوداني  ادریعت و.ال ي ص سودان ف د ال يام اع الزراع ات القط ي منتج ضاف.تھ عل ي  ی ك  إل عف ذل درةض  المق
  .ستثمار وھذا بدوره یخفض االاألولیة الن الدخل یكفي الحاجات االدخاریة
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- %    0.7   نجد معدل نمو السكانةمتقدمارتفاع معدل نمو السكان ، ففي الدول الفي  المالمح الدیموغرافیـــةتتمثل 
1.5 % ً ً % 3 -% 2.5 الدول النامیة  وفيسنویا  مستوي اإلسكان متدنیة مع ارتفاع نسبة الموالید والوفیات وسنویا
  . مؤھلة لتمكن من العیش في رفاھیة تلیس أو ضعیفةأو 

 الكافي للقوي العاملةقلة التدریب  ومیةاألانتشار  وتشمل عدم االستقرار السیاسي فلمالمح الثقافیة والسیاسیةأما ا
ثاالقتصاديمن الدول مرتفعة النمو یعتبر السودان  وكان  .اإلنتاجیة تقنیةر التأخمع  جل حی ام % 6.3  س ي ع ف

ام % 10.5م و2006في عام % 11.3م 2005 ذا .م2007ع د تراجع ھ صورة األداء وق ك العام ب ة ذل ي نھای  ف
ً في 2007- م2003فترة شھدت ال فقد )GDP(لناتج المحلي اإلجمالي وبالنسبة ل. كبیرة نتیجة لعوامل عدة  م تطورا

ي المتوسط حوالي االقتصادي األداء ة بلغت ف د تع% 8.6 حیث تحققت معدالت نمو حقیق  استدامة النمو رذوق
ي أ مع تزاید مساھمة البترول في االنتاج وارتفاع االقتصادي اتج المحل سعاره العالمیة وتطورت مساھمتھ في الن

ھحیث ا المباشر ستثمار الخارجيوتنامي اال  .م2007في عام %20اإلجمالي لتصل لـ د علی سلع واردات  عتم ال
وصل  و. من الناتج المحلي اإلجمالي% 6 ليجمالي قیمة االستیراد وحواإمن  %35سمالیة والتي تمثل حواليأالر

% 33 البترول بنسبة إنتاجم یعزي ذلك لزیادة 2007في العام % 10كثر من أ اإلجمالي  المحلينمو الناتجمعدل 
   . وارتفاع طاقة مصفاة الخرطوم التكریریة بجانب نمو بقیة قطاعات الصناعة الفرعیة

صل الي لت ي اإلجم اتج المحل ي الن ي ف اع الزراع ي تراجعت مساھمة القط دل نمو % 36 إل ام % 1.9بمع ي ع ف
 ةمحصودنخفاض المساحة الم وذلك نسبة ال2006في العام % 4.2ونمو % 38.9م، مقارنة بنسبة مساھمة 2007

ھد  و.وتناقص األمنیة في دارفور وفي صادراتھا ،ل الرئیسیة كالقطن والذرة والدخنواإلنتاج لبعض المحاصی ش
ة  دین (القطاع الصناعي والذي یشمل القطاعات الفرعی ر والتع ة والتحجی صناعات التحویلی اء وال اه والكھرب المی

بجانب التحسین الطفیف % 20.4ین والتحجیر بحولي معدل نمو ایجابي خاصة في قطاع التعد) البناء والتشییدو
ً في مساھم فقد الخدماتقطاع  أما .في بقیة القطاعات الفرعیة  ومعدل اإلجمالي في الناتج المحلي تھسجل انخفاضا

  .م2006علي التوالي في عام %11.9و% 31.6بالترتیب مقارنة بـ% 7.6و% 30.9غت م بل2007النمو لعام 
المحافظة علي استقرار  إلي ديأاتساق السیاسات النقدیة والمالیة  أن نجد  حیثرض النقودھو زیادة ع التضخمو

م،وقد بلغ متوسط التضخم خالل 2006عام % 7.2م مقابل 2007عام % 8حیث بلغالسودان معدل التضخم في 
 التجاه العكسيالتقلبات ولكن في اترتبط سیاسة مكافحة التضخم بتثبیت  و%.8م حوالي 2007-م2003 من الفترة

ي محیط اقتصادي بل معالجة عدم التوازن  إلي تھدف فقط الوھي  . تخفیض الطلب إلي في حین تھدف العمل ف
ً خاصة لمعالجتھ ألختالف طریقة السلوك قتضجدید ی ي   .االقتصاديي طرقا ونبحث علي التوالي االجراءات الت

  .ة لمكافحتھ في قطاعات معینةیات الضرورتتخذ لمكافحة التضخم علي المستوي االجمالي ثم االجراء
  مستوي الكليطرق مكافحة التضخم علي ال . 4

 .   خريأ من ناحیة الدورةوسیاسة  عادة التوازن بین العرض والطلب االجمالیین من ناحیة ،إھذه الطرق من أھم 
 بالحصول علي فائض نزاعادة التوإ إلي یتم بالتوصل والذي إعادة التوازن بین العرض والطلب اإلجمالیینھذا ب

سحب جزء من  إلي فزیادة الضرائب تؤدي . وذلك بزیادة االیرادات الضریبیة وخفض النفقات العامةفي الموازنة
شرائیةالق ف  ،وه ال رویتوق ي األث ضریبة االنكماش ادة ال ستخدمة ، فزی ضریبة الم وع ال ي ن ضرائب عل ادة ال  لزی

ا والنھألالتصاعدیة علي الدخول بھا اثر انكماشي كبیر  ل عبئھ اج وأل  یصعب نق ة اإلنت ي نفق ً عل را ؤثر كثی ا ت نھ
ً من الدخول التي تفرض علیھا الضریبة  أن لكن یالحظ .األنفاق إلي تطبق علي الدخول كان معظمھا سیتجھ جزءا

ارآتكون للضریبة  أن كما انھ یمكن.وفي ھذه الحدود یعتبر الضریبة عدیمة الفائدة  سیدخر ار ض اةث ي الح فز  عل
 ففي مثل ھذه .   األجورالمطالبة بزیادة  إلي قد تدفع أو  المجھود اإلنتاجيانخفاض إلي  ارتفاعھاأدي إذعلي العمل 

  . عكس ھدفھا في مكافحة التضخمةثار غیر مباشرآالحاالت تكون للضریبة 
فھي تؤدي كالضرائب    ، وسیلة فعالة في مكافحة التضخم وذلك من ناحیتینأنھاالضرائب غیر المباشرة فیبدو أما 

ي نھا تؤديأ كما  .ء من القوة الشرائیة للمستھلكینسحب جز إلي المباشرة ن الح إل اع االستھالكد م سبب ارتف  ب
رباح زیادة األبسبب سراع بمعدل التضخم خیر یساھم في اإلثر األھذا األ أن ولكن یالحظ .أالثمان الذي ینتج عنھا

رأ یبدو ولھذا . تجاریة والصناعیة وارتفاع النفقاالت ر المباش ضرائب غی ي ةنھ من الضروري قصر زیادة ال  عل
  .امتصاص جزء كبیر من القوة الشرائیة إلي المنتجات التي یؤدي ارتفاع ثمنھا

ً اجراءمجموعة اإلھا یقصد ب فةسیاسة الدورأما  ً استثنائیا  أو حرب مثل الت التي تسمح لالقتصاد بأن یبذل مجھودا
اإلیھایؤدي  أن  النتائج التي یمكنالدورةفسیاسة   .بال تضخم  ،تنمیةال أو عمیرإعادة ت وتسلیحال إذا  . قبل وقوعھ ف

ي الضروريتسلیح فانھ یصبح من  أو عادة تعمیرإ أو كنا في حالة حرب شرائیة الت وة ال ن الق زء م  امتصاص ج
  . تمتصھااإلنتاجون ھناك زیادة مقابلة في تك أن زیادة الطلب دون إلي  والتي تؤديالمتزایدةتخلقھا الدولة بنفقاتھا 

ظ روج رؤوس  أن ویالح دم خ رض ع دورة یفت ق ال والخل ي األم ي  إل ة عل رض الرقاب ضمن ف و یت ارج فھ الخ
ث ط التضخمیةوعرض النقد ومیزان المدفوعات والضغوھناك سیاسات   .الخارجیةالصرف وعلي التجارة   حی

ین ھناك عالقة وثیقةنجد البلدان النامیة أن  ا ب د فیھ دفوعاتھا وعرض النق زان م از الةسیولو . می صرفي م الجھ
المصارف حتیاطات إخیر في تتأثر بشكل كبیر بحالة میزان المدفوعات وذلك من خالل التغیرات التي یحدثھا األ

ً بالنامیة العادات النقدیة للمجتمعات تتصف و. جنبیة  النقدیة األةرصدمن األ ك  مقارنة بذلقلة الطلب علي النقد نسبیا
 ً اأ في رالشح المزمن مثل عوامل معینةإلي ویعود ذلك  . في البلدان المتقدمة اقتصادیا لي المردود س المال وبالت

ة متطور إلي واالفتقارصرفي مالوضعف الثقة بالجھاز العالي علي االستثمار  ل  .ة سوق نقدیة ومالی ذه العوام ھ
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ً تقود ظھرھا عرض االستجابة البطیئة التي ی والي ضغوط تضخمیة منھا فرديمعدل عال من اإلنفاق ال إلي جمیعا
   . تجاه التغیرات في عرض النقدةالسلع والخدمات المنتج

وك األاتحتیاط البنك المركزي باإلیحتفظ صم  .خري  النقدیة للبنوك التجاریة والبن ل خ روض مقاب ا الق دم لھ ویق
ً علي احتیاطاتاأل صرفي ألھي ویة النقد ھوراق المالیة معتمدا ام الم دمصدر قوة عظیمة للنظ ؤدي تمركز  .ي بل ی

ي االحتیاطات النقدیة اني  إل ام االئتم ل النظ ً أجع ساعا ر ات ركث ً وأكث ا غ موزع س المبل ان نف و ك ا ل ة مم ین  مرون ب
ن أن  كما . علي كل انفرادة متعددمصارف ات یمك ل ھذه االحتیاط ع مث ؤدي أن تجمی ي ت ضل إل ا أف  استخدام لھ

یؤدي  كذلك .الظروف الطارئة أو زمات المالیة وحاالت األاالقتصادیة ة الطرق فعالیة خالل فترات الدورأكثروب
ي النقدیة االحتیاطیات تمركز صاد  إل صرفي وتنظیماالقت ة وسیولة النظام الم ادة مرون ي زی ي استعمالھا وال  ھف

 وزیادة االحتیاطيفي استعمال االقتصاد بثل ھذا یستطیع البنك المركزي من تحقیق م. وتنظیم االئتمان بشكل عام 
  لالقتراضخیر المرونة والسیولة من خالل قیامھ بوظائفھ المتمثلة في إعادة الخصم وبصفتھ الملجأ األ

   للسوداناالقتصادیة المؤشرات) 1(ل وجد
 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

 39.2 39.2 37.2 36.3 35.4 )ملیون نسمة ( عدد السكان 

  سعر صرف الجنیھ السوداني 
      مقابل الدوالر األمریكي

 2.3259 2.0913 2.0157 2.1712 2.4360 المتوسط السنوي 

 2.2413 2.1840 2.0336 2.0248 2.3050 نھایة العام 

 11.2 14.3 8.1 7.3 8.4 ) % المتوسط السنوي (  معدل التضخم العام 

 M2 % 44.7 27.4 10.3 16.3 23.5معدل نمو عرض النقود 

 21.4 15.1 16.7 49.8 60.4  %معدل نمو التمویل 

  / عجز الموازنة  أو نسبة فائض
 )2.8(  )1.0(   )2.8(   )3.5(   )2.6(  %  إجمالي الناتج المحلي

 14.7 12.5 17.0 24.2 24.6 ة إجمالي المنصرفات الرأسمالیة نسب

 6.1 7.8 8.1 9.9 5.6 % معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

  مساھمة القطاع الزراعي 
 31.1 29.3 28.9 31.6 33.2 %  في الناتج المحلي اإلجمالي

  مساھمة القطاع الصناعي 
 23.9 29.2 29.2 23.7 22.0 % في الناتج المحلي اإلجمالي

  مساھمة قطاع الخدمات 
 45.0 41.5 41.9 44.7 44.8 % في الناتج المحلي اإلجمالي 

 9.9 إلى م2006قد زاد فى عام   ٪5.6م كان 2005 فى عام اإلجماليمعدل نمو الناتج المحلى  أن یتضح مما سبق
٪ وذلك 6.1 إلى  فى تدنى بعد ھذا العام حتى وصلأصبحول فى ھذا الناتج كما نجد انھ روذلك نتیجة لمساھمة البت

