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 صلمستخال

هدفت هذه الدراسة إلى تعريف النمو االقتصادي وأثره على التنمية االقتصادية في السودان وذلك بغرض اإلجاب 

 التنمية في مؤثر بشكل النمو االقتصادي يساهم :وهي الرئيسية الفرضية اختبارعلى فرضيات البحث المتمثلة في 

 ويتفرع منها الفرضيات التالية: .حكومة السودان في االقتصادية

 توجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين التنمية االقتصادية والناتج المحلي اإلجمالي. .2

 توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين التنمية االقتصادية ومعدل البطالة. .1

 لي.ج المحلي اإلجمااللة إحصائية بين الصادرات والناتتوجد عالقة طردية ذات د .9

 توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين التضخم والناتج المحلي اإلجمالي. .0

 توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين االدخار والناتج المحلي اإلجمالي. .2

 بعدد من النتائج والتوصياتدراسة ال تتم استخدام الوصفي التحليلي ومن خرج

سودانية والتحويالت لالرتفاع الكبير في الديون الخارجية مما ترتب عدم مواكبة الصادرات ال تمثلت النتائج في

دياد االقتراض از عليه ارتفاع في نسبة النمو إلى الناتج المحلي اإلجمالي، والنمو المتناقض للنتاج المحلي اإلجمالي.

ثمانينات البالد خالل فترة ال من الدول المانحة، ساهم في إعاقة مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية التي انتهجتها

والتسعينات وذلك لتداخل الخطط االقتصادية وظهور المشاكل السياسية والحروبات األهلية التي هدمت االقتصاد 

معدل نمو الصادرات ومعدل النمو االقتصادي كان لها آثاراً سالبة  السوداني من التوظيف األمثل للموارد المتاحة.

مالي بحيث أن تذبذب الصادرات السودانية وتدهور الخدمات لها حجم مساهمة فعالة في على الناتج المحلي اإلج

ية عدم الدخول في توقيع اتفاق من أبرز التوصيات التي يمكن أن يوصي بها البحث ما يلي: تدني معدالت النمو.

ل دراسات اإلنتاج. عم تجارية غير مدروسة والتي تستخدم في مشاريع غير تنموية لكي نتجنب جمود الصادر وتدني

الجدوى الالزمة للمشاريع التي سوف تمول بالقروض األجنبية. تشجيع االدخار المحلي الذي يحتاج إلى زيادة في 

 سعر الفائدة المحلي في إطار إصالح االقتصاد.

 اإلجمالي، الناتج المحلي ، التنمية، االقتصادية، السوداناالقتصادي، أثرالنمو،  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study aimed to define economic growth and its impact on economic development 

in Sudan with the aim of answering the research hypotheses represented in testing the 

main hypothesis, namely: Economic growth contributes influentially to economic 

development in the government of Sudan. The following hypotheses are subdivided: 

1. There is a statistically significant inverse relationship between economic 

development and GDP. 

2. There is a direct relationship with statistical significance between economic 

development and the unemployment rate. 

3. There is a statistically significant direct relationship between exports and GDP. 

4. There is a statistically significant direct relationship between inflation and GDP. 

5. There is a statistically significant positive relationship between savings and 

GDP. 

Descriptive and analytical descriptions were used with a number of findings and 

recommendations 

The results were the failure of the Sudanese exports and transfers to keep pace with the 

large increase in external debt, which resulted in an increase in the ratio of growth to 

GDP, and contrasting growth of GDP. The increase in borrowing from donor countries 

contributed to impeding the economic and social development projects that the country 

pursued during the eighties and nineties, due to the overlapping of economic plans and 

the emergence of political problems and civil wars that destroyed the Sudanese 

economy from the optimal utilization of available resources. The rate of export growth 

and the rate of economic growth have had negative effects on the gross domestic 

product so that the volatility of Sudanese exports and the deterioration of services have 

an effective contribution to the low growth rates. Among the most prominent 

recommendations that could be recommended by the research are the following: Not to 

enter into the signing of an ill-considered trade agreement that is used in non-

development projects in order to avoid export rigidity and low production. Carrying out 

feasibility studies for projects that will be funded by foreign loans. Encouraging 

domestic savings that require an increase in the local interest rate in the context of 

economic reform. 

