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 احلاجة ا ىل حل س ياس 

جاء الانقالب بعد عامني فقط من تشكيل حكومة بقيادة  وقد  العسكري.  أ كتوبر    25  لسودان جفأ ة بسبب انقالبيف اتوقف الانتعاش الاقتصادي  

عايم ، خالل الفرتة الانتقالية بني  س تقرار الاقتصادي. بدأ  النشاط الاقتصاديالاس ياس وال النتقال  لمدنية يف أ عقاب ثورة شعبية همدت الطريق  

  سي البعد عام واحد من الانقالب، أ دى سوء ا دارة الاقتصاد ا ىل لكن  جموعة من ا جراءات ال صالح الاقتصادي.  مب  ال خذبعد    تعاىفي  ،2021و  2019

 والركود.  أ زمة املعيشة وارتفاع ال سعارمن هذا التقدم وفامق املعاكس ل جتاه الايف 

يف  من الفوىض،  اً  اذلي يعاين حالي  -بوضعه الس ياس    بدل، حيث ترتبط الآفاق الاقتصادية للالشديد  بعدم اليقني التوقعات عىل املدى القريب  سم  تت  

ادلولية، وأ زمة غالء   اتالوضع الاقتصادي الوضع ال مين الهش، وتعليق املساعد من تعقيد    وقد فامقد.  التوصل ا ىل اتفاق س ياس أ مر معق  يعد    حني 

 فسح اجملال لالس تجابة الفورية للمشألك املالية والاقتصادية احلالية. تهذه البيئة الصعبة، جيب ا عطاء ال ولوية لتسوية س ياس ية  يف ظل  واملعيشة. 

 وانعدام ال من والاس تقرار يف ظل الوضع الس ياس احلايل  لكسب ادلخل  ةطبيعي  صورةمزتايد عىل السودانيني العمل ب  عىل حنوأ صبح من الصعب  

ة من حيث تعطيل النشاط الاقتصادي، وتعليق ابهظتاكليف  علهيم  يفرض  حلمك العسكري ا  ول يزال اهتم.  و ، مما يؤثر بشلك مبارش عىل حيالاقتصادي

ية، جنبال    اتوفقدان موارد املساعد   ،يونيو   30نظام    أ مان، وخسارة أ صول اقتصادية بعد جتميد جلنة تفكيك  ش بكةبوصفه  برانمج دمع ال رسة السوداين  

من مجموعة البنك ادلويل وصندوق النقد ادلويل واملنظامت ادلولية ال خرى، والتدهور الكبي يف جودة املؤسسات  السداد املدفوعات املس تحقة  ووقف

 واحلومكة.

يك يلتقط لسودان لال اجمل ا فساحويل واجلهات املاحنة اكن هيدف ا ىل جتدر ال شارة ا ىل أ ن ادلمع املايل املقدم من صندوق النقد ادلويل ومجموعة البنك ادل

ماس تعادة اس تقرار الاقتصاد اللكي والمنو. هبدف س ياسات التكيف  أ نفاسه من أ جل تطبيق ظروف  يناسب ل اً تنفيذ هذه الس ياسات خصيص وبيامن ُصم

اخملاطر. جاء تصاعد  ز ثقة السوق خالل فرتات  أ ن خيفف ال زمات ويعز    هجذب ادلمع اذلي ميكن  عىلالسودان، فا ن تبين الس ياسات املناس بة يساعد  

حراز بعض التقدم الاقتصادي يأ كتوبر يف وقت اكن فيه السودان  25الانقالب العسكري يف  ا جراءات   بعقبدأ  للتو يف العودة ا ىل املسار الصحيح وا 

ل أ نه تدهور أ كرث بعد  ال    يعاين رمغ أ ن الاقتصاد السوداين اكن  و .  2021-2019للفرتة  ال صالح الصارمة اليت نفذهتا احلكومة الانتقالية   زمة لفرتة طويةل، ا 

هناك  و لغاية وغي فعاةل لتحسني الوضع.  مل تمبذل سوى هجود حمدودة ل   بيد أ نه بدلمه الآن.  يف  ار  يهنالايدرك السودانيون مدى رسعة  و أ كتوبر.    25انقالب  

 .ال وضاع هشاشةزايدة  مدنية أ كرث مصداقية لتجنب بقيادة تشكيل حكومة من أ جل حاجة الآن لتسوية س ياس ية 

الس ياسات، واكنت  صنع معلية اكمةل عىل  س يطرة  س يطرت احلكومة املدنية هذه ا ذا أ دت العملية الس ياس ية ا ىل تشكيل حكومة انتقالية جديدة، واكنت 

ان يس تأ نف مضن هذا ال طار، جيب  و .  واسعة النطاق  مؤسسات ادلوةل قادرة عىل العمل بشلك مس تقل، ميكن للسودان اتباع تدابي للتعايف الاقتصادي

ادلويل ورشاكء التمنية  الاكمل مع صندوق النقد ادلويل والبنك    اخنراطهالسودان برامج ال صالح الاقتصادي اليت بدأ ت قبل الانقالب، واس تعادة  

لبدلان الفقية املثقةل ابدليون يف أ قرب  من خالل مبادرة اختفيف عبء ادليون من أ جل اس تعادة توفي ضامانت المتويل ا ىل سعى يواملاحنني. وينبغي أ ن 

 وقت ممكن. 
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 2021- 2019ال صالح الاقتصادي خالل الفرتة الانتقالية  

أ اتح تغيي النظام يف أ بريل  و ال مل يف ظهور حكومة مدنية مس تقرة يف السودان.  اً  عام  30  امتدجلبت الثورة اليت أ هنت حمك البشي العسكري اذلي  

،  تطاق  ل يت  الارجية  اخليون  ادلكبية و الخلارجية  ادلاخلية و اختاللت  لاملثقل اب،  فرصة ل جراء ا صالحات أ ساس ية وتنش يط الاقتصاد الراكدال  2019

 م من المتويل والاستامثر ال جنيب.ور واحمل

عادة الانفتاح عىل العامل؛ وبدأ  2020حلكومة اليت يقودها املدنيون يف سبمترب يف ارشع السودان، عقب التعديل الوزاري  د العالقات  يس تعي ، يف رحةل ا 

 ادلولية.ادلبلوماس ية والاقتصادية الطبيعية مع املؤسسات املالية 

النوع من الربامج عبارة عن  .صندوق النقد ادلويل  يتابعه موظفومعلية ا صالحات اقتصادية يف ا طار برانمج    ،2020، يف يونيو  بدأ  السودان  وهذا 

يف اقتصاده، مما يسمح    معاجلة التشوهات الهيلكيةمن أ جل  يف السودان    الربانمج م  عضو، وقد ُصم  ال وةل  ادلاتفاقات غي رمسية بني صندوق النقد ادلويل و 

املؤسسات املالية ادلولية بدمع هجود ختفيف دت  وتعه دليون.  البدلان الفقية املثقةل ابمبادرة  ديونه من خالل    فختفيابلس تفادة من  املطاف  هل يف هناية  

النشطة بشطب السودان من القامئة ال مريكية   تموجت هذه اجلهود ادلبلوماس يةوقد من حتوهل ادلميقراطي.  اً جزءبوصف ذكل أ عباء ادليون يف السودان 

، مما مسح للسودان بتلقي مساعدات مالية أ مريكية واس تعادة العالقات الطبيعية مع البنك ادلويل وصندوق 2020لدلول الراعية لال رهاب يف ديسمرب  

 النقد ادلويل.

برانجماً حملياً لال صالحات هدف ا ىل حتقيق اس تقرار الاقتصاد، وحتسني القدرة التنافس ية، وتعزيز احلومكة،   2021-2019اتبعت احلكومة الانتقالية للفرتة  

غاء التدرجيي دلمع ادليزل  بدأ  ال ل  2020تقدم. ويف أ كتوبر  الصندوق النقد. وبدأ ت هذه ال صالحات يف حتقيق   وموظف  اذلي يتابعهمبا يامتىش مع الربانمج  

تقليل العجز املايل يف السودان حيث اخنفض عبء ادلمع عن الاقتصاد. وقد تقل ص جعز املالية    ،يف املائة من ا جاميل ادلمع 79والبزنين، اذلي اكن ميثل 

 . ا ىل نقود العجز (تسييل) حتويل جاميل نتيجة اخنفاضال  يف املائة من الناجت احمليل  1ا ىل ما يقرب من  2021العامة يف عام 

 بعد التوحيد   (: سعر الرصف وسعر الرصف املوازي 1شلك ) 

 

 

 س ياسة توحيد سعر الرصف 

املوازي  سعر الرصف    

الرمسي  سعر الرصف    
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سعر رصف حيدده السوق  حتقيق  حنو  أ كتوبر من نفس العام    24و   2021فرباير    21يف الفرتة بني  سارت اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة الانتقالية السابقة  

طلبات العمالت ال جنبية من خالل مزادات يليب  اكن بنك السودان املركزي  و عمل بكفاءة.  يوبدأ    2021يف فرباير  د سعر الرصف  ح  وم وقد   بسالسة. 

 2021مايو  من ءاً متكررة للعمالت ال جنبية بد

 ،تأ ثي كبي عىل سعر الرصف يف السوق املوازية 2021يف فرباير  اذلي أُجري توحيدهذا ال اكن لو . اً مس تقراً نسبي هبعد توحيدالرمسي اكن سعر الرصف 

  املنشور رمق ؛ و "داتأ لية التدخل يف سوق العمالت ال جنبية من خالل املزا"بشأ ن    12/2021بنك السودان املركزي رمق    منشوريخاصة بعد ا صدار  

تخلص لعبت هذه اجلهود دوراً رئيس ياً يف ال "سداد معليات الاس تياد أآجةل السداد من املبالغ اخملصصة عرب مزادات النقد ال جنيب".بشأ ن  14/2021

حتقيق ماكسب خشصية.  بغرض    فروقات ال سعارذوي الامتياز من اس تخدام    هممة ملنع  واكن ذكل خطوةممارسات العمالت املتعددة وقيود الرصف.    من

٪ يف 1.0 الرمسي واملوازي ني بني سعر السوقالفرق  بلغ، ظلت عالوة سعر الرصف منخفضة و 2022مت تقليل تشوهات العمةل، ومن يوليو ا ىل أ كتوبر 

 ، وهو دليل عىل فعالية الس ياسات احلكومية.املتوسط

 ك وماكتب الرصافة دلى البنو لعمالت ال جنبية واس تخداماهتا  ا (: مصادر  2شلك ) 

 

هجود ضبط  عىل    كرد فعلنقطة ل ول مرة منذ أ كرث من عام واس متر هذا الاخنفاض يف ال شهر التالية    35مبقدار    2021يف أ غسطس  اخنفض التضخم  

، مدفوعاً بزايدة  2021دولر يف النصف ال ول من عام    بليون  1.6  ليبلغ يف املائة    17أ وضاع املالية العامة. كام اخنفض العجز التجاري املزمن بنس بة  

. وبناًء 2022عام  مليون دولر يف النصف ال ول من    717ا ىل    2020مليون دولر يف النصف ال ول من عام    136زادت التحويالت من  و الصادرات. 

يف   50، أ ي بنس بة اخنفاض تقارب 2021مليون دولر يف عام  2.8ا ىل  2020يف عام  بليون دولر 5.8عىل ذكل، اخنفض جعز احلساب اجلاري من 

 ت اخلارجية. من حتسن يف صايف الصادرات وحتويل املوارد حنو ال سواق الرمسية وحتسني التحويال هاملائة بعد توحيد سعر الرصف وما نتج عن
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21-Jan 21-Feb 21-Mar 21-Apr 21-May 21-Jun 21-Jul 21-Aug 21-Sep 21-Oct

Resources 80.16 71.99 527.72 644.56 207.17 144.71 320.63 335.47 234.1 280

Uses 39.29 76.26 417.15 564.8 207.23 135.09 302.89 342.86 176.2 181

CBOS Official Rate (Mothly Average) 55 151.25 379.04 381.87 406.59 434.7 446.28 443.02 439.56 439.01

Parallel Rate (Monthly Average) 285.95 374.45 379.87 385.29 425.05 467.09 450.22 447.61 449.91 450.01

البنوك والصرافاتواستخداماتها لدىمصادر العمالت األجنبية 
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 2021)عىل أ ساس س نوي( مث اخنفض بعد ذكل منذ أ غسطس    2021٪ يف يوليو  422(: بلغ التضخم ذروته عند  3شلك ) 

 املصدر: املكتب املركزي لال حصاء، التقارير الس نوية لبنك السودان املركزي 

ىل   حتسن احلساب اجلاري بشلك ملحوظ، ويرجع ذكل بشلك رئييس  املائة.يف    50اكن أ داء القطاع اخلاريج قواًي، حيث تقلص جعز احلساب اجلاري ا 

يف املائة، ابل ضافة ا ىل تقليص العجز التجاري بنس بة   168يف املائة، وعائد حتويالت القطاع اخلاص بنس بة    114.6بنس بة    رصيد ال يراداتا ىل زايدة  

 ملزيد من معامالت الرصف ال جنيب ا ىل القطاع الرمسي. ا تدمعت هذه التحسينات مرونة سعر الرصف وحتولوقد يف املائة.  17

 ( 2021  -   2012( جعز احلساب اجلاري وجعز املوازنة احلكومية خالل الفرتة ) 4شلك ) 

 

املركزي، وتقارير املزيانية الس نوية لوزارة املالية  املصدر: تقارير املشاورات الثنائية وفقاً للامدة الرابعة من اتفاقية تأ سيس صندوق النقد ادلويل، والتقارير الس نوية لبنك السودان  

 والتخطيط الاقتصادي
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(. ووفقاً ذلكل، حتسن رصيد املالية 2020-2018اكن أ فضل من أ داء الس نوات الثالث السابقة )  2021أ ن ال داء الاقتصادي لعام    4يوحض الشلك  

هجود ضبط أ وضاع املالية العامة وال صالح الواحض الناجت عن خريطة طريق الربانمج  ، بسبب2021٪ من الناجت احمليل ال جاميل يف عام 1.0العامة وبلغ 

صندوق النقد والتسهيل الئامتين املمدد والالزتام الاكمل ابحلدود املنصوص علهيا للسلف املؤقتة من بنك السودان املركزي يف عام  وموظف اذلي يتابعه

 . 2021٪ من الناجت احمليل ال جاميل يف عام 5.0أ ساس نقدي( عىل حد مس تدام عند . بيامن حافظ جعز احلساب اجلاري )عىل 2021

ل لغاء ادلمع وا صالح سعر   مدقدمت احلكومة الانتقالية برانمج دمع ال رس السودانية بدمع من جممتع املاحنني والبنك ادلويل للتخفيف من الآاثر قصية ال  

  2020. كام رفعت احلكومة أ جور اخلدمة املدنية يف مايو  2021يف املائة من الناجت احمليل ال جاميل يف عام    2.5بنحو    ة الربانمجرت تلكفد  قم و الرصف.  

 بسبب التضخم.اذلي حدث لتأآلك الشديد يف القوة الرشائية ا ملراعاة

رو  حنو ختفيف عبء ادليون.   كبيًا   تقدمًا   2021- 2019أ حرزت احلكومة الانتقالية للفرتة     62.4بنحو وادليون اليت تضمهنا ادلوةل ادلين اخلاريج العام  قمد  

، مما حد بشدة من الوصول اتمتأ خر عبارة عن  يف املائة(    86. واكن معظم هذا ادلين )حوايل  2021دولر أ مرييك ابلقمية الامسية يف هناية سبمترب    بليون  

نفاذ  من أ جل  هناك حاجة ماسة ا ىل المتويل  ما تزال  الثنائيني. ومع ذكل،  ادلائنني  زيد من المتويل من ادلائنني متعددي ال طراف و املا ىل   التمنية   خططا 

 ايئ جديد. واحلد من الفقر يف السودان. ويف هذا الس ياق، ميكن أ ن يؤدي السعي ا ىل ختفيف عبء ادليون دوراً حاسامً يف ا اتحة الوصول ا ىل متويل ا من

بعد تنفيذ حزم تكيف اقتصادي مؤملة صندوق النقد    وموظف  اذلي يتابعهداء الاقتصادي اللكي يف ا طار الربانمج  امتكل السودان جساًل حافاًل من ال  

جملموعة البنك ادلويل وصندوق النقد    ني التنفيذي  ني اس تعادة اس تقرار الاقتصاد اللكي وتعزيز المنو الشامل. وقد أ دى ذكل ا ىل قيام اجمللسهدفت ا ىل  

، نظراً للزتام احلكومة  2021يونيو  29ا عفاء من ادليون مبوجب مبادرة البدلان الفقية املثقةل ابدليون يف  السودان ية البدء يف تلقي ادلويل بتحديد ا ماكن

بناًء عىل هذا التقدم، طلبت احلكومة و .  اً اكن هذا ا جنازاً اترخييوقد  بة.  و صعشديدة الالانتقالية املس متر ابل صالح يف بيئة س ياس ية واقتصادية وأ منية  

لغاء     ، فرنسا  قدمتهمن خالل قرض مرحيل    2021يف يونيو  الصندوق  بعد تصفية متأ خرات    صندوق النقد ادلويل  يتابعه موظفوالربانمج اذلي الانتقالية ا 

 صندوق النقد ادلويل. ين ممدد من تسهيل ائامتمليون دولر يف ا طار  2.5شهراً بقمية  39يف تنفيذ ترتيب مايل ملدة احلكومة وبدأ ت 

الصندوق، ودفع ال صالحات الالزمة لتعزيز احلومكة واحلد  وموظف اذلي يتابعهيعمتد برانمج التسهيل الئامتين املمدد عىل التقدم احملرز يف ا طار الربانمج 

 د من الفقر بقيادة القطاع اخلاص. اذلي حي من الس ياسات املشوهة مع ا رساء ال ساس لالس تقرار الاقتصادي والمنو املس تدام والشامل

لغاء مجيع 2021عىل العديد من املعايي الهيلكية اليت اكن من املقرر الوفاء هبا حبلول هناية ديسمرب التسهيل الئامتين املمدد حيتوي برانمج  ، مبا يف ذكل ا 

موافقة  و ، اً عام 50يبة ادلخل الشخيص لل شخاص اذلين تزيد أ عامرمه عن الطعام ورض الرضيبة عىل  رضيبة القمية املضافة ابس تثناءاخلاصة بال عفاءات  

 جملس الوزراء عىل ا سرتاتيجية ملكية الرشاكت اململوكة لدلوةل، وسن قانون منقح لتنظمي ال عامل املرصفية. 

للحكومة املركزية،    ال رصدة ادلائنةصايف  سقف عىل    فرض  أ يضاً عىل معايي أ داء مكية وأ هداف ا رشادية، مثلالتسهيل الئامتين املمدد  حيتوي برانمج  

أ دىن ل، و ممارسات العمالت املتعددةسعر الرصف و عىل  وفرض قيود   ال يرادات الرضيبية و ،  املركزيصايف الاحتياطيات ادلولية لبنك السودان  حد 

البدلان الفقية  ادليون يف ا طار مبادرة  ختفيف  الوصول ا ىل  يف مسار السودان حنو    هاماً   التسهيل الئامتين عنرصاً برانمج  يعترب  و .  ال ساس يةوال رصدة  

 املثقةل ابدليون.

يف املائة   60. ويعزى الاخنفاض ا ىل ختفيف 2021دولر عن وضعه يف يونيو  بليون  14دولر، ابخنفاض قدره  بليون  62.4بلغ وضع ادلين اخلاريج 

يف املائة لغي   50يف املائة، مقارنة بنس بة    16. وبلغت حصة املتأ خرات املس تحقة ملقريض اندي ابريس  2021يوليو    15من ديون اندي ابريس يف  
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مت  متأ خرات السودان    بيد أ نأ عضاء اندي ابريس.   قبل   ٪(37.5٪( واملقرضني من خارج اندي ابريس )38ابلتساوي تقريباً بني اندي ابريس )قمس 

 . تنفيذ برامج ال صالح

 2021يب ادلائنني من ادلين اخلاريج حىت عام  (: نص 5شلك ) 

 

 

طالق العنان ل ماكانت القطاع اخلاص يف السودان أ مرًا أ ساس يًا لتحقيق منو قوي وشامل.  دمعت مؤسسة المتويل ادلولية والبنك ادلويل، جنباً  وقد    يعد ا 

حتسني مناخ الاستامثر، وتعزيز احلوار بني القطاعني العام  الرامية ا ىل    2021-2019ا ىل جنب مع اجلهات املاحنة، هجود السودان يف الفرتة الانتقالية  

والرضائب والابتاكر ورايدة التجارية ا ىل السوق   المتويل ودخول ال عامل واخلاص، ودمع تمنية الرشاكت الصغية واملتوسطة، مع الرتكزي عىل الوصول ا ىل

 ال عامل. 

توفي ال ساس التحلييل لتحديد أ ولوايت  بغية    2020يف منتصف عام  معلها  من مؤسسة المتويل ادلولية    قادمة  تشخيصية للقطاع اخلاص  أ هنت بعثة

)قبل  2021زار انئب رئيس مؤسسة المتويل ادلولية السودان يف أ كتوبر و . عىل وجه اخلصوص عىل مس توى الاقتصاد كلك والقطاع اخلاص التدخل 

قطاع  أ س بوعني من الانقالب(، والتقى برئيس الوزراء السابق، ومسؤولني من بنك السودان املركزي، ووزارة املالية والتخطيط الاقتصادي، وقادة  

هذه من مؤسسة المتويل ادلولية، لكن الانقالب أ وقف  املقدم  د الطريق لتوس يع التعاون وادلمع الفين  اكنت الزايرة هتدف ا ىل متهي و البنوك التجارية.  

 . اجلهود

 أ كتوبر   25ال ثر الاكريث لنقالب  

البشي   نظام  عزةل  تش به  من العزةل  حاةلأ كتوبر أ وقف معلية التحول ادلميقراطي وأ عاد السودان ا ىل    25يواجه السودان خماطر اقتصادية ل ن انقالب  

ا ىل ، والاس تدامة املالية ةشفافيالو  ،اكن لالنقالب تأ ثي اكريث عىل املؤسسات الاقتصادية، والرشاكت اململوكة لدلوةل، وحومكة القطاعو الاستبدادي. 