 .ول وإھمال القطاع الزراعىرنتیجة لالعتماد على مساھمة البت
  المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتةالناتج  )2(جدول رقم 

 * 2009 2008 2007 2006 2005 القطاع

ة ات والزراع ة  والغاب روة الحیوانی الث
 8.6 8.1 7.5 6.9 6.5 والسمكیة 

 6.6 6.1 5.6 5.1 4.7 الصناعة

 12.4 11.8 11.1 10.3 9.1 الخدمات

 27.6 26.0  24.2 22.3 20.3  الثابتة باألسعار اإلجمالىالناتج المحلى 

 148,137.1 127,746.9 114,017.5 98,718.8 85,707.1  الجاریةباألسعار اإلجمالىالناتج المحلى 
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  )3(جدول رقم 

 * 2009 2008 2007  2006 2005 القطاع

   الغابات والزراعة 
 44,969.6 37,480.6 32,985.5 31,190.8 28,454.7  لثروة الحیوانیةوا

 42,601.4 37,272.3 33,238.0 23,405.8 18,835.3 الصناعة

 60,566.1 52,994.0 47,794.0 44,122.2 38,417.1 الخدمات

   اإلجمالىالناتج المحلى 
 148,137.1 127,746.9 114,017.5 98,718.8 85,707.1  الجاریةاألسعار

  
  البنوك في السودان . 5

ھي  و. روض والقیام ببعض الخدمات المرتبطة بھاى منشأة ھدفھا الرئیس قبول الودائع ومنح القأالبنك بأنھ یعرف 
ر البنوك  دة وتعتب مؤسسات مالیة تقوم بقبول ومنح القروض والسلفیات، كما تقوم بتقدیم خدمات مالیة أخرى عدی

ول  إلى المالیة من أھم مؤسسات أسواق النقد وترجع نشأة البنوك ار والصیاغ بقب ام التج القرون الوسطى حیث ق
ل صكوكأموال المودعین ك مقاب ضیاع، وذل د.  بغرض المحافظة علیھا من ال ك  أن نج و بن زي ھ ك مرك أول بن

ام  ى ع شى ف ث أن ام 1656السوید حی ى ع را ف ھ انجلت وت 1692م، ویلی ة ظھور فكرة أوراق البنكن م، ومع بدای
دأت فكر د ب ً من الشكل الحالي للبنوك المركزیة، فق وت بانجلترا صارت البنوك التجاریة تاخد شكال ة ورق البنكن

ى،  فى ظھور بشكلھا األولى على ھیئة إیصاالت تعطیھا البنوك لمودعیھا إلثبات قیمة الودائع فى المراحل األول
ً من جانب البنك كما ھو الحال بالنسبة لالوراق المالیة   .وكانت ھذه االورق تمثل تعھدا

ذه األوراق یحدث ارتباط فى  أن تعددت جھات اإلصدار لھذه األوراق كان البد ت بعض ھ ذلك كان المعامالت، ل
 ً را ى تتمیز بأنھا أكثر قابلیة فى التعامل العام من بعضھا نظ الي قوى أن  إل صدرھا یتمتع بمركز م ذى ی ك ال البن

ً على  وسمعة طیبة ومعظم التجار والناس یتعاملون معھ بینما یظل التعامل فى البعض اآلخر من األوراق قاصرا
ضعیفة  أن ومما زاد من ھذا االرتباط. دة ال یتجاوزھامنطقة جغرافیة محدو ة ال بعض البنوك ذات المراكز المالی

اتتوقفت عن صرف أوراقھا بالذھب تحت ضغط  ى ھذه األزم ة ف ة الثق ا زعزع ب علیھ ان یترت ي ك ة الت  المالی
شدیدة البنوك لصرف أوراقھم بالذھب وفى ظل ا إلى  یسارع المودعیناألزماتعند حدوث و . البنوك سة ال لمناف

ضعیفة وك ال ار للبن ن  أن نجد و1.بین البنوك انھی سئول ع و الم ام التمویلي المنظم وھ ب النظ ك المركزى قل البن
ة  ة المنظم شطة التمویلی ة األن ود ومراقب رض النق ى ع سیطرة عل یس بو. ال ساتإل راد والمؤس ان األف شكل مك  ب

   .مصدر السیولة ھو البنك المركزى أن طالماد االقتصاتزید من حجم النقود فى  أن مشترك أو منفصل
 بنك السودان المركزى . 6
ة و  ین وزارة المالی سمة ب سودان مق ك ال صاد كانت بعض وظائف البنك المركزى قبل قیام بن ة االقت ة العمل ، لجن

ة الرس ن األرصدة األجنبی ة تحتفظ بجزء م ت وزارة المالی د كان صري، فق میة السودانیة وفرع البنك االھلى الم
اركیز  ك ب صري وبن ى الم ك االھل والي البن ى الت دیرھم عل دوالر ی ترلینى وال سابین لالس ق ح ن طری دیرھا ع وت

)C.O.D ( اما لجنة العملة فقد كانت تقوم بمھمة إصدار وإدارة العملة واالحتفاظ بالجزء اآلخر من أرصدة البالد
 إلى ى المصري یقوم بإدارة األعمال المصرفیة للحكومةبالعملة األجنبیة كغطاء للعملة بینما كان فرع البنك االھل

ى  .جانب قیامة بمھمة العمل كمصرف للبنوك التجاریة سائدتین حت ا ال صریة ھم ة والم وكانت العملتان البریطانی
ام 1965أنشئت لجنة العملة السودانیة فى عام  ى ع ة ف ة وطنی د. م1958م، حیث اصدرت أول عمل ال  أن وبع ن

ة 1965لھ فى عام السودان استقال ذ مھام وم بتنفی ي تق م برزت الحاجة لوجود بنك مركزي یحل محل الجھات الت
ات  ة القطاع ل لخدم ھ التموی ة بغرض توجی ة والتمویلی سیاسات النقدی م ال ود ورس دار النق وذلك لتنظیم عملیة إص

ً لھا فى الشؤون المالیة وتوفیراالقتصادیة  الالزم إلعادة األجنبى النقد  ولحفظ حسابات الحكومة ولیكون مستشارا
بالد، االقتصادیةتأھیل المشاریع التنمویة القائمة ولبناء جھاز مصرفي قوى وفعال لخدمة متطلبات التنمیة   فى ال

ا حتم ضرورة  ت ، مم ك الوق ى ذل ة ف ومما زاد الحاجة لوجود بنك مركزي تبنى الدولة لبرامج اقتصادیة طموح
  .صاد السودانىتوتالئم تلك البرامج الطموحة لالقسیاسات نقدیة وتمویلیة تواكب 

م تم تشكیل لجنة من ثالثة خبراء من بنك االحتیاطى الفیدرالي االمریكى 1965ولتحقیق ذلك وفى أواخر دیسمبر 
ً من Oliver Wealeوھم  ً، وعضویة كال  Andrew نائب رئیس االحتیاطى الفیدرالي، وبسان فرانسیسكو رئیسا

F.primer  وAlan R.Holmes  ، شأن ذا ال ى ھ ضة ف ل دراسة مستفی درالي لنیویورك لعم اطى الفی من اإلحتی
م كھیئة قائمة 1960 فبرایر 22 للعمل فى ھوفتح البنك أبواب/ م1959والنظر فى إمكانیة إنشاء بنك السودان لسنة 

                                         
  .301، 1إدارة البنوك ـ دار الجیل للطباعة ـ مكتبة عین شمس للتوزیع ـ القاھرة ـ ص ) 1983( سید الھوارى 1
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مھا ب ي باس ا التقاض ام یجوز لھ اتم ع ةبذاتھا لھا شخصیتھا االعتباریة وصفة تعاقدیة وخ دعى  أو صفتھا مدعی م
ى  و.علیھا ك االھل ار موظفي البن اء كب م إعف م ت ن ث صیات سودانیة وم ت اإلدارة شخ بعد إنشاء بنك السودان تول

المصري ذوى الجنسیات المصریة وكان أول محافظ ھو السید مأمون بحیرى، وتم اإلبقاء على صغار الموظفین 
ةاللذین كانوا یعملون مع البنك االھلى، كما تم ى  تعیین عدد مقدر من حملة الشھادات الجامعی ب استیعاب  إل جان

  .عدد من الموظفین اللذین كانوا یعملون فى وزارة المالیة
 النظام المصرفي على السیاسة النقدیة والتمویلیةأثر  . 7
ُتح ھو فر1903ت قبل االستقالل منذ عام أمر النظام فى السودان بعدة مراحل بد  ع البنك م، حیث كان أول بنك ف

ة حتى االھلى المصري وتتابعت بعد ذلك فروع البنوك األ ة البنوك االجنبی ي مرحل ة ھ جنبیة وكانت ھذه المرحل
فتتح البنك الزراعى السودانى عام 1957عام  ُ د ذلك 1957م، حیث ا م كأول بنك وطني فى السودان وتتابعت بع

تمثل ھذه المرحلة الفترة التي و . الربوى الكامل مصرفيمرحلة النظام ال إلى یمكن تقسیم التطور .البنوك التجاریة
ام  ى ع م م 1965امتدت منذ االستقالل ف ام ث ى ع ة، حت ة الوظیفی وك التجاری د البن ة عھ ث أسس 1978بدای م حی

ة للفكر  .مصرف فیصل االسالمى ى ھذه المرحل سیادة ف ت ال صاد وكان ام أي الراالقت ل النظ دة عم سمالى وقاع
ارتكز عمل البنوك التجاریة فى عالقتھا المصرفیة وتعاقداتھا المالیة على سعر الفائدة  . الرباالمصرفي تقوم على

ع  .فكانت حافز على االدخار الذى یمنح لجملة الودائع ى جمی ك ف ھ البن صل علی ذى یح دة ال ل الفائ  كما كانت تمث
دة لتي ترتكز علا على آلیة سعر الفائدة تعتمداو. قروضھ وتسھیالتھ المالیة ان سعر الفائ ة فك سیاسة النقدی ا ال یھ

على الودائع ھو المحرك األساسي الذى تعتمد علیھ البنوك فى استقطاب الودائع كما كان سعر الفائدة للمقترضین 
ة، یضاف ى ھو المحدد لحركة توزیع موارد البنوك بین االستخدامات المختلف ة  إل سیاسة النقدی ى أدوات ال ك ف ذل

  .نسب االحتیاطى القانوني والتدخل المباشرالتقلیدیة األخرى ك
ة الثانی ي ة المرحل زدوجھ صرفي الم ام الم ة النظ ة تمثل وتمرحل ذه المرحل ي  ھ صف ف ن منت دة م رة الممت الفت

سبعینات  ام (ال د ع ا بع ى )م1976م ام  إل ات ع صف الثمانین شریعات  .م1983منت رى الت رئیس نمی در ال  أص
ى استثمار أموالھم وفق  وتكاملت بھذه اإلجراءاتاإلسالمیة وال ف اب األم  التشریعیة القناعة لدى العدید من أرب

م اإلسالمیة ثم بدأ تأسیس المصارف اإلسالمیةأحكام الشریعة  ضامن ث ك الت صل االسالمى وبن ً بمصرف فی  بدءا
نوك التجاریة الربوى تمثلھ الب، ولھذا أصبح النظام المصرفي یعمل بنظامین .  لحقتھ مجموعة من البنوك األخرى

رة ھو . اإلسالمیةالتقلیدیة واإلسالمي وتمثلھ المصارف  ك الفت ى تل ة ف سیاسة النقدی ى ال ان المرتكز عل ذا ك وھك
دخل المباشر ھو األ نھج الت ى استخدامات موارد المصارف األدوات الربویة وكان م ل ف ى ذلك اإلسالمیةمث  ف
اطى الحین، ولم یكن البنك المركزى وقتھا آلیات یتعامل سبة اإلحتی صرفي االسالمى سوى ن ام الم ا مع النظ  بھ

  .النقدي واحتیاطي السیولة الداخلیة وسیاسة التدخل المباشر وتوزیع السقوف االئتمانیة
م بعد تطبیق الشریعة 1983بدأت ھذه المرحلة فى عام  ومرحلة إسالمیة النظام المصرفي فھي المرحلة الثالثةا مأ

 فى السودان بالمعامالت الشرعیة حیث االقتصاديلزم كل النشاط أنون المعامالت الذى  وبعد صدور قااإلسالمیة
ً الزم فیھ البنوك التجاریة بالتحویل ة اإلسالمیةالصیغ  إلى أصدر بنك السودان بموجب ھذا القانون منشورا  وإزال

