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 ممخص الدراسة

               ىذه الدراسة تبحث في األثر الذي خمفتو السياسات المالية عمى ميزاف المدفوعات السوداني خبلؿ

فترضت الدراسة أف السياسات المالية ذات مردود إيجابي عمى ميزاف المدفوعات 2011-1990الفترة   ـ ، وا 

  السوداني خبلؿ فترة الدراسة ، وبعد إجراء القياسات البلزمة باستخداـ الحاسب اآللي توصمت الدراسة إلى 

تعالجو  نتائج مفادىا أف زيادة عجز الموازنة كاف ذا أثر سمبي عمى ميزاف المدفوعات ، ألف ىذا العجز كانت 
الحكومة مف خبلؿ اإلستدانة مف الجياز المصرفي ، األمر الذي أدى إلى زيادة عرض النقود ، وبالتالى زيادة 

 .التضخـ ، مما إنعكس سمبًا عمى قدرة الصادرات عمى المنافسة الخارجية 

أخيرًا أوصت الدراسة بتقميؿ تكمفة اإلنتاج ، وتحقيؽ السبلـ العادؿ في السوداف وتقميؿ اإلستدانة مف             
 .الجياز المصرفي ، كؿ ذلؾ في رأينا يؤدي إلى تحسيف صورة ميزاف المدفوعات السودانى 
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Abstract 

This study investigates the impact of financial policies on the balance of 
payments . 

 In Sudan during the period 1990-2011 , it hypothesized that these 
policies have a  positive impact on balance of payments during the period of 
the study . After doing the necessary computation using the computer 
facilities the study found that the increase in budget defect had a  negative 
impact on  the balance of payments . This is resulted from the fact that this 
defect was manipulated by borrowing from the banking system which lead to 
an increase in money supply which inturn aggravated rates of inflation and 
reduced the competing ability of exports . 

          Finally , the study recommended that the situation of Sudanese balance 
of payments could be improved by reduction of production cost achievement 
of fair peace in Sudan and reducing borrowing from the banking system . 
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 :مشكمة الدراسة 

لدولة  (تجارية ، رأسمالية )           يجسد ميزاف المدفوعات السوداني المعامبلت اإلقتصادية 
السوداف مع العالـ الخارجي ، وبالتالي فيو يشمؿ قطاعًا ذو أىمية كبرى ومكمؿ لمقطاعات اإلنتاجية 

األخرى ، وتتمخص مػشكمة البحث في معرفة األثر الكمي والنوعي الذي أحدثتو السياسات المالية عمى 
مفردات ومكونات ميزاف المدفوعات خبلؿ فترة الدراسة بما يوفر خبلصات معينة تساعد في توجيو أداء 

 .مكونات ميزاف المدفوعات خبلؿ فترة الدراسة مستقببلً 

 :أهداف الدراسة 

 :   تيدؼ ىذه الدراسة إلى اآلتي 

 .التعرؼ عمى مفيوـ السياسات المالية ، وميزاف المدفوعات بصورة عامة  .1

حساب جاري ، وحساب رأس الماؿ  )دراسة أثر السياسة المالية عمى ميزاف المدفوعات السوداني  .2
 .(، واإلحتياطيات 

التعرؼ عمى دور ىذه السياسات المالية وأثرىا عمى مناخ اإلستثمار ، وبالتالي عمى ميزاف  .3
 .المدفوعات السوداني 

شممت ىذه الفترة حدثيف ميميف ىما سياسة التحرير اإلقتصادي ، ودخوؿ البتروؿ ضمف المكونات  .4
 .األساسية لمصادرات السودانية ، وبالتالي تيدؼ تمؾ الدراسة لمتعرض ليذيف الحدثيف 

 :أهمية الدراسة 
 :ليذه الدراسة أىمية تنتج مف اآلتي          
تعتبر محاولة جديدة لئلضافة في أدبيات السياسات اإلقتصادية الكمية فيما يخص قطاع المعامبلت  .1

 .الخارجية 

شيدت الفترة األخيرة التركيز عمي السياسة المالية كأداة أساسية إلحداث النمو في اإلقتصاد    السوداني  .2
، عمى عكس التأثير عف طريؽ التدخبلت المباشرة في فترات سابقة ، وبالتالي تعتبر ىذه الدراسة محاولة 

 .لتقييـ ىذه السياسة ومدى فاعميتيا عمى أداء ميزاف المدفوعات السوداني 

 :فروض الدراسة 
 :    تحاوؿ الدراسة اختبار الفروض العممية اآلتية 
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ـ ىي ذات مردود إيجابي عمى ميزاف المدفوعات السوداني 2011-1990السياسات المالية في الفترة  .1
 .مقارنة باألداوات المستخدمة قبؿ ىذه الفترة 

السياسة المالية خبلؿ ذات الفترة أثرت تأثيرًا إيجابيًا عمى الناتج المحمي اإلجمالي ، األمر الذى أفرز  .2
 .فائضًا في ميزاف المدفوعات السوداني في تمؾ الفترة 

 :منهج الدراسة 
             اتبعت الدراسة المنيج الوصفي المعتمد عمى تحميؿ بيانات ميزاف المدفوعات خبلؿ فترة 
الدراسة ، بغرض الكشؼ عف تأثير السياسات المالية المطبقة خبلؿ تمؾ الفترة عمى األداء الكمي 

لميزاف المدفوعات السوداني ، بحيث تصؿ إلى نتائج محددة تساعد في توجيو تمؾ السياسات 
 .مستقببلً 

 :مصادر المعمومات 
          تعتمد الدراسة عمى المصادر الثانوية لمبيانات والتقارير والدوريات والنشرات ذات الصمة 

بموضوع الدراسة ، ونبلحظ عمى دوريات بنؾ السوداف عدـ تبريرىا لمتذبذبات التي تحدث في بيانات 
 .الموازنات والميزاف في بعض األعواـ 

 :فترة الدراسة 
 :ـ وذلؾ نظرًا لآلتي 2011ـ وحتى العاـ 1990         تغطي الدراسة الفترة مف العاـ 

تعتبر ىذه الفترة ، مف الفترات التي طبقت فييا سياسة التحرير اإلقتصادي ، ودخوؿ البتروؿ إلى  .1
 .قائمة الصادرات السودانية 

شيدت ىذه الفترة توقيع إتفاقية السبلـ الشامؿ مع جنوب السوداف ، مما تتطمب ذلؾ توسيع الموازنات  .2
 .بشكؿ يؤدي إلى الوحدة الجاذبة ، ويؤكد ذلؾ مدى أىمية دراسة ىذه السياسات وأثرىا عمى الميزاف 

 .تعتبر مدة أكثر مف عاـٍ ىي كافية إلجراء اإلختبارات وفقًا لمتحميؿ اإلقتصادي  .3

 :اإلطار النظري لمدراسة 
 :مقدمة 

              تؤثر السياسات المالية في ميزاف المدفوعات ، والتي تستخدـ سياسة االنفاؽ الحكومي 
والضرائب لمتأثير عمى الطمب الكمي ، ومف المعموـ أف اإلنفاؽ الحكومي ىو أحد مكونات اإلنفاؽ الكمي 

، ويعتبر أثر ىذا اإلنفاؽ مباشرًا عمى الطمب الكمي ، أما الضرائب فتأثيرىا يكوف بصورة (الطمب الكمي )
غير مباشرة عمى ىذا الطمب ، إذا أنيا تؤثر في الدخؿ ،  ومف ثـ تؤثر عمى اإلستيبلؾ ، وبالتالي تؤثر 
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عمى الطمب الكمي ، وتستخدـ ىاتاف السياستاف معًا في الدولة الواحدة ، ولذا البد مف التنسيؽ بينيما ، حتى 
 .تؤديا الفوائد المرجوة منيما 

 
 :في ىذا اإلطار النظري سنتحدث عف مفيوـ ميزاف المدفوعات ، وعف السياسة المالية ، فيما يمي 

 :مفهوم ميزان المدفوعات : أواًل 
             يفرؽ عادة بيف مفيوميف لميزاف المدفوعات ، أحد ىذيف المفيوميف يسمى ميزاف المدفوعات الحسابي 

Accounting Balance of Payments والثاني يسمى ميزاف المدفوعات السوقي Market Balance of 

Payments ويعرؼ األوؿ عمى أنو حساب سنوي لكافة المعامبلت اإلقتصادية التي تمت مف خبلؿ فترة معينة ، 
  ،[1] بيف األشخاص المقيميف في بمد معيف واألشخاص المقيميف في الببلد األخرى