Keywords: growth, economic, impact, development, economic, Sudan, gross domestic product 
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 :مقدمة

النامية تعتريها مجموعة من المشكالت االقتصادية التي تؤثر سلباً في أوضاعها االقتصادية معظم الدول 

واالجتماعية علماً بأن هذه الدول تتوافر لديها الموارد الطبيعية والبشرية والمالية والتي لو أحسن التصرف في 

 استخدامها لعادات عليها وعلى شعوبها بالخير الوفير.

 بالتالي يجبوعلى أداء واستقرار االقتصاد  تؤثرمن العوامل االقتصادية الرئيسة التي  اديةالتنمية االقتصتعد 

النمو االقتصادي واالجتماعي، فاعتماد االقتصاد السوداني على القطاع العام في لتحسين استغالل الموارد المتاحة 

لية الكبيرة الخاص مستعداً للقيام بتلك المسئوتوفير التحويل الالزم لمشروعات التنمية في الوقت الذي لم يكن القطاع 

التي تتطلب من الحكومة السودانية التوسع في اإلنفاق الجاري والرأسمالي إلى مستويات في كثير من األحيان تفوق 

حصيلة إيراداته األمر الذي استوجب عليه االقتراض من األسواق الخارجية والمؤسسات الدولية وقد ترتب على 

لسودان من ذلك بطء النمو والعجز في ميزان المدفوعات وسوء اإلدارة االقتصادية للموارد األجنبية في االقتصاد ا

 بعض األحيان وبروز متأخرات في المديونية الخارجية مما شكل عبئاً كبيراً على االقتصاد السوداني.

 وعدم موارده، قاعدة غروص صادراته، تنوع وعدم قلة في السوداني االقتصاد في الحساسية درجة وتزداد

 التي الهيكلية المتعددة، االختالالت وٕاصالح وتحديثها، التحتية البنية توسيع إلى وحاجته المالية، تطور أنظمته

 خطورة، السودانية المديونية العامة أزمة وتزداد طويلة، سنوات مدى على الحصار االقتصادي للسودان أوجدها

 من األمريكية الحكومة به تلوح وما العزلة االقتصادية للسودان، جدار بناء في المتمثلة العالمية، السياسات ظل في

ميزان  على إضافية مالية أعباء يرتب قد مما االرتباط ، وفك فرض الحصار على السودان، لسياسات مواصلتها

 المدفوعات السوداني.

 :مشكلة الدراسة

 آثار من لها وتكرارها وما الخارجية الصدمات حجم تنامي بسبب كبيرة مشاكل الحكومة السوداني تواجه

 على رئيسي بشكل يعتمد الضريبي السوداني النظام أن علمنا ما إذا خاصة الحكومي المالي القطاع في مباشرة

 لهذه يجعل مما جبايتها، على القيام بمعدالتها وكذلك القطاع الضريبي يتحكم التي الخارجية التجارة ضرائب

 بوظائفها القيام في الحكومة قدرة على ثم ومن الضريبية الحكومية، اإليرادات حجم على مباشراً  تأثيراً  التحكمات

 تكمن والتي تصرفات الحكومة على المترتبة المالي بالشق المتعلقة الرئيسية المشاكل أن إلى باإلضافة هذا .العامة

 واألجور الرواتب لبند كبيرة موارد مالية تخصيص من عليها يترتب وما الحكومية اإلدارة حجم كبر في أساساً 

 الموازنة في العجز وجود إلى أدى مما االقتراض الخارجي، على المعتمدة االستثماري لإلنفاق الحكومة وسياسة

 :التالي الرئيسي السؤال في البحث مشكلة لتمويل العجز، وعليه تتمثل لالقتراض الحكومة واضطرار الحكومية،

 ؟أن تنهض باقتصاده السودان في االقتصادية لتنميةل كيف

 :الدراسةأهمية 

 :التالية النقاط في الدراسةهذا  أهمية تتمثل

 من له ما يوازي   الدولي الصعيد على اهتماماً  الحاضر في تلقى الموضوع هذا أن إلى الدراسة أهمية ترجع .2

 .الراهنة التحوالت ظل في والمحلي اإلقليمي المستوى على قصوى أهمية
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تحسين  على المترتبة والمالية واالجتماعية االقتصادية اآلثار توضيح خالل من للحكومة السودانية هميةاأل .1

 .اقتصادية تنمية حدوث في للمساهمة للوصول تجارب اآلخرين من االستفادة آلية وتوضيح ،التنمية االقتصادية

 على وانعكاساته السودان في تدني النمو االقتصادي أسباب على التعرف خالل من السوداني للمواطن هميةاأل .9

 .السوداني المواطن

 :الدراسةأهداف 

 :هي األهداف من مجموعة تحقيق إلى البحث هذا يسعى

 على تؤثر االقتصادية التي المتغيرات أهم ومعرفة اصالحات في التنمية االقتصادية على الدولة طاقة تحديد .2

 .الدولة قدرة

   في السودان. تطوير التنمية االقتصادية على المؤثرة العوامل على التعرف .1

 لتطوير من الخبرات والكفاءاتاالستفادة  إمكانية حول عام تصور وضع في تسهم التي التوصيات بعض تقديم .9

 .االقتصادية التنمية

 فروض البحث:

 في مؤثر بشكل النمو االقتصادي يساهم :وهي الرئيسية الفرضية اختبار البحث هذه يحاول سبق ما خالل من

 ويتفرع منها الفرضيات التالية: .حكومة السودان في االقتصادية التنمية

 والناتج المحلي اإلجمالي. التنمية االقتصاديةتوجد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين /2

 ومعدل البطالة.التنمية االقتصادية توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين /1

 توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين الصادرات والنتاج المحلي اإلجمالي./9

 توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين التضخم والناتج المحلي اإلجمالي./0

 توجد عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين االدخار والناتج المحلي اإلجمالي./2

 :الدراسةمنهج 

ما سيقوم كالدراسة قام الباحث باستخدام األسلوب الوصفي التحليلي لوصف متغيرات الدراسة  لتحقيق أغراض

سيتم ث دي على التنمية االقتصادية، حيباستخدام األسلوب الكمي لبناء النموذج القياسي لقياس أثر النمو االقتصا

 .Eviewsذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 

على بيانات السالسل الزمنية لالقتصاد السوداني، والتي تتمثل في البيانات الرسمية الصادرة  الدراسة تعتمد هذه

م. وذلك حسب 1422 – 2334عن الجهاز المركزي لإلحصاء السوداني وسلطة النقد السودانية للفترة الزمنية من 

 توفرها في التقارير والنشرات الرسمية.

 :الدراسةنطاق 

م 2334في دراسة النمو االقتصادي وأثره على التنمية االقتصادية في السودان للفترة من ) يتمثل نطاق هذا البحث

 م(1422 –

 :الدراسةمتغيرات 

لى التنمية عسيتم التعبير عن متغيرات البحث من خالل نموذجين، النموذج األول يدرس أثر حجم النمو االقتصادي 

ادرات، التضخم، االدخار( وذلك ألثر هذه المتغيرات على االقتصادية في ظل متغيرات مستقلة أخرى وهي )الص
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، حيث أنه من خالل زيادة الصادرات يتبين قدرة الدولة على توفير العمالت الصعبة ومن ثم التنمية االقتصادية

القدرة على السداد، وحيث أن التضخم يتسبب في انخفاض نسبة الصادرات نظراً لالرتفاع في المستوى العام 

صادية في قياس التنمية االقت ، وسيتملتسير عجلة اإلنتاجلألسعار مما يؤثر على توفير العمالت األجنبية الالزمة 

لتضخم، ، االتنمية االقتصاديةهذا النموذج من خالل )إجمالي النتاج المحلي(، حيث أن المتغيرات المستقلة هي حجم 

 االدخار، الصادرات، والمتغير التابع إجمالي الناتج المحلي.

من  ادية، وسيتم قياس التنمية االقتصاديةعلى التنمية االقتص النمو االقتصاديأما النموذج الثاني يدرس أثر حجم 

 ، والمتغير التابع هو معدل البطالة.النمو االقتصاديخالل )معدل البطالة(، حيث أن المتغير المستقل هو حجم 

نسبة إلى النشاط بال النموويتم التعبير عن التنمية االقتصادية بإجمالي الناتج المحلي، ألن هذا المؤشر يقيس مستوى 

 . التطوير، فهو يظهر قدر الدولة على التنميةدي للدولة، ويعتبر من أهم المؤشرات لقياس درجة االقتصا

 

 ثانياً: الدراسات السابقة:

 " المحلية االقتصادية التنمية في ودورها األجنبية القروض: (  2001)عبادي، دراسة

 عملية في ودورها الفلسطينية الوطنية للسلطة الممنوحة األجنبية القروض على الضوء إلقاء إلي الدراسة هذه هدفت

 واالستثمار المحلية المدخرات بين الفجوة في سد األجنبية القروض تلعبه الذي الدور وبينت االقتصادية، التنمية

 األجنبية القروض ومصادر الخارجي االقتراض مفهوم الدراسة واستعرضت .النامية الدول خاصة المحلي

 . القطاعي وتوزيعها التنمية عملية على وتأثيرها وأحجامها وتطورها،

 تم ما إذا خاصة االقتصادية المختلفة القطاعات على الخارجية للقروض توزيع سوء وجود إلى الدراسة وخلصت

 أن كما والمساعدات، والمنح يشمل القروض الذي العام التوزيع عن مستقلة كوحدة القروض هذه توزيع اعتبار

 في التحتية البنى تطوير في ساهمت أنها رغم الطويل في المدى القومي االقتصاد على عبئا تشكل قد القروض هذه

 .الوطنية لألولويات وفقا نظر إعادة إلى القروض تحتاج استخدامات وأن فلسطين،

 :الدراسةهيكل 

 .للدراسةاألول اإلطار العام المحور

 أوالً: المقدمة

 ثانياً: الدراسات السابقة

 الثاني: مفهوم التنمية االقتصادية والناتج المحليالمحور

 األول: مفهوم التنمية االقتصادية المحور

 : النتاج المحلي اإلجماليالمحور الثالث

 توصيف النموذج واختبار سكون متغيرات النموذج

 : اختبار الفرضياتالمبحث الرابع

 الخاتمة وتشمل:

 أوالً: النتائج

 ثانياً: التوصيات
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 التنظيمياإلطار 

 التنمية االقتصادية في السودانالنمو االقتصادي وأثره على 

ال شك أن التنمية من أكبر المشاكل التي تعاني منها البلدان النامية والسودان واحد من تلك البلدان النامية 

حيوانية  توالفقيرة حتي بعد تصديره للذهب االصفر واالسود، وغالبية شعبه تحت خط الفقر مع انه يزخر بثروا

ضخمة وبغابات شبه استوائية وسهول تعد موئل لنسبة هائلة من الكائنات الحية الضرورية للحفاظ على التنوع 

اإلحيائي هذا دون الحديث عن موارده الطبيعية التي لم تستغل االستقالل األمثل والتي أضحت عرضة لسماسرة 

ولكن في مقابل ذلك يعاني شعبه  . والدول العربية البتروليةالنفط والماس والحديد واألراضي من دول العالم االول 

الفقر واستنزاف للثروات مما يرهن األجيال القادمة ويُفقد الطبيعة توازنها، ومن اجل تجاوز هذا الشرخ الكبير 

جاءت فكرة هذا البحث عن التنمية المستديمة، التي سنتعرض لها بكثير من التفصيل في هذا الفصل ونستعرض 

مثل السودان ودول حوض البحيرات العظمي والتي مازالت تتخبط اقتصاديا مما أثقل  الجانب الهام الذي يفيد دوال

كاهل سكان هذه المناطق بأمراض ومجاعات وحروبا مستعرة ومستمرة نتيجة لتخبط حكوماتها النشغال ساستها 

راطية لديموقبحروب البقاء في السلطة قسرا وعنوة لسنوات طويلة دون االلتفات لرغبات هذه الشعوب لجرعات ا

وبال شك لها الحق في أن تنعم به ألنها احدي الحقوق المرعية في المواثيق الدولية )الحقوق السياسية والمدنية( 

فليس من حق الرئيس أن يصبح رئيسا حتى الموت ووزيرا حتى الموت في غياب أدوات ومعاول صحيحة 

تدخل السلطة القائمة فيهما بتزويرهما أو تحويرهما للديموقراطية وحق االستفتاء وحق االنتخاب الصحيحين بدون 

لصالحة بالتعديالت الدستورية أو بتمديد فترات البقاء في السلطة حسب هواه حتى إذا نصت عليه دساتير هذه الدول 

تعد قضية التنمية من أبرز المواضيع التي تشغل  .والجازم انها اصال ال تنص علي فترة بقاء الرئيس في السلطة

 (2) .مام المجتمع الدولي في الوقت الراهن، حيث فرضت نفسها على جدول األعمال العالمياهت

فبعد ما كان يُنظر إلى النمو االقتصادي بأنه الزيادة في عملية الدخل وكفى، ومهما اختلفت التسميات فإن 

إذن فالزيادة في الدخل ال  .القيةالمفهوم الحالي للتنمية يشمل جوانب عدة: اقتصادية، اجتماعية، وثقافية وبيئية وأخ

يضمن تحقيق مزيد من الماركة السياسية لألفراد أو مزيد من حرية التعبير أو مزيدا من األمن والعدالة، وكل هذه 

 .العوامل تمثل خيوطا في نسيج التنمية

سابقة الذكر ء الكما ال تعني التنمية بمفهومها الحديث والمعبر عنه بالتنمية المستديمة أن تمنح كل األشيا

على سبيل الهبة أو اإلعانة وإنما أن تتاح لهم الفرصة بأن يتعلموا ويتدربوا على كيفية تحقيقها بأنفسهم والمثل ا 

 (1)"لصيني يقول "ال تعطيني سمكة ولكن علّمني كيف أصطادها

عني كيف تجعلُهم وإنما تإذن فالتنمية ال تعني كيف تُغذي الضعفاء بالمساعدات العينية والتغذية التسكينية، 

أقوياء على بناء قدراتهم الذهنية والمهارية والحرفية المتحان مهنة حرفية دائمة يغتات ويطعم أبنائه منه ويصرف 

علي تعليمهم ودراستهم ويصرف علي عالجهم وشراء مستلزماته ومقوماته الحياتية اليومية الذي اثقل كاهل االسر 

 .وق التي باتت تفوق مداخيل الموظفين والعمالالسودانية مقارنة باسعار الس

                                                 

م( 1999 – 99 – 01 – 08م(، االختالالت الهيكلية في االقتصاد السوداني ودورها في التضخم )1991( عمر حسن العبيد أحمد )1(
 رؤية في االقتصاد )غ م( جامعة أم درمان اإلسالمية.

 .614، ص 1901، 1( أحمد جامع، النظرية االقتصادية، الجزء الثاني، التحليل االقتصادي الكلي، القاهرة، دار النهضة العربية، ط9)
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 النمو االقتصادي

 "يعني النمو االقتصادي حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل مع مرور الزمن"

ومتوسط دخل الفرد الدخل الكلي عدد السكان: أي أنه يُشير لنصيب الفرد من الدخل الكلي للمجتمع أو ما يعرف 

، وهذا يعني أن النمو االقتصادي ال يعني مجرد حدوث زيادة في الدخل الكلي أو الناتج بالناتج القومي في السودان 

الكلي وإنما يتعدى ذلك إلى حدوث تحسن في مستوى معيشة الفرد ممثال في زيادة نصيبه من الدخل الكلي، وبالطبع 

السكاني، فإذا حدث وكان معدل نمو  فإن هذا ال يحدث إال إذا فاق معدل نمو الدخل الكلي )الناتج الكلي( معدل نمو ه

الدخل الكلي ُمساويا لمعدل نمو السكان فإن نصيب الفرد من الدخل الكلي سوف يظ ل ثابتا، أي أن معيشة الفرد 

تبقى في ُمستويات ثابتة، وفي هذه الحالة ال يوجد نمو اقتصادي وتظل الدولة أي الشعب فيها محلك سر وهو ما 

 (2) .الشاهقة والسيارات الفارهة والشعب يشكو الجوع ويفتك به األمراض وبائيةنقصده حيث تري األبنية 

أما إذا زاد الدخل الكلي )الناتج القومي( بمعدل أقل من معدل النمو السكاني فإن متوسط نصيب الفرد من 

 .القتصاديف االدخل الكلي سوف ينخفض وبالتالي يتدهور ُمستوى معيشته، وتعني هذه الحالة حدوث نوع من التخل

 :ومما سبق يمكن أن نستنتج أن

 . معدل النمو االقتصادي معدل نمو الدخل الكلي ـ معدل النمو السكاني

وبالتالي لن يكون هذا المعدل موجبا إالّ إذا كان معدل نمو الدخل الكلي أكبر من معدل النمو السكاني وهو 

همه األول واألخير السلطة لكنه نسي أن هذا الخطأ  ما ذهب إليه السودان في تعداده المزيف والمزور األخير

 . التكتيكي سيؤثر عليه في نظرة العالم إليه من الناحية التنموية

ولكن يالحظ من ناحية أُخرى أن النمو االقتصادي يعني حدوث زيادة في الدخل الفردي الحقيقي وليس 

يستلمها الفرد خالل فترة زمنية ُمعينة )عادة ما تكون  النقدي، فالدخل النقدي يُشير إلى عدد الوحدات النقدية التي

 .سنة( مقابل الخدمات اإلنتاجية التي يُقدمها

أما الدخل الحقيقي فهو يُساوي الدخل النقدي مقابل الُمستوى العام لألسعارأي أنه يُشير لكمية السلع 

 . ية معينة يقدر بعام ميالديوالخدمات التي يحصل عليها الفرد من إنفاق دخلُه الفردي خالل فترة زمن

فإذا زاد الدخل النقدي بنسبة ُمعينة، وزاد المستوى العام لألسعار بنفس النسبة، فإن الدخل الحقيقي سوف 

 . يظل ثابتا وال يحدث هناك تحسن في مستوى معيشة الفرد في هذه الحالة يسمي بالركود االقتصادي

ل الزيادة في األسعار )معدل التضخم( فإن الدخل الحقيقي للفرد أما إذا زاد الدخل النقدي بمعدل أقل من معد

ومن ثم لن يحدث هناك نمو اقتصادي إالّ إذا كان معدل الزيادة في الدخل النقدي أكبر  .ينخفض وتتدهور معيشته

أن يحصل  دمن معدل التضخم، ففي هذه الحالة يزداد الدخل الحقيقي ُممثال في كمية السلع والخدمات التي يُمكن للفر

 عليها خالل الفترة محل البحث، 

                                                 

  1970السودان حالة دراسة "الطويل المدى على االقتصاد نمو محددات م، 2006الزين بدر الدين صالح حسين إبراهيم( 1(
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 .معدل النمو االقتصادي الحقيقي معدل الزيادة في الدخل الفردي النقدي ـ معدل التضخم وعليه نالحظ مما سبق أن

ومن ثم لن يكون هناك هذا المعدل موجبا إال إذا كان معدل الزيادة في الدخل النقدي الفردي أكبر من معدل  (2)

 .التضخم

يُشير التعريف السابق إلى أن النمو ظاهرة مستمرة وليست ظاهرة عارضة أو مؤقتة، فقد تُقدم دولة  كما

غنية إعانة لدولة فقيرة فتزيد من متوسط الدخل الحقيقي فيها لمدة عام أو عامين ولكن ال تعتبر هذه الزيادة المؤقتة 

وى داخلية مع قوى خارجية بطريقة تضمن لها فالزيادة في الدخل يجب أن تنجم عن تفاعل ق .نموا اقتصادياً 

 .االستمرار لفترة طويلة نسبيا حتى تعتبُر نموا اقتصاديا

ويالحظ في هذا الصدد أن مفهوم النمو االقتصادي يُرّكز عن التغيُر في الكم الذي يحصل عليه الفرد من 

ت التي األفراد أو بنوعية السلع والخدما السلع والخدمات في المتوسط دون أن يهتم بهيكل توزيع الدخل الحقيقي بين

يحصلون عليها، فالزيادة في متوسط الدخل ال تعني أن كل فرد من أفراد المجتمع قد زاد دخلُه من الناحية المطلقة 

أو من الناحية النسبية، فقد تحصل طبقة قليلة من األغنياء على كل الزيادة في الدخل لكلي وتحرم منها الطبقة 

الفقراء وبالرغم من ذلك يزداد متوسط الدخل الفردي، بل أكثر من ذلك فقد تنخفض الدخول المطلقة  العريضة من

لطبقة األغلبية من الفقراء أو ينخفض نصيبهم النسبي من الدخل الكلي وبالرغم من ذلك يزداد متوسط الدخل الفردي 

ى طبقتان طبقة األغنياء وطبقة الفقراء حتوهذا ما يحدث في السودان حيث انعدمت الطبقة الوسيطة فأصبحت هناك 

إذن مفهوم النمو االقتصادي ال يهتم بهيكل توزيع  .االفندية تدنت درجتهم إلي الطبقة الفقيرة واصبحوا تحت حد الفقر

الدخل بين طبقات المجتمع، ومن جهة أخرى ال يركز النمو االقتصادي على نوعية التغيير في اإلنتاج، وعليه فإن 

لنمو يركز على كمية التغيير وليس على نوعية التغيير. كما يالحظ أن النمو االقتصادي مفهوم غير شامل مفهوم ا

 :لكل ما يحدث من تغيير في رفاهية الفرد وذلك لألسباب التالية

ال يعكس التغيرات السلبية التي تصاحب التقدم االقتصادي المادي كزيادة درجة التلوث وزيادة معدل 

دل العمر، التعليم، الصحة...الخ.اذ يركز على الجانب المادي للرفاهية ويهمل الجوانب األُخرى كحرية الجريمة، مع

هذا يقودنا إلى البحث في مفهوم آخر أال وهو مفهوم التنمية  .الرأي والمشاركة السياسية والوعي الثقافي وغيره

 .االقتصادية

 التنمية االقتصادية

أنه على العكس من النمو االقتصادي، تنطوي التنمية االقتصادية: على يالحظ من خالل هذا البحث على 

حدوث تغيير في هيكل توزيع الدخل وتغيير في هيكل اإلنتاج وتغير في نوعية السلع والخدمات المقدمة لألفراد 

ية االقتصادية مبجانب التغير في كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد في المتوسط، ولعّل هذا يعني أن التن

 .ال تركز فقط على التغيير الكمي وإنما تمتد لتمثل التغير النوعي والهيكلي

ويمكن بوجه عام أن نعرف التنمية االقتصادية "بأنها العملية التي يحدث من خاللها تغير شامل ومتواصل مصحوب 

                                                 

( مقدمة للمركز القومي للبحوث، 69م(، التضخم والسياسية في السودان، ورقة سمنار رقم )1999( عثمان يعقوب محمد )سبتمبر 1(
ت، األلمانية، نمعهد األبحاث االقتصادية واالجتماعية برنامج سلسلة السمنارات الداخلية الشهرية بالتعاون بالتعاون مع مؤسسة قريداير 

 .19ص 
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ياة وتغير رة وتحسن في نوعية الحبزيادة في متوسط الدخل الحقيقي وتحسن في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقي

 (2)  .هيكلي في اإلنتاج

تحقيق التكامل بين تنمية  :ويمكن تقديم بعض المبادئ التي يُنادي بها بعض الكتاب االقتصادين ومنها

القطاع الزراعي والقطاع الصناعي في خطة التنمية الشاملة،نشر الصناعة في المناطق الريفية بدال من تركيزها 

 . المناطق الحضرية،وتحقيق التكامل بين برنامج التصنيع المحلي وبرنامج التصدير البيني والدوليفي 

أما عن الجوانب السلبية للتنمية فهي تتضمن كسر حاجز الرغبات وزيادة درجة النهم للماديات باإلضافة 

ساد عائالت المحافظة فاستشري الفإلى إحداث تفكك أُسري من خالل القضاء على الروابط التي كانت مابين أفراد ال

األخالقي بين الطبقة الفقيرة دون احترام للوازع الديني واالخالقي، يضاف إلى ذلك إحداث تدمير للبيئة بما يصاحب 

التنمية من تلوث هوائي ومائي وصوتي وكل هذا يحد من إمكانية استمرار التنمية، ولتجاوز كل ذلك ظهر مفهوم 

 ديل استراتيجي متكامل.التنمية المستديمة كب

 وصول االقتصاد القومي مستوى التوظيف الكامل:

في هذه الحالة فإن الموارد االقتصااادية واإلنتاجية ل تصااال إلى طاقتها القصااوى أي لم تساااتغل كلها وبناءاً 

ن ثم معليه فإن الزيادة في الطلب تؤدي إلى زيادة مشاابهة في عرض السلع والخدمات مما يزيد حركة المبيعات و

زيادة أرباح المنتجين مما يشااااجعهم اتجاهات اإلنتاج المختلفة وقد يؤدي ذلك إلى نقص في بعض عناصاااار اإلنتاج 

أي أن الزياادة في الطلاب قد ال تقابله زيادة مماثلة في العرض مما يؤدي إلى ارتفاع األسااااااعار ومن ثم التضااااااخم 

 مل.بالرغم من أن االقتصاد لم يصل إلى مرحلة التوظيف الكا

 حالة ما بعد وصول االقتصاد إلى مستوى التوظيف الكامل:

في هذه الحالة تصل الموارد االقتصادية إلى أقصى طاقتها اإلنتاجية وبناءاً على ذلك فإن الزيادة في الطلب 

الكلي ال تنجح في إحداث زيادة مماثلة في عرض الساااااالع والخدمات كما في الحالة األولى ألن مرونة عرض هذه 

لع والخدمات تبلغ صاااافر ويتمخض عن ذلك زيادة في األسااااعار وعليه فإن التضااااخم من وجهة نظر النظرية الساااا

العااماة لكينز هو زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي إلى فائض في الطلب علي الساااااالع وعوامل 

 اإلنتاج يفوق المتاح من حجم الطاقة اإلنتاجية.

فت للتضاااخم خصاااائص جديدة لم يساااتطع الفكر الكنزي تفسااايرها وهي في السااابعينات حدثت أحداث أضاااا

 (1) ظاهرة تزامن البطالة مع التضخم وعادت األمور مرة أخرى لنظرية كمية النقود.

مما تقدم يرى الباحث أن هنالك صااااراعاً فكرياً بين االقتصاااااديين حول تفسااااير ظاهرة التضااااخم في الدول 

لظاهرة التضااخم في الدولة النامية من وجهة الهيكليين )المدرسااتين(، هذا باإلضااافة النامية ويتفق أن هنالك تفسااير 

 إلى أهمية الجانب النقدي في هذه الظاهرة.

ومن أهم مصاادر التضاخم في الدول النامية مصادرين خارجي، وداخلي ويمثل التضخم الخارجي التضخم 

اليف الساالع ومدخالت اإلنتاج منها فتضااطر الدول المسااتورد من الدول الصااناعية الكبرى، عن  طريق ارتفاع تك

 النامية إلى االستيراد بالرغم من أسعارها المرتفعة لتلبية الحاجيات الداخلية،

                                                 

 .م 2004للنشر والتوزيع، وائل دار ،اقتصادية ونظم مفاهيم عريقات، حربي الرحمن، عبد إسماعيل ( 1(
 ( د. رمزي زكي، عالقة التضخم بالتراكم الرأسمالي في البالد اآلخذة في النمو، مصدر سابق.9)
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أما التضااااااخم الداخلي أو المحلي فهو نتيجة ضااااااعف اإلنتاج وقلة الموارد المحلية تجاه التوجهات التنموية للدول  

لى تغطية نفقاتها غير المغطاة من اإليرادات بالتمويل بالعجز )االسااتدانة من النامية بصاافة عامة، وقد تميل الدول إ

الجهاز المصاارفي( مما يؤدي إلى زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع مضااطرد متواصاال 

 (2) في أسعار السلع.

 مفهوم التنمية االقتصادية

اإلجراءات تخذ عن قصد من شأنها زيادة الدخل القومي الحيقي التنمية االقتصادية عبارة عن مجموعة من 

   (1) خالل فترة زمنية معينة بمعدل أكثر من زيادة نمو السكان

وحتى يمكن  (9) الجوانب، لها ركائزها االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والسياسية. متعددةإذا فهي عملية 

لموجودة ا والمشاكل والسياسات والتوجهاتتحقيق التنمية االقتصادية من خالل تلك الركائز يلزم اإللمام بالمؤثرات 

 في المجتمع. 

ويختلف مفهوم التنمية االقتصادية حسب اختالف المعاير أو المؤشرات المستخدمة. فبالنسبة للمؤشرات 

قدرة االقتصاد القومي على تحقيق النمو االقتصادي، أي تحقيق زيادة سنوية في التقلدية، تعني التنمية االقتصادية 

والمؤشر االقتصادي البديل اآلخر للتنمية هو قدرة االقتصاد القومي على تحقيق معدالت  (0) الناتج القومي اإلجمالي،

 ل الفردي  بالمعيار الحيقي،نمو في الدخل الفردي تفوق معدالت نمو السكان. هذا وتستخدم عادة معدالت نمو الدخ

 أي باستبعاد أثر التضخم النقدي كمقياس للتحسن االقتصادي للسكان، أو بكمية السلع و الخدمات المتاحة للفرد.

 تعريف التنمية االقتصادية 

"تحسنا على المستوى الفردي في مستويات  تعدت تعاريف التنمية، فمن المفكرين من يعرفها على أنها:

 (2) الكفاءة اإلنتاجية، وحرية اإلبداع، واالعتماد على الذات وتحيد المسؤوليات".المهارة، و

كما يعