
االقتصادية  األوضاع  على  إطالع  على  ومجيعنا 
الشقيق،  السودان  يعيشها  اليت  الصعبة  واملعيشية 
عن  نامجة  طويلة  سنني  عرب  تراكمت  أوضاع  وهي 
ميتلكها،  اليت  اهلائلة  الطبيعية  املوارد  إدارة  سوء 
العقوبات األمريكية ووضع أسم  بالطبع على  عالوة 

السودان على قائمة الدول الراعية لإلرهاب.

البالد  شهدهتا  اليت  السياسية  التغيريات  بعد  لكن، 
خملصة  وطنية  جهود  انطلقت  عامني،  حنو  منذ 
بدعم  وذلك  املاضي  تبعات  كل  من  البالد  لتخليص 
حتقيق  يف  بقوة  يسهم  سوف  واضح،  ودويل  عريب 
الدول  قائمة  من  السودان  رفع  أن  كما  أهدافه، 
للمجتمع  بالعودة  الراعية لإلرهاب، سوف يسمح هلا 
الدويل واالستفادة من املعونات والتمويالت امليسرة، 
وعمليات  العاملية،  املالية  األسواق  عرب  والتعامل 
املايل  النظام  عرب  واالستثمار  واالسترياد  التصدير 

العاملي الرمسي.

هبا  مير  اليت  املرحلة  إن  أيضا  متاما  ندرك  حنن 
هيكلته  إعادة  مرحلة  أي  السوداين،  االقتصاد 
أكرب  ضغوط  تولد  املطلوبة  اإلصـالحات  وإدخال 
واملتوسط،  الضعيف  الدخل  ذوي  من  الفئات  على 
األسعار  ارتفاع  إىل  القصري  املدى  يف  تؤدي  ألهنا 
العملة  قيمة  واخنفاض  التضخم  معدالت  وارتفاع 
اليت  النتائج  من  وغريها  األسواق  يف  املواد  وشح 
التوازن  إعادة  حلني  الزمن  من  لفترة  تستمر 
كما  احلكومات،  ما حترص  عادة  ولذلك،  لالقتصاد. 
يف  الناجحة  املصرية  احلكومة  جتربة  يف  الحظنا 
إعادة هيكلة االقتصاد، على التوسع يف تنفيذ برامج 
احلماية االجتماعية ومشوهلا لفئات أوسع بالتزامن 
أمر  وهو  االقتصادي،  اإلصالح  إجراءات  تنفيذ  مع 

للغاية. ضروري 

شهور  عدة  قبل  الدويل  النقد  صندوق  صادق  وقد 
وهو  السوداين،  االقتصاد  إلصالح  برنامج  على 
يدعم  وسوف  الديون.  لتخفيف  رئيسي  مطلب 
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عدنان أحمد يوسف
رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا

رئيس جمعية مصارف البحرين

نعود اليوم للحديث عن السودان، هذا البلد 
تعود  والذي  قليب،  إىل  والقريب  الشقيق 
عالقة املودة وبنفس الوقت عالقة العمل 
وما  عاما،  أربعني  عن  يزيد  ما  إىل  معه 
يدفعين هلذا احلديث هو لقائي مع سعادة 
املالية  وزيرة  علي  حممد  هبة  الدكتورة 
سفري  حممد  إبراهيم  العزيز  األخ  برفقة 
السودان يف مملكة البحرين أثناء زيارهتا 
للبحرين قبل أيام، واألحاديث الودية اليت 
اللقاء يف خمتلف شئون جهود  دارت خالل 

اإلصالح االقتصادي الراهنة يف السودان.

القدرة  وحتسني  االقتصاد  استقرار  هبدف  شهرا، 
جتري  سوف  كما  احلوكمة.  وتعزيز  التنافسية 
حمادثات  املقبلة  الفترة  خالل  السودانية  احلكومة 
مع نادي باريس هبدف إعادة جدولة أو ألغاء الديون 

املتراكمة على السودان.

مع  اإلصالحات  حزمة  تنفيذ  تدرجييا  مت  ما  وإذا 
السودان  وجنح  االجتماعي،  األمان  شبكة  توسيع 
نادي  مع  حمادثاته  يف  املتراكمة  الديون  إلغاء  يف 
الثروات  من  البلد ميتلك  هذا  إن  نرى  فأننا  باريس، 
وقارية  عربية  اقتصادية  مكانة  لتبوء  يؤهله  ما  
وعاملية كبرية من خالل ما ميتلكه من مقومات زراعية 
مليون   175 بواقع  العربية،   املنطقة  يف  األكرب  هي 
تقدر  غابية  للزراعة، جبانب مساحة  فدان صاحلة 
متر   4200 يعادل  )الفدان  فدان  مليون   52 حبوايل 
مربع(. ويف الشق احليواين، يتمتع السودان بـ 102 
طبيعية،  مراع  يف  متحركة  املاشية،  من  رأس  مليون 
ُتقدر مساحتها بـ 118 مليون فدان، فضال عن معدل 
مكعب.  متر  مليار  أربعمئة  على  يزيد  سنوي  أمطار 
وتقدر األراضي الزراعية املستغلة يف السودان حاليا 
بنحو 45% من مجلة املساحات املتاحة للزراعة. كما 
وشكل  أطنان،   105 املاضي  العام  الذهب  إنتاج  بلغ 
التعدين األهلي منه 80%، وفق إحصائيات حكومية.

املايل  الدعم  على  احلصول  مواصلة  أجل  ومن 
السودانية  احلكومة  فأن  والعاملي،  العريب  واالمنائي 
بيئة  لتوفري  االقتصاد،  إصالح  على  عالوة  مدعوة، 
العقبات  وإزالة  والدويل،  العريب  لالستثمار  جاذبة 
والقيود اليت كانت حتول دون ذلك سواء فيما خيص 
واستقرار  األجنبية  التحويالت  وصعوبات  التضخم 
التحتية  البنية  وضعف  احلكومي  والروتني  العملة 
حديث  بشكل  للتسويق  مدعوة  أهنا  كما  وغريها. 
لفرص االستثمار والصادرات السودانية. وهي متتلك 
ما  ولكن  اجلودة،  عالية  املنتجات  من  كبرية  خنبة 

حتتاجه هو التسويق بأساليبه احلديثة.

واإلجراءات  اإلصالحات  شفافية  فأن  كذلك، 

املتخذة وتوفر بيانات وأرقام واضحة وحديثة وذات 
سوف  واملستثمرين  الدولية  للمؤسسات  مصداقية 
يساعد كثريا يف هذا املجال. وعادة ما تلجأ احلكومات 
والشركات الكربى املحلية لوكاالت التصنيف العاملية 
تساعد  ائتمانية  تصنيفات  إلصدار  معها  والتعاون 

املمولني واملستثمرين على اختاد قرارهتم. 

احلمد  وهلل  فأنين   ، السودانية  البنوك  صعيد  وعل 
والبنك  البنوك  هذه  مع  وطيدة  عالقات  أمتلك 
العربية  املؤسسة  يف  عملي  منذ  السوداين  املركزي 
عشر  السبعة  خالل  أكرب  بشكل  وتوسعت  املصرفية، 
بنك  إدارة  جملس  ترأسي  خالل  من  املاضية  السنة 
إصالح  أن  اعترب  فأنين  لذلك،  السودان.  الربكة 
لإلصالحات  رئيسي  مدخل  هو  املصريف  القطاع 
املالية  املشاكل  على  التغلب  خالل  من  االقتصادية، 
اليت  العاملية  املتغريات  ومواكبة  القطاع  يف  والتعثر 
شهدهتا الساحة املصرفية، وما صاحبها من تطورات 
سريعة يف جمال اخلدمات املصرفية وضرورة وجود 
الدفع  وخدمات  ونظم  قوية  أموال  برؤوس  بنوك 
أفضل  مسايرة  مع  احلديثة،  املالية  والتكنولوجيا 
القانونية  والنظم  الدولية  واألعراف  املمارسات 
استقاللية  وتعزيز  الرقابية  للسلطات  واحلوكمة 
مستوى  على  نظرائه  شاكلة  على  املركزي  البنك 

العامل. 

وأنين ألدعو هنا احتاد املصارف العربية الستضافة 
البنوك  مع  العربية  البنوك  فيه  تشارك  منتدى 
من  البنوك  هلذه  الدعم  توفري  لبحث  السودانية 
الصادرات  ومتويل  االئتمان  خطوط  فتح  خالل 
املصرفية  الكوادر  استضافة  كذلك  والواردات، 
السودانية لتدريبها على أحدث املمارسات املصرفية، 
لدعم  مشترك  صندوق  تأسيس  يف  البحث  وأيضا 
يف  الصغرية  واملؤسسات  األعمال  ورواد  احلاضنات 
متويل  يف  الدخول  يف  البحث  جانب  إىل  السودان، 
يف  واملشاركة  السودان  يف  الرئيسية  املشاريع  بعض 
لتمويل  املوجهة  األجل  الطويلة  القروض  إصدارات 

العجز يف امليزانية وغريها من أشكال التعاون.  

نحو دعم جهود الســـــــودان في اإلصالح االقتصادي