أما مصطمح ميزاف المدفوعات السوقي ، فيركز عمى ميزاف المدفوعات عند فترة زمنية معينة ، وليس خبلؿ فترة 
زمنية ، ويعتبر ىذا المفيوـ الثاني مفيدًا في تحديد أوضاع التوازف ، أو عدـ التوازف في ميزاف المدفوعات ، 

ونظرًا ألف المدفوعات بيف الدوؿ تستمـز عادًة شراء وبيع العمبلت األجنبية ، ليذا فإف المفيوـ الثاني يقابؿ ما 
  .[2]يحدث في سوؽ الصرؼ األجنبي

       يتألؼ ميزاف المدفوعات مف ثبلثة أقساـ رئيسة ، أوليا ميزاف العمميات الجارية ، وثانييا ميزاف رؤوس 
 .األمواؿ الطويمة األجؿ ، وثالثيا ميزاف الذىب وحركات رؤوس األمواؿ قصيرة األجؿ 

 :ميزان العمميات الجارية  . أ

         يتألؼ ىذا الميزاف مف عنصريف األوؿ الحساب التجاري ، ويتعمؽ بتجارة السمع ، أي بصادرات 
السمع ووارداتيا خبلؿ الفترة محؿ الحساب ، ويطمؽ عمى الفرؽ بيف قيمة الصادرات وقيمة الواردات اصطبلح 
الميزاف التجاري ، والثاني ىو الميزاف الخدمي ومحمو خدمات قدمت أو أستوفيت خبلؿ الفترة نفسيا ، ومثاؿ 
ذلؾ خدمات المبلحة والسياحة ، والتأميف والخدمات المالية والمصرفية ، والفوائد واألرباح التي تحصؿ عمييا 

الدولة مقابؿ خدمات رؤوس أمواليا المستثمرة في الخارج أو التي تدفعيا عف خدمات رؤوس األمواؿ المستثمرة 
 .[1]فى ببلدىا

 :رؤوس األموال طويمة األجل  . ب

         إف معامبلت الدولة مع الخارج التقتصر عمى تجارة وتبادؿ السمع والخدمات فقط ، فيناؾ حركات 
رؤوس األمواؿ التي تنتقؿ مف بمد إلى آخر بقصد توظيؼ أمواؿ اإلستثمار ألجؿ طويؿ ، وتتمثؿ ىذه 

الحركات في شراء األسيـ والسندات األجنبية أو القياـ باإلستثمارات المباشرة في الخارج ، وتنعكس ىذه 
الحركات في ميزاف رؤوس األمواؿ طويمة األجؿ حيث يسجؿ التغيرات التي تطرأ عمى مركز الدولة كدائنة أو 

 .مدينة لمخارج ألجؿ طويؿ 
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 :ميزان الذهب ورؤوس األموال قصيرة األجل . ج
أو  (استيراده )في الذىب النقدي أو دخولو  (تصدير)           قد تتضمف عبلقات الدولة بالخارج عف خروج 

عف انسياب رؤوس األمواؿ قصيرة األجؿ مف الداخؿ إلى الخارج أو العكس ، وليذا العنصر مف ميزاف 
المدفوعات أىمية ، ليس فقط لما لحركات الذىب ورؤوس األمواؿ القصيرة األجؿ مف تأثير عمى األمواؿ 

 .[3]النقدية والمصرفية في الببلد ، ولكف أيضًا لدوره الميـ في موازنة إيرادات الدولة ومدفوعاتيا 
رغمًا أف ىذا التقسيـ السابؽ يغطي معظـ المعامبلت الميمة فى ميزاف المدفوعات ، إال أف ىناؾ قميبًل مف 

 :النقاط اإلضافية التي يجب أخذىا في الحسباف الستكماؿ الصورة 
 :إيرادات األصوؿ األجنبية والخدمات العمالية  .1

قمنا سابقًا إف حساب الخدمات يشمؿ البنود غير الممموسة مثؿ خدمات النقؿ والتأميف والمبلحة          
والسياحة وغيرىا ، ولكف ىذا الحساب قد يشمؿ معامبلت ربما تعتبر غربية نوعًا ما ، مثؿ الفائدة واألرباح 

وحقوؽ الممكية المحصمة كنتيجة إلمتبلؾ األسيـ والسندات واألصوؿ األخرى األجنبية يمكف حسابيا 
 .كمدفوعات لمخدمات المصدرة ، والعكس يحسب كخدمات مستوردة 

 :الجدؿ حوؿ المقر  .2

        وىذا يختص بكيفية معاممة الشركة التابعة لمنشأة وطنية أو التي تعمؿ في دولة أخرى أو فروع 
ألحد البنوؾ الوطنية والذي يعمؿ في دولة أخرى ، وبالمثؿ كيفية معاممة صندوؽ النقد الدولي الذي يقع 

 .مقره بواشنطوف ، أو مقر األمـ المتحدة في نيويورؾ ، في ميزاف المدفوعات األمريكية 
عميو تكوف المنشأة التابعة لمنشأة وطنية وتعمؿ بالخارج تعتبر مقيمًا أجنبيًا إذا كانت ممموكة بالكامؿ 
لممنشأة الوطنية ، وليذا إذا قامت المنشأة الوطنية األـ بشحف سمع ليذه المنشأة التابعة ، فإف المعاممة 
تعامؿ كصادرات ، أما إذا قامت ىذه المنشأة التابعة بشراء سمع في المدينة األجنبية التى تستوطف بيا 

فإف ىذه المعاممة ال تقيد في ميزاف المدفوعات الوطني ألنيا معاممة بيف طرفيف أجنبييف ، ويعامؿ 
 .المنظمات مثؿ صندوؽ النقد الدولي واألمـ المتحدة كأنيا منشآت أجنبية 

 :السيو والخطأ أو التناقض اإلحصائي  .3

كثير مف المعامبلت اإلقتصادية قد تسقط مف التسجيؿ كميًة في ميزاف المدفوعات وفي بعض        
وليذا قد يحدث عدـ تساوي  (أو العكس )األحياف قد يسجؿ الجانب المديف فيما ال يسجؿ الجانب الدائف 

أو  (بالسيو والخطأ)كؿ مف الجانب المديف ، والجانب الدائف ، وعميو يجب إدخاؿ قيد تصحيحي يسمى 
 .يجعؿ الجانبيف متساوييف  (التناقض اإلحصائي )

 :المعامبلت الحكومية  .4
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      تؤثر الحكومة تأثيرًا كبيرًا عمى المناخ اإلقتصادي داخؿ الدولة مف خبلؿ تطبيقاتيا لمسياسة المالية 
أو النقدية أو أي سياسات أخرى ، وىذا بدوره يكوف لو تأثير غير مباشر عمى ميزاف المدفوعات مف خبلؿ 

تأثيراتو عمى الحوافز و المعامبلت الخاصة ، ولمحكومة أيضًا تأثير عمى ميزاف المدفوعات مف خبلؿ 
 .معامبلتيا الدولية المباشرة 

        يمكف تقسيـ المعامبلت الحكومية إلى نوعيف ، يسمى األوؿ بالمعامبلت الحكومية المعتادة ، 
والتي تشمؿ كؿ مشترياتيا ومبيعاتيا الدولية مف السمع والخدمات واألصوؿ غير تمؾ التي خصصت 
لمتأثير عمى مستوى سعر الصرؼ ، والثانى يسمى بالمعامبلت الرسمية أو الحكومية ، وىو ما نسميو 

 .[2]بالتدخؿ الحكومي في سعر الصرؼ 
 :ميزاف تمويؿ العجز أو الفائض  .5

        وتتـ عف طريؽ ىذا الميزاف تسوية رصيد ميزاف المدفوعات ككؿ فائضًا كاف أـ عجزًا ، عف طريؽ 
 .تحركات الذىب والعمبلت الحرة 

       فإذا كاف الرصيد يمثؿ فائضًا فإنو يمكف لمدولة حينئٍذ شراء كمية مف الذىب معادلة ليذا الرصيد 
 .مف الخارج 

         أما إذا كاف الرصيد يمثؿ عجزًا فإننا يمكف أف نتصور عددًا مف الوسائؿ التي يمكف بيا زيادة 
اإلستيراد عمى التصدير مثبًل فقد يتوفر لدى الدولة أرصدة متراكمة مف العمبلت األجنبية أو الذىب يمكف 

السحب عمييا لتمويؿ ىذا العجز ، أو تحاوؿ الحصوؿ عمى قرض مف الخارج لتمويؿ الزيادة ، وفي 
بعض األحياف تنشأ الدولة إلتزامًا عمييا لعممتيا المحمية لحساب المصدر األجنبي ، أو تستخدـ فائض 

 .[4]اإلستيراد لتسديد قروضيا المستحقة عمى الدوؿ األخرى أو تحصؿ عميو كيبة أو معونة 
 :Fiscal policyالسياسات المالية : ثانيًا 

       نستعرض ىنا دور السياسة المالية لعبلج حالتي التضخـ واالنكماش ثـ فعالية 
 .السياسة المالية 

 :دور السياسات المالية  . أ

         يرى كينز أف عدـ االستقرار اإلقتصادي ، مرده األساسي ىو التقمبات الحادة في 
الطمب الكمي ، فإذا تمكنت الدولة مف تخفيض إستقرار في مستوى الطمب الكمي بنحٍو يكوف 

منسجمًا مع التوظؼ الكامؿ ، فإنيا في ىذه الحالة ستتمكف مف إزالة أغمب التشوىات الشديدة 
 .في إقتصاديات السوؽ 
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       كاف الحاؿ قبؿ كينز ىو سيطرة مبدأ توازف الموازنة عمى معظـ فكر اإلقتصادييف ، أي 
 تساوي اإليرادات العامة مع النفقات العامة ، بإعتبار أف ذلؾ يدلؿ عمى كفاءة اإلدارة المالية ،
أما كينز وأتباعو فيروف أف سياسات الضرائب واإلنفاؽ يجب أف تتخذ مف خبلؿ إحتياجات 
الطمب في االقتصاد القومي وليس بمجرد الرغبة في تحقيؽ التساوي بيف اإليرادات الذاتية 

 :، نرى دور السياسة المالية لعبلج حالتي التضخـ واإلنكماش مف خبلؿ اآلتي [5]والنفقات 
 :السياسة المالية التوسعية  .1

     تستخدـ في ىذه السياسة ، إحدى أداتيف ىما ، زيادة اإلنفاؽ الحكومي ، أو تخفيض 
 .الضرائب ، وذلؾ لحفز الطمب الكمي 

         فاألداة األولى تقـو الدولة بزيادة اإلنفاؽ الحكومي عمى التعميـ والصحة والدفاع 
واألمف واإلنشاءات المختمفة مف طرؽ وكباري وبنى تحتية ، وىذا بدوره يؤدي إلى زيادة 

الطمب الكمي عمى السمع والخدمات ، ومف المعروؼ أف زيادة اإلنفاؽ الحكومي تودي إلى 
زيادة الدخؿ الكمي مف خبلؿ تأثير المضاعؼ ، ولكف لزيادة االنفاؽ الحكومي ، يجب زيادة 
الضرائب وىذه الزيادة في الضرائب تعمؿ عمى تخفيض الدخؿ المتاح ، األمر الذى يؤدي 
إلى تخفيض اإلنفاؽ اإلستيبلكي ، مما يخفض الدخؿ الكمي ، فإذف كيؼ يتـ زيادة االنفاؽ 

 الحكومي دوف زيادة الضرائب ؟
        اإلجابة ىي أف تقـو الدولة بإنتياج أسموب التمويؿ مف خبلؿ خمؽ عجز الموازنة 
العامة ، أو ما يسمى بالعجز المخطط في الموازنة العامة ، ولتمويؿ ىذا العجز يتـ المجوء 
لئلقتراض مف المصارؼ أو المنشآت المالية ، أو عف طريؽ إصدار سندات وأوراؽ مالية 

 .حكومية لتمويؿ ىذا العجز 
          يرى بعض اإلقتصادييف ، أف اإلستثمار ينخفض بشدة أثناء الكساد ، ولمعالجة ىذا 

األمر يروف أنو يمكف خفض الضرائب عمى أرباح األعماؿ والشركات ، وبعضيـ يرى أف 
منح إعفاءات ضريبية لئلستثمار ىي األسموب األمثؿ لممعالجة ، كما يرى طريؽ ثالث أف 

سياسة تعجيؿ اإلىبلؾ ، ىي السياسة المناسبة ، وتعني ىذه األخيرة إحداث تغيرات في صيغ 
 .اإلىبلؾ أو المدى الزمني الذي يتـ فيو تخفيض قيمة المصانع والمعدات واآلالت 
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       تشير قرائف األحواؿ إلى أف السياسات الثبلثة ، يمكف أف تنشط اإلستثمار ، ومع ذلؾ 
فإف اإلعفاءات الضريبية وتعجيؿ اإلىبلؾ يعتبرأف أكثر فعالية مف التخفيض فى معدالت 
الضرائب عمى الشركات ، إف السبب الرئيسي الذي يجعؿ خفض الضريبة أكثر كمفو عمى 
الخزينة ىو أف يخفض االيرادات الضريبية عمى الدخؿ المتولد عمى رأس الماؿ القائـ بينما 

 .[6]األسموباف اآلخراف ليس ليما نفس األثر 
 

 :السياسة المالية المقيدة  .2

يعرؼ اإلقتصاديوف الفجوة التضخمية بأنيا الكمية التي يزيد فييا الطمب الكمي عف مستوى     
الدخؿ الذي يتحقؽ عند مستوى العاممة الكاممة واستقرار األسعار ، ولعبلج ىذه الفجوة 

تستخدـ الدولة سياسة مالية مقيدة ، وذلؾ بشرط أف استخداـ ىذه السياسة قبؿ أف تبدأ قوى 
التضخـ في العمؿ ، فتخفيض اإلنفاؽ الحكومي يؤدي إلى إنقاص الطمب الكمي مباشرة ، 

:، كماىو واضح في الرسـ التالي (C+I+G)وبالتالي يتراجع منحنى االنفاؽ الكمي إلى 
 

     رسم بياني لمفجوة التضخمية    
   يتضح مف الرسـ السابؽ أف الطمب الكمي المفرط مثؿ واضح مف خبلؿ المنحنى 

2(C+I+G)  يؤدي إلى ارتفاع األسعار ويمكف لصناع القرار أف يواجيوا مثؿ ىذا الطمب مف
 ( .C+I+G)1خبلؿ سياسة عممية مقيدة ولذا يخفض الطمب الكمي إلى 
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 :فعالية السياسة المالية  (ب)
               يعتقد الكينزيوف أف السياسة المالية ذات فعالية لتحقيؽ اإلستقرار اإلقتصادي بينما 
يرى النقديوف أف السياسات المالية غير فعالة ، ولكؿ فريؽ حججو التي يعتمد عمييا ، ولكف 

حتى لوكانت السياسة المالية فعالة فقد التكوف محققة لئلستقرار اإلقتصادي ، وذلؾ راجع إلى 
الفجوات الزمنية لمسياسة المالية التي قد تكوف طويمة أو متغيرة بدرجة تجعؿ ىذه السياسة 

 .غير محققة لئلستقرار 
         ىذه الفجوات تنسحب عمى السياسة المالية والنقدية ، أما في السياسة المالية ، 

فيمكننا التمييز ثبلث فجوات ، ىي فجوات اإلدراؾ وىي الفترة بيف الوقت الذي تظير عنده 
الحاجة إلى العمؿ والوقت الذي تدرؾ عنده الحاجة إلى العمؿ ، أما الفجوة الثانية وىي فجوة 
اإلنجاز ، وىي الفترة الزمنية التي يتطمبيا العمؿ لتغيير السياسة ، أما الفجوة الثالثة واألخيرة 
فيي فجوة اإلستجابة ، وىي فترة التغير الفعمي في السياسة والوقت الذي تؤثر عنده السياسة 

 .الجديدة عمى اإلقتصاد تاثيرًا فعمياً 
          خبلصة ىذا األمر ىذه الفجوات قد تعيؽ فعالية السياسة المالية ،  وعادة يفرؽ 

اإلقتصاديوف بيف نوعيف مف أدوات السياسة المالية األوؿ يطمؽ عميو األدوات التمقائية واآلخر 
 .يطمؽ عميو األدوات المقصودة 

         تعرؼ األدوات التمقائية عمى أنيا تمؾ التي تحقؽ اإلستقرار اإلقتصادي بطريقة 
تمقائية أو ذاتية دوف تدخؿ مف السمطات المعنية، بحيث أنيا تؤدي إلى زيادة العجز في 

في  (أو تقميؿ العجز)في حالة الكساد وتؤدي إلى زيادة الفائض  (أو تقميؿ الفائض )الموازنة 
 :حاالت الرواج وىذه األدوات تتمثؿ فى اآلتي 

  نظاـ الضريبة التصاعدية: 

         تمؾ التي ترتفع معدالتيا مع تزايد الدخؿ ، فتعمؿ ىذه الضريبة عمى تحقيؽ 
اإلستقرار اإلقتصادي ، فعندما يخفض الدخؿ واالنتاج في أوقات الكساد تنخفض حصمية 

الضريبة تمقائيًا ، ويخفؼ ذلؾ مف إنخفاض الدخوؿ الشخصية واإلنفاؽ ، وفي أوقات 
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التضخـ تزاد حصيمة الضرائب مما يقمؿ مف الدخوؿ واإلنفاؽ ومف ثـ الطمب الكمي مما 
 .يحد مف االرتفاع المستمر لؤلسعار 

 

 
 

 

 مدفوعات الضمان اإلجتماعي:  

      ىي تمؾ المدفوعات التي تقدميا دائمًا الحكومات لؤلفراد ليس مقابؿ خدمات قاموا 
بيا ، ومنيا إعانات البطالة ، ومساعدات التكافؿ اإلجتماعي لؤلسر منخفضة الدخؿ ، 

 .وىذه المدفوعات المقصود بيا محاولة توزيع الدخؿ 
 سياسات دعم القطاع الزراعي:  

        ىي سياسات تتبعيا الحكومة دائمًا لمحد مف التقمبات في دخوؿ المزارعيف ، ففي 
حالة الكساد عندما يقؿ الطمب عمى المنتجات الزراعية ، تقؿ ىذه األسعار ، وتنخفض 

 .تبعًا لذلؾ دخوؿ المزارعيف ، وتقـو الحكومة بالتدخؿ لصالح ىؤالء المزارعيف 
       أما األدوات المقصودة ىي سياسات تتبعيا الجيات المالية ، والقصد منيا القياـ 

بعمؿ واضح ومقصود لمتأثير في النشاط االقتصادي مف خبلؿ إجراء بعض التغييرات في 
 .الضرائب واإلنفاؽ الحكومي 

 :م 2011-م1990تطورات ميزان المدفوعات السودانى والسياسة المالية في السودان 
        تعتبر السياسات المالية التي تصمميا الدوؿ ، وبالتالي فإف مدى قدرة الدولة عمى 

معالجة خمؿ اإلقتصاد الناتج عف الخمؿ الذي تحدثو بعض العناصر المحددة لمطمب الكمي ، 
 .تعتمد عمى قدرة الدولة عمى التحكـ في أداء السياسة المالية 

،          سنتطرؽ ىنا لتطورات السياسة المالية في السوداف وميزاف المدفوعات السوداني 
 .وسنرى تأثير السياسة المالية عمى ميزاف المدفوعات في فترة الدراسة 

  ( :2011-1990 )المدفوعات السوداني  تطورات ميزان: أواًل 
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بغرض تحريؾ جمود ، ـ 1992        تبنت الدولة سياسة تحرير اإلقتصاد في العاـ 
وذلؾ اعتمادًا عمى ، اإلقتصاد السوداني مف خبلؿ حشد الموارد وتوجيييا نحو زيادة اإلنتاج 

مما شكؿ عبئًا كبيرًا عمى الموارد المتاحة في ، في ظؿ تراجع القروض والمنح ، الموارد الذاتية 
مما جعميا تعتمد بصورة كبيرة عمى الجياز المصرفي في توفير ، ظؿ تزايد النفقات العامة لمدولة 

وقد تأثر ميزاف المدفوعات كغيره مف المتغيرات ، التمويؿ البلـز لمقطاعات اإلقتصادية المختمفة 
وما ترتب عمى ذلؾ مف تغيرات ميمة في معدالت التضخـ وأسعار ، بأداء الدولة المالي والنقدي 

 .الصرؼ وغيرىا مف المتغيرات الكمية 
 :فيما يمي تطورات ميزاف المدفوعات السوداني في فترة الدراسة المذكورة 

 (القيمة بمبلييف الدوالرات األمريكية)ـ 2011-1990موقؼ ميزاف المدفوعات السوداني  ( 1)جدوؿ رقـ 
 البيان
 السنة

الميزان 
 التجاري

 حساب
 الخدمات

 الحساب
 الجاري

 حساب
 رأس المال

 أخطاء ومحذوفات
 اإلستثمار الخاص

 التحركات
 النقدية

1990 -244,4 256,8 12,4 169 -257,5 76,1 
1991 -585,3 79,1 -488,2 735,6 -348,7 101,3 
1992 -501,6 135,7 -365,9 334,6 -26,8 58,1 
1993 -527,6 70,9 -456,7 186,6 -232,4 37,7 
1994 -559,9 13,2 -546,7 210 354,6 -17,9 
1995 -629,1 52,9 -576,2 340,6 228,5 7,1 
1996 -884,2 11,2 -872,8 90,1 719 63,9 
1997 -827,7 0,4 -827,3 182,7 608,4 36,2 
1998 -1136,3 179,09 -957,41 379,1 603,4 -25,1 
1999 -476,1 44,69 -431,41 413,2 129,4 -111,5 
2000 440,29 -957,76 -517,47 328,06 314,22 -124,8 
2001 -326,14 -958,79 -1284,93 490,45 666,88 -127,6 
2002 -344,72 -628,84 -973,56 841,45 432,14 -300,03 
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2003 -108,99 -413,36 -522,35 1389,93 -445,02 -422,56 
2004 191,57 -1009,8 -818,23 1353,88 194.53 341,12 
2005 -1121,7 -1708,6 -2830,3 -403,1 933,6 -530,53 
2006 -1448,1 -3471,3 -4919,4 4611 99,8 208,6 
2007 1156,8 -4425 -3268,2 2945,5 40,7 282 
2008 3441,1 -5016,8 -1575,7 1218,6 378,2 -21,1 
2009 -270,9 -1906,5 -2177,4 3116,9 1441,5 502 
2010 2564,9 -2310,1 254,8 610,2 -919,2 -54,2 
2011 -4755 -517,5 -5272,5 3982,8 1289,8 -0,1 

 

 2011-1990تقارير بنؾ السوداف المختمفة : المصدر 
  تعني زيادة األرصدة اإلحتياطية  (-)عبلمة. 

سجؿ ميزاف المدفوعات خمس وثبلثيف  ، 2011 وحتى العاـ 1957        خبلؿ األعواـ 
ـ حقؽ ميزاف 2000وفي العاـ ، وعشريف حالة فائض وحالة توازف واحدة ، حالة عجز 

 مميوف دوالر وذلؾ ناتج عف الفائض في الميزاف التجاري 124,8المدفوعات فائض قدره 
 مميوف دوالر نظرًا لمزيادة الكبيرة في الصادرات الناتجة عف دخوؿ البتروؿ 440,29بمقدار 

 .مميوف دوالر   (1350,76)السوداني لقائمة الصادرات بمبمغ 
وسجؿ ، مميوف دوالر  (422,56)ـ سجؿ ميزاف المدفوعات فائضًا مقداره 2003في العاـ 

نظرًا لمتدفقات الكبيرة لئلستثمارات األجنبية ، مميوف دوالر  (1389,93)حساب رأس الماؿ 
. 

 مميوف دوالر وذلؾ نظرًا 282 سجؿ ميزاف المدفوعات عجزًا مقداره 2007       في العاـ 
 مميوف دوالر األمر الذي أثر سمبًا عمى الحساب 4425لعجز حساب الخدمات بمقدار 

  .( مميوف دوالر 3268,2)الجاري إذ بمغ عجزه 
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، وذلؾ  ( مميوف دوالر 0,1)ـ سجؿ ميزاف المدفوعات فائضًا مقداره 2011      فى العاـ 
، األمر الذي أدى إلى عدـ (السوداف)نظرًا النفصاؿ جنوب السوداف عف الدولة األـ 
 .مساىمة صادرات البتروؿ في الميزاف التجاري 

 :تطور سياسات النقد األجنبي لمعالجة إختالل الميزان 
أعمنت الدولة إنتياج سياسة التحرير اإلقتصادي ، إلجراء 1992       في فبراير 

إصبلحات ىيكمية عمى جسد اإلقتصاد السوداني ، وتعني ىذه السياسة أف السوؽ ىو 
المحرؾ األساسي لمموارد اإلقتصادية لمواجية طمبات المستيمكيف وتعظيـ عائد 

اإلستثمارات ، األمر الذي يؤدي إلى إزالة التشوىات التي عمقت باإلقتصاد السوداني ، 
 :وتيدؼ ىذه السياسة إلى اآلتي 

تحرير أسعار سعر الصرؼ لتحقيؽ فوائد مجزية لممصدريف تساعد عمى تحريؾ  .1
 .الصادرات وانسيابيا 

العمؿ عمى تحفيز وتشجيع المستثمريف السودانييف واألجانب ، األمر الذي يؤدي إلى  .2
 .زيادة االنتاج ، وزيادة الصادرات 

تحرير أسعار السمع والخدمات لتشجيع القطاعات المختمفة إلى زيادة اإلنتاج عمى  .3
 .المستوى األفقي والرأسي ، األمر الذي يدفع إلى اإلكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات 

عميو انتيجت الدولة سياسات تتعمؽ بالنقد األجنبي ، استنادًا عمى تطبيؽ سياسات 
 :التحرير اإلقتصادي تمثمت في اآلتي 

 :سعر الصرؼ  ( أ)

          بعد أف ساد لسنوات طويمة نظاـ تثبيت وتعدد أسعار الصرؼ ، أدخؿ نظاـ موحد 
ـ ، وبناًء عمى ذلؾ تـ إلغاء النظاـ الذي يعتمد عمى سوؽ 1992لسعر الصرؼ في فبراير 

الصرؼ الرسمي والحر لمعمبلت إضافة لسوؽ التجنيب ، واستبدؿ ذلؾ بالسعر الموحد والذي 
جنيو سوداني لمدوالر ، وتـ إتخاذ ىذا اإلجراء لفؾ الضغوطات المتتالية لممدفوعات  90حدد ب

نخفاض االستيراد ،  الخارجية ، والتي انعكست في انخفاض إحتياجات الصرؼ األجنبي ، وا 
رتفاع وتراكـ متأخرات المدفوعات الخارجية   .وا 
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       جدير بالذكر أف الحكومة لـ تستطع الحفاظ عمى السعر الموحد إال مف خبلؿ تشديد 
 بدرجة كبيرة ، وذلؾ كاف اليتأتى Demand Management Policiesسياسات إدارة الطمب 

حتواء السيولة الداخمية ، غير أف الحكومة فشمت في  إال بتخفيض كبير في عجز الموازنة ، وا 
 فى ظؿ الحصار  Contractionary fiscal policiesتسويؽ ىذه السياسات المالية المشددة 

الخارجي والمشاكؿ الداخمية ، فعادت الضغوط مرة أخرى كسعر الصرؼ ، وبدأ يتصاعد 
بمعدالت فاقت كؿ التصورات ، ولـ تستطع الحكومة المجوء إلى مزيد مف المرونة فى وضع 

ـ ، طبؽ نظاـ 1993السعر الموحد ، وذلؾ بسبب خشية زيادة التضخـ ، وبعد ذلؾ في إكتوبر 
 .مزدوج لسعر الصرؼ يعتمد عمى سعر السوؽ الرسمية 

 :سياسة التخصيص  ( ب)

      يعني ذلؾ تنازؿ بنؾ السوداف عف النقد األجنبي الناتج مف العمميات التصديرية لمقابمة 
إلتزامات أو سدادات محددة ، تخص بنؾ السوداف أو المصدر أو طرؼ ثالث بموافقة بنؾ السوداف 

 .، وقد حمت ىذه السياسة محؿ سياسة التجنيب الممغاة وفقًا لسياسات التحرير اإلقتصادي
ـ ، وقد 1994ـ ثـ عادت مرة أخرى عاـ 1993       وقد ألغيت ىذه السياسة في أكتوبر 

ساعدت ىذه السياسة في توفير موارد لسمع اإلستيراد اإلستراتيجة كالبتروؿ والقمح والسكر 
 .والمدخبلت الزراعية ، وجزء منيا كاف يذىب لسداد بعض الديوف الخارجية 

         رغـ ميزات ىذه السياسة إال أف لدييا بعض المشاكؿ مثؿ رفع أسعار بعض السمع مثؿ 
الضأف ، وأف المصدريف يتحايموف عمى تقدير القيمة الفعمية لصادراتيـ ، مما يؤدي إلى أف يفوؽ 
الصادر المخصص فاتورة الوارد ، وبالتالي عدـ استجبلب جزء مف حصيمة الصادر إلى داخؿ 

 .الببلد 
 (ـ 2002الئحة تنظيـ أعماؿ الصرافة لسنة )        الحقًا صدرت مجموعة مف اإلجراءات والموائح 

بيدؼ استكماؿ توحيد بناء سوؽ النقد األجنبي مثؿ التجنيب الكامؿ لحصيمة الصادرات ، والغاء نظاـ 
نشاء غرؼ التعامؿ بالنقد األجنبي ، وتبسيط  اإلقرار الجمركي ، واإلعبلف عف مزادات النقد األجنبي ، وا 
إجراءات الصادر والوارد ، وقد أسيمت ىذه الخطوات في تبلشي الفرؽ بيف سعر الصرؼ في السوؽ 

 .الرسمي وسعر الصرؼ في السوؽ الموازي 
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ـ قاـ البنؾ المركزي بالتنازؿ عف العديد مف الموارد لصالح المصارؼ التجارية 2005فى عاـ 
 :والصرؼ وذلؾ لتحقيؽ استقرار سعر الصرؼ مف خبلؿ مايمي 

  توسيع سوؽ النقد األجنبي مف خبلؿ توفير موارد لو تمكنو مف اإلستجابة ألي مستويات طمب
 .لمعممة األجنبية 

  إزالة الفرؽ بيف األسعار المختمفة لسعر الصرؼ مف خبلؿ توحيد سوؽ النقد األجنبي. 

  تحسيف المناخ اإلستثماري بالببلد مف خبلؿ المحافظة عمى استقر ار سعر الصرؼ وتوفير
 .الموارد لئلستيراد وتحويؿ أرباح الشركات المستثمرة بالببلد 

  ـ ، تحوؿ السوداف مف الدوالر األمريكي إلى العمبلت األجنبية الحرة 2007فى عاـ
األخرى ، إلعتبارات إقتصادية وسياسية ، منيا الحظر اإلقتصادي األمريكي عمى السوداف 

ـ ، وضغط الواليات المتحدة عمى شركاتيا بتقميؿ تعامبلتيا التجارية مع 1997منذ عاـ 
لفؾ إرتباط عمبلتيا  (الصيف وماليزيا )السوداف ، إضافة إلتجاه عدد مف الدوؿ مثؿ 

 .المحمية بالدوالر األمريكي 
  ـ ، ضربت العالـ ما يسمى باألزمة المالية العالمية وبالتالي كاف البد 2008فى عاـ

لمسمطات المعينة مف مواكبة ىذا الحدث ، ففى بداية ىذا العاـ بدأ بنؾ السوداف المركزي 
بتطبيؽ عممية التحوؿ لمعمبلت األخرى فعميًا ، ولقد استجاب القطاع العاـ بصورة واضحة 
ليذا التحوؿ ، إال أف القطاع الخاص لـ يستجب بالصورة المطموبة ، وقاـ البنؾ المركزي 
بتطوير عبلقاتو مع مراسميو بالخارج بيدؼ تسييؿ عممياتو الخارجية مع شركائو التجارييف 

 .بعمبلت مختمفة خاصة مع دوؿ شرؽ آسيا 
  ـ ،وفى ظؿ تداعيات ىذه األزمة العالمية ، تناقص النقد األجنبى بصورة 2009فى عاـ

 :واضحة مما حدا بالبنؾ المركزي إلتخاذ اإلجراءات التالية 
 % .100رفع ىامش اإلستيراد النقدي المدفوع إلى  .1

 .وضع ضوابط لمتحويبلت الخاصة بالسفر والمعامبلت األخرى  .2

 .منع الصرافات مف القياـ بالتحويؿ بغرض نقدية حساباتيا مع المراسميف بالخارج  .3
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منع الصرافات مف التعامؿ مع الييئات الدبموماسية واألجنبية والمنظمات الدولية واألقميمية  .4
 .العامة بالسوداف  بصفتيا اإلعتبارية 

 .بيف سعر الشراء والبيع لكافة العمبلت األجنبية القابمة لمتحويؿ % 0,04تطبيؽ ىامش  .5

 .حظر المصارؼ مف شراء النقد األجنبي مف الصرافات  .6

 .تحديد  سمع محددة لئلستيراد يقـو بنؾ السوداف بتمويؿ استيرادىا  .7

قصر فتح اإلعتمادات الخاصة باستيراد المواد البترولية عمى البنؾ المركزي دوف البنوؾ  .8
 .التجارية 

تحديد مبمغ عشرة آالؼ دوالر كحد أقصى لحممو نقدًا بواسطة المسافريف لمخارج عبر  .9
 .المواني المختمفة 

  ـ ، أصدر البنؾ المركزي جممة مف التعديبلت الجديدة عمى ضوابط 2010في عاـ
النقد األجنبي ، وذلؾ بمنح حافز لكؿ مف يبيع نقدًا أجنبيًا لممصارؼ والصرافات 
مف أي مصدر كاف ، بنسبة مئوية قابمة لمتعديؿ ، ومثبًل سجمت نسبة الحافز في 

  %.16,29ـ بنسبة 22/11/2010يـو 
      شممت التعديبلت آنذاؾ إلغاء شرط ربط فتح الحسابات الحرة بوجود تحويؿ مف 

الخارج ، وسمح بفتحيا بما اليقؿ عف خمسة آالؼ يورو أو ما يعادليا مع تقديـ ما يثبت 
 .وجود تدفقات نقدية مستمرة لمحساب المفتوح 

  ـ ، أتخذت بعض اإلجراءات لتقميؿ آثار األزمة المالية العالمية مف 2011في عاـ
 :خبلؿ اآلتي 

  اإلستمرار في نظاـ سعر الصرؼ المرف وذلؾ لميزتو في تحييد اآلثار السالبة عمى
 .االقتصاد المحمي الناتجة مف التغيرات الخارجية 

  في األداء االقتصادي المحمي ، وذلؾ  (محميًا وأجنبيًا )المحافظة عمى ثقة المستثمريف
 .لضماف إستمرارية جذب اإلستثمارات وذلؾ مف  خبلؿ  إستقرار سعر الصرؼ 

  اإلستمرار في إدارة اإلحتياجات الرسمية مركزيًا وفؽ أولويات السبلمة والسيولة
 .والعائد ومقابمة احتياجات الببلد 
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 :تطورات السياسات المالية 
        يعتبر أداء الميزانية العامة ، فيما يخص عجز الموازنة ومصادر تمويميا ، مف 
أىـ أسباب التضخـ إذا تمجأ الدولة غالبًا لتمويؿ عجز الموازنة بالمجوء لئلقتراض مف 

الجياز المصرفي أو تسييؿ األرصدة األجنبية ، األمر الذي يؤدي إلى زيادة الكتمة النقدية 
 .في اإلقتصاد الوطني ، مما يؤدي إلى التضخـ 

وقفزت مرة % 121ـ حوالي 1991         تصاعدت معدالت التضخـ حيث كانت عاـ 
% 39ـ 84/1985بينما كانت في العاـ % 164,7ـ 1996أخرى لتبمغ في أغسطس 

، % 2,4ـ 1996فقط ، وكانت معدالت التضخـ في الواليات المتحدة في العاـ 
 . [1]ـ 1996عاـ % 13ومعدالت التضخـ لكؿ الدوؿ النامية مجتمعة حوالي 

          جدير بالذكر أف ىذه المعدالت المتصاعدة لمتضخـ ، صاحبيا عجز مواٍز في 
الموازنات العامة ، مؤكدًا الخمؿ الحادث في السياسة المالية ، ولكي تقؼ عمى حجـ الخمؿ 
المالي في ىذه الموازنات يجب عمينا الرجوع لييكؿ الموازنات العامة خبلؿ فترة الدراسة ، 
وكذلؾ دراسة المحددات التي أثرت عمى جانبي اإليرادات العامة والمصروفات العامة ، 

 .وكذلؾ أىـ السياسات المالية في السوداف 

 :ـ 2011 – 90/91تنفيذ الميزانية خبلؿ األعواـ  ( 2 )فيما يمى صورة عف الموازنات العامة جدوؿ رقـ 
 البياف
 العاـ

جممة 
 اإليرادات

 جممة
 المصروفات

فائض او عجز 
 الميزانية

 مصروفات
 التنمية واالستثمار

 العجز الكمي
 أوالفائض

 لمقطاع العاـ

 التمويؿ
 الخارجي

 عجز مغطى
 أوفائض

90/91 1384 1350 +34 234 -200 82 -118 
91/92 3456 2513 -1757 767 -2524 338 -2186 
92/93 7974 7589 +385 2267 -1882 1751 -131 
93/94 11415 9915 +1500 2137 -637 1123 +486 
94/95 21917 22325 -408 1046 -1454 249 -1205 

 3763- 661 4424-  1653 2771- 20105 17334 95انتقالية 
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1996 69777 83019,6 -13242,6 7884 -21126,6 10671 -10455,6 
1997 108559 117383 -8824 1234 -10058 18,6 -10039,4 
1998 159203 157482 +1721 1247 +474 13,1 +487,1 
1999 209014 196419 +12595 1130 +11465 45,8 +11510,8 
2000 331404,2 299995,8 +31408,4 1130 +42538,4 16,5 +42554,9 
2001 365198,7 342733,3 +22465,4 575 +42554,9 575 +43129,9 
2002 472,2 377 +95,2 140,8 -45,6 8,3 -37,3 
2003 703,6 563,3 +140,3 172,9 -32,6 22,4 -10,2 
2004 1023,9 793,6 +230,3 310,3 -79,9 49,9 -30 
2005 1218,4 1043,5 +174,9 341,2 -166,3 48,1 -118,2 
2006 15075 14713 +362 3540 -3758 967 -2211 
2007 18462,4 17403,3 +1059,1 3567,9 -2508,8 1731,8 -777 
2008 24707,9 22440,1 +1983,1 3260,8 -1277,7 811,4 -466,3 
2009 18370,5 21950,3 -3579,8 5097,7 -8677,5 4691,5 3986 
2010 20737,9 24162,1 -3424,2 4161,9 -7586,1 706,6 -8292,7 
2011 22766,9 28578,3 -5811,4 3614,7 -9426,1 -37,4 -4963,5 

  بمبلييف الدينارات 2007 وحتى 90/91القيمة . 

  [8]ـ القيمة بمبلييف الجنييات السودانية2011 وحتى 2007القيمة. 

          يتضح مف الجدوؿ السابؽ العجوزات المتكررة لميزانية الدولة ، وذلؾ نظرًا لضعؼ اإليرادات 
العامة وعدـ القدرة الواسعة عمى ضغط االنفاؽ الحكومي ،  ففي خبلؿ األثنتيف والعشريف  سنة  

 فوائض لمميزانية  وقد حاولت وزارة المالية  سد ىذا 5 عجزًا مقابؿ 17الماضية وىي مدة الدراسة حدث 
العجز عف طريؽ مصادر داخمية ، ومصادر خارجية ، وقد تناقصت المصادر الخارجية ، نظرًا لتراكـ 

متأخرات الديوف الخارجية ، مما أفقد السوداف ثقة المؤسسات الدولية فيو ، األمر الذي جعؿ الدولة 
تعتمد عمى المصادر الداخمية بصورة واسعة لسد العجز في الميزانيات ، وقد بدأت عبلقة السوداف 

تتحسف بالمؤسسات الدولية تدريجيًا بعد منتصؼ التسعينات مف القرف الماضي بعد إيفاء السوداف ببعض 
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ديوف الخارجية ، وىذا جاء بعد أف أوقؼ صندوؽ النقد الدولي تعاممو مع السوداف نيائيًا في العاـ 
 .ـ 1984

             تميزت فترة التسعينات مف القرف الماضى ، بالعديد مف العوامؿ التي أدت إلى ضغوطات 
ـ مثبًل تراجع مستوى االيرادات وعجزت مصمحة الضرائب عف تحصيؿ 1993مالية كبيرة ففي عاـ 

الضرائب عمى أرباح األعماؿ ، وكانت أيضًا اإليرادات غير الضريبية منخفضة ويعزى ذلؾ بجانب 
ضعؼ األداء في بعض المؤسسات العامة إلى القرار الذي اتخذتو وزارة المالية بالسماح لموزارات 
بالتصرؼ في اإليرادات المصمحية بداًل مف توريدىا لحساب الحكومة كما ينص عمى ذلؾ قانوف 

 .االجراءات المالية وما يتطمبو مبدأ وحدة الميزانية 

 

  مف العوامؿ التي ساعدت عمى تراجع اإليرادات العامة عدـ مراجعة سعر الصرؼ ألغراض تقديرات
الرسوـ الجمركية ، وقد كانت ىناؾ فجوة واضحة بيف سعر الصرؼ الحقيقى السائد في السوؽ وبيف 

السعر الرسمي الذي تتعامؿ بو سمطات الجمارؾ في تقييـ الواردات ، وىذا األمر قد أفقد خزينة 
 .الدولة ايرادات معتبرة 

        في النصؼ األوؿ مف التسعينات أفرز أداء الميزانية تطورات واسعة في االقتصاد السوداني فقد 
استمر معدؿ التضخـ في اإلرتفاع وارتفع سعر الدوالر مقابؿ الجنيو ، وكانت ىناؾ فجوة بيف السعر 

يوضح تطورات  (3)الرسمي والسعر الموازي وتدىورت قاعدة الضرائب العامة ، والجدوؿ التالي  رقـ 
 :سعر الصرؼ والتضخـ عبر السنوات 

 سعر الصرف الرسمي التضخم العام
1992 119,2 0,1 
1993 101,2 0,1328 
1994 115,9 0,2160 
1995 69 0,4000 
1996 130,4 1,2464 
1997 47,2 1,5765 
1998 17 1,9945 
1999 16,2 2,5160 
2000 8 2,5714 
2001 4,9 2,5870 
2002 8,5 2,6334 
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2003 7,4 2,6082 
2004 8,7 2,5826 
2005 8,3 2,4358 
2006 7,3 2,1715 
2007 8,1 2,0159 
2008 14,3 2,0913 
2009 11,2 2,3115 
2010 13 2,3170 
2011 18 2,660 
 .[7]بنؾ السوداف المركزي : المصدر 

 
 

 

 م2011-1990أثر السياسات المالية عمى ميزان المدفوعات 
             يمكف استعراض أثر السياسات المالية في ىذه الفترة عمى ميزاف المدفوعات خبلؿ الفترة أعبله مف 

يركز األوؿ عمى أثر اإليرادات عمى ميزاف المدفوعات خبلؿ تمؾ الفترة ، فيما يركز الثانى عمى : خبلؿ محوريف 
لتزامات الديوف الخارجية عمى الميزاف في نفس الفترة   .أثر النفقات وا 

 :(م 2011-1990)أثر اإليرادات عمى ميزان المدفوعات السوداني : أوالً 
          أثرت السياسات التي تحكـ اإليرادات في ىذه الفترة عمى ميزاف المدفوعات السوداني ، فيذا الضعؼ 

الواضح في اإليرادات ، أدى إلى حدوث عجز في ميزانية الدولة ، خاصة إذا أخذنا في اإلعتبار تناقص النفقات 
العامة ، وقد أدى ىذا العجز في الميزانيات العامة إلى ارتفاع حدة التضخـ األمر الذي كاف لو أثر واضح في 

ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج وبالتالي عدـ قدرة صادراتنا السودانية عمى المنافسة الخارجية ، وىذا بالطبع أثر سمبًا عمى 
 الميزاف التجاري ، وبالتالي عمى أداء ميزاف المدفوعات السوداني في تمؾ الفترة ،

إذا أف الدولة لجأت في معظـ األحياف إلى تغطية ىذه العجوزات عف طريؽ إلغاء الدعـ عمى بعض السمع 
لغاء اإلعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض المؤسسات والمنظمات ، إذا أف إلغاء الدعـ عمى  الضرورية ، وا 

بعض السمع الضرورية كالبتروؿ عالج وقتيًا الخمؿ الناجـ عف عجز الميزانيات ، ولكف أدى عمى الجانب األخر 
إلى ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج والنقؿ ، مما أثر عمى المنافسة الخارجية لمصادرات السودانية ، مما انعكس سمبًا عمى 

 .الميزاف التجاري وبالتالي ميزاف المدفوعات 
 :أثر النفقات العامة والديون الخارجية عمى ميزان المدفوعات في فترة الدراسة :ثانيًا 
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         قابؿ تدىور أداء اإليرادات العامة في فترة الدراسة ، تزايدًا في النفقات العامة حتى بمغت ثبلثة أضعاؼ 
اإليرادات العامة ، وذلؾ خبلؿ النصؼ األوؿ مف التسعينات ، وقد تـ تمويؿ ىذا العجز عف طريؽ تراكـ الديوف 
المستحقة كمتأخرات واإلستدانة مف النظاـ المصرفي ، وقد أدى ىذا العجز إلى بموغ التضخـ نسب عالية بمغت 

ـ ، األمر الذي أثر سمبًا عمى الميزاف التجاري ، وكذلؾ ميزاف 1996في شير أغسطس مف العاـ % 164,4
 .المدفوعات 

         أما مسالة الديوف الخارجية في فترة التسعينات كمثاؿ فقد شيدت ىذه الفترة تطورًا سالبًا في تدفقات 
القروض والمعونات الخارجية ، نظرًا لسوء استغبلؿ القروض في ىذه الفترة السابقة وكذلؾ نظرًا لتوظيؼ جؿ 

ىذه القروض في مشروعات القطاع العاـ التي كانت تعاني مف مشاكؿ إدارية ، ولذا عجزت ىذه المشاريع عف 
توليد موارد مالية تدعـ موارد الدولة وتساعد عمى مقابمة إلتزامات تمويميا ، وعجزت الدولة كذلؾ عف مقابمة 
إلتزاماتيا التي أخذت تتراكـ في شكؿ متأخرات تشكؿ أعباء عمى ميزاف المدفوعات وضغوطًا متزايدة عمى 

 .الحساب الخارجي 
        مع ىذا الوضع في مسالة القروض الخارجية ، كاف ىناؾ عجٌز في الموازنات العامة ، إذ زاد االنفاؽ 
العاـ نظرًا لزيادة الصرؼ عمى حرب الجنوب وزيادة الصرؼ أيضًا عمى مستويات الحكـ االتحادية والوالئية 

 .والمحمية 
        أثرت أيضًا الصدمات الخارجية التي تتعرض ليا الدوؿ النامية عمومًا ومف بينيا السوداف ، مثؿ األزمة 

المالية العالمية إلى تدىور شروط تبادؿ التجارة الخارجية ، وارتفاع أسعار الفائدة عمى الديوف الخارجية ، وانحسار 
تدفقات المساعدات والموارد الخارجية ، كؿ ذلؾ بالطبع أدى إلى وجود خمؿ بيف العرض والطمب الكمييف ، فمثبًل 
انحسار الموارد الخارجية في السوداف ، أثر عمى مقدرة الدولة عمى تشغيؿ القدرات اإلنتاجية بكفاءة وبالتالي أدى 

ذلؾ إلى نقص في العرض الكمي ، وبالتالي حدثت فجوة بيف الطمب الكمي والعرض الكمي ، وبالتالي أدى ذلؾ إلى 
عدـ التوزاف في االقتصاد الكمي وتبعو إرتفاع معدالت التضخـ وتذبذب سعر صرؼ العممة الوطنية ، وكؿ ذلؾ أدى 

إلى ضعؼ القدرة التنافسية لمصادرات السودانية في األسواؽ األجنبية ، مما أثر سمبًا عمى ميزاف المدفوعات 
 .السوداني 

        ىناؾ أيضا عبلقة وثيقة بيف القطاع الخارجي والسياسة المالية في كثير مف الدوؿ النامية ومف بينيا 
السوداف  ، إذ تعتمد ىذه الدوؿ عمى اإليرادات العامة بصفة أساسية الرسوـ الجمركية المتحصمة مف مصادر 

التجارة الخارجية ، لذا فإف أي تراجع أو تذبذب في الحساب الخارجي عف طريؽ الصدمات الخارجية ينعكس أثره 
فورًا عمى الموازنات العامة ، وقد أدى ذلؾ في السوداف إلى وجود فجوة بيف اإليرادات العامة والنفقات العامة 

فاضطر السوداف آنذاؾ إلى سد العجز باإلستدانة مف النظاـ المصرفي أو تسييؿ األرصدة األجنبية ، األمر الذي 
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يؤدي إلى زيادة حجـ السيولة في المجتمع ، مما شكؿ أثرًا سالبًا عمى ارتفاع حدة التضخـ ، ومف ثـ الضغط عمى 
 .ميزاف المدفوعات 

  :توصيف النموذج
ختبلؿ ميزاف المدفوعات يمكننا وضع النموذج التالي   :الختبار العبلقة بيف السياسات المالية وا 

Y=a+b1x1 

 حيث
Y (ميزاف المدفوعات ) تعبر عف المتغير التابع. 

X1 (المتغير المستقؿ) تعبر عف عجز الميزانية.  
Aتمثؿ المقدار الثابت  . 
 