ام . الربا مع كل معامالت  ا محر1991استمرت ھذه المرحلة حتى ع د اصبح الرب ره م، وق م تعتب انون ول ً بالق ا م
ً یطالب بھ وعاقبت من یتعامل بھ النظام  إلى وفى ھذه المرحلة بدأت البنوك التجاریة باالنتقال الشكلي. المحاكم حقا

  :المصرفي االسالمى ولكنھا جابھتھا حملة من العقبات أھمھا
 .ود فیھا ثقافة النظام الربوىصعوبات االنتقال القانوني والالئحي واإلجرائي فى ھذه البنوك حیث كانت تس .1
 .عدم القناعة لدى بعضھم بالنظام المصرفي وعدم قدرة العاملین على استیعاب طرق التمویل االسالمى .2

 :جاءت السیاسة النقدیة فى ھذه المرحلة وھى تعتمد على التدخل المباشر فركزت على اآلتي
 .و االحتیاطى النقدي للبنوكضبط السیولة عن طریق التحكم فى نسبة االحتیاطى القانوني  .1
 .العمل بنظام السقوف االئتمانیة الكلیة والسوق القطاعیة .2
٪ 5٪ لبنوك القطاع العام، 25( البنوك للدخول فى التمویل التنموي بنسب محددة من السقف االئتماني ھتوجی .3

 ) لبنوك القطاع الخاص
 .لرجوع لبنك السودانقصوى لمنح التمویل ال تتجاوزھا البنوك إال بعد اسقوف تحدید  .4
 . فى الحصول على التمویلاألولویة العمل بنظام القطاعات ذات  .5

كانت أھم أداة اتخذھا بنك السودان فى تلك الفترة ھي سیاسة العائد التعویضي على الحسابات الدائنة والمدینة، وقد 
وة ى الق ل ف اض الحاص ى رأى شرعي ال یجوز التعویض لالنخف سودان عل ك ال د بن ل اعتم ود بفع شرائیة للنق  ال

ضخم ھ . الت ذى عانى من سارع ال ضخم المت شكلة الت ً لم ا سیاسة انعكاس اءت ھذه ال صاد وج رةاالقت ك الفت ى تل  . ف
اریخ و ضي بت د التعوی وابط العائ شور ض سودان من ك ال ضیة 31/10/1987أصدر بن سبة تعوی دد ن ث ح م، حی

ذا المنشور الن ھیئات الرقابة الشرعیة اصدرت فتاوى بعدم  لكن لم یستمر بالعمل بھ .للحسابات الدائنة والمدینة
 .جواز العمل بھ ولھذا ترك بنك السودان للبنوك حریة العمل بھ

ورة 1990بدأت ھذه المرحلة فى عام  ولة تعمیق إسالمیة النظام المصرفيمرح ھي المرحلة الرابعة م بعد قیام ث
صادع مناحي الحیاة السیاسیة واإلنقاذ الوطني وتبنیھا للمنھج االسالمى فى جمی ة االقت ى . یة واالجتماعی وتمت ف

ة،  ى المصارف التجاری ھذه المرحلة مراجعات كاملة للقوانین واللوائح و النظام بما یضمن االلتزام االسالمى ف
جھاز م، وانشئت الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة لل1991وصدر فى ھذه المرحلة قانون تنظیم العمل المصرفي لسنة 
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ام  ى ع ة ف سات المالی صرفي والمؤس ة و1992الم رار وزارة المالی ب ق صاد م بموج م االقت وطني رق ) 184(ال
  :ختصاصات الھیئة على النحو اآلتياوجاءت 

 .المساھمة فى وضع العقود واالتفاقیات لجمیع المعامالت المصرفیة -1
 .مراقبة عملیات بنك السودان والمؤسسات المالیة -2
 .مراجعة القوانین واللوائحإصدار الفتاوى و -3
 .إعداد البحوث ومة فى التدریب فى المجال المصرفيالمساھ -4

انون تنظیم  ھذا وقد تم تقنین وضع الھیئة العلیا للرقابة الشرعیة على الجھاز المصرفي والمؤسسات المالیة فى ق
تحت " 18"ى المادة وحددت أغراضھا ف" 15،16،17"م فى الفصل الثالث المواد 2003العمل المصرفي لسنة 

صرفیة  ة الم شر الثقاف صرفي ون از الم المیة الجھ ق إس ة تعمی ذه المرحل ل ھ سابقة، وتمث صاصات ال ذات االخت
د اإلسالمیة ة التأك ذه المرحل ى ھ  وتدریب وتأھیل العاملین فى الجھاز المصرفي، وكانت أھم مظاھر اإلصالح ف

ل إلزام ك صرفي ب ل الم ات من االلتزام الشرعي فى التعام ة الجمعی ة شرعیة بموافق ات رقاب وك لتكوین ھیئ  البن
ات  ة الجمعی ع رقاب ك المركزي م ة البن ل رقاب ي لتكام العمومیة لتتولى تطویر االلتزام الشرعي فى التعامل البنك

  .العمومیة عبر ھیئات الرقابة الشرعیة
  في السودان النقدیة والتمویلیةاتیاسلسا . 8
سلطات رف السیاسة النقدیة بأنھا عباتع اون مع ال ك المركزى بالتع رة عن مجموعة اإلجراءات التي یتخذھا البن

ق األھداف  إلى ثیر على المتغیرات النقدیة بھاأبھدف الت المالیة فى الدولة ضمن تحقی ي ت ات الت صادیةالغای  االقت
ً .المنشودة أداة لتحق وھي أیضا ود ك سیاسة مزاولة البنك المركزى إدارة الكمیة المعروضة من النق ق أغراض ال ی

أثیر إلى مصطلح السیاسة النقدیة  ویرجع .  العامةاالقتصادیة ة للت وك المركزی اإلجراءات التي تُتخذ بواسطة البن
يعلى األحوال النقدیة وبعض األحوال المالیة للسعي نحو تحقیق األھ  ومعدالت داف الواسعة كنمو الناتج الحقیق

داف  .عالیة من التوظیف وإستقرار األسعار اوھي تمثل أھ ة، كم سیاسة النقدی ى أن ال ق عل ا تتف ا  أنجمیعھ ذات ھ
  .1صلة لصیقة بعرض النقود بمعنى انھا تتمثل في اإلجراءات التي تتخذھا الدولة بھدف عرض النقود

وفیر من  ك لت ً وذل ا ل قطاعی ة للتموی ة ونوعی د اشتراطات كمی ة، تحدی سیاسة التمویلی ضمنھا ال أھم التدابیر التي ت
الحد من تمویل بعض األنشطة  أو ، ضوابط وتوجیھات بخصوص منعاألولویة احتیاجات التمویل للقطاعات ذات 

د.تحدید ضوابط التمویل بما یؤمن سالمة فعالیة استخدام الموارد و.  األولویة غیر ذات  ذلك نج ات  أن ل االختالف
ة قتصادیةاالقتضي تكامل السیاسات االقتصادیوالتشوھات التي یعاني منھا  ن ناحی ة ، م  من مالیة وتمویلیة ونقدی

صاديخري فان أھمیة الدور الذي تقوم بھ السیاسة التمویلیة في دعم برامج االصالح أ ي االقت ضح ف الي تت  والم
صرفيأ از الم و الجھ ؤثر وھ ام وم اع ھ ع قط ل م ا تتعام ة  و .نھ ة والنقدی سیاسة المالی ین ال سیق ب ار التن ي إط ف

ل االقتصادل دورھم في تحدید المتغیرات والتمویلیة بتكام در إیة الكلیة مث ة والنمو المق صرفات الدول رادات وم ی
ً لھذ . ل التضخم وموقف میزان المدفوعاتللدخل ومعد ث اوتبعا  یتم تحدید الكتلة النقدیة لتحقیق تلك األھداف حی

دالت النمو االقتصادتتمثل أھداف السیاسة  ادة مع صایة الكلیة فى زی عر است ودياالقت ة وس قرار األسعار المحلی
  .ال بالتنسیق بین السیاستین المالیة والنقدیةإ وال تحقق ھذه األھداف  . وتحقیق العدالة فى توزیع الدخلالصرف
ات 1983منذ عام  ك مجرد توجیھ ل ذل ت قب ث كان ة حی ة والتمویلی سیاسات النقدی م ظل السودان یصدر ویتابع ال

ل ا سار العم م م صرفيوضوابط تحك ب . لم ى جوان ة ف رات جوھری ة تغی ة والتمویلی سیاسة النقدی ى ال طرأت عل
د  ا وق ذھا ومراجعتھ الیب تنفی ات وأس ي إعدادھا وصیاغتھا وأھدافھا وآلی ة ف ذه التغیرات الجوھری ل ھ إعداد تمث

اذ  ي لإلنق امج الثالث ة بالبرن ات الخاص ى ضوء الموجھ ة ف ة والتمویلی سیاسة النقدی صادال ث االقت ع ي حی م وض ت
 ـ:نقدیة فى اآلتي الوقد تمثلت أھداف السیاسة التمویلیة وھداف األومحددة تتوافق مع أھداف واضحة 

 .األولویة  ذات االقتصادیةتنمیة القطاعات  .1
 .العمل على تخفیف حدة التضخم .2
3.  ً ً وجغرافیا  .تحقیق العدالة فى توزیع الدخل والثروة قطاعیا
 .یةاالقتصادمھا بحیث یساھم عمالء البنوك بجزء من مواردھم لألنشطة تنمیة وحشد الموارد وترشید استخدا .4
إشراك كافة الجھات ذات الصلة بالسیاسة النقدیة والتمویلیة فى إعدادھا وصیاغتھا بحیث تلمس رغبات تلك  .5

ر. األولویة یة ذات االقتصادالجھات واحتیاجاتھا توسیع نطاق األنشطة  ً للثغ دا ات واالستھداء بمقترحاتھم س
 .وتقلیل التعدیالت خالل فترة التنفیذ

 .األولویة  ذات االقتصادیةتوسیع نطاق األنشطة  .6
 . وقطاع الزراعة بصفة خاصةاألولویة یة ذات االقتصادانحیاز السیاسة النقدیة والتمویلیة لتمویل األنشطة  .7
ً بأحكام الشر .8  .یعة فى المعامالت المصرفیةإدخال صیغ التمویل االسالمى بدالً عن صیغة التعامل بالربا عمال
  الوسائل الكمیة للسیاسة النقدیة . 9

صمھي  النقدیة من ثالثة انواع رئیسیة تتكون الوسائل الكمیة للسیاسة سوق المفتوحة وسیاسة سعر الخ  سیاسة ال
 : ویأتي تفصیلھا في التالي .سیاسة االحتیاطيو
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ة  سعر الفائدة الباعتبارالخصم  عملیةوھي سیاسة سعر الخصم  وك التجاری ن البن ك المركزي م ذي یتقاضاه البن
ضمونة  أو عادة خصم ما لدیھ من كمبیاالت وأذنإنظیر  لف م ن قروض وس ا م ھ إلیھ ا تقدم اء م ي . لق ي تعن وھ

ا  ً استخدام البنك المركزي لسعر الخصم من اجل رقابة االئتمان الذي تمنحھ لعمالئھ ر . ایضا عر وتعتب ة س سیاس
ك المركزيالبنك من األدوات ا وم .لتقلیدیة للرقابة علي االئتمان والتي تستخدم بواسطة البن ك المركزي  ویق البن

ي ع الجمھور ف ك التجاري م ام البن ي مق اري بمعن ك التج ع البن ھ م دیم أ تعامل ة بتق وك التجاری وم البن ا تق ھ مثلم ن
ذلك قراض البنوك التجاریة حسبما إدة للجمھور،یقوم البنك المركزي بالقروض بفائ ضرورة ب ر  و.تقتضي ال تعتب

ً وذلك بغرضسیاسة سعر الخص ً سالحا إزالة االختالل في الھیكل  ویم كمیة االئتمان علي وجھ العمومتنظ م نظریا
عندما كانت سیاسة الخصم  و. للدولة وذلك عن طریق تحقیق التوازن بین معدالت االدخار واالستثماراالقتصادي

ركزیة في الرقابة علي االئتمان المصرفي كان لتغیرات سعر الخصم أھمیة كبیرة لبنوك الملسیاسة متبعة كھي ال
ً التجاه البنك المركزيارتفاع سعر الخ أن ذلك   .تغییر االئتمان والعرض النقدي إلي صم مؤشرا

صفة عام أو تدخل البنك المركزي في السوق المالیة لبیع ھي المفتوحةعملیات السوق  ة ب ة شراء األوراق المالی
صادیةوالسندات الحكومیة بصفة خاصة بھدف التاثیر علي عرض النقود حسب متطلبات الظروف  اء  و .االقت بن

ول ا الق ك المركزي  أن علي ھذا التعریف یمكنن ستخدمھا البن ي ی سیاسات الت م ال ن أھ ة م سوق المفتوح سیاسة ال
تزید وتنقص  أن ثر ھذه السیاسة فيأویتمثل   .االقتصادیة األزماتللسیطره علي كمیة النقود المعروضة في اثناء 

د م یزی ن ث ا وم ان لعمالئھ  أو االحتیاطیات النقدیة للبنوك التجاریة وبالتالي تتسع وتضیق قدراتھا علي منح االئتم
  .نقود الودائع  أو ي حجم النقود الكتابیةأینقص حجم الودائع لدي البنوك التجاریة 

  :لظروف التالیة انجاح سیاسة السوق المفتوحة یتطلب 
 .تخضع لعملیات السوق المفتوحة أن ان كمیة النقود المعروضة واحتیاطات البنوك النقدیة یجب .1
 .التزام البنوك التجاریة باقتطاع االحتیاطي المفروض علیھا بواسطة البنك المركزي  .2
 .یتغیر الطلب على االئتمان لتغیرات سعر الفائدة  أن یجب .3

صاد  ھي سیاسة ذات جدوي في ظل نظام ةلمفتوحعملیات السوق ابذلك فإن  ودأالراالقت سبب یع ي سمالي وال  إل
الوعي المصرفي في تلك الدول وھو عباره عن استخدام األسھم والسندات بحجم كبیر حتي یساعد ذلك في زیادة 

  .  نقاصھا بواسطة السلطات إ أو عرض النقود
ً إلظھار نوع االرباح یر محدد تحدید نھائي وقت تكوینھ تفابلة اي إطار غارباح لمقتحتجز االحتیاطیات من األ دیا

ام  إلي وقد قسمت االحتیاطات.  في حساب واحد ةالمحجوز اطي الع انوني –انواع ، فھنالك االحتی اطي الق االحتی
و اطي الط اتاواحتی ة لالحتیاطی واع المختلف ن األن ا م ر ر  .رئ وغیرھ ة یعتب صفة عام اطي أوب ال احتی س الم

ا. رباحھ الثانویة أنھ یتكون عن طریق اقتطاع جزء من  ألللمصرف ذا اإلحتی ساھمین وھ ك للم ذلك مل طي وھو ب
ن رتیالذي إحتیاطي قانوني  یتكون في العاده من جزئین ھما س أطلبھ القانون وینص علیھ ویتكون بنسبة معینة م

  : ون لتحقیق غرضین ھمایفرض بالقانون ویك أن نفسھ من غیربیكونھ المصرف  وحتیاطي خاص واالمال
 .نوعیة المركز المالي للمصرف في مواجھة العمالء والجمھور . 1
انوني وتمثل ھذه االرباح مالقاة كل خسارة في قیمة اصول المصرف والتي تزید علي قیمة االحتیاطي الق . 2

 . جزء من حقوق المساھمین ةالمحجوز
مویل الداخلي ومن طبیعة راس المال نفسھ بمعني انھ  مصدر من مصادر التةشكالھا المختلفأاالحتیاطات بوتعتبر 

 في تكوینھا اال اذا اصبح ةنھ یجب عدم المغاالأإال . كلما زادت االحتیاطات زاد ضمان المودعین في المصارف 
یلزم البنك المركزي البنوك  و. الستثمار اموالھميیر مجزالعائد في مجموع األموال المختلفھ لحقوق المساھمین غ

 ھ ، ویحق ل1اریة اإلحتفاظ برصید دائن كنسبة من الودائع لدیھ تعرف ھذه النسبة باالحتیاطي النقدي القانوني التج
ذا كانت السیاسة النقدیة تھدف لخفض عرض إ ھاتغییر ھذه النسبة متي ما رأت السیاسة النقدیة ذلك ، فتقوم برفع

ك البنوك التجاریة القوتخفض . النقود واالئتمان الممنوح  دي البن ا ل ادة احتیاطاتھ ن طریق زی روض والتمویل ع
ي دراتھا عل ل ق زي فتق ضخمالمرك ة الت ي حال ذا ف ع ھ ق الودائ س  . خل ك إ والعك ة للبن سیاسة النقدی ت ال ذا رغب

 البنوك التجاریة ةكزي بتخفیض ھذه النسبة فتزید قدریقوم البنك المرفالمركزي في زیادة عرض النقود واالئتمان 
  2. لودائع ومنح القروض للجمھور نتیجة انخفاض شروط االقتراض ھذا في حالة االنكماش علي خلق ا

  اإلسالمیةلبنوك التجاریة وعلي اثر تحدید االحتیاطي المصرفي  أ . 10
ھناك  أن نسبة االحتیاطي اإلجباري لھا عالقة مع خلق الودائع فھي النسبة المحددة من طرق البنك المركزي ذاك

سھیل عالقة عكسیة بین د لت یلة للم ن استخدامھا كوس سبة یمك ذه الن اري فھ اطي اإلجب سبة االحتی  خلق الودائع ون
فیمكن طي اإلجباري في البنوك التجاریة ثر سیاسة االحتیا وبالنسبة أل .3االقتصادیةاالئتمان كل حسب الظروف 

درة  ھذا ال.لنقود اتغییر نسبة االحتیاطي اإلجباري یؤدي تغییر مضاعف ة الالحظم ق بق تغییر لھ اثر مباشره تتعل
ان  ق االئتم ي خل ة عل وك التجاری ي .البن ضخم وف ة الت ون حال االت  تك ة الح ي مكافح زي ف ك المرك ة البن رغب

ان   ھذا ما.جباري رفع نسبة االحتیاطي اإل إلي  فانھ یلجأاالقتصاديالتضخمیة في النشاط  ن االئتم د م یدفع بالح

                                         
 .2017ص .  القاھرة – الدار المصریة اللبنانیة –ات والسیاسات النقدیة  النظری-)1989( سھیر محمود معتوق - 1
 .المملكة العربیة السعودیة . دار وائل للطباعة والنشر . المنظور العلمي -أساسیات في الجھاز المالي).1999( جمیل الزیداني - 2
 .249ص -2000 دارالصفا للنشر والتوزیع ، عمان – محاسبة البنوك – عبدالحلیم كراجة - 3
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ھ جراء الھدف منھ تقلیلھذا اإلو ن مقدرت ل م دي مم یقل  سیولة البنك التجاري وتجمید جزء كبیر من احتیاطھ النق
ھ  زیادة و.علي التوسع في االقراض  اظ ب اري االحتف ك التج ي البن ین عل الحد االدني لالحتیاطي النقدي الذي یتع

ً یدفع األ ض قروضھ القاوالتشدد في تقدیم قروض جدیدة  إلي خیرقانونا صفیة بع ي ت ل عل ذا وجد إف  .1ئمة العم
رت االقتصاد البنك المركزي حجم االئتمان الذي قدمتھ البنوك التجاریھ اكبر بكثیر من حاجات  ذلك ظھ ونتیجة ل

بوادر تضخمیة فان البنك المركزي یقوم برفع النسبة القانونیة االحتیاطي النقدي الذي یسمح بسحب االقتصاد في 
عإذا رغب البنك المركزي في  فإي حالة سیاسة توسعیةفأما  .كمیة النقود الفائضة من التداول ة یتباع سیاسة توس

ة . نسبة االحتیاطي القانوني  نھ یقوم بخفضإ فنتیجة انخفاض عرض النقود وك التجاری ان البن ة ف ذه الحال ي ھ وف
تكون ھناك ي زیادات علي مستوي میزانیتھ ولكال الجانبین الدائن والمدین فأسوق تقوم بزیادة أصولھا وخصومھا 

  . 2االقتصاديسیولة في تحقیق االئتمان وبالتالي تتضاعف الودائع ومن ھذا المنطلق یحدث ما یسمي باالنتعاش 
ي عرض  م عل ً في تأثیره علي حجم االئتمان ث ً فعاال تعتبر التغیرات في نسبة االحتیاطي النقدي اإلجباري سالحا

ً ھاةالتغیرات الصغیر أن  إذ.النقود  ً في تغیر عرض النقود تلعب دورا ال إھي   اسة االحتیاطي القانوني مایسو  .ما
أداة من أدوات األخرى لكنھا األكثر فعالیة واألقل تكلفة خاصة في الدول النامیة حیث ھناك إمكانیة تطبیقھا دون 

ي . سواق مالیة ونقدیة تتسم بالتطور والتقدم أ إلي اللجوء ة الت لحة النقدی وي األس ن اق ا م صرف اى أنھ ن للم یمك
سصعبا استخدام عملیات السوق المفتوحة یكاد یكون  أن حیثامیة المركزي استخدامھا في الدول الن ب ضیق بب

شریعات  و.س المال أسواق رأ ان الت ذلك ف ة ول دول النامی ي ال سیاسات المتمیزة ف تعتبر سیاسة االحتیاطي من ال
لحة الحدیثة الخاصة بالبنوك المركزیة في الدول النامیة  ن أس ام م سالح ھ قد أعطیت أھمیة كبیرة لھذه الوسیلة ك

ان  ي االئتم ة عل نو. البنك المركزي لتحقیق الرقاب الرغم م ا ھي سیاسة  أن ب اطي انم سبة االحتی ر ن سیاسة تغیی
ر إھذه السیاسة ال یمكن تنفیذھا بنجاح  أن سریعة األثر وفعالة إال ذا كانت سوق النقد في الدولة سوق ضیقة وغی

جنبیة مما یمكنھا من االستغناء عنھا وذلك في حالة وكذلك اذا كانت البنوك التجاریة لدیھا من األصول األ .تقدمة م
ة و  .رفع مقدار االحتیاطي المطلوب سابات الجاری ي الح انوني عل راء قیاسيفرض نسبة احتیاطي ق ق ی وإج طب

ن تطبیق ھذه النسبة بات االستثمار فاألمر یختلف ألابنفس األسس المطبقة في البنوك التجاریة ، لكن بالنسبة لحس
ة بواسطة البنك  ي أودعت الستثمار كلی ن أموال المودعین الت ي عدم استثمار جزء م سابات یعن ذه الح علي ھ

 اإلسالمیةارتفاع نسبة االحتیاطي القانوني في بعض الدول وتطبیقھ علي جمیع البنوك بما فیھا  أن اإلسالمي ، كما
من مجموع % 80ن ودائع االستثمار یكون لھا الوزن النسبي األكبر إذ تشكلبب مشكلة لھذه البنوك أل، ھو مایس

ؤدي ع سوف ی ذه الودائ ي الودائع وبالتالي فان تطبیق نسبة االحتیاطي القانوني علي ھ ي  إل اض الموزع عل انخف
ً علي وتكیف  .أصحابھا رد أالودائع بجمیع أنواعھا شرعیا ة ب ا ملزم ة ألنھ وك التجاری سبة للبن رض بالن نھا عقد ق

 فینطبق عقد القرض علي الحسابات الجاریة فقط وھي تمثل نسبة اإلسالمیةما بالنسبة للبنوك أاألصل مع الفائدة ، 
حسابات  أن بما و. المشاركة في الربح والخسارة  أو صغیره ، اما حسابات االستثمار فتودع على أساس المضاربة

ضاربةاإلسالمیةاالستثمار المودعة في البنوك  اس الم ي أس سبة  أو  عل شكل ن سارة ك ربح والخ ي ال شاركة ف الم
ً لألموال عن االستثمار ، ولقد  كبیرة فان فرض نسبة من االحتیاطى القانوني علیھا ستكون مرتفعة مما یعد تعطیال

 أو یجعل المال كلھ أن ز ذلك ألنھ ال یجوز للمضارب بعدم جوااإلسالمیةافتت العدید من الرقابة الشرعیة للبنوك 
  .بعضھ في غیر مجال االستثمار لصالح رب المال 
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شاور االقتصادیة في إطار السیاسات 2007وضعت سیاسات بنك السودان المركزي لعام  سیق والت ة وبالتن  الكلی

د مع وزارة المالیة والجھات المعنی ً للمبادئ األساسیة التفاقیة السالم الشامل التي وردت في البن ) 14(ة ومراعیة
تطبیق :  والتي نصت على. من بروتوكول قسمة الثروة فیما یخص السیاسة النقدیة والمصرفیة والعملة واإلقراض

سودا)اسالمى في الشمال وتقلیدي في الجنوب( النظام المصرفي المزدوج  ك جنوب ال شاء بن ك ، إن رع للبن ن كف
ة  المركزي لیدیر النافذة التقلیدیة في الجنوب، إصدار سیاسة نقدیة واحدة من بنك السودان المركزي تكون ملزم

ك  إلى لكل المؤسسات المصرفیة والمالیة، استقاللیة البنك المركزي في تنفیذ سیاستھ النقدیة، إضافة مسئولیة البن
ار والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفي المركزي في المحافظة على استقرار األسع

التمویلیة لسیاسة النقدیة و وھي 2007 تغطى سیاسات بنك السودان المركزي لعام المحاور وھذه .وإصدار العملة
صرفیة واألجنبي سیاسات النقد او ة ولسیاسات الم دار وإدارة العمل ة  وأصبح .إص صارف العامل ع الم ى جمی عل

شوربال ذا المن ً لھ ا ام . بالد العمل وفق سودان المركزي للع ك ال ات بن شور سیاس ار من اریخ 2006واعتب  ذو 1م بت
ً 2005 دیسمبر 31ھـ الموافق 1426لحجة ا    . الغیا

سیاسات  إلى 2007 السیاسة النقدیة للعام تھدف ة لل داف الكلی ق األھ صادیةتحقی ام االقت ي 2007 لع ة ف  والمتمثل
الي % 8دل تضخم في حدود المحافظة على مع ى اإلجم اتج المحل ي الن ي ف و حقیق في المتوسط وتحقیق معدل نم

 على استقرار ، مع المحافظة%34، عن طریق استھداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره %10بنســـبـة 
س. ومرونة سعر الصرف إدارة ال زي ب سودان المرك ك ال ة سیقوم بن التركیز ولتحقیق أھداف السیاسة النقدی یولة ب

دي  امین اإلسالمي والتقلی ي تناسب النظ و واحتیاجات یحقلتعلى أدوات السیاسة النقدیة غیر المباشرة الت ق النم

                                         
 . االسكندریة – نشأة المعارف –اقتصادیات االئتمان المصرفي – محمد كمال خلیل الحمزاوي - 1
 2002 دار المریخ للنشر المملكة العربیة السعودیة – النقود والبنوك واالقتصاد –ترجمة احمد عبد الخالق –خرون آ توماس مایر و- 2
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شطة  صادیةاألن نح االقت س وضوابط م ة أس ع مراجع غوط تضخمیة، م ق ض ادى خل شمال والجنوب ویتف ي ال  ف
  .ضرورة استمرار التنسیق بین السیاسة النقدیة والمالیة إلى إضافةھذا . التمویل المصرفي لتشمل البنوك التقلیدیة

صارف  أصبح االحتیاطي النقدي القانونيوضبط وتنظیم السیولة بالنسبة ل ى الم اظ بأرصدة اإلسالمیةعل  االحتف
ن  ل ع سبة ال تق ة بن ة واألجنبی ة المحلی انوني بالعمل دي ق اطي نق ي شكل احتی نقدیة لدى بنك السودان المركزي ف

ة. جملـــة الودائع بالعملة المحلیـة واألجنبیة من % 13 ة ووتشمل الودائع الجاری وامش  واالدخاری األخرى والھ
ل  ع والتموی على خطابات االعتماد غیر المعززة وخطابات الضمان كما یعكسھا تقریر الموقف األسبوعي للودائ

ان . عدا ودائع االستثمار وما في حكمھا ھذا . بالمصرف ذلك ك ى ا وك اظ بأرصدة عل ة االحتف صارف التقلیدی لم
ن  % 13نقدیة لدى بنك جنوب السودان في شكل احتیاطي نقدي قانوني بالعملة المحلیة واألجنبیة بنسبة ال تقل ع

ر  الجاریةلیـة واألجنبیة ، وتشمل الودائع من جملـــة الودائع بالعملة المح اد غی ات االعتم ى خطاب وامش عل والھ
  .ان كما یعكسھا تقریر الموقف األسبوعي للودائع والتمویل بالمصرف المعززة وخطابات الضم

ادل اإلسالمیةیجوز للمصارف و ا یع ة % 3 والتقلیدیة االحتفاظ بم انوني بالعمل دي الق اطي النق ن رصید االحتی م
ك المركزي  ارة البن سبة ل).شھاب(المحلیة في شكل شھادات إج ا بالن ة أم سیولة الداخلی ي عل صار فعل ى الم ف ل

كل سیولة ) كمؤشر% (10 والتقلیدیة االحتفاظ بنسبة اإلسالمیة ي ش ا ف ى حكمھ ا ف ة وم من جملة الودائع الجاری
ة  صارف  و.نقدیة داخلیھ في جمیع فروعھا وذلك لمقابلة سحوبات العمالء الیومی اظ اإلسالمیةیجوز للم  االحتف

ة ، شھادا)شھاب(بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي  شاركة الحكوم ھامة(ت م صكوك )ش ، ال
ة كذلك .الحكومیة األخرى كل سندات خزان ي ش ائلة ف اظ بأصول س ة االحتف صارف التقلیدی كوك ص ویجوز للم

  .الصكوك الحكومیة األخرى و)شھامة(شھادات مشاركة الحكومة  و)شھاب(إجارة البنك المركزي 
صارف دان المركزي توفیر ایجوز لبنك السو كان نوافذ التمویل من البنك المركزي سیولي للم  اإلسالمیةلدعم ال

یجوز لبنك جنوب السودان توفیر دعم  و.التي تواجھ مصاعب سیولة مؤقتة عن طریق بیع وشراء األوراق المالیة
صم األوراق ةالسیول ة وخ ع وشراء األوراق المالی ق بی  للمصارف التقلیدیة التي تواجھ مصاعب مؤقتة عن طری

ص ة ال ً التجاری صرفیا ة م اص والمقبول اع الخ ن القط ة . ادرة م ة واألوراق المالی ندات الخزان صم س وال یجوز خ
وب ة الجن صدرھا حكوم ي ت رى الت ان  . األخ ذلك ك صارف ك ل للم دیم التموی زي تق سودان المرك ك ال وز لبن یج

ل  عبر النافذة االستثماریة لسد الفجوات الموسمیة في التمویل ولدعم قدراتھا فاإلسالمیة ي مواجھة طلبات التموی
رة سماح .الكبی ع ال سد  ھذا م ذة االستثماریة ل ر الناف ة عب صارف التقلیدی ل للم دیم التموی سودان تق وب ال ك جن لبن

  .الفجوات الموسمیة في التمویل ولدعم قدراتھا في مواجھة طلبات التمویل الكبیرة
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شروع في ت إلي فى مجال ھیكلة الجھاز المصرفيھدفت  ق ال ن طری صارف ع ة للم قویة وتعزیز المراكز المالی
 ملیار دینار خالل الثالث 60 إلى  ملیار دینار30تنفیذ البرنامج الثاني لزیادة الحد األدنى المدفوع لرأس المال من 

نوات  ام) 2009 -2007(س ل ع ن ك ار ع ار دین دار ملی ي .بمق دفت إل ذلك ھ یم وك ة لتنظ داد الئح شروع إلع  ال
اني تو صنیف االئتم االت الت ال وك ع . رخیص أعم ذا م صرفي وھ دمج الم امج ال ذ برن ي تنفی شروع ف شكیلال  ت

وراعي في ذلك .االستمرار في سیاسة خصخصة بنوك القطاع العام المصرفیة كبدایة لتنفیذ المشروع التحالفات 
ً من تأسیس تشجیع المستثمرین األجانب لالستثمار في المصارف القا ع مصارف جدیدة ئمة بدال ي م االستمرار ف

ي .ترخیص المصارف التقلیدیة وفروع المصارف األجنبیة بالجنوب صرفیة وف ة الم ة التحتی ة وتطویر البنی  تنمی
 في العمل 2007التي تساعد المصارف على تحسین مستوى القرار التمویلي وتعزیز الشفافیة تركز برنامج العام 

ا ة و Bureau for Credit information نيعلى إنشاء مركز االستعالم االئتم وائح المنظم داد الل ي إع دء ف الب
ع .والتقییم االئتماني  لتصنیف الوطنیة وشركات االستعالملترخیص وعمل وكاالت ا ك م تفادة  ذل سبة االس ع ن رف

ركات  صارف وش اد الم ع إتح اون م من التمویل المصرفي من خالل إنشاء صنادیق ضمان القروض وذلك بالتع
ل لدال حاب العم اد أص أمین واتح صنادیقت ذه ال ام ھ ة قی ة إمكانی ضوابط  وراس س وال ة وضع األس ین دراس لتمك

 .من االستفادة من التمویل المصرفي ) SMES (ةالمنشآت الصغیرة والمتوسط
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ھداف البنك في المحافظة على االستقرار  في إطار تحقیق رسالة وأ2008تصدر سیاسات البنك المركزي للعام 
ة  اذ اتفاقی صرفي المزدوج، وانف ام الم ل النظ النقدي والمالي بجانب ضمان قوة وسالمة الجھاز المصرفي في ظ

شامل  سالم ال د(ال ة ) 14البن صرفیة والعمل ة والم سیاسة النقدی ص ال ا یخ روة فیم سمة الث ول ق ن بروتوك م
ً لموجھات الخطة ا.واإلقراض ، والموازنة العامة للدولة للعام )2011-2007(الستراتیجیة الخماسیة القومیة ووفقا

بنك المركزي للعام في إطار تلك الموجھات فإن أھداف سیاسات ال و. والتنسیق بین السیاسة النقدیة والمالیة2008
دعم القاالقتصاديتحریك النشاط   تتمثل في2008 اص ل اع الخ ة  بتوفیر مزید من الموارد للقط ات اإلنتاجی طاع

 خاصة القطاع الزراعي، وقطاع الصادرات غیر البترولیة، وقطاع التمویل األصغر، األولویة والقطاعات ذات 
تیاطیات مقدرة من النقد المحافظة على استقرار سعر الصرف وبناء اح ھذا مع .وقطاع اإلسكان الشعبي والریفي

وات وصیغ العمل على استحداث أد والبد من .ف وزیادة كفاءتھاتقویة وتعزیز المراكز المالیة للمصارواألجنبي 
ً علي ھذه السیاسات سیقوم بنك جنوب السودان  .تنشیط سوق ما بین المصارفمع جدیدة للتمویل المصرفي  وبناءا

ً للسلطات المخولة لھ   .بإصدار منشور لتنفیذ الجزء الخاص بالنظام التقلیدي في الجنوب وفقا
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  نقدیة والتمویلیةالسیاسة ال تطور  . 14
دل 2008 الكلیة لعام االقتصادیةتحقیق األھداف  إلى 2008 السیاسة النقدیة للعام تھدف  والمتمثلة في تحقیق مع

في المتوسط، % 8والمحافظة على معدل تضخم في حدود % 8نمو حقیقي في الناتج المحلى اإلجمالي بنســـبـة 
كھدف وسیط، مع المحافظة على استقرار % 24.2ـود قدره عن طریق استھداف معدل نمو اسمي في عرض النق

ة  .ومرونة سعر الصرف سیولة بطریق إدارة ال سودان المركزي ب ك ال ة سیقوم بن سیاسة النقدی داف ال ق أھ ولتحقی
 دون خلق ضغوط تضخمیة بالتركیز على أدوات السیاسة النقدیة االقتصاديمتوازنة بحیث تلبى احتیاجات النشاط 

على وكان االحتیاطي النقدي القانوني  تم تنظیم ضبط وتنظیم السیولة ول.ة للنظام المصرفي المزدوج غیر المباشر
 االحتفاظ بأرصدة نقدیة لدى بنك السودان المركزي في شكل احتیاطي نقدي قانوني بالعملة اإلسالمیةالمصارف 

ة %11من جملة الودائع بالعملة المحلیـة و% 11المحلیة واألجنبیة بنسبة  العمالت األجنبی ع ب ة الودائ ن جمل  . م
الودائع األخرى والھوامش على خطابات االعتماد غیر المعززة وخطابات واالدخاریة  و الودائع الجاریةتوشمل

صرفكما عكسھا تقریر الموقف األ. الضمان  ل بالم ع والتموی ا في سبوعي للودائ  عدا الودائع االستثماریة وم
ً و % 8النسبة بحیث تكون یجوز تجزئة كان و. حكمھا  المتبقیة فى شكل شھادات إجارة البنك المركزي % 3نقدا

ي شكل فكان علیھا المصارف التقلیدیة  أما ) .شھاب( سودان ف وب ال ك جن دى فرع بن ة ل دة نقدی االحتفاظ بأرص
من جملة % 11ـة ومن جملة الودائع بالعملة المحلی% 11احتیاطي نقدي قانوني بالعملة المحلیة واألجنبیة بنسبة 

ة. الودائع بالعمالت األجنبیة  ع الجاری شمل الودائ ر  ووت اد غی ات االعتم ى خطاب وامش عل رى والھ الودائع األخ
ل و. المعززة وخطابات الضمان  عكسھا تقریر الموقف األسبوعي للودائع والتمویل بالمصرف، عدا الودائع ألج

ً و % 8نسبة بحیث تكون ویجوز تجزئة ال). التوفیر(والودائع االدخاریة  ھادات إجارة المتبقیة فى شكل ش% 3نقدا
ي السیولة الداخلیة بالنسبة  و) .شھاب(البنك المركزي  ان عل صارف فك سبة اإلسالمیةالم اظ بن ة االحتف  والتقلیدی

ة داخلی) كمؤشر% (10 ي شكل سیولة نقدی حوبات ة من جملة الودائع الجاریة وما فى حكمھا ف ة س ك لمقابل وذل
 االحتفاظ بأصول سائلة في شكل صكوك إجارة البنك المركزي اإلسالمیةیجوز للمصارف وكان . لعمالء الیومیةا
ة )شھاب( شاركة الحكوم ك  ،)شھامة(، شھادات م ددھا بن ي یح ضوابط الت ق ال ة األخرى وف صكوك الحكومی ال

ة ویجوز للمصارف التقلیدیة االحتفاظ بأصول سائلة في شكل و.السودان المركزي  ةذونأ سندات حكومی   خزان
، الصكوك الحكومیة األخرى وفق )شھامة(، شھادات مشاركة الحكومة )شھاب(صكوك إجارة البنك المركزي و

 .الضوابط التي یحددھا بنك السودان المركزي 
الحد   أوبذل مزید من الجھود لمعالجة مشكلة الدیون المتعثرةفكان من المطلوب في مجال الرقابة المصرفیة أما 

ً  إلى منھا والنزول بنسبتھا صارف بأسس وضوابط  ھذا مع .النسب المتعارف علیھا عالمیا زام الم ن الت د م التأك
الس  وراقب المیدانيمنح التمویل المصرفي من خالل آلیة الم ضاء مج النزول بنسبة تركیز التمویل للعمالء وأع

ك .اإلدارات  ب ذل ل  وتطل ي للعمالء للتموی د سقف كل صرفيتحدی از الم ن الجھ  )Overall lending limit( م
اري إدارة المخو ق معی ى تطبی ل عل ال العم ة رأس الم ع اطر وكفای ة م اریر المالی وائم والتق د الق ة وتوحی مراجع

اییر  ع المع ق م صارف لتتواف المیةللم ةاإلس ي دور . العالمی ة  وأت شمل كاف صرفیة لت ة الم ة الرقاب وفیر مظل ت
ا من العمل المصرفي ي تمارس المؤسسات الت السعي لتوقیع اتفاقیات تعاون لتوحید الرقابة المصرفیة عبر وجزءً

صرفیةبالنسبة ل .الحدود مع السلطات الرقابیة في الدول العربیة ودول الكومیسا  د تقنیة وتطویر النظم الم دء  فق ب
نظم  و)RTGS(في إنشاء نظام للتسویة اإلجمالیة اآلنیة العمل  اطر ال اییر التتقلیل مخ ة بتطویر المع ة التقنی أمینی

ً لتوجیھات شركـــة سوفت العالمیة ) SWIFT(التطویر التقني لشبكة سوفت مع ومتطلبات استمرار الخدمة  وفقا
ة  م .والعمل على استخدامھا في التحویالت المحلی اییر لتطویر  وت ة إنقاذھا وضع مع صرفیة ومراجع نظم الم ال

 . التوسع في نشر الصرافات اآللیة ونقاط البیع مع لكترونیة عبر الصرافات اآللیة إلتطویر الخدمات المصرفیة او
 .التوسع في استخدام المقاصة اإللكترونیة لتشمل الوالیات األخرى غیر والیة الخرطوم سیاسة إدارة العملةوبدأ 
 لجھاز المصرفي وآلیاتھالیولة إدارة الس  . 15

ً  ( األداءرات یعتبر مستوى السیولة الكلیة احد أھم مؤش ً  أو سلبا فى اى اقتصاد حیث تؤدى الزیادة المفرطة ) إیجابا
سلع .زیادة فى سرعة ارتفاع األسعار وھو ما یعرف بالتضخم  إلى ولفترة طویلة سبي لل اع الن ؤدى االرتف كذلك ی

ً عن س إلى والخدمات االستھالكیة وء توزیع الدخل، تقلیل نمو اإلنتاج المحلى وبالتالي انخفاض الدخل العام فضال
ل  إلى اما االنخفاض الحاد فى مستوى السیولة ولفترة طویلة یؤدى تدنى اإلنفاق الكلى وینتج عن ذلك إنخفاض ك

سبب ھذا . من اإلنتاج والدخل الكلى  ما یعرف بالكساد والنتیجة النھائیة لذلك ھي سوء توزیع ذلك الدخل ولھذا ال
ى سیولة االقتصاد مستوى السیولة الكلیة فى عمل بنك السودان على االھتمام بإدارة  تحكم ف ق ال ن طری ك ع وذل

ً فى ذلك آلیات مباشرة وغیر مباشرة الجھاز المصرفي   .مستخدما
  والتجاریةاإلسالمیةنقدي للبنوك ثر تحدید االحتیاطي الأ) 4(جدول 
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اتج المحلى  و الن دل نم انونى على مع اطى الق مخطط یوضح اثر تحدید اإلحتی
االجمالى والتضخم

معدل نمو الناتج
الى ى االجم المجل
معدل التضخم

نسبة االحتیاطى
النقدى القانونى

  
  

ضخم 13م كانت 2007نالحظ مما سبق أن نسبة االحتیاطى القانوني فى عام  ٪ من جملة الودائع وذلك لوجود ت
زیادة فى معدل  إلى ٪ مما یؤدى11م لتصبح 2008ام ٪ ونجد أن نسبة االحتیاطى انخفضت فى الع19.2بمعدل 

ك ؤدى ذل دي ی اطي النق سبة االحتی ضت ن ا انخف ھ كلم ك الن ى وذل اتج المحل الى الن ى اجم راض  إل ى اإلق ادة ف زی
  .اإلجمالىزیادة االستثمار وبالتالي زیادة الناتج المحلى  إلى والتمویل من البنوك التجاریة مما یؤدى

   في السودان االقتصاديستقرار السیاسة النقدیة واال . 16
د  إلي القول بأن ظاھرة االختالل النقدي ترجع إلي یذھب المنھج النقدي ي عرض النق  .إفراط السلطات النقدیة ف

ً یزید علي المقدرة الفعلیة للعرض الحقیقي من السلع والخدمات بھذا  ً نقدیا القومي ، االقتصاد یخلق في النھایة طلبا
اج ضغ إلي فیؤدي ذلك ائي نت ل النھ و التحلی ضخم ھ إن الت الي ف اع ، وبالت وط تضخمیة تدفع األسعار نحو االرتف

ً  أن ویالحظ.لفائض الطلب الناجم عن الزیادة في كمیة وسائل الدفع الرتفاع األسعار  الحلول الواجبة اإلتباع وفقا
ت حد كبیر عن تلك الحلول التي قدمھا التحلیل الك إلي للمنھج النقدي تختلق ثیري في ھذا الخصوص ، والتي كان

ً علي أدوات السیاسة النقدیة والداخلیة وال یصح یفھم من ذلك إنكار المنھج النقدي لدور السیاسة  أن ترتكز أساسا
ي  إلي المالیة في مكافحة التضخم وإنما یمكن القول بأن المنھج النقدي ینظر ا ف ة تأثیرھ السیاسة المالیة من زاوی

ة فالضرائب واإل .فع أي من زاویة األثر النقدي للسیاسة المالیة كمیة وسائل الد ة العام نفاق العام وعجز الموازن
ة أن عتبارین ھما امة من أدوات إدارة الطلب وذلك الللدولة لدي المنھج النقدي أداة ھ حجم الموازنة العامة للدول

ین القطاعین وما یعكسھ من وزن للقطاع العام یؤثر علي كیفیة تخصیص الموارد ب سة ب ین اإلستخدامات المتناف
ة  إلي  یؤدياالقتصاديتدخل الدولة في النشاط  و.العام والقطاع الخاص  األسعار في ضعف آلیة السوق وفاعلی
 والرقابة والتوجیھ وتحقیق الكفاءة في عملیتي اإلنتاج والتوزیع وعلیھ فإن مكافحة التضخم إجراء الحساب الرشید

  السوق المحلي والمدفوعات الخارجیة من الرقابة المفروضة علیھا تتوقف علي تحریر 
ن اإلأن األمر الثاني ھو  اري ع اق الج ادة اإلنف ة لزی دث نتیج ة یح ة للدول ة العام سیادیة عجز الموازن رادات ال ی

 أو فياالقتراض من الجھاز المصر أو  الدولة لتغطیة ھذا العجز عن طریق اإلصدار الجدید ولجوءالجاریة للدولة
 ً توقف علي ما یتحقق من تخفیض لنمو الطلب یمكافحة التضخم ل المنھج النقدينجد أن وعلیھ  .كال الطریقتین معا

سبة ل .التدخل الحكومي  أو الكلي ولیس علي الرقابة ة وبالن ي الموارد المالی ة عل ا لرقاب ةفمنھ ي تنظیم الرقاب  عل
ي او. السیولة القانونیة  سیولة ف ة روھي رف لمصاأدوات تنظیم ال ال أكفای انوني وس الم اطي الق ة االحتی ومراقب
   : ونفصلھا فیما یأتي.السیولة الداخلیة 

ار اختالف  أن نجدحیث كفایة راس المال  .1 ي االعتب وب لیأخذ ف ف المطل مجلس الخدمات المالیة أدخل التكی
 والخصوم وأثر ذلك في نسبة  في جانبي األصولاإلسالمیةطبیعة المخاطر التي تواجھھا المؤسسات المالیة 

من ناحیة الخصوم أدخل المجلس تعدیالت تأخذ في االعتبار طبیعة المخاطر التي تواجھ حسابات  و.العیار 
ي المصارف  ضمونة اإلسالمیةاالستثمار ف ر م ي غی ي ھ ا . الت ود  أم إن أدوات وعق ة األصول ف ن ناحی م

ً مختلفة  من المخاطر التي یتعرض لھا المصرف التقلیدي وأھمھا التمویل اإلسالمي بطبیعتھا تتضمن أنواعا
تلك التي لھا مدلوالت في حساب مقام نسبة كفایة رأس المال ، والذي ھو عبارة عن قیمة األصول المرجحة 

سات  ام ) AALOF1 (اإلسالمیةبنسبة المخاطر ، وقد بني علي إعالن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤس لع
سودان  و.عیار كفایة رأس المال للمؤسسات المالیة م عن كیفیة حساب م1999 ي ال شكل ف ة  %8ت ن جمل م

ع  ع . الودائ تثماریة ألن الودائ ع االس شمل الودائ انوني ال ت اطي الق سبة االحتی ا ن أخوذة منھ ع الم والودائ
  .في حاالت تكاد ال توجد  إلي  وال تدخل في ضمانھااإلسالمیةاالستثماریة غیر مملوكة للبنوك 

ي اإلسالمیةعلي المصارف  فاالحتیاطي القانونياحیة من ن .2 ك المركزي ف دي البن ة ل دة نقدی اظ بأرص  االحتف
خصوم تلك المصارف سواء كانت التزامات  إلي شكل احتیاطي نقدي بالعملة المحلیة واألجنبیة بنسبة معینة

ستثمر صحابأوألن الغرض من ھذه الودائع استثمارھا لصالح  .التزامات ألجل  أو عند الطلب م ت ھا ، فإذا ل



 14 

اطي ا ا لالحتی ا أخذ منھ سبب م ً ب د كلیا إن العائ انوني ف ع لق ة الودائ م ربحی ي حج ً عل لبا ؤثر س ا ی ضعف مم ی
عند الطلب حسابات االحتیاطي المفروض یقع علي الحسابات الجاریة أي  ویقع .والمنافسة المصرفیة العادلة 

االلتزامات اآلجلة لالحتیاطي القانوني أي  ودائع االستثمار النص التشریعي یجوز خضوع أن علي الرغم من
تثناء ولتشجیع ودائع االستثمار بغرض استخدامھا في التمویل المتوسط والطویل ھو  وكان اإلعفاء منھا . اس

ً ودائع االستثمار من نسبة االحتیاطي القانوني أمر شرعي ومنطقي وأن لم یكن قانونی   .ا
ة بفالسیولة الداخلیة أما  .3 سلطات الرقابی دیر ال سب تق اظ ح صارف االحتف ي الم درة عل سبة مق سودان (ن ي ال ف

من جملة الودائع الجاریة وما في حكمھا في شكل سیولة نقدیة داخلیة وذلك لمقابلة سحوبات العمالء ) 10%
امالت  سویة المع ن ت ة ع ة الناتج صارف  و.الیومی وز للم المیةیج كاإلس ي ش ائلة ف ول س اظ بأص ل  االحتف

ة  شاركة الحكوم ھادات م ھامة (ش ة  و)ش تثمار الحكومی كوك االس ك و) صرح(ص ك أصول بن كوك تمل ص
  .أي صكوك حكومیة أخري و) شھاب(دان المركزي وإجارتھا لھ السو

  بھذه األصول للحصول علي السیولة بالسرعة المطلوبة خاصة في حالة العجز المفاجئاإلسالمیةتستعین البنوك 
ً في غرفة المقاصة ً مقدرا ً یدر علي البنك اإلسالمي ربحا   .  كما أنھا تمثل استثمارا

 لتعامل بسعر الفائدة وھذا یستلزمل اإلسالمیةال سبیل للبنوك فھي محدودة حیث أنھ أدوات ضبط السیولة الداخلیة و
شریعة أن  ام ال ات ةاإلسالمیتراعي البنوك المركزیة التقلیدیة خصوصیة ھذه البنوك بما ال یخالف أحك ً آللی ا  وفق

وك  ذه البن ین ھ ا وب ة بینھ ي العالق صرفیة ف ة الم المیةالبیئ وك  و .اإلس یولة البن بط س زي ض ك المرك ن للبن یمك
ي  أن المعلومومن .  بما یراعي خصوصیتھا بالتحكم في االحتیاطي القانوني اإلسالمیة ي الت ة ھ وك المركزی البن

اح رار فتقرر الحد األقصى لالحتیاطي القانوني وھي ص ر بة الق ت ألخ ن وق سبة م دیل ھذه الن ي ي تع واع وف أن
ن االستجابة ألوامر اإلسالمیةلكن البنوك . الودائع التي تؤخذ منھا ھذه النسبة  ر م اطي أكث ستفید من االحتی  ال ت

زادت نسبتھ ألنھا ال تأخذ فائدة علیھ كالبنوك الربویة ، كما أنھ كلما ھذا . البنك المركزي وتعزیز السالمة المالیة 
ً علي منافسة البنوك  ع االستثمار اإلسالمیةأثر ذلك سلبا ي ودائ د عل سبب إضعافھ للعائ صرفیة ب  . في السوق الم

كوبالتالي یجب  ي خزائن البن ت محفوظة ف ھ أو التحكم في نسبة السیولة الداخلیة سواء كان صارف  أو فروع الم
 أو ذا كان من سیاسة البنك المركزي تفضیل التمویلوإ .ن  حسابات مراسلیأيفي المصارف الخارجیة  أو المحلیة

تحجیمھ في قطاع دون أخر ، فأنھ یتحكم في السقف التمویلي ، فإذا كان من أھداف السیاسة التمویلیة تشجیع قطاع 
تقلیل ھامش وزیادة سقف التمویل المخصص لقطاع الصناعة والصادر ضطر إلي الصادرات فأنھا ت أو الصناعة

ً المراب س مال المشاركة مع زیادة أزیادة نسبة مساھمة البنك في ر ھذا مع .حة مع تقلیل القسط الواجب الدفع مقدما
امش اإلدارة  ن .ھ ق  ویمك ربح المحق ن ال ر م سبة أكب ضارب ن ربح أي أعطاء الم ي ال ضارب ف سبة الم ع ن  .رف

  .تشجیعھا كالمرابحة  أو من أھداف السیاسة تقلیل التعامل بصیغة مافمن لتحكم بصیغ التمویل ول
سوق المفتوحة فإن ملیات السوق المفتوحة من ناحیة ع ون الدخول في عملیات ال ع یك شراء وبی سیولة ب ضبط ال ل

ا  سندات الخزانة وسندات البنك المركزي والسندات الحكومیة وخصم األوراق التجاریة ال یجوز لما فیھ من الرب
و اك أن إن ھن سودان ف ي ال انون صكوك االستثمار وحسب التجربة ف سب ق صكوك ح ن ال اك  . م1995اع م وھن

اس  حیث معاییر رقابیة أخرى یستخدم البنك المركزي معیاري المقرض األخیر وأسالیب المتابعة والتفتیش والقی
  . ك لتحقیق أھداف السیاسة النقدیةمن أجل دعم أثر الرقابة الكمیة والنوعیة في التأثیر علي االئتمان ، وذل

ق ا في السودان وباستمراراإلسالمیةھ البنوك تواج شكلة التوفی ة األخرى م ي األنظم ة البنوك ف ین  كبقی ومي ب لی
سیولة المتاحة (متطلب زیادة األرباح  ل اال ھ تقلی تج عن ا ین ل مم ادة التموی ضي ضمن أمور أخري زی ذي یقت وال

ا یحافظ وبین توفیر القدر الكافي من السیولة لمقابلة احتیاجات ا) للمودعین دار بم أي مق ت ب ي أي وق لمودعین ف
ك  ع البن ل م ي التعام تمرار ف الي االس تھم وبالت ي ثق رة .عل ً كثی ا شكلة أحیان ذه الم ؤدي ھ ة –وت ي حال ة ف  خاص

عجز سیولي مؤقت لدي البنك مما یتطلب تغطیتھ وبسرعة  إلي السحوبات الكبیرة والمفاجئة من جانب المودعین
ا  ویوفر  .لمقابلة السحوبات العادیة بنك السودان نافذة تمویلیة تلجأ ألیھا البنوك لتغطیة العجز الطارئ في مواقفھ

وقد استمرت ھذه الوظیفة حتى بعد أسلمیة الجھاز المصرفي وذلك ألھمیتھا في المساعدة علي سالمتھ . السیولة 
أ و.وبالتالي استقرار الجھاز المصرفي  ن بن تلج ل م ً للتموی ا ض البنوك أحیان ات بع ة األحتیاط سودان لمقابل ك ال

ي  أن التمویلیة لبعض عمالئھا خاصة تلك التي یمكن ً علي مواقفھا السیولیة لذلك قام البنك المركزي ف تؤثر سلبا
وحتى ال تستمر البنوك  .م بفتح نافذة تمویلیة إضافیة لتغطیة احتیاجات البنوك لھذا النوع من التمویل 2000عام 

 والعجز ةن وذلك بدمج نافذتي عجز السیولین ، عمل بنك السودان علي تنظیم تمویل النافذتیاالعتماد علي النافذت
   .م2000المفاجئ في نافذة واحدة في عام 

سودان ك ال وم بن ة  یق یة الدول داف سیاس ق أھ رض تحقی صرفي بغ از الم إدارة الجھ ة ب وك المركزی ة البن كبقی
سودان وتتخلص جوانب ھذه العملیة في عدة. االقتصادیة ك ال صرفي دور بن از الم  سیاسات تختص بسیولة الجھ

ى  دمھا البنوك، اإلشراف عل ي تق دمات الت سعیر الخ ن البنوك،ت كممول أخیر للجھاز المصرفي،التمویل المقدم م
ة  و.الجھاز المصرفي ومجموعة نظم الضبط والتحكم اإلداري للمؤسسات المصرفیة سیولة الكلی یعتبر مستوى ال

ً  (ألداءاأھم مؤشرات  ً  أو سلبیا ة) إیجابیا ي في مستوى السیولة الكلی الي خاصة  إل ى الح اق الكل ي اإلنف راط ف اإلف
  .اإلنفاق علي السلع والخدمات االستھالكیة مما ینتج عنة زیادة في سرعة ارتفاع األسعار وھو ما یعرف بالتضخم

ر إلى كذلك یؤدي االرتفاع النسبي للسلع والخدمات االستھالكیة ین تغیی ة ب ین األسعار خاص سبیة ب ات الن  العالق
ً ویؤدى ذلك لیس فقط ك المنتجة  إلى أسعار السلع المستوردة وتلك المنتجة محلیا التضخم كما أوضحنا أعاله وتل
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ً ویؤدى ذلك لیس فقط ى محلیا ً  إل ضا ل ای حنا أعاله ب ا أوض ضخم كم ى الت الي  إل ى وبالت اج المحل ل نمو اإلنت تقلی
ً عن سوء توزیع الدخلانخفاض الدخل الع   .ام فضال

ى ھذه األسباب یعمل بنك السودان كبنك مركزيل ة ف سیولة الكلی ستوى ال إدارة م ام ب ى االھتم صاد  عل ا  .االقت أم
اق  إلى االنخفاض الحاد فى مستوى السیولة ولفترة طویلة فیؤدى بدورھا ة اإلنف الي خاص تدنى اإلنفاق الكلى الح

ن علي األنشطة اإلنتاجیة وبال ل م اض ك ك انخف ن ذل تالي تقلیل اإلنتاج بسبب انخفاض القدرة اإلنتاجیة، وینتج ع
  .اإلنتاج والدخل الكلى وھو ما یعرف بالكساد

ة ال یكون عندما  إن النتیج ة ف ات المختلف ین الفئ ذلك ھي االقتصادیةانخفاض الدخل بصورة متوازنة ب ة ل  النھائی
ً سوء فى توزی ً ع ذلك الدخل ولھذه األایضا سیولة سباب ایضا ستوى ال إدارة م ام ب ى االھتم سودان عل ك ال  یعمل بن

ً فى ذلك آلیات مختلفةاالقتصاد الكلیة في    .وذلك عن طریق التحكم فى سیولة الجھاز المصرفي، مستخدما
 آلیات غیر مباشرة إلى ى التحكم في سیولة الجھاز المصرفي من آلیات كلھا مباشرةعلآلیات بنك السودان عمل ت

صرفي ) سقف(   أقصىحدھي تحدید و . قوف الكلیة االئتمانیة الثابتةالسمنھا  ل الم الي التموی تم لإلجم ك ی ل بن ك
ددة ة مح رة زمنی ھ خالل فت زام ب ى . االلت صرفي ف ام الم ق إسالمیة النظ دء تطبی د ب اریة عن ذه اإلدارة س ت ھ كان

  .ة اإلفراط فى السیولة لدي البنوك زیاد بین مبررات تطبیق ھذه اإلدارةمنو . 1987م وإستمرت حتى 1984
من میزات ھذه اإلدارة أنھا إدارة فعالة فى التحكم فى مستوى السیولة لكل بنك وبالتالي لكل البنوك كما أنھا سھلة 
ل  سمح باستجابة التموی ث الت ة حی ر مرن ا غی سالبھا أنھ ن م ن م ك المركزى ولك ل البن ن قب ة م ق والمتابع التطبی

ر ة لمتغی واردالفوری ادة الم ة زی ى حال ة ف وارد، خاص وك . ات الم عى البن ى س ریبة عل ل ض ي تمث الي فھ وبالت
أدت  لكن . وھو ما یتعارض مع أھداف سیاسات أخرى للبنك المركزى) خاصة الودائع(الستقطاب موارد إضافیة 

 عن بنك السودان فیما خفاء الرصید الحقیقي لتمویلھا المتجاوز للسقفإ إلى سعى بعض البنوكإلى داة المسالب لأل
  .دارة السیولةإضعاف قدرة ھذه األداة على إ إلى یعرف بترتیب الواجھات، وقد أدت ھذه الممارسة

ً لعیوب السقوف الثابتة  فھي قوف الكلیة االئتمانیة المتحركةالسأما   إلى م1987تحول بنك السودان فى وقد . تفادیا
ل  فیھاطبیق السقوف االئتمانیة المتحركة حیث یتمت ت للتموی م ثاب د رق ن تحدی ً م ن  ،بدال سبة م ل كن د التموی  تحدی

ً عن أداة االحتیاطي النقدي إال فى أنھا تستھدف  .اجمالى موارد كل بنك من جانب أخر ال تختلف ھذه األداة كثیرا
سب .الموارد كمتبقي) فائض(مباشرة تحدید التمویل وتترك  اطى ورغم أنھا تبدو كوجھ لعملة األخرى بالن ة لإلحتی

سبیة  وأستغلت .النقدي إال أنھا اقل مرونة منھ فیما یتعلق بإدارة السیولة على مستوى المصرف ة الن زة المرون می
كما ساعد في  . تم تطبیقھا لتوفیر قدر كاف من التمویل وفى الوقت المناسب خاصة للنشاط الزراعى ولھذه األداة

 .م السیولة المفرط فى الجھاز المصرفياعتماد ھذه األداة االنخفاض النسبي فى حج
ً عند بدء أ مطبقة لودائع والھوامش بالعملة المحلیةلي اعحتیاطى النقدي القانوني كانت أداة اإل از أیضا سلمة الجھ

ى أداة  . المصرفي ك عل ي ذل ك المركزي ف اد البن سبة العتم سیولة ن ى ال تحكم ف ي ال ة ف ولكن لم تكن ذات فاعلی
م حیث تم إلغاء أداة 1994ظل ھذا الوضع حتى عام و . متحركةأصبحت ثابتة ثم أي أنھا كانت  السقوف االئتمانیة

  .االقتصاد دارة سیولة إالسقوف االئتمانیة وتم االعتماد بصورة أساسیة على أداة االحتیاطى النقدي القانوني فى 
ع والھوامش  شھري للودائ ف ال ى أساس الموق ة تطبیق األداة عل ضمان تم فى البدای اد وال ات االعتم ى خطاب عل

ا ثم بعد كل نھایة ربع العام لحیث یتم تقییم موقف السیولة بعد كل نھایة شھر ذلك . بالعملة المحلیة دھا إم در بع تق
ا أو فى حالة عدم تجاوز تمویل المصارف الحد المستھدفأي اإلبقاء على النسبة  سبة احتمالھ ھ بن ذا  . تجاوز ل ھ

اوز خفض نسبة ا أو زیادةل ة تج صورة أو الحتیاطى النقدي القانوني في حال ستھدف ب د الم ل للح اض التموی انخف
ً تقی أن إال. مفرطة  ً بعد كل شھرین وذلك بسبب الفارق یالتقییم بعد كل نھایة شھر بموجب ھذا األداة كان عملیا ما

وك ث ن البن دة م ك األرص اریخ استالم تل ن ت ل م ل وك ك الزمني بین تاریخ رصید التموی ى البن ا ف اریخ تقییمھ م ت
 إلى ضعاف قدرة ھذه األداة فى التحكم فى سیولة البنك مما حدا بالبنك المركزىإ إلى  أدى ھذا الوضع.المركزى 

ً أشھدت ھذه األداة وقد . 1994تطبیقھا على أساس اسبوعى وذلك فى  ً تطورا دراتھاآیضا ة ق اه تقوی ى اتج  خر ف
 مساویة لنسبة االحتیاطى على الودائع بالمحلى وموازیة األجنبىودائع بالنقد ث نسبة للام استحد1997حیث تم فى 

ىومتزامنة معھا، وقد كان الھدف من ھذه النسبة الجدیدة ھو تقلیل قدرة البنوك على التمویل بالنقد  ت .األجنب  كان
ة مستمر خاصة بعد ھذه النسبة مرتفعة فى محاولة االمتصاص السیولة الزائدة بالمصارف ثم شھدت انخفاض شب

أدى عدم تحویل لكن  . وذلك فى محاولة لزیادة اإلنتاج وتقلیل مستوى البطالةاالقتصادينجاح برنامج االستقرار 
ى األجنبىاستحقاقات الموردین األجانب المدفوعة من قبل المستودعین بالعملة المحلیة بسبب عدم توفیر النقد   إل

دى البنوك،ولت ستحقات ل ك الم راكم تل سودان ت ك ال ام بن ستحقات ق ذه الم ع لھ الي والمتوق سلبي الح ر ال ب األث جن
   .بتحویلھا من البنوك لتحفظ عنده

  راألخیالمقرض أو المسعف  . 17
سعف  دور الم زى ب ك المرك ر ) المقرض(یقوم البن ك ) Lender of Last Resort(األخی دما یتعرض البن عن

إضعاف مركزة المالي كخطوه  إلى  یؤدىلةسیوفي العجز لب باى سبب من األسسالمى ألاإل أو التجاري التقلیدى
شاه البنك و.  االنھیار وإعالن اإلفالس والتصفیة عنھأولى نحو فقدان الثقة الذى ربما یتولد  ذي یخ ذا العجز ال ھ

ویعاقب على حصولھ والتسبب فیھ مره تلو األخرى، . المركزى ویحذر لھ كل االحتیاطیات كخطوط دفاع لصده 
ً  أن  الذى یتعرض لھ المصرف إماةالسیولفي ز والعج ً یكون عجزا ً وعارضأ طارئا نھ متوقع على المدى أ بمعنى ا

 ً ً فى السیولة العامة للمصرف  أو القریب جدا ل . عجزا ستلزموإذا وص ة ت ة العجز مرحل سلطات الرقابی دخل ال  ت
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كیتدخل لبنك موقف اإلنقاذ  ذا البن ي للمحافظة على السالمة المصرفیة لھ اء عل ة فی واإلبق ة الثق ھ المالی ھ وبكفاءت
صاديالنظام المالي وة لتعزیز سالمومحافظة على سمعة الجھاز المصرفي لوا ة االقت ى الن المنظوم تكون  الكل

یتدخل البنك المركزى إلسعاف موقف العجز و. فى ظل األعالم والشائعات التي تسرى كالنار فى الھشیم مھددة 
مي. ةائدف بآلیة اإلقراض بلبنوك التقلیدیةلدى ا ر  ولذلك س المقرض األخی ب مع البنك اإلسالمي .  ب ذا ال یتناس ھ

صوصیات لى انھ ال یتعامل بنظام الفائدةالذى ینص فى أول تكوینھ ع ً وإعطاءھا ھذه اآللیة ال تتناسب مع خ  أخذا
 القیام بدور المسعف األخیر عده فى ولذلك یسعى البنك المركزى إلیجاد آلیات أخرى بدیلة تسا. اإلسالمیةالبنوك 

  .1التمویل بالمضاربة المقیدة واإلقراض بدون فائدة وسوق مابین البنوكمثل 
  المضاربة المقیدة . 18

سودان زى ال ك المرك وز للبن صارف يیج ل للم دیم التموی المیة تق وات اإلس سد الفج تثماریة ل ذة االس ر الناف  عب
اجھة طلبات التمویل الكبیرة وقد تم استخدامھا اى النافذة االستثماریة الموسمیة فى التمویل ولدعم قدراتھا فى مو

ل  ع المراح ى جمی زى . ف ك المرك ین البن ة ب ة التعاقدی سودان ( والعالق وك ) ال المیةوالبن صیغة اإلس ضبط ب  ت
وك  ى البن ر عل دة ، إذ یحظ ضاربة المقی المیةالم ضارب  ( اإلس شطة  أن )الم ى األن ة ف ذه الودیع ضارب بھ ت

افة شرعیة باإلض ة ال ات الرقاب ة وھیئ سیاسة التمویلی طة ال ً بواس لفا ى المحظورة س تخدامھا ف إل ع اس راء من ى ش
 للمصارف ةیجوز للبنك المركزى توفیر دعم السیولو. من ثم یمكن خلطھا بأموال الغیر واالورق المالیة الحكومیة

ى  التي تواجھ مصاعب مؤقتة عن طریق بیع وشراء األوراإلسالمیة اق المالیة ، یتم تعامل البنوك التي ترغب ف
زي  ك المرك ى البن ن وال ة م ة الحكومی ع االورق المالی سودان(شراء وبی ك الم) ال ل بالبن زى مع إدارة التموی رك

المصارف التي تتأثر حساباتھا نتیجة لعملیات المقاصة بص تنافذة إدارة سیولة المصارف تخمباشرة وذلك خالل 
ى سوق األوراق حیث بعجز سیولى طارئ  ا ف ي یملكھ ة الت ع األوراق المالی یقوم البنك الذى حصل لھ العجز ببی

ارئ ة وذلك بالقدر الذى یغطى لھ عجز السیول)إدارة التمویل(كزى للبنك المر أو )الخرطوم ( المالیة  د . الط  وق
صوص 1959تأسس بنك السودان المركزي في عام  ك المركزي المن ام البن ع بمھ ك م لیطل انون البن ي ق ا ف علیھ

إدارة وإصدار وإدارة العملة الوطنیة ووالتي تتضمن الرقابة واإلشراف علي الجھاز المصرفي وتنمیتھ وتطویره 
ة أصیلة االقتصادسعر الصرف والمحافظة علي االستقرار  ة كجھ وك المركزی ي وبقیة المھام التي تمارسھا البن

ً لخطط وبرامج سنویة تتسق و ك و.بالبالداالقتصاد تسھم في دورة عجلة  ان البنك المركزي یعمل في السابق وفقا
ل  الخطط والبرامج التي تنتھجھا الدولة في خططھا طویلة المدى ومع انھ لم توضع خطة إستراتیجیة طویلة األج

الخطط للبنك المركزي من قبل علي نمط التخطیط االستراتیجي الحدیث ، إال أنھ كان ھناك الكثیر من البرامج و
رامج  ن الب التي تم تنفیذھا في مجال إعادة ھیكلة وإصالح الجھاز المصرفي وبرامج التقنیة المصرفیة وغیرھا م

  .التي كانت تشتمل علیھا السیاسة المصرفیة السنویة للبنك المركزي 
ً للجانب المصرفي من اتفاقیة السالم الشامل تم إجراء إعادة ھیكلھ تنام و2006في أغسطس  ھ نفاذا ھ وأداری ظیمی

شاملة للبنك بغرض تجمیع المھام المتشابھة في شكل قطاعات متخصصة إلحكام التنسیق فیما بینھا ، وتم انتھاج 
رامج  ن خالل خطط وب ا م ي بلوغھ ل عل نظام التخطیط اإلستراتیجي للبنك من أجل تحدید األھداف الكلیة والعم

ة وإجراء التع ن المتابع نھج التخطیط سنویة مرحلیھ مرنة تمكن م ساعد م ا ی سر ، كم سھولة وی ة ب دیالت الالزم
ا للوصول  اإلستراتیجي علي ضمان تناسق خطط القطاعات فیما بینھا وتكاملھا وضمان التمویل الالزم لبرامجھ

وقد صممت ھذه الخطة باعتبارھا أول خطة إستراتیجیة لبنك السودان المركزي  .الغایات واألھداف المحددة إلي 
ة سودانیة موحدة ع القرنیة للدولة والتي نصت علي مع الرؤیة اإلستراتیجیة القومیة ربلتتماشى  استكمال بناء أم

ة و ضرة وآمن ورة وة ممتقدومتح ي و. متط ات الت ن الموجھ ا األساسیة م ة دعائمھ ذه الخط تمدت ھ د اس ھ فق علی
ذ الجانب المصرفي من اتفاقیة السالم ي للخطة القومیة الشاملة مقروءة مع متطلبات إنفااالقتصادأصدرھا القطاع 

  .ك التي یقع علي عاتقھا ھذا العملھذا بجانب رؤیة األجھزة القیادیة العلیا للبن
 النتائج  . 19

نستنتج مما سبق انھ كلما زادت نسبة االحتیاطي المصرفي فى البنوك كلما قلت االستثمارات والتمویل وقل حجم 
على البنك المركزى إتباع سیاسة واالستنتاج أنھ .  اإلجمالىاتج المحلى نخفاض نسبة النایؤدى إلى اإلقراض مما 

سبة  م ھذه الن ل حج ة لتقلی ن .نقدی د م الي الب دة بالت شاء وح ة أو إن ة رقاب راف ھیئ ك المركزى لإلش  شرعیة بالبن
املین و.الرقابة على البنوك التجاریةو ل الع ع تأھی ن رف صول مو والبد م عى البنوك لح ى اس ا عل شھادات ظفیھ ل

مساعدة البنك المركزى  و.شھادة المحاسب وشھادة المراقب الشرعي من ھیئة المحاسبة والمراجعة المعنیة مثل
سةمزایا ضریبیة ورقیعطیھا  اإلسالمیةالتقلیدى البنوك  صمود والمناف ن ال ا م ة تمكنھ ذا مع ابی وادر  ھ إعداد الك

استحداث أدوات وآلیات مالیة  وفي العمل بكفاءة ومھنیة واقتدار البشریة وتأھیلھا واالحتفاظ بھا و تمكینھا لإلسھام
ار  والبد من .جدیدة تتالءم مع النظام المصرفي المزدوج ي إط المحافظة علي االستقرار النقدي والمالي للدولة ف

دل التضخم  مع،یة المستھدفة االقتصادموجھات اإلستراتیجیة القومیة الشاملة للدولة وااللتزام بتحقیق المؤشرات 
صرفو عر ال ضرورة  . س ن ال شقیق وم زي ال ك المرك ع البن اون م وك والتع الزم للبن ي ال دعم الفن تقطاب ال اس

  .والصدیق والمؤسسات المالیة اإلقلیمیة والدولیة لتحقیق األھداف المشتركة

                                         
 . الخرطوم ، السودان .رقابیة فى الرقابة على المؤسسات المالیة اإلسالمیة دور السلطات ال.  محمد على یوسف أحمد 1
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