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א א א
  
 

  :مقدمة
  :كتبت هذه الورقة في ظل االفتراضات التالية

حيث الزالت . أن التداعيات الناشئة من األزمة واآلثار الناتجة عنها لم تبلغ مداها حتى اآلن :أوًال
ذلك أن احتواء مثل هذه .. كما هو حادث اآلن في دبي  ربين حين وآخ هذه التداعيات تظهر

  .يحتاج إلى عدة سنين  وتداعياتها األزمة
لضعف األسواق المالية ... أن السودان يتأثر بهذه األزمة وتداعياتها بطريقة غير مباشرة  :ثانيًا

  - :حيث ستنتقل آثار األزمة وتداعياتها عبر.. في السودان
لمالية العربية والعالمية التي لها ارتباطات استثمارية في تأثر عدد من الصناديق ا  -  أ

  .السودان
 درجة االعتمادية الكبيرة في االقتصاد السودان على االقتصادات الخارجية    -  ب

 . حركة الصادرات والواردات من خاللعبر األسعار وانتقال مظاهر التضخم الزكوي   -  ج

 ان يمكن النظر إليه من خالل تحليل القطاعات فإن تأثير األزمة على اقتصاد السود وبالتالي     
  .الرئيسية له

  
  -:تحليل القطاعات الرئيسية لالقتصاد السوداني

  - :يشير التحليل االقتصادي لهذه القطاعات إلى     
   قطاع التجارة الخارجية: أوالً

  -:م يشير إلى٢٠٠٧ – ١٩٩٩إن تحليل الميزان التجاري خالل الفترة 
بينما الواردات % ٧٥دان إلى الدول اآلسيوية في المتوسط حوالي بلغت صادرات السو -١

من %  ٧٥الصين وحدها بحوالي  وقد استأثرت% ٢٩منها سجلت نسبة متوسطة حوالي 
ويميل الميزان لصالح السودان % ١١.٥الصادرات بينما بلغت الواردات منها حوالي 

عن ربط عملتها بالدوالر  وبالتالي ونظراً لتخلي الصين. بسبب الصادرات البترولية
ستنقل لها األزمة عبر استثماراتها الضخمة في أمريكا وأوربا وبالتالي يصل تأثيرها إلى 

  .السودان بطريقة غير مباشرة
بينما  %١٤.٢بلغت في المتوسط حوالي  فقط أما صادرات السودان إلى الدول العربية -٢

ضاً يعكس الدور المتعاظم ، وهذا أي%٢٨.٢سجلت الواردات منها ضعف هذه النسبة 
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في  ةوتحتل المملكة العربية السعودية واإلمارات مكان الصدار. للتعامل مع الدول العربية
 .رها باألزمة سينقلها إلى السوداندرات والواردات وبالتالي فإن تأثجانبي الصا

ها بينما سجلت الواردات من% ٩صادرات السودان إلى الدول األوربية بلغت في المتوسط  -٣
مما . ويالحظ أن الميزان يميل لصالح الدول األوربية % ٢٧.٦ثالثة أضعاف هذه النسبة 

 .يعني تأثر االقتصاد السوداني بدرجة أقل في الصادرات وأكبر في الواردات

%) ٠.٦(صادرات السودان إلى الواليات المتحدة األمريكية لم تصل إلى الواحد الصحيح  -٤
بة ستة أضعافها ويرجع ذلك إلى ارتفاع الواردات في بينما سجلت الواردات منها نس

م  وهذا يعكس ضعف التبادل التجاري ما بين السودان ٢٠٠٠ – م١٩٩٩العامين 
والواليات المتحدة األمريكية وبالتالي ضعف األثر المباشر لألزمة على السودان الوارد 

 .من أمريكا

  
  
  - :القطاع المصرفي: ثانياً
ي في السودان بعدد من السمات التي تجعله مختلفاً إلى حد ما عن النظام يتسم النظام المصرف   

  - :العالمي بالرغم من أنه يعتبر جزاءاً منه ومن هذه السمات
على قاعدة المشاركة والتداول الفعلي لألموال ) حتى اآلن(قيام النظام المصرفي السوداني  -١

ل والحرام والغنم والغرم وذلك وفق الضوابط الشرعية الخاصة بالحال. والموجودات
  .والتفاعل الحقيقي بين أصحاب األموال وأصحاب األعمال والخبرة والعمل

 .عدم جواز نظام المشتقات المالية وكل صور وأشكال بيع الدين بالدين -٢

التزام النظام المصرفي بمجموعة القيم واألخالق اإلسالمية التي توجب األمانة  -٣
 .مالتوالمصداقية والتيسير في المعا

هذه السمات العامة تجعل تأثير األزمة ومناطقها على درجة من االختالف من حيث النوع 
ولكن نظراً لالرتباط الوثيق للنظام المصرفي السوداني بالنظام العالمي ... وشدة التأثير

  - :فإن هناك درجة من التأثير تحدث على النحو التالي
  
  

 : الخدمات المصرفية. ١
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ت المصرفية بنوعيها االئتماني وغير االئتماني بنفس طريقة التأثير الذي تتأثر الخدما   
سيحدث في الخدمات المصرفية في النظام الدولي وبصفة خاصة الخدمات المرتبطة بالتجارة 

  .الخارجية والخدمات المصرفية الدولية اُألخرى
  :العالقات مع البنوك المراسلة. ٢
هذا المجال بسبب ارتباطاتها مع المصارف الدولية التي يتوقع أن تتأثر بعض المصارف في   

  .تركز قروضها على االئتمان العقاري
  :الخارجية المحتفظ بها في المصارف األوربية حجم األصول. ٣
   .وهي رغم ضآلتها إال أنها ستتأثر بنفس درجة التأثير الذي يحدث لها في الدول األوربية    

  :قطاع األوراق المالية: ثالثاً
إصدار أوراق مالية تطوراً هاماً وإيجابياً في مسيرة تطبيق االفتصاد اإلسالمي في  يعتبر  

) شمم(وشهادة مشاركة بنك السودان ) شهامة(السودان، حيث تم إصدار شهادة المشاركة الحكومية 
وغيرها من اإلصدارات التي يزمع إصدارها بهدف تعميق تجربة  وصكوك التمويل الحكومية،

  .تصاد اإلسالمياالق
كبيراً عليها من جمهور المتعاملين وقد القت األوراق المالية المصدرة نجاحاً وإقباالً    

والمؤسسات والشركات غير المالية، والمؤسسات المالية والمصرفية، كما أنها ساعدت في حل 
مما يعني . نتظمةالمالي للحكومة في الفترات التي ال تتدفق إليها الموارد بصورة م حاالت التعسر

أنها حققت مكاسب وفوائد مزدوجة بين الحكومة ممثلة في وزارة المالية والعمالء على مختلف 
  .مستوياتهم

أكثر من ثمانية قطاعات أهمها، قطاع المالية يضم وعلى الرغم من أن سوق الخرطوم لألوراق    
الشركات ، إال أن معظم  المالية والصناديق االستثمارية والقطاع المصرفي وقطاعاألوراق 

في قطاع األوراق المالية التي تسيطر عليه الدولة من خالل  التداول في السوق الثانوية يتركز
وبالتالي فإن اآلثار سوف تكون محدودة جداً، وال يبرز األثر واضحاً إال عند ارتفاع  شركاتها

سوف تكون أكثر وضوحاً في  اآلثار لكن. مستويات التضخم بنسبة تتآكل معها األرباح المحققة
أسواق اإلمارات (التي ترتبط بالسوق الخارجية  لالتصاالتوشركة زين  لسودا تتداول ٍأسهم 

  .)المالية
  
  

   :قطاع التأمين: رابعاً
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ن الشركات العاملة في قطاع التامين في السودان لديها ألالتأمين سيكون تأثره محدوداً  إن قطاع  
ة على الحد من المخاطر التي يتعرض لها في الحدود المعقولة لتأثير المالءة المالية والقدر

  .كما أن احتياطياتها جيدة ومطمئنة .األزمات المالية
التكافل (وبما أن سوق التأمين السوداني يعد أحد األسواق التي تقوم على فكرة التأمين التعاوني    

، لكن من المؤكد تأمين في الدول األخرى، فان األثر سوف يكون أقل مقارنة بأسواق ال)اإلسالمي
أن هناك تأثير على السوق السوداني جراء ما حدث ألكبر شركة تأمين في العالم لها تعامالت 

العالمية حيث أن التأثير سيكون بشكل واضح على مباشرة أو غير مباشرة في الكثير من األسواق 
أو محدوداً على الشركات التي ال ترتبط  بينما سيكون نفسياً AIGالشركات التي تتعامل مع شركة 

  .بتعامالت مباشرة مع الشركة األمريكية المعنية
  - :تأثير األزمة على القطاعات االقتصادية

يحدث تأثير واضح على الموازنة خاصة أن أسعار البترول حققت انخفاضاً كبيراً  سوف   
تقريباً، ويساهم % ١٦ي بحوالي القومي اإلجمالوحسب اإلحصائيات يساهم البترول في الناتج 

م واألعوام القادمة سستأثر في ٢٠٠٩في الصادرات، وبالتالي فان موازنة العام % ٨٩.٩بنسبة 
البترول الخام، وبالتالي يظهر عجز الموازنة األمر الذي  حالة استمرار األزمة وانخفاض أسعار

  .ض ضرائب ورسوم إضافيةيستدعى اللجؤ إلى سياسة االستدانة من الجهاز المصرفي أو فر
ولتلك السياسات آثار سالبة على القطاعات االقتصادية من حيث اإلنتاج واالستهالك كما أن 

  .مشروعاتوبرامج التنمية سوف تتأثر سلباً
يحدث تأثير كبير على قطاع الصادرات الغير بترولية حيث أن هذه الصادرات منذ عام لم و   

  .ضت مساهمتها في الناتج القومي اإلجماليانخف) عام دخول البترول(م ١٩٩٦
في أسعار السلع المستوردة وإذا نظرنا  زيادةاد من المتوقع أن يحدث يرأما بالنسبة لقطاع االست
األزمة يمكن بيانها على النحو الرئيسة المكونة للناتج المحلي فإن تأثيرات  للقطاعات االقتصادية

  - :التالي
ضرائب أو  وبأي بارتفاع األسعارب على المنتجات الزراعية سوف يتأثر الطل :قطاع الزراعة

رسوم إضافية تفرضها الدولة نتيجة لعجز الموازنة، كما من المتوقع زيادة أسعار مدخالت اإلنتاج 
  .نتيجة التغيرات التي ستحدث في سعر الصرف

ي فالت اإلنتاج تأثر أسعار البترول كما سبق اإلشارة، وكذلك أسعار مدخنتيجة  ل :قطاع الصناعة
 السلع المصنعة محلياً  أسعارفإن ، اعتمادية قطاع الصناعة عالية على المدخالت المستوردةظل 
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ومن المتوقع أن يحدث ركود في قطاع  .بزيادة التكلفة األمر الذي سيؤثر سلباً على الطلبسترتفع 
  .السلع المعمرة واالستهالكية

محدوداً خاصة في مجال النقل أما باقي المجاالت مثل  هذا القطاع تأثيراً تأثر :قطاع الخدمات
ولكن من الممكن حدوث تأثير على مستوى التغطية الجغرافية  لم تتأثر إنتاجيتها فإناالتصاالت 

فهذه سوف تتأثر بحركة ... أما قطاعات خدمات الفنادق والمطاعم الخ. خاصة للمناطق الجديدة
  .حركتهم باألوضاع االقتصادية العالمية تتأثر ينالمستثمرين والقادمين إلى البالد الذ

  . في معدل نمو الخدمات الحكومية قد يزيد من تأثر هذا القطاع باألزمة االنخفاضكما أن 
  .األداء على هذا القطاع سيظل متأثراً بما يحدث في القطاعات اُألخرىولكن مجمالً فإن 

يالحظ أن تأثيرها على الصادرات الغير  عام وفي إطار تحليل األزمة المالية الراهنةوبشكل 
  .بترولية سوف يكون محدوداً 

وبالنسبة لالستثمار قد تكون آثار األزمة  ولكن سيواجه اإلقتصاد بتضخم في أسعار السلع األساسية
المالية جاذبة لرأس المال العربي وال سيما بعد الخسائر الكبيرة في البورصات حيث يمكن إنتقال 

رأس مال مضارب في البورصات إلى القطاعات اإلنتاجية التي تعتبر األكثر رأس المال من 
  .ضماناً، والسودان من الدول المرشحة لجذب االستثمار إذا أحسن إدارة موارده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تأثير األزمة المالية على األداء الزآوي في السودان
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    :تأثير األزمة المالية على الجباية -١

عروض التجارة ، المهن الحر ، : أوعية وهي  ٦الزكوية للجباية في  وعيةتتحدد األ         
 األوعيةساهمات هذه مم جاءت ٢٠٠٨وخالل عام . األنعام ، المستغالت، الزروع، المال المستفاد

  )١الجدول رقم (على النحو اآلتي 
  نسبة المساهمة  المبالغ بالجنيه  الوعاء الزكوي

  %٥٠ ١٧٨.٤٠٧.٢٦٥  عروض التجارة

  %١  ٢.٧٤٥.١٢٠  المهن الحرة

  %٦  ٢٢.٩٢٤.٦٦٤  األنعام

  %٤  ١٥.٢١٦.٤٥٠  المستغالت

  %٣٤  ١٢١.٣٦٨.٨٤٨  الزروع

  %٥  ١٦.٤٧٨.٨٣٣  المال المستفاد

  %١٠٠  ٣٥٧.١٤١.١٨٠  الجملة

   
يليها الزروع %  ٥٠ومن الجدول يتضح أن عروض التجارة تمثل أعلى نسبة في الجباية بنسبة 

من الجباية مصدرها التجارة والزراعة ومن المتوقع أن % ٨٤أي أن % ٣٤ة والتي تساهم بنسب
المتوقع إنخفاض نسبة مساهمتها في  تؤثر األزمة المالية سلباً على أداء القطاعين وبالتالي من

م إلى انخفاض مساهمت الزروع ٢٠٠٨الجباية، ويشير األداء الفعلي لألوعية الزكوية في عام 
  .م٢٠٠٧ة بعام مقارن)% ٢.٤(بحوالي 

خاصة قطاع في ظل استمرار األزمة المالية مع توقع تأثيرها السالب على أداء اإلقتصاد السوداني 
وأن أن الزكاة في التجارة تطبق على رأس المال التجاري المتداول التجارة وذلك بالرغم من 

  التالية توضح ذلكإيرادات الزكاة تظل موجبة حتى في غياب البيع أو انعدام الربح والمعادلة 
  

Z= 0.025 * KC * [a (1+π) + (1-α)]                            
  
  

نسبة  π نسبة المبيعات لعروض التجارة التي تم بيعها أو ما يسمى برقم المعامالت، و αحيث تمثل 
رأس المال التجاري ومن الواضح هنا االختالف ما بين الزآاة والضرائب التي تطبق  kcالربح، و 

  .على الربح فقط
وبتطبيق المعادلة بالحظ ان عروض التجارة سوف تتأثر نتيجة لألنخفاض في اجمالي االستهالك 

سيظهر في قطاع التجارة والتأثير االآبر ) نسبة ألنخفاض رقم المعامالت( ٢٠٠٩المتوقع في موازنة 
  .الخارجية
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قع أن يؤثر انخفاض الطلب من الجباية فمن المتو% ٣٤أما قطاع الزروع الذي ساهم بحوالي 
التكلفة وعموماً فإن انخفاض أسعار البترول  ارتفاع سببب) األسعارانخفاض (الداخلي على منتجاته 

  . وانخفاض سعر الصرف سيظالن يؤثران على األداء االقتصادي وبالتالي الجباية
  

  
  م٢٠٠٩خالل العام  الجبايةأثر األزمة المالية على أداء 

  
 :الزروع -١

يعتمد على استيراد بعض ذات شقين األول منها صيفي والسودان عة في الزرا  
مدخالت االنتاج واألسمدة من الخارج، والتأثير هنا يظهر في أن االنخفاض في األسعار 

لن ينعكس على أسعار االستيراد والتي يتوقع أن يحدث فيها ارتفاع نتيجة ارتفاع  العالمية
من المتوقع عدم زيادة الرقعة الزراعية  لظروفالدوالر، وعليه في ظل هذه ا اسعار

من قيمتها % ٢٥والذي قد يؤدي انخفاض المتحصل من جباية الزروع، في حدود حوالي 
  .الحقيقية
  :وعاء االنعام

إن قطاع الماشية  بكافة أنواعه يرتبط بالظروف المناخية والطبيعية، وبالتالي فإن التأثر 
م، سوف يكون محدوداً ٢٠٠٩موازنة  تقديراتم، و٢٠٠٨باألزمة فيما تبقى من العام 

  .يتأثر بتصدير المواشي إلى بعض الدول العربية
  :عروض التجارة -٢

في حدود (يتوقع أن تتأثر باألزمة العالمية من خالل تغير سعر صرف الجنيه السوداني 
وسوف يتأثر حجم الصادرات السودانية ال سيما النفط حيث يتوقع أن ) ج للدوالر٢.٥٠

وبالتالي انخفاض (وكالة الطاقة الدولية  وفقاً لتوقعاتو دوالرر١٠٠نخفض الى أقل من ي
ينطبق على االستيراد الذي يرتبط بتوفير  ونفس األمر%) ٣٣حصيلة الصادرات بنسبة 

تأثر هذا الوعاء أيضاً بخفض اإلنفاق الحكومي النقد األجنبي، ومن ناحية أخرى  موارد
  .م٢٠٠٩في عام 

الزكاة المرتبطة بشركات تتعامل في التجارة  األثر ينسحب على اوعية وعليه فإن
  .أو الشركات التي ترتبط أنشطتها باإلنفاق الحكومي الخارجية
  :القطاع الصناعي



 8

القطاع الصناعي في السودان يعتمد بدرجة أساسية على الصناعة التحويلية التي ترتبط 
 بعض الشركات كصناعةطالت لتأثر بالقطاع الخارجية، لذا فإن اتجاهات ابحركة التجارة 

الحديد التي تواجه ركوداً ومصانع الصابون والزيوت وغيرها، إن درجة التأثير على 
من الزيادة الحالية في معدل نمو الربط % ٥٠ وصلت إلى نسبةالجباية من هذا القطاع 

  .م٢٠٠٩المقدر للعام 
 :قطاع الخدمات -٣

كبيرة على االتصاالت ذات االرتباط بالعالم  إن قطاع الخدمات يتركز بدرجة    
الخارجي، مما يجعل التطور برتبط  بمدى االستقرار في االقتصاد العالمي، لذا فإن هذا 

الموارد من هذا القطاع في حدود  حيث انخفضتم ٢٠٠٩العام  في يتأثر سلباًالقطاع قد 
  .م٢٠٠٨م عن عام ٢٠٠٩ربط المقرر لعام المن الزيادة في % ٢٥
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(جدول رقم  
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  واليةلكل  ٢٠٠٩جدول يوضح الجباية للعام 
  

  مقترح الجباية المقدرة  الوالية

  ٥٠١٦٠٠٠٠  الخرطوم

  ٣٩٦٠٠٠٠٠  القضارف

  ٢٩١٢٨٠٠٠  الجزيرة

  ٢٩٠٤٠٠٠٠  سنار

  ٢٠٢٤٠٠٠٠  النيل األزرق

  ١٢٣٢٠٠٠٠  جنوب دارفور

  ١٦١٠٤٠٠٠  جنوب كردفان

  ١١٤٤٠٠٠٠  نهر النيل

  ٩٦٨٠٠٠٠  كسال

  ١٣٢٠٠٠٠٠  النيل األبيض

  ٢٩٠٤٠٠٠٠  شمال كردفان

  ٣٢٥٦٠٠٠  شمال دارفور

  ١٠٠٣٢٠٠٠  البحر األحمر

  ١١٤٤٠٠٠٠  الشمالية

  ٣٩٦٠٠٠٠  غرب دارفور

  ١٤٠٨٠٠٠٠٠  أمانة الشركات

  ٣٥٢٠٠٠٠  المغتربين

  ٤٣٢٩٦٠٠٠٠  الجملة
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  زمة المالية على مصارف الزآاةاإلجمالي لتأثير األالتحليل 

يقوم ديوان الزآاة بصرف الزآاة وفقًا للنص القراني بحيث تشمل بنود الصرف الفقراء     
والمساآين والغارمين وابن السبيل والمصارف الدعوية وفي سبيل اهللا والعاملين عليها والصرف 

  )٢جدول رقم (على النحو اآلتي  ٢٠٠٩عام اإلداري وتم الصرف خالل 
  
  

  نسبة المصرف من الصرف  ٢٠٠٧المبلغ   المصرف 

  %٦٢.١ ٢٠٤٦٨٩١١٣  الفقراء والمساكين

  %٥  ١٦٦٤٢٧٢٣  الغارمين

  %٠.٤  ١١٨٨٠٦٥  ابن السبيل

  %٦.٢  ٢٠٦٧٨٠٧٣  المصارف الدعوية

  %٤.٨  ١٥٨٦٩٤٥٧  في سبيل اهللا

  %١٥.١  ٤٩٦٤٨٠٦٤  العاملين عليها

  %٦.٣ ٢١٠٣٨٣٨١  الصرف اإلداري

    ٣٢٩٧٥٣٨٧٦  الجملة

  
% ٦٢يالحظ من الجداول ان الصرف على الفقراء والمساآين يمثل أعلى نسبة في مصارف الزآاة 

  .من الصرف% ١٥ف على العاملين عليها ويمثل يليها الصر
وفي إطار الصرف على هدف تخفيف الفقر في المجتمع السوداني قام الديوان بتوجيه الصرف عام 

  -:م على النحو التالي٢٠٠٩
  
  
  
  

  )٣(جدول رقم 
  م٩٢٠٠المشاريع المنفذة خالل عام 

  
  %  عدد المستفيدين  %  عدد المشروعات  نوع المشروع

 ٢٢.٤  ٩٠٢٧٧ ٧.٥  ١٧٧٣  مشاريع جماعية

 ١٠.٣  ٤١٤٥١  ٨٩  ٢٠٨٧٦  مشاريع فردية

 ٦٧.٣  ٢٦٩٦٠٩ ٣.٣  ٧٨٢  مشاريع خدمية

    ٤٠١٣٣٧    ٣٢٤٣١  الجملة

  
  

  على صرف الزآاةاألزمة  النعكاساتالتحليل التفصيلي 
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م يتم توزيعها على المصارف بنسب ثابتة ٢٠٠٩على الرغم من أن الجباية المتوقعة 

بحددها المجلس األعلى ألمناء الزكاة وكذلك مجالس امناء الزكاة بالواليات إال أن التحليل السابق 
أيضاً على نمط ثر تؤ لدولة وإنماليبرز بعض اآلثار التي ستؤثر ليس فقط على األداء االقتصادي 
  - :اإلستهالك ومستوى المعيشة ومن أبرز هذه اآلثار المتوقعة ما يلي

 أدت إلى سعر الدوالر مقابل الجنيه السوداني  الرتفاعنتيجة  األسعارفي الزيادة : أوالً
 –عالمياً -وذلك بالرغم من اإلنخفاض الحادث ... أسعار الواردات من السلع والخدمات  ارتفاع

  .لسلع والخدماتفي أسعار ا
إلى التأثير على مشروعات التنمية بالبالد خالل  أدتإنخفاض العائدات البترولية : ثانياً

بدوره إلى تأثيرات مباشرة على  أدىمما يؤدي إلى خفض اإلنفاق الحكومي الذي . م ٢٠٠٩العام 
  .العمالةالدخل واالستهالك ومستوى 

سيؤدي إلى أرتفاع مدخالت حدوث آثار تضخمية أرتفاع سعر الدوالر باإلضافة إلى : ثالثاً
اإلنتاج المستوردة من الخارج مما يؤدي بدوره إلى زيادة أسعار المنتجات المحلية المعتمدة في 

  .مدخالتها على اإلستيراد
/ ٢٠٠٩(ة في عدد الفقراء خالل العام وبالرغم من أن اللجنة ال تتوقع زيادة واضح

  .شدة تأثير هذه اآلثار على مظاهر الفقر الموجودة حالياًإال أنها تتوقع زيادة  )م٢٠١٠
كما أن خفض اإلنفاق الحكومي على المشروعات وخاصة المشروعات الخدمية قد يؤدي 
إلى زيادة طلب المسئولين في الواليات على الصرف من الزكاة على بعض البرامج والمشروعات 

  .الخدمية
على مصارف الزكاة ستتأثر زيادة وارد الجباية وعليه فإن النسب المتفق عليها لتوزيع م

  - :ولذلك فإن اللجنة توصي بالمقترحات التالية.. ونقصاناً حسب العوامل والظروف المتوقعة 
. زيادة الحصة المقررة للفقراء والخاصة بقوت العام بإضافة جوال لكل أسرة ممنوحة -١

ار قرم التأمين الغذائي على ويعمل المعهد العالي لعلوم الزكاة على تجويد مقترح بنظا
الذي يشل  نظام التأمين الصحي ليشمل األسر الضعيفة جداً والعجزة وحاالت الفقر

 .قدرات وإمكانيات األفراد واألسر

زيادة مساهمات الديوان والخاصة بالرسوم الدراسية وخاصة بالنسبة للطالب الذين  -٢
 .يدرسون في التخصصات العلمية
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نتاجية أو ’لتأهيل وصيانة المشروعات القائمة سواء أكانت زيادة النسبة المخصصة  -٣
 .على المشروعاتخصماً على نسبة الصرف % ١٥خدمية لتصل إلى 

وذلك خصماً من نسبة المصارف . جنيه كحد أدنى ١٠٠لليتيم إلى زيادة المبلغ المقدم  -٤
 )المصارف الدعوية هي مصرفي المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب(.الدعوية

لى توسيع مظلة التأمين الصحي ليشمل عدداً أكبر من الفقراء مع حل التأكيد ع -٥
 .المشكالت المتعلقة بخدماته في بعض الواليات

من موارد الجباية كأحتياطي عام ليصرف على المساعدات الصحية % ١٠وضع  -٦
غيرها من الحوائج التي قد تطرأ ويتم توزيعها بالتنسيق مع مجلس أمناء والغذائية و
 لواليات وحكومة الوالية حسب الضرورة التي تنشأ الزكاة با

  
  :الخالصة

إن األداء الزكوي سيتأثر في جانب الجباية نتيجة للسياسات االنكماشية التي تتبعها الدولة  
وانخفاض الطلب على السلع والخدمات أما جانب المصارف سيتأثر بزيادة مظاهر الفقر األمر 

ف الزكاة إلى المشروعات اإلنتاجية بالدرجة األكبر حتى ال الذي يتطلب من الديوان توجيه مصار
توظف الموارد في جانب االستهالك فقط وإنما يكون الهدف توسيع رزق الفقراء بتمويل 

  .المشروعات الجماعية
ويضاف إلى ذلك اآلثار السلبية لالزمة على الخدمات األساسية مما يستدعي توجيه حجم كبير من 

  .تجاه تخفيفاً للعبء على ذوي الدخول المحدودةالمصارف في هذا اال
تواجه ديوان الزكاة تحديات كبيرة تتمثل في التوفيق ما بين ثبات أو انخفاض الجباية والمساهمة 

  .في معالجة اإلفرازات االقتصادية االجتماعية لألزمة المالية العالمية على االقتصاد السوداني
  
  

  تم التقرير بحمد اهللا
  
  
  

  