توقفت معلية ال عفاء من ادليون   فقدان ادلمع املايل لال صالح، وازدهار الاقتصاد غي املرشوع، وأ زمة ال من الغذايئ، وتدهور مس توايت املعيشة. كام

دائنين متعددي األطراف

5 %

%16نادي باريس 

غير األعضاء في نادي 

%50باريس 

%11البنوك التجارية 

الموردين 

%5األجانب 

%8بنوك تجارية أخرى 

…ديون  Multilateral

Paris Club

Non -Paris Club

 Commercial Banks

Foreign Suppliers

other commercial bank

oil debt

نادي باريس▪

متعددو األطراف▪

غير أعضاء نادي ▪

باريس

الموردون األجانب▪

بنوك تجارية ▪

أخرى

ديون البترول▪
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صالحات   املمدد  وا  ذا اس متر احلمك العسكري ومل يمت  سزتداد  اجملمتع ادلويل. و املقدمة من    ات ساعداملو برانمج التسهيل الئامتين  هذه اخلسائر املالية ا 

 التوصل ا ىل حل س ياس. 

ازدهر الهتريب مما حرم ادلوةل من أ موال و اذلهب. تعدين يف قطاع  ل س اميلبدل، عالوة عىل ذكل، مسح الانقالب ابس مترار سوء ا دارة املوارد الطبيعية ل

 قلل من قدرهتا عىل متويل ال ولوايت الاجامتعية والاقتصادية. و الرضائب وال اتوات، عائدات كبية من 

معدل المنو الاقتصادي يف السودان ا ىل    اومن املرحج أ ن يدفع  الانقالب، يعترب الركود واخنفاض القوة الرشائية لل رس من اخملاوف الرئيس ية يف أ عقاب 

 السليب.  نطاق المنو

يف املائة   30حوايل    اجلنيه السوداينخرس  و نذ الانقالب، اكن أ داء الاقتصاد السوداين دون التوقعات.  مف  .تطل برأ سها   عادت اختاللت الاقتصاد اللكي 

اذلي يعود  زيل بشلك أ ساس بسبب ضعف الطلب عىل العمالت ال جنبية  انتوتوقف الاجتاه ال ،  2022ذ مارس  من قميته مقابل ادلولر ال مرييك من

 تراجع النشاط التجاري واخنفاض القوة الرشائية لل رس.  ا ىل

 (: سعر الرصف وسعر الرصف املوازي بعد الانقالب 5شلك ) 

 

دارة النقد ال جنيباملصدر:    لس ياسات والبحوث وال حصاء، بنك السودان املركزيلعامة ل دارة اال  ،  ا 

دولر يف نفس الفرتة من عام    بليون    2.4مقارنة بـ    2022دولر يف الربع الثالث من عام    بليون  3.5بلغ جعز املزيان التجاري    اتساع العجز التجاري. 

ميكن أ ن يؤدي العجز التجاري ا ىل ختفيض  و .  بنحو مخسة أ ضعاف  ليف املائة، ويرجع ذكل أ ساساً ا ىل زايدة واردات البرتو   46، بزايدة قدرها  2021

 اس تعادة التوازن اخلاريج.هبدف  سعر الرصف الرمسي مس تقبالً 

 

 

 

 بعد الانقالب يف ارتفاعه  (: اس مترار العجز التجاري  6شلك ) 
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دارة الس ياسات والبحوث وال حصاء،    وجزاملصدر: امل  بنك السودان املركزيال حصايئ للتجارة اخلارجية، ا 

توقف العديد من املاحنني عىل الفور عن النظر يف المتويل  وقد    دفع فقدان المتويل ال جنيب وسوء ال دارة الاقتصادية الاقتصاد السوداين ا ىل حافة الهاوية.

دولر من املساعدات اخلارجية.   بليون    4.6نتيجة ذلكل، خرس السودان حوايل  و ف ال موال اخملصصة ابلفعل.  رص   ، عقب الانقالب،اجلديد وأ وقفوا

  579ابل ضافة ا ىل حوايل    ،دولر من البنك ادلويل خمصصة ملرشوعات يف الزراعة والري والطاقة والصحة  بليون    2.6ويشمل ذكل ما يقرب من  

مليون دولر من املساعدات اليت   700. كام علقت الولايت املتحدة  دمع ال رس السودانية )مثرات(ب لربانمج  مليون دولر خصصها املاحنون ال جان

أ ثرت هذه اخلسائر املالية عىل الاقتصاد، ونتيجة ذلكل، ترفع احلكومة  وقد  متت املوافقة علهيا بعد شطب السودان من قامئة ادلول الراعية لال رهاب.  

اكن لهذا تأ ثي اقتصادي كبي  و رشاكت ا ىل رسوم اخلدمات والرسوم امجلركية والرعاية الصحية والوقود. ال لرضائب عىل لك يشء من الانقالبية ال سعار وا

 وأ نشطة ال عامل.  الضعفاءعىل ال شخاص 

 

 

 

 

 

 

 

ابس تثناء املساعدات ال نسانية )وهو الوضع اذلي اكن سائدًا يف    أ كتوبر،  25، عقب انقالب  مجيع املساعدات   ت قل  عم لال صالح.  : ادلمع املايل  1اجلدول  

 حقبة ما قبل الثورة(. 
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ال رصدة   ا جاميل املنفق  صايف الالزتام  الفرتة الانتقالية: مصادر المتويل والغرض 

املتبقية  

 املعلقة 

املعلقة   ال موال 

 كنس بة مئوية 

 

ادلويل  البنك  والنساء    ملشاريع   دمع  والطاقة  املنتجني  والزراعة وصغار  الري 

 واملياه  

2,595 0 2,595 77% 

     برانمج دمع ال رسة )مثرات( 

 %76 309 101 410 مثرات  - البنك ادلويل: املؤسسة ادلولية للتمنية 

آخرون    270 80 350 املاحنون: الاحتاد ال ورويب وماحنون أ وروبيون أ

 %100 579 181 760 اجملموع  

     احلكومة ال مريكية 

 %85 700 0 700 الولايت املتحدة: مساعدة مرنة وغي خمصصة 

 %93 501 87 588 الولايت املتحدة: مقح عيين للسودان 

 %94 1,202 87 1,288 اجملموع  

  4,375 268 4,643 ال جاميل العام  

آخر من الاحتاد   ال ورويب واململكة املتحدة  مالحظة: ابل ضافة ا ىل دمع قمي  أ

 وأ ملانيا، ا خل. 

    

 

التسهيل الئامتين  ق ل  أ كتوبر. كام عم   25أ وقف اجملمتع ادلويل معلية مبادرة البدلان الفقية املثقةل ابدليون رداً عىل انقالب  توقفت معلية ال عفاء من ادليون.

صالحاهت، اذلي اكن هيدف ا ىل ترس يخ س ياسات السلطات املمدد  البدلان الفقية املثقةل ابدليون ونقطة ال جناز.بادرة بني نقطة القرار اخلاصة مب ا وا 

عفاء  هبدف  2021يوليو  15أ ن السلطات السودانية وقعت اتفاقية مع اندي ابريس لدلول ادلائنة الكربى يف  هذكر در جيمما  بدء التواصل الثنايئ بشأ ن ا 

برام اتفاقيات ثنائية مع لك عضو حبلول  و ابريس.  دولر من ديون اندي  بليون  14.1 اكنت اخلطوة التالية يف هذه العملية يه قيام احلكومة السودانية اب 

 ، أ علن اندي ابريس أ نه مت تعليق العملية بسبب الانقالب.2022، لكن يف يونيو 2022أ بريل  30

لغا التسهيل الئامتين املمدد ق  ل  يف الوقت احلايل، عم  ذا  و . ئهقد ينتظر صندوق النقد ادلويل حىت هناية هذا العام قبل ا لغاو . كبي  ه ئ ، لكن خطر ا  أٌلغي هذا  ا 

هذه معلية و جديد.    تسهيلقبل التفاوض عىل    هيتابعه موظفو برانمج  صندوق النقد ادلويل يف    السلطات الاخنراط جمدداً مع، فسيتعني عىل  التسهيل
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.  2022يف فرباير    لتسهيل الئامتين املمدده أ ول مراجعة ل تجتدر ال شارة ا ىل أ ن السودان فاتو معقدة للغاية، وليس من الواحض ما ا ذا اكنت ستنجح.  

دولر أ مرييك( يف  مليون    86.4مليون جنيه سوداين )  61.7ونتيجة ذلكل، فقد البنك املركزي السوداين حقوق السحب اخلاصة اليت يبلغ مجموعها  

ة للبنية التحتية  رضوريدولر أ مرييك يف شلك قروض ميرسة  بليون    6خرس السودان  وبتقدير متحفظ،  .  همدفوعات  زيانكدمع مبارش مل  2022مارس  

دلمع مزيانية السودان ومزيان خمصصة  دولر أ مرييك    بليون  ا جاميل    مد قاكن من املقرر أ ن يو واخلدمات ال ساس ية مثل الصحة والتعلمي وال من الغذايئ.  

 وقف يف أ عقاب الانقالب.أ  لكنه ، 2024أ غسطس  30ا ىل  2022مارس  30املدفوعات من 

 : ادلمع املايل لتنفيذ التسهيل الئامتين املمدد 2اجلدول  

الرصف   اترخي ال اتحة  حقوق    )مباليني مبلغ 

 ( اصة اخل سحب  ال 

مباليني   املعادل 

 ادلولرات ال مريكية 

 املوافقة عىل الرتتيب 

متأ خرات   لسداد  املرحيل  القرض 

 السودان لصندوق النقد ادلويل 

د القرض املرحيل من قبل فرنسا، قبل  1,338.17 991.551 د  سم

 توقيع التسهيل الئامتين املمدد 

 

ال داء  ال وىل  راجعة  امل 86.5 61.792 2022مارس    30 هناية  حىت  ومعايي 

 2021ديسمرب 

ال داء   86.5 61.792 2022سبمترب    30 ومعايي  الثانية  هناية  حىت  املراجعة 

 2022يونيو 

ال داء   173.0162 123.583 2023مارس    30 ومعايي  الثالثة  هناية  حىت  املراجعة 

 2022ديسمرب 

ال داء   173.0162 123.583 2023سبمترب    30 ومعايي  الرابعة  هناية  حىت  املراجعة 

 2023يونيو 

هناية  حىت  املراجعة اخلامسة ومعايي ال داء   259.525 185.375 2024مارس    30

 2023ديسمرب 

هناية  حىت  املراجعة السادسة ومعايي ال داء  259.525 185.375 2024أ غسطس    30

 2024يونيو 

  2426.271 1733.051 اجملموع 

سقف اقرتاض الرشاكت اململوكة لدلوةل    وأُزيل .  أ يضاً   تراجعت اجلهود املبذوةل لتعزيز القطاع اخلاص يف السودان   عىل القطاع اخلاص. الانقالب تأ ثي 

برانمج   املمددكجزء من  الئامتين  مما    التسهيل  ل بعد الانقالب،  اجملال  اململوكة لدلوةل  فتح  واحلفاظ عىل همينهتا عىل بالقرتاض  للرشاكت  قيود  دون 
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الرشاكت اململوكة لدلوةل يف أ عقاب الانقالب تأ ثي كبي عىل صياغة    نفوذاكن لو منظامت القطاع اخلاص من احلصول عىل المتويل.    قصاءاو الاقتصاد،  

 الس ياسة الاقتصادية وتنفيذها.

هذه   تقليص دورومن شأ ن  .  ىخر أ    ةحكومي  هجةوزارة املالية أ و أ ي    ا رشاف   ي بدونقطاع الرشاكت اململوكة لدلوةل يف السودان كبي ويعمل ا ىل حد كب 

جيادالتخفيف من اخملاطر املالية، و   عىليف الاقتصاد أ ن يساعد  الرشاكت   بيئة أ كرث متكيناً للمنو اذلي يقوده القطاع اخلاص، وتعزيز كفاءة ا دارة املوارد    ا 

 العامة وتعزيز املنافسة. 

 اس تقرار الاقتصاد اللكي يف السودان اس تعادة  

الانتقال واملزيد من الهشاشة.  حدوث  أ ن التسوية الس ياس ية مطلوبة الآن لتجنب    البادية للعيانرسعة التدهور الاقتصادي يف البدل منذ الانقالب    توحض

، ختلق حركة الاحتجاج العسكر  اليت يضعها مغ العقبات  رو ، بعد التوقيع عىل اتفاق ا طاري جديد.  اً حقيقي  احامتلً   أ صبحا ىل حكومة مدنية دميقراطية  

شعب  ادلميقراطية لتطلعات  الانتقال ل خيدم    كفاةل  ا ىل دمع دويل لحيتاج  شعب السودان    بيد أ نواملقاومة الشعبية ضغوطاً قوية من أ جل الانتقال.  

يعزز الاس تقرار يف املنطقة ويزيد من احامتلت اس تعادة اس تقرار الاقتصاد اللكي يف البدل. لكن من أ جل الوفاء هبذا الوعد،  بل  السودان حفسب،  

 . عىل السواء ال صالح وادلمع ادلويل دول أ عاملاحلكومة الانتقالية جل مساندةحيتاج السودان ا ىل 

 دور اجملمتع ادلويل 

بأ ن الاس تقر   سل  ي كبية.  ا جراء  ار الاقتصادي سيتطلب  اجملمتع ادلويل  واقتصادية  س ياس ية  أ نه  و ا صالحات  العسكري  أ ثبت اجلانب  منذ الانقالب، 

م و ذا شم و يف حمك البدل.    سء ال داءضعيف ومنقس    سترشف ت اعامتد اسرتاتيجية  من أ جل  اجملمتع ادلويل    أ ن يدمعهاحكومة مدنية جديدة، جيب    تلك  ا 

 جيب أ ن يعرتف برانمج ادلمع مبا ييل:و ، مع الرتكزي عىل احللول الشامةل للوضع الهش احلايل وبناء أ نظمة حمك وعداةل قوية. املس تقبل

ختفيف    اصل بغيةمن خالل متويل املشاريع، والتو   ادلمع املايل لال صالح   كفاةل  من أ جل يعد التعاون ادلويل رشطاً أ ساس يًا للحكومة الانتقالية اجلديدة  

عادة الاندماج مع جممتعات املال وال  الء ادليون، وتعزيز عب  حتتاج احلكومة الانتقالية اجلديدة ا ىل الاس تعداد لالس تفادة منو ادلولية. عامل عالقات، وا 

 املؤسسة لستامثرات القطاع اخلاص. زايدة ال من الغذايئ والاس تفادة من تشجيع  بغية     التابع للمؤسسة ادلولية للتمنية  "لل زمات  التصديانفذة  "  برانمج

وغيها   واملشاركة مع مجموعة البنك ادلويل وصندوق النقد ادلويل واجلهات الفاعةل يف الاحتاد ال ورويب والولايت املتحدة  التسهيل الئامتين املمدد اس تئناف  

نقاذ معلية ختفيف ادليون يف امن أ جل من الرشاكء املؤثرين  جيب علهيم النظر يف مس تقبل السودان وأ مهية التوصل ا ىل  و لسودان. بذل اجلهود الالزمة ل 

 هو اس تجابة طموحة ومناس بة لتحدايت الاقتصاد اللكي يف السودان، مبا يف ذكل ال غاثة. التسهيل الئامتين املمددتسوية س ياس ية والاعرتاف بأ ن 

سهل احلصول عىل القروض امليرسة الالزمة للبنية التحتية  ي هشة ا ىل دوةل انمية، و يساعد يف حتويل السودان من دوةل  أ ن  ختفيف عبء ادليون    شأ ن   ن م 

بذل السودان هجوداً كبية  وقد  ختفيف عبء ادليون.    كفاةليف    همامً   اً ة هذا ادلين، دورصاحباجلهات الفاعةل ادلولية، بصفهتا   تؤديو واخلدمات ال ساس ية.  

مع ادلائنني، واعامتد اسرتاتيجية للحد من الفقر. وينبغي للجهات الفاعةل    خنراطف ادليون، مبا يف ذكل الاحلل هذه املشلكة واتباع أ ليات ومناذج ختفي

 ادلولية أ ن تدمع اس تئناف هذه اجلهود والتخفيف من عبء ادليون يف هناية املطاف.

قامة معاجلة الصعوابت من خالل   واملساعدات    عونحتتاج احلكومة الانتقالية اجلديدة ا ىل حتسني فعالية وجودة ال  ين. فيد التنس يق بني املاحنني واملس ت  ا 

نشاء أ ليات حومكة تؤدي ا ىل مزيد من احلوار والتنس يق بني املاحنني وامل و ال منائية لتحقيق تأ ثي ا منايئ أ كرب يف السودان.  ين عىل س تفيدميكن أ ن يساعد ا 

أ وجه القصور  أ ن تعاجل  هذه ال ليات  لميكن  و نتاجئها.  ل   ها وفقاً ىش مع ال ولوايت السودانية، وقياستنس يق املساعدات بشلك أ فضل، مبا يامت  كفاةل   أ يضاً 
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للمساءةل املتبادةل، يعمتد عىل معل مجموعة   أُعد  بعنايةا طار معل  مثاًل دلهيا  ميكننا التعل من جتارب البدلان ال خرى يف هذا الصدد؛ تزنانيا  و املس مترة.  

جيب عىل و مما جيعل الك الطرفني مسؤولً.    - اخملتلفة    االزتاماهت  يفم لك من املاحنني واحلكومة  تقد  بشأ ن  ةل جتري مراجعات لك س نتني  مراقبة مس تق

السودان  والامتثال ملتطلبات يةنتفاعالاال شارة ا ىل ملكيهتا  تقدمي العوناملاحنني أ يضاً أ ن يطلبوا من املؤسسات املالية املشاركة يف املعامالت املتعلقة ب

 ال بالغ والرضائب وغيها.  يف

 دور احلكومة الانتقالية اجلديدة 

تشمل نقاط الضعف هذه عدم  و .  عىل السواء  مبارشة عامة الناس وقطاع ال عاملبصورة    اعواقهب  تطاليواجه السودان حالياً صدمات ونقاط ضعف كبية  

والزناعات   الس ياس،  اجلر الاس تقرار  وزايدة  املشوهة  ةميادلاخلية،  والس ياسات  والطرق،  للجسور  املتكرر  وال غالق  و ل،  املالية  التخطيط  وزارة 

  املزتايد   سامه الارتفاع ال خي يف أ سعار املواد الغذائية يف ارتفاع تاكليف املعيشةو .  دمع ال رس )مثرات(المتويل امليرس، وتعليق برانمج  قةل  ، و الاقتصادي

 يف حني أ ن نصيب الفرد من الناجت احمليل ال جاميل أآخذ يف الاخنفاض. ابس مترار، 

حملية، مبا يف ذكل س ياسات ا نعاش النشاط الاقتصادي، ومتكني املزيد من  حتدايت ديدة اجلنتقالية الاكومة احلس تكون التحدايت الرئيس ية اليت تواجه 

ميكن   ال طاري التفاق  بيد أ نالعمل.   ةمعل للش باب، وزايدة مشاركة املرأ ة يف قو  مشاركة القطاع اخلاص، ومعاجلة أ زمة تلكفة املعيشة، وخلق فرص

املالية والت  ل س امياحلومكة الرش يدة يف املؤسسات،    كفاةل  بيئة أ كرث مالءمة لتنفيذ هذه الس ياسات ول عادة بناء و ا ىل  مساراً  أ ن يوفر   خطيط وزارة 

 .الاقتصادي وبنك السودان املركزي

 عىل القطاع اخلاص   ي التفاق ال طار ل ال ثر املتوقع  

ا ىل زايدة الاس تقرار الس ياس، اذلي غالباً ما يوفر بيئات أ عامل   تفاقؤدي ال يمن املتوقع أ ن  و   يرتبط الاس تقرار الس ياس ارتباطًا وثيقًا ببيئة ال عامل.

 مواتية للقطاع اخلاص، ل ن احلومكة الرش يدة تسهل ال صالحات والاستامثرات. 

عدم الاس تقرار يعيق  و   ؛بعدم الاس تقرار منذ الانقالبتتسم  بيئة الاقتصاد اللكي يف السودان  و   .ال ساس لتعزيز املرونة الاقتصادية   ال طاري ضع التفاق  ي

 .، تمنية القطاع اخلاصالتضخم ونقص النقد ال جنيب وندرة ونقص المتويل املرصيفارتفاع مبا يف ذكل ، هذا

  تصممي مثايل  يس مثةلو جتدر ال شارة ا ىل أ ن ال صالحات الاقتصادية لن تؤدي ا ىل نتيجة ا جيابية كبية ما مل يكن هناك قطاع خاص يعمل بشلك جيد. 

 القطاع  يف خنراط، لكن هناك حاجة ا ىل الرتكزي عىل حل التحدايت املس مترة من خالل بناء هيلك حوافز اجامتعية يشجع رايدة ال عامل والالال صالح

جنازات القطاع اخلاص  .املهنية اخلاص ويعرتف اب 

ميكن و عدة لها.  من املتوقع أ ن يسمح تشكيل حكومة انتقالية جديدة لصندوق النقد ادلويل ومجموعة البنك ادلويل ابس تئناف التعامل مع البدل وتقدمي املسا

دارة املوارد  للقطاع اخلاص، وتغطي  تمطرح  للبنك ادلويل الاس تفادة من حمافظ خاصة   مجموعة من اجملالت مبا يف ذكل التعلمي، والصحة، والزراعة، وا 

دارة املالية العامة. ابل ضافة ا ىل ذكل، ميكن ملؤسسة المتويل ادلولية، ذراع مجموعة البنك يف جمال القطاع    ادلويل  الطبيعية، وتغي املناخ، وبناء السالم، وا 

يسهل علهيا تقدمي الئامتن للبنوك والقطاع اخلاص، مما خيلق بيئة مواتية لمنو يقوده القطاع من شأ نه أ ن    وهذا  يف اخلرطوم،  لها  ، فتح مكتب  اخلاص

 اخلاص.
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مساعدة البدلان الهشة عىل توطيد السالم وبناء  هبدف    أ  نشأُ ساعد القطاع اخلاص من خالل مرفق دمع الانتقال اذلي  ي  بنك التمنية ال فريقي  ما فت 

رساء  وحتقيق مؤسسات مرنة  مليون دولر أ مرييك وميكن    274 اً حالي بنك التمنية ال فريقي حمفظة ويبلغ جحم لمنو الشامل. ل سس ال  اس تقرار اقتصاداهتا وا 

 . للقطاع اخلاص السوداين امً هم ايم وتمن  كون رشياكً يأ ن 

 اخلالصة والتوصيات املتعلقة ابلس ياسات  

الوضع الاقتصادي و أ كتوبر.    25جفأ ة بسبب انقالب    بيد أ ن هذه الفرصة انزتعتا صالحات اقتصادية كربى.    لسي يفل  الاجمل  2018ثورة ديسمرب    فتحت

لق التفاق ال طاري ال خي أ ماًل جديداً يف ا ماكنية تشكيل حكومة انتقالية مدنية وخيا ذا اس متر احلمك العسكري.    يسوء أ كرثرحج أ ن  يم و   ،قامتاليوم  

 لنتعاش مس تدام ومنو عايل اجلودة.  ساحةال هتئيتنفيذ س ياسات يف هناية املطاف،  س يقتيض، زدهار السودانواس تئناف ال صالحات. لكن ا

مل، مبا يف  جيب عىل احلكومة الانتقالية اجلديدة تصممي برانمج شامل ل صالح الاقتصاد اللكي يعاجل املصادر الرئيس ية لالختاللت ويعزز المنو الشا

قدر أ كرب من اس تقرار سعر الرصف. وينبغي أ ن يكون هذا مصحواًب بتوس يع ش باكت ال مان الاجامتعي    كفاةل  ات احمللية و ال يراد  تعبئةذكل تعزيز  

واس تكامل حمفزات نقطة ال جناز العامئة املقرتحة يف مبادرة البدلان الفقية  ،اكحفة الفسادملتدابي اختاذ و  ،عىل الرشاحئ الضعيفة كيفللتخفيف من تأ ثي الت

 املثقةل ابدليون.

الس ياس ية  من املتوقع أ ن تساعد التوصيات التالية يف توجيه صانعي الس ياسات لتحسني تنفيذ الس ياسات الاقتصادية الصحيحة، عىل افرتاض أ ن القضااي  

 متابعة ال صالحات التالية: وضع يتيح لها الانتقالية املقبةل يف وأ ن احلكومة  تمعيقة اجلذور قد حل

عادة حتديد دور احلكومة يف الاقتصاد. • ية اجلديدة عىل ال دارة الرش يدة لالقتصاد اللكي، مبا يف ذكل ختفيض  نتقالينبغي أ ن تركز احلكومة الا  ا 

  شاركة القطاع اخلاص يف التمنية الاقتصادية مبدية السلمية للسامح  تشوهات سعر الرصف احلقيقي وعدم الاس تقرار، ومتابعة ال دارة الاقتصا

 . وتسهيلها

تلكفة املعيشة املس مترة وتدهور النشاط التجاري، واحلد من الفساد )خاصة ارتفاع  الس يطرة املدنية عىل الاقتصاد رشط أ ساس ملعاجلة أ زمة  

 غي مرشوعة.  املكتس بة بطرق يف قطاع اذلهب(، واس تئناف برامج ال صالح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية املالية، واس تعادة ال صول 

تعزيز قدرة املؤسسات الاقتصادية الرئيس ية واس تقرارها    كام أ ندور احلمك املدين حامس يف بناء املؤسسات وصنع الس ياسات الاقتصادية  

دارة املالية العامة.  صالحات ا   وشفافيهتا أ مر رضوري لال دارة الاقتصادية الفعاةل وا 

زاء الاخنراط يف مجموعة واسعة من ال صالحات وبناء املرونة مبرور الوقت  •   خريطة   احلكومة الانتقاليةجيب أ ن تضع    من الصدمات. طيف ا 

مايل تمتحور حول تعبئة ال يرادات    تكيفطريق لال صالحات الاقتصادية واملؤسس ية عىل مدى الس نوات القادمة، مبا يف ذكل، اعامتد خطة  

نفاق العام، وتعزيز امحلاية الاجامتعية، وتعزيز دور القطاع اخلاص، والرقابة عىل القطاع املايل   وسن قوانني ولواحئ خاصة   ،احمللية، ومراجعة ال 

دارة قطاع اذلهب.   مشاركة اجملمتع املدين  كذكل  لسودان دميقراطي، و  اً أ ساس ي  اً الس يطرة املدنية عىل الاقتصاد رشط  تعدعالوة عىل ذكل،  و اب 

الرشاكت اململوكة لدلوةل، قطاع  ية الرقابة عىل  نتقاليف محالت ماكحفة الفساد، وخلق فرص معل للش باب. كام ينبغي أ ن تعزز احلكومة الا

نشاء  ومعا ة ملاكحفة الفساد تمتتع بصالحيات واحضة وقوية. وعىل نفس املنوال، جيب عىل  مفوضيجلة نقاط الضعف يف القطاع املرصيف، وا 

بناء قطاع مرصيف سوداين مرن ومنع اس تخدامه يف عىل  احلكومة الانتقالية تعزيز حومكة بنك السودان املركزي، ابعتباره اجلهة الرقابية  

ساءة االفساد و   .س تخدام السلطةا 
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من املتوقع أ ن يس تأ نف صندوق النقد ادلويل ومجموعة البنك ادلويل ادلمع املايل   الاخنراط مع صندوق النقد ادلويل ومجموعة البنك ادلويل.  •

 جيب أ ن تواصل احلكومة اجلديدة التعاون مع صندوقو لال صالح الاقتصادي يف غضون ثالثة أ شهر من تشكيل حكومة انتقالية جديدة.  

طار التسهيل  و النقد ادلويل بشأ ن الس ياسات الاقتصادية وال صالح املؤسيس.   عطاء ال ولوية لس تئناف برامج ال صالح الاقتصادي يف ا  ا 

 البدلان الفقية املثقةل ابدليون. من خالل مبادرة  يون  ادل ختفيف  من أ جل  متهيد الطريق لتقدمي ضامانت المتويل  بغية  ،  مدد الئامتين امل 

نشاء هيئة  من أ جل    العمل مع مؤسسة المتويل ادلولية لتوس يع نطاق خدماهتا الاستشارية  • تمنية الاستامثر والقطاع اخلاص، وتقيمي  جديدة ل دمع ا 

اتحة المتويل ملؤسسات القطاع اخلاص املؤهةل.  املشاريع الاستامثرية، وا 

الهنوض.  • عىل  السوداين  الشعب  احلكومة الانتقالية  مساعدة  عىل  ادلمع    جيب  خالل  من  الضعيفة  الفئات  محلاية  ال ولوية  ا عطاء  اجلديدة 

، والتأ مني الصحي، والزاكة، وما ا ىل ذكل( ال شخاص  برانمج دمع ال رس السودانيةتساعد ش باكت ال مان الاجامتعي )مثل  و املس هتدف.  

ل ش باكت ال مان الاجامتعي أ كرث قابلية للتوسع بسهوةل ينبغي جعو ال كرث ضعفاً عىل التعايف من الفقر، مما جيعلهم أ كرث قدرة عىل الصمود.  

 وأ فضل اس هتدافًا، والاس تفادة من التقنيات الرمقية ملساعدة الشعب السوداين عىل التعايف من أ زمة تلكفة املعيشة. 

ذكل أ ن حتسني احلومكة الاقتصادية أ ن يدمع زايدة الاستامثر.    من شأ ن  اس تئناف ا صالحات احلمك املؤسيس والاقتصادي يف السودان.  •

اليت ل ميكن حاةل من عدم اليقني بشأ ن عائدات الاستامثر بسبب عوامل تشمل الس ياسات  خيلق  ضعف احلومكة املقرتن بتصور عاٍل للفساد  

لتأ مني دمع    حاسامم أ مراً  اب املصلحة من القطاع اخلاص وامجلهور  التشاور الواسع املس متر مع أ حصويشلك  .  واحئوالتنفيذ غي املتاكئف للالتنبؤ هبا  

 ال صالح.  طةاجامتعي واسع خل

 أ . اس تعادة اس تقرار الاقتصاد اللكي 

رساء مزيد من الانضباط يف املزيانية. • هناك حاجة ماسة ا ىل ضبط أ وضاع املالية العامة،   تقليل اعامتد الس ياسة املالية عىل الس ياسة النقدية وا 

دارة  ا ىل  ة  الراميمبا يف ذكل اجلهود   اخلزانة، وتوفي املزيد من املوارد للقطاعات الاجامتعية املوحد دلى  ساب  احل تعزيز ال دارة الرضيبية وا 

نتاجية.  قطاع اخلاص، والسامح بقدر أ كرب من املرونة يف سعر  تشجيع المنو اذلي يقوده ال من أ جل ىل ذكل، ينبغي بذل اجلهود وعالوة عوال 

 . هاعىل صعيد الاس تياد، هناك حاجة ملحة لحتواء الواردات وتعزيز بدائلو الرصف، وتعزيز الصادرات. 

نفاق العام وفرض تدابي تقشف أ كرث رصامة: • الربامج  ال صالحات املالية رضورية ملعاجلة العجز النقدي، وخفض التضخم، ودمع    مراجعة ال 

حتويل العجز  لتجنب  ال جاميل  يف املائة من الناجت احمليل    3جيب ختفيض جعز املالية العامة ا ىل حدود مس تدامة تبلغ  و الاجامتعية وال منائية.  

نقود   نفاق  ت التجربة أ ن خفض ال  وحضأ  وقد  املؤسسات اململوكة للحكومة.  احتياجات  احلاجة ا ىل طباعة النقود لتأ مني  جتنب  و املايل ا ىل 

يف املائة، مما س يؤدي بدوره ا ىل خفض   30يف املائة ا ىل    80يف املائة سيسهم يف تضييق عالوة سعر الرصف من    20العسكري بنس بة  

 هناك حاجة ماسة ا ىل ا جراءات صارمة خلفض نفقات جملس الس يادة وجملس الوزراء. و يف املائة.  8التضخم بنحو 

زاةل قيود الرصف وممارسات العمالت املتعددة   • جراء ال  هناك حاجة ا ىل مزيد من املرونة يف سعر الرصف و   .تدرجييًا ا  هيلكية، ال صالحات  ا 

حيتاج السودان ا ىل  و مدعومة بضوابط أ كرث رصامة يف املالية العامة واملزيانية، لتحسني القدرة التنافس ية وتعزيز استامثرات القطاع اخلاص.  

صندوق النقد ادلويل بشأ ن أ سعار  من اتفاقية تأ سيس  لوفاء برشوط املادة الثامنة  املتعددة من أ جل ا العمالت  وممارساتقيود الرصف    جتنب

 الرصف. 

نشاء   • والمنو  مقاصة  ا  التنافس ية والاستامثر  القدرة  وتعزيز  اخلارجية  من الاختاللت  للحد  أ ساس  أ مر  الطويل  املدى  عىل  سعر رصف 

 للحكومة الانتقالية اجلديدة.  مدملالية، وهو ما ينبغي أ ن يكون هدفاً طويل ال  وال يرادات ا
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 ب. تعزيز احلومكة الاقتصادية وتقليل فرص الفساد يف السودان 

 عاجاًل. يمتتع  نتباهاً تطلب اما يلفساد  ا ىل االتعرض    منوانعدام الشفافية وسوء جودة البياانت  ال وضاع  هشاشة    زادتأ كتوبر،    25يف أ عقاب انقالب  

تعزيز ا دارة املالية العامة والشفافية املالية، مبا يف ذكل من خالل تعزيز  لالسودان بقدرات حمدودة ويواجه قيوداً متعددة يف متابعة ال صالحات الالزمة  

صالح ال عفاءات الرضيبية، وتعزيز اململوكة لدلوةل، وتعزيز الشفافية يف قطاعي البرتول والتعدين )خاصة اذلهب غي امل عىل الرشاكت  الرقابة   رشوع(، وا 

ل ولية اليت حومكة ومعليات بنك السودان املركزي، وتعزيز الرقابة عىل القطاع املايل، وتعزيز ا طار ماكحفة الفساد وس يادة القانون. وبعض اخلطوات ا

 : للهنوض هبذه اجملالتميكن اختاذها 

نشاء هيئة مس تقةل ملاكحفة الفساد  •  ا 

حتويل العجز املايل ا ىل عىل  مبا يف ذكل تعزيز القيود املفروضة عىل متويل البنك املركزي للموازنة و   ا صالح البنك املركزي والقطاع املرصيف،  •

من املسؤولية عن ادلبغرض  نقود   املركزي  السودان  بنك  عفاء  وا  التضخم،  وتعزيز اس تقالليته   مع احتواء  ال خرى  املالية  ش به  وال نشطة 

 وقدرته عىل الوفاء بوليته اخلاصة ابس تقرار ال سعار. تهمصداقيوس يحسن ذكل  ،يليةالتشغ 

 ج. ا صالح الرشاكت اململوكة لدلوةل 

لتخفيف من اخملاطر املالية وخلق بيئة أ كرث متكيناً للمنو  بغرض ا العسكرية ورشاكهتا يف الاقتصاد للكياانت  التابعة  التجارية  تقليص دور ال عامل   •

 يقوده القطاع اخلاص. اذلي 

عامة، أ و كياانت  وحتديد الكياانت اليت جيب أ ن تظل  حتسني الرقابة وال دارة،  من أ جل  وضع اسرتاتيجية لقطاع الرشاكت اململوكة لدلوةل   •

 صخص. ختم أ و  ى صفتم

 املالية بشلك دوري.   ا خالل نرش معلوماهت لدلوةل من   ةاململوك الرشاكت تعزيز الشفافية واملساءةل يف قطاع  •

 د. حتسني مناخ ال عامل 

الاستامثر اخلاص.   تعبئةدور ادلوةل يف الاقتصاد و   صماكانت القطاع اخلاص يف السودان خطوات هممة لتحسني احلومكة وتقليالعنان ل  سيتطلب ا طالق  

 عىل وجه اخلصوص: القيام ابلتايل عىل احلكومة الانتقالية و 

عطاء ال ولوية   • تشمل  و حتفزي المنو اذلي يقوده القطاع اخلاص خارج قطاع النفط.  من أ جل    للتدابي الهيلكية الالزمة لتحسني بيئة ال عامل ا 

مج الالزمة دلخفض تاكليف املعامالت وبناء البنية التحتية واملؤسسات ال ساس ية من أ جل جمالت الرتكزي الرئيس ية أ متتة حتصيل الرضائب 

 اينة وتقليل التشوهات. أ سواق السودان املتب

من ابل ضافة ا ىل ذكل،  وتوس يع السوق داخل السودان وزايدة الصادرات.  بغية    وجود ش باكت طرق تتسم ابلكفاءة واملوثوقية يف مجيع أ حناء البدل  كفاةل  

نتاجية املناس بة أ ن تقلل من اخملاطر والضعف. هبدف توفي خدمات الئامتن واخلدمات املالية املناس بة  بصورة حكمية  لقطاع املايل  اتمنية  شأ ن    للقطاعات ال 

 . حتسني ا جراءات امحلاية الاجامتعية ـ ه

 دمج يف مجيع الاسرتاتيجيات احلكومية ذات الصةل. ت صياغة س ياسة حامية اجامتعية شامةل  •
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جيب عىل وزارة العمل والرعاية الاجامتعية واملؤسسات والواكلت    مراجعة وحتسني ال طار املؤسيس والتنظميي لنظام امحلاية الاجامتعية.  •

 . ه العمليةيف هذالتمنية احلكومية ال خرى املسؤوةل عن امحلاية الاجامتعية واحلد من الفقر، العمل بشلك وثيق مع رشاكء 

نشاء نظا  بياانت امحلاية الاجامتعية يف السودان اكفة بناء قاعدة بياانت قوية وشامةل ل  • دمع برامج  من أ جل  ة موثوق قامئ عىل النتاجئ  تابعم موا 

 جسل موحد للمس تفيدين.  ا ىل وضعهناك حاجة ملحة و امحلاية الاجامتعية. 

 و. رأ س املال البرشي 

الس ياسات    بنود جدول أ عاملهذا هو أ حد  و الاستامثر يف رأ س املال البرشي من خالل حتسني تغطية وجودة خدمات التعلمي والصحة.   •

 ال كرث قمية ملس تقبل السودان. مد و طويةل ال  
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