 

 المدفوعات ميزاف موقؼ ىو التابع فالمتغير النموذج، في الطبيعي الموغريثـ لىإ البيانات تحويؿ تـ
. الموازنة عجز ىو المستقؿ والمتغير

 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 
Entered 

Variables 
Removed 

Method 

لوغ عجز الموازنة 1
b
 . Enter 

 

a. Dependent Variable: المدفوعات ميزاف لوغ  

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .563
a
 .317 .283 3.94762 2.360 
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a. Predictors: (Constant), الموازنة عجز لوغ  

b. Dependent Variable: المدفوعات ميزاف لوغ  

 يفسر الموازنة عجز أف يعني وىذا% 32 يساوي( R2 )التحديد معامؿ السابؽ الجدوؿ مف
 المدرجة غير األخرى لممتغيرات% 68 النسبة وباقي المدفوعات ميزاف موقؼ في التغير مف% 32
 ظاىرة وجود عدـ إلى تشير تقريباً  وىي(  2.360 )ىي واطسوف -ديربف إحصائية. النموذج في

. مقبولة بدرجة عميو االعتماد يمكف أي النموذج في الذاتي االرتباط

 

 

 
 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 144.731 1 144.731 9.287 .006
b
 

Residual 311.674 20 15.584   

Total 456.404 21    

 

a. Dependent Variable: لوغ ميزان المدفوعات 

b. Predictors: (Constant), لوغ عجز الموازنة 

 صفر مستوى عند معنوية وىي 9.287   تساوي( f )قيمة أعبله التبايف تحميؿ جدوؿ مف
. تفسيرية قدرة وذا معنوي النموذج أف يعني وىذا

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.660- .934  -.707- .488 

 006. -3.048- -563.- 119. -364.- لوغ عجز الموازنة
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a. Dependent Variable: لوغ ميزان المدفوعات 

 ميزاف موقؼ أف يعني وىذا( 0.660- )يساوي الثابت الحد نجد أعبله المعامبلت جدوؿ مف
 االنخفاض أي الثابت لمحد السالبة اإلشارة تشير كما  عامة أسباب إلى أو  تمقائياً  يتحسف المدفوعات

 الموازنة عجز معامؿ يشير كما(. 0.488 )معنوية غير الثابت لمحد( t )قيمة أف إال ، العجز في
 عجز زيادة أي المدفوعات ميزاف وموقؼ الموازنة عجز بيف( 0.364- )عكسية عبلقة وجود إلى

 مف أيضاً  ويبلحظ( 0.006 )معنوية والعبلقة المدفوعات ميزاف موقؼ تدىور إلى يؤدي الموازنة
 .الميزانية في لمتغيرات بالنسبة مرف غير المدفوعات ميزاف موقؼ أف( الواحد مف أقؿ )المعامؿ قيمة

 

 

 
Residuals Statistics

a
 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -4.5362- 2.9620 .5710 2.62525 22 

Residual -7.47395- 6.12340 .00000 3.85248 22 

Std. Predicted Value -1.945- .911 .000 1.000 22 

Std. Residual -1.893- 1.551 .000 .976 22 

 

a. Dependent Variable: المدفوعات ميزاف لوغ  

: كاآلتي الواقعية الدراسة خبلؿ مف المقدر النموذج كتابة يمكف عميو

Y = - 0.660 – 0.364 X1 

 :اختبار الفروض 
 :افترض البحث الفروض اآلتية 

ـ ىي ذات مردود إيجابي عمى ميزاف المدفوعات السوداني مقارنة 2011-1990السياسة المالية في الفترة مف /1
 .باألدوات المستخدمة قبؿ ىذه الفترة 
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السياسة المالية خبلؿ ذات الفترة أثرت تأثيرًا إيجابيًا عمى الناتج المحمي اإلجمالي ، األمر الذي أفرز فائضًا / 2
 .في ميزاف المدفوعات السوداني في تمؾ الفترة 

 :ومف خبلؿ القياس الذي قمنا بو آنفًا ، اختبرنا الفروض العممية لمدراسة كما يمي 

 :اختبار الفرض األوؿ / 1

         اتضح مف خبلؿ الدراسة أف عجز الموازنات العامة قد استمر لسنوات عدة خبلؿ فترة الدراسة 
، وذلؾ راجع بصفة أساسية إلى عدـ مواكبة اإليرادات العامة لئلنفاؽ العاـ ، نظرًا لضعؼ اإليرادات 
غير الضريبية وعدـ القدرة عمى تحصيؿ الضرائب عمى أرباح األعماؿ ، وكذلؾ لمقرار الذي سمحت 
بموجبو وزارة المالية لبعض المؤسسات بالتصرؼ في بعض اإليرادات المصمحية بداًل مف توريدىا 
لحساب الحكومة فيما عرؼ الحقًا بالتجنيب ، وعدـ مراجعة سعر الصرؼ ألغراض تقدير الرسوـ 

الجمركية ، وقابؿ ذلؾ أيضًا إرتفاع في اإلنفاؽ العاـ بسبب الصرؼ خارج الموازنة                 عمى 
األمف والدفاع وكذلؾ الدعومات لبعض السمع الضرورية ، وضعؼ الرقابة عمى الماؿ العاـ والصرؼ 

 .اإلجتماعي عمى بعض القطاعات التي تضررت مف سياسة التحرير 

         أدى ىذا العجز المتكرر لمموازنات خبلؿ فترة الدراسة إلى تدىور ميزاف المدفوعات السوداني ، 
ألف عجز الموازنات عالجتو الدولة مف خبلؿ اإلستدانة مف الجياز المصرفي مما أدى إلى زيادة عرض 

النقود ، وبالتالي زادت معدالت التضخـ وأدت ىذه الزيادة المتصاعدة لمتضخـ إلى إضعاؼ قدرة 
الصادرات السودانية عمى المنافسة الخارجية ، األمر الذي جعؿ ميزاف المدفوعات السوداني يشيد عجزًا 

 .في معظـ سنوات الدراسة 

        لذا نرفض الفرض األوؿ ألف السياسات المالية لـ تؤد إلى نتائج إيجابية عمى ميزاف المدفوعات 
 .السوداني 

 :اختبار الفرض الثاني / 2

ـُ بالصورة التي تجعؿ صادرات           مف خبلؿ الدراسة اتضح أف الناتج المحمي اإلجمالي لـ ين
السوداف تزداد بصورة كبيرة وذلؾ يرجع لتذبذب مساىمة الصادرات الزراعية السودانية في إجمالي 

الصادرات ، وذلؾ لتذبذب الناتج في القطاع الزراعي ، نظرًا لمظروؼ المناخية التي تحكمو ، وكذلؾ 
تعامؿ الدولة بنظاـ سعر الصرؼ الرسمي الذي تعامؿ بو سمع نقدية رئيسية كالقطف والصمغ العربي 
وحجز جزء مف حصيمتيا لتباع إلى بنؾ السوداف بسعر غير مجز ، مما أدى إلى ضعؼ مساىمة 
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ىاتيف السمعتيف في الصادرات السودانية ، وكذلؾ تدىور القطاع الصناعي أدى إلى عدـ مساىمة 
 .مخرجاتو في الصادرات السودانية 

        كؿ ذلؾ جعؿ الناتج المحمي ال ينمو بصورة تجعؿ الصادرات السودانية تزداد ، وذلؾ راجع لعدـ 
تأثير السياسات المالية عمى حجـ الناتج المحمي اإلجمالي وبالتالي لـ تزدد الصادرات السودانية ، 

 .وبالتالي لـ يتحسف موقؼ ميزاف المدفوعات 

      عميو لـ تنجح الزيادات في الناتج المحمي اإلجمالي إلى إحداث زيادات في الصادرات بالدرجة 
 .المرجوة ، ولذا نرفض ىذا الفرض أيضًا 

 

 

 

 

 :الخاتمة 

        حاوؿ البحث توضيح مسيرة ميزاف المدفوعات السوداني والسياسات المالية ومدى تأثيرىا عمى 
ـ بعد أف تـ التمييد لذلؾ بخمفية عف تطورات الميزاف والسياسات 2011-1990ىذا الميزاف خبلؿ الفترة 
 .المالية التي تؤثر عميو 

        وضح البحث اإلطار النظري لميزاف المدفوعات وكذلؾ السياسات المالية ، ومف خبلؿ التطورات 
اإلقتصادية لميزاف المدفوعات السوداني ، وكما إتضح أف ىذه السياسات المالية لـ تؤثر في ميزاف 

المدفوعات السوداني وذلؾ لمعديد مف األسباب منيا عدـ إنتياج سياسة مالية مستقرة ومدروسة ، وكذلؾ 
ـ ، الذي أثر سمبًا 1990موقؼ السوداف السياسي مف العالـ الخارجي وخاصة في حرب الخميج عاـ 

عمى تدفقات العوف الخارجي إلى السوداف ، مما أثر سمبًا عمى المكوف األجنبي ، األمر الذي أثر سمبًا 
عمى إستيراد المدخبلت اإلنتاجية ، مما أدى إلى ضعؼ الصادرات نظرًا لتدىور اإلنتاج ، األمر الذي 

 .انعكس سمبًا عمى ميزاف المدفوعات 
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        توصؿ البحث أيضًا إلى أف اإلنفبلت في السياسة المالية قد ساىـ في عدـ إستقرار سعر 
 .الصرؼ وترتب عمى ذلؾ ضغوط عمى الحساب الخارجي 

          في ختاـ البحث تـ اختبار العبلقة بيف السياسة المالية وميزاف المدفوعات السوداني بإستخداـ 
 )مف التغير في المتغير التابع  %  32البيانات المتاحة ، و تـ إثبات أف عجز الموازنة مسؤوؿ عف  

فقط مف التغير في ميزاف المدفوعات مسؤولة عنو العوامؿ  %  68بينما   (عجز ميزاف المدفوعات 
 .األخرى التي لـ تضمف في النموذج الذي كوناه 
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