تقييم تجربة الصكوك
في تمويل التنميه االقتصادية واالجتماعية
تتناول هذه الدراسة بالتحليل حجم كافة االصدارات من الصكوك االسالميه السيادية  ،مع بيان
المشروعات التي تم تمويلها منها و تحديد االثار االجتماعية واالقتصادية لها وذلك بهدف تقييم
التجربة من خالل تحليل المعلومات والبيانات المتوفره للفتره من عام 1998م وحتى 2010م  .من ثم
استهل الدراسة بمقدمه عن سياسات واستراتيجيات الصكوك لتمويل التنمية مع تحديد مصادر تمويل
التنمية في السودان وموقع الصكوك منها ومن مشكلة تفاقم حجم الدين الداخلي فى اطار نشاطات
الصكوك في تمويل التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،مع تحليلها حسب القطاعات االقتصاديه وحسب
الواليات المستفيدة من التمويل وتقديم نماذج للمشروعات التنموية الممولة من حصيلة موارد
الصكوك خالل فترة الدراسة .تعرض هذا الفصل لبعض التجارب الدوليه ليسهل عملية المقارنة
وتقييم التجربة السودانية مقارنة بالتجارب الدوليه العالميه وتجربة البنك االسالمى للتنميه بجده.

سياسات واستراتيجيات الصكوك لتمويل التنمية
مصادر تمويل التنمية في السودان:
ال يختلف االقتصاد السوداني كثيراً من حيث الخصائص والسمات عن اقتصاديات الدول النامية ،
لذلك يمكن القول أن البناء االقتصادي في السودان يعكس بصورة واضحة موقف البناء االقتصادي
لدولة نامية تخطو خطواتها األولي في مسار النمو .وحيث أن الدول النامية تتميز بخصائص اقتصادية
متشابهة أهمها تذبذب معدالت نمو الناتج المحلي مع االعتماد علي القطاع الزراعي كأساس للتنمية
االقتصادية فى ظل إنخفاض دخل الفرد الحقيقي وبالتالى إنخفاض معدل اإلدخار المحلي و تراجع نسبة
االستثمار الكلي إلي الناتج المحلي اإلجمالي نتيجة لضعف المدخرات المحلية كنسبة من الناتج االجمالى
القومى وتدنى اإلنتاجية .كل هـذه العوامل مجتمعة أدت الى عدم توفر رأس المال اإلنتاجي المتمثل في
المعدات واآلالت التي تساهم في التنمية باإلضافة إلى ضعف رأس المال االجتماعي المتمثل في البنيات
األساسية كالطرق والكباري وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها من البنى التحتية الالزمه
للعمليه االنتاجيه  .عليه فإن الدول النامية تسعى جاهدة لكسر هذه الحلقة بالعمل على تنفيذ مشروعات

التنمية المختلفة باالعتماد على مصادر التمويل المتاحة داخليا اوخارجيا حسب ظروف كل دولة وحجم
احتياجاتها ومدى ضرورتها .عادة تكون هناك عقبات وصعوبات فى الحصول على الموارد الخارجيه
كالقروض والمنح الخارجية والدعم الفنى والمؤسسى الذى تتلقاه الدول من البلدان الصديقة والشقيقة
أو من مؤسسات التمويل اإلقليمية والدولية سواء أكانت منحا أوقروضا ً نقدية أو عينية  ،اال أنه نادرا
مايخلو من مشاكل التنازل عن أمور تتعلق بسيادة الدوله المتلقية  .عليه فإن الدول عادة تحبذ اللجؤ الى
التمويل الداخلى من خالل تسهيل االجرآت لجذب استثمارات القطاع الخاص للدخول في تمويل
مشروعات التنمية جنبا الى جنب مع استثمارات القطاع العام  ،ثم تأتى مصادر التمويل الداخليه
االخرى والتى تتمثل فى التمويل بالعجز من البنك المركزى وفقا لما يقرره القانون بشأن تمويل
الحكومة ومؤسساتها االتحادية أو الوالئية من قبل الجهاز المصرفي وفقا ً للسياسة التمويليه المصرفيه
التى تحددها السياسات النقدية  .يتبقى المصدر االخير الخاص بامكانية تغطية الحكومه الحتياجاتها
التمويليه من خالل إصدار السندات والصكوك مما يسهم فى تغطية جزء من عجز الموازنة وتمويل
مشروعات التنمية.
بالنسبه لتجربة السودان للفترة من بداية السبعينات من القرن الماضى وحتى عام 2010م فالجدول
رقم ( ) 13يوضح حجم التمويل الداخلى والخارجى المقرر فى خطط التنميه المجازه  ،ويالحظ أن
التمويل الداخلى كان يمثل اكثر من ضعف التمويل الخارجى واستمر الحال حتى برنامج االستثمار
الثالثى الثانى حيث انعكس الوضع فى البرنامج الثالثى الثالث ليسود التمويل الخارجى على الداخلى .
لكن بعد تبدل نظام الحكم فى اوائل التسعينات أصبحت الخطط تبنى دون وضع توقعات لتمويل خارجى
بدءا من البرنامج الثالثي لالنقاذ االقتصادي (1991/90م – 1993/92م) حيث بدأ فى تشجيع القطاع
االهلى للدخول فى مشروعات التنميه  ،ولم يراود الحكومة االمل فى التمويل الخارجى اال فى اوائل
القرن الحالى حيث تقرر االعتماد على التمويل الخارجى فى جزء من الخطة الخمسية الثانية (-2008
2010م).

جدول رقم ()13
مشروعات التنمية والخطط االقتصادية في السودان في الفترة (1970م –2010م )
بالمليون جنيه
م

الخطة أو البرنامج

الفترة

اعتمادات الخطة

التمويل الداخلي

التمويل الخارجي

1

الخطة الخمسية

1971/70م1975/74-م

385

275

110

2

الخطة الستية

1978/77م– 1983/82م

2670

1281.6

1388.4

3

برنامج االستثمار الثالثي

1981/80–1979/78م

965.6

504

461.6

4

برنامج االستثمار الثالثي الثاني

1981/80م1983/82-م

1610

710

900

5

برنامج االستثمار الثالثي الثالث

1983/82م –1985/84م

1873

743

1130

6

الرباعي لالنقاذ واالصالح والتنمية

1989/88م1992/91-م

15.444

7590.3

7853.7

إجمالي االستثمارات

القطاع العام

القطاع األهلي

7

البرنامج الثالثي لالنقاذ االقتصادي

1991/90م– 1993/92م

2.049.370

398.772.91

1.650.598.05

8

البرنامج الثالثي األول

1994/93م– 1996/95م

 6254مليون دينار

 5452مليون دينار

 802مليون دينار

9

البرنامج الثالثي الثاني

1996م1998-م

 40.300.83مليون

 23.170.13مليون

17.130.7مليون

دينار

دينار

دينار

10

الثالث لالستراتيجية القومية

1999م2002-م

 2.484.4مليار دينار

 588.5مليار دينار

 1895.9مليار دينار

الشاملة
التمويل الداخلي

التمويل الخارجي

11

الخطة الخمسية األولى

2007-2003م

8756.8

-

-

12

جزء من الخطة الخمسية الثانية

 2010-2008م

10479.3

7365.7

3113.6

المصدر :بيانات مجمعة من وثائق الخطط والبرامج بوزارة الماليه واالقتصاد الوطنى()2007-1970
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إعتمادات خطط التنمية بالسودان ومصادر تمويلها

أعتمادات الخطة
التمويل الداخلي
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التمويل الخارجي

يمكن القول أن عملية الصرف المدروس الممنهج على التنمية بدأت في الفترة التي شهد فيها
االقتصاد السوداني ظهور التخطيط المركزي لتوجيه الموارد االقتصاديه واالجتماعية وفقا للبرامج
والخطط التنمويه االقتصادية واالجتماعيه ، 1حيث هدفت كل خطة إلى تحقيق أهداف بعينها واعطاء
أولوية لقطاعات مخصوصة دون غيرها وذلك لتغير األهمية النسبية للقطاعات بتغير الظروف
ومرور الوقت  .فمثالً الخطة الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ( 1971/70م 1975/74 -م )
هدفت إلى تحقيق زيادة الناتج القومي االجمالي بمعدل سنوي يبلغ في المتوسط  %7.6مقابل %4.9
للسنوات الخمس التي سبقت الخطة مع زيادة نصيب قطاع االنتاج السلعي الى  %65في عام
1975/74م مقابل  %61.1في عام 1970/69م و زيادة فى حجم االنتاج الزراعي بنسبة ،%60.8
و اخرى فى االنتاج الصناعي بنسبة  %57.4تتزامن مع تنفيذ برنامج شامل الستثمارات القطاع العام
للخدمات االجتماعية في حدود  220 – 215مليون جنيه و زيادة حجم استثمارات القطاع العام لتنمية
التعليم والثقافة بـنسبة  %60والتوسع في الخدمات الصحية بنسبة  %82والمرافق العامة بـنسبة
، %58إشراك رأس المال الخاص الوطني بحجم يوازي  170مليون جنيه لالستثمار في المشاريع
ذات األهمية الوطنية وتحديد اسبقيات التنمية للقطاع العام فيما بين القطاعات االقتصادية وقطاعات
الخدمات االجتماعية .بينما هدفت خطة برنامج االستثمار الثالثي الثاني ( 1981/80م – 1983/82م)
 - 1دراسة اسرتاتيجية معاجلة ديون السودان اخلارجية –دراسة مشرتكة بني بنك السودان املركزي ووزارة املالية يونيو 2003م (بتصرف).

إلى إكم ال مشروعات التنمية التي بدأ تنفيذها والتركيز على التنمية الرأسية وتشغيل الطاقات المعطلة
والتركيز على تنمية القطاع الزراعي بشقية الحديث والتقليدي واالستمرار في دعم مشروعات البنية
االساسية واالهتمام بالتنمية المحلية واالقليمة المتوازنه.
اعتمدت الخطط األولى للتنمية على التمويل الداخلي حيث كان يشكل نسبة  %70الخطة
الخمسية للتنمية االقتصادية واالجتماعية ( 1971/70م 1975/74 -م ) وتقلص باالنفتاح على العالم
الخارجي ليصبح التمويل الخارجي هو الغالب ليشكل نسبة  %56من إجمالي تمويل التنمية في
البرنامج الثالثي الثاني .ولم يتغير الوضع فى البرنامج الثالث لالستراتيجية القومية الشاملة (-1999
2002م) والخطة الخمسية األولى( 2007-2003م ) والخطة الخمسية الثانية (2010-2008م ).
وقبل بدء انطالقة البرنامج الثالث لإلستراتيجيه القوميه الشامله شهد العام 1998م تأسيس
شركة السودان للخدمات المالية ودخول الصكوك حكومية اإلسالمية ممثلة في شهادات المشاركة
الحكومية (شهامة) لتمويل عجز الحكومة وصكوك االستثمار الحكومية (صرح) لتمويل مشروعات
التنمية .أما بالنسبة للتمويل الخارجي فقد لجأت حكومات السودان المتعاقبة الي االستعانة بكافة أشكاله
من اقتراض دولى وإقليمى ودعم الفنى ومنح وذلك منذ أواخر الخمسينات من القرن الماضي ، 2حيث
ساهمت عدة عوامل في تزايد الحاجة إلى التمويل الخارجى والتي تتمثل في األتي -:
أوالا  -:العجز في الحساب الجاري ويرجع ذلك إلى اعتماد التجارة الخارجية في االقتصاد
السوداني علي تصدير منتجاته األولية واستيراد احتياجات البالد من السلع الغذائية واالستهالكية
والمواد الخام مما انعكس علي ميزان المدفوعات عجزاً مستمراً طوال فترة امتدت إلى أربعين عاما ً
(2002-1957م) إال في أربعة أعوام فقط  ،ويمثل قطاع الصادر المورد الرئيسي للنقد األجنبي
السيما في السنوات األخيرة التي اتصفت بإنخفاض كبير في القروض والمعونات األجنبية وأصبحت
التنمية تعتمد علي عائدات الصادر من النقد األجنبي وتواجه الصادرات السودانية مجموعة من
المشاكل أثرت سلبا ً على منافستها في الخارج و ذلك ألن تركيبة الصادرات السودانية تعتمد بشكل
أساسي على سلع أوليه تقليديه مثل القطن والصمغ العربي واللحوم الحيه والمذبوحة التي يتوقف
إنتاجها إلى حد كبير على العوامل المناخيه كاألمطار و اآلفات الزراعية  ،كما تتسم بعدم ثبات الطلب
عليها فتتذبذب أسعارها  ،باإلضافة إلى االعتماد على أسواق تقليديه فى دول معينة ،كما يعانى اإلنتاج
الزراعي من اعتماده بشكل أساسي على مدخالت إنتاج مستوردة من الخارج وعوامل أخري مثل
 - 2املرجع السابق بتصرف.

التضخم والضرائب والرسوم المحليه التى تسهم فى زيادة تكلفته ،بجانب عوامل عدم استقرار
سياسات سعر الصرف وسياسات الصادر وعدم توفر خدمات الصادر فى ظل عدم وجود خطة
طموحة قابلة للتنفيذ للتصنيع من أجل التصدير السلعبدال عن تصدير المواد الخام إلى الخارج
واستيراد السلع النهائية .
ثانيا ا  -:فشل إستراتيجية إنشاء مشاريع إحالل الواردات وزيادة الصادرات بما يحقق الفائض
في ميزان المدفوعات فى ظل العديد من المشاريع التى تعتمد علي التمويل األجنبي والعمالت الصعبة
الشحيحة نتيجة الستمرار العجز في ميزان المدفوعات حتى ألغراض صيانة طاقاتها اإلنتاجية
المتهالكة والمتآكلة.
ثالثا ا  -:تبني الدولة سياسة التمويل بالعجز أي طباعة النقود لتمويل العجز بالموازنة العامة و
ذلك يؤدي إلى زيادة عرض النقود بما يترتب عليه من زيادة معدالت التضخم الذي يقلل من القوة
الشرائية للمواطنين وللدولة نفسها مع تقليص القدرة التنافسية للصادرات وبالتالى يضعف عائداته مما
يؤدى الى تآكل االحتياطي القومى من العمالت الصعبه مما يشجع هروب وتهريب رؤؤس األموال
والعمالت الصعبة الشحيحة للخارج فيزيد الطلب علي العمالت الصعبة و تتفشي األسواق السوداء
للعمالت األجنبية وبالتالي تزايد العجز في ميزان المدفوعات واللجوء الي التمويل الدولي لسد
العجوزات المختلفة باالقتصاد الوطني كما حدث في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضى .
رابعا ا  -:الكوارث الطبيعة والبشرية وعدم االستقرار السياسي والصدمات الخارجية مع
استمرار االنخفاض في معدل نمو الدخل القومي الحقيقي وزيادة اإلنفاق علي عمليات المعالجة لتلك
الكوارث مما يمثل خصما ً علي المدخرات القومية مع ثبات حجم االستثمارات القومية بما يؤدي الي
اتساع فجوة الموارد مما يفرض اللجوء الي االقتراض لسد هذه الفجوة في ظل الضعف الشديد في
المدخرات واالحتياطات الوطنية .
خامسا ا -:عدم مراعاة شروط القدرة االيفائية بأعباء الديون الخارجية خالل المدى الزمني
المتوسط علي أن يكون معدل النمو الناتج المحلي اإلجمالي اكبر من معدالت الفائدة الدولية المتوقعة
في الميزان األساسي لميزان المدفوعات .
واجهت خطط التنمية الحديثه في السودان العديد من المشاكل والمعوقات تمثلت في تأثر
بعض البرامج بالظروف الطبيعية والسياسية التي اجتاحت البالد كالسيول والفيضانات عام 1988م

وتغير نظام الحكم فى عام 1989م فى ظل ضعف ارتباط خطط التنمية نفسها بمنهج إنمائي موحد
يعبر عن فلسفة الحكم واإلدارة مع عدم االستمرارية فى تنفيذ الخطط والبرامج  ،حيث لم يتم اكمال أي
خطة حتى نهايتها وبالتالي لم تجري عمليات تقييم فاعل لها ليتم على ضوئه وضع الخطة التالية على
أساس علمى واضح.
كل هذه االسباب مجتمعة مع إنقطاع الدعم الخارجى وحصار إقتصادى مفروض  ،وضعت
الدوله فى موضع اليمكنها إال من إستغالل الموارد الداخليه المتاحة بكافة السبل فلجأت الى الصكوك
لتمويل عجز الخزانه وبعض مشروعات التنميه االقتصاديه واالجتماعيه مما جعل حجم الدين الداخلى
يتنامى بسرعة مقلقة للكثيرين حيث بلغت موارد شهادات شهامه وحدها حوالى  %5.82من الناتج
المحلي االجمالى فى عام 2010م فى حين انها لم تبلغ نصف هذه النسبة حتى عام 2004م كما يظهر
من الجدول رقم ()14
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موارد شهامه و صرح منسوبه الى الناتج المحلى االجمالى 2000م2010-م بالبليون جنيه
العام

موارد شهامة

الناتج المحلى االجمالى

%

%

موارد الصكوك

2000

76.76

033.770.7

0.23

-

-

2001

437.9

040.658.5

1.08

-

-

2002

644.00

047.756.0

1.35

-

-

2003

1,131

055.733.7

2.03

60.0

0.0

2004

3,304.1

068.721.4

4.81

128.0

0.1

2005

2,884.8

085.707.1

3.37

619.5

0.2

2006

3,569.5

099.086.7

3.6

513.2
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4,318.5

106.527.1
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5.511.6

124.609.2

4.42

196.9
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135.659.0

5.48

300.0

0.2

9.452.30
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5.82

162.203.9

0.2
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المصدر :الجهاز القومى لإلحصاء وإدارة الدين الداخلى بوزارة الماليه واالقتصاد الوطنى

شكل رقم ( )16يوضح نسبة موارد شهامة للناتج المحلي اإلجمالي
للفترة من 2000م وحتى 2010م
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 %موارد شهامة للناتج
المحلي اإلجمالي

2
0

العالقة بين حجم الصكوك وحجم الناتج المحلي اإلجمالي :
ولتحديد العالقة بين حجم الصكوك المصدره من وزارة الماليه وحجم الناتج االجمالى خالل الفترة
ذاتها فإن بيانات الجدول رقم ( )15توضح هذه العالقة وذلك من خالل التحليل اإلحصائى

جدول رقم ( )15
يوضح تطور حجم الصكوك والناتج المحلي اإلجمالي
السنة

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

حجم الصكوك

76.8

437.9

644.02

1191.1

3432.1

3504.3

4082.7

4743.5

5708.5

7732.2

11844

الناتج المحلي

33770.7

40658.5

47756.0

55733.7

68721.4

85707.1

99086.7

106527.1

124609.2

135659.0

162203.

اإلجمالي

المصدر  :تجميع من العرض اإلقتصادى لوزارة الماليه وإحصائيات شركة السودان للخدمات
الماليه (2010-2000م)

الشكل رقم ( ) 17
تطور الناتج المحلي اإلجمالي
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بإعمال نتائج معادلة االنحدار 𝑥 𝑦 = 2976.182 + 0.075بين إجمالي حجم الصكوك وحجم
الناتج المحلي اإلجمالي حسبما يظهرها الجدول رقم ( )15وذلك بمعامل ارتباط  0.99ومعامل تحديد
 %98بمعدل زيادة ( )0.075نجد أن هناك عالقة طردية موجبه قويه بينهما خصوصا ً وأن حجم
الصكوك بدأ تدريجيا ً في التصاعد منذ أول اصدار فى 2003م وحتى 2010م مما يعزز هذه العالقة
ويشير الى وجود رابط قوى بينهما.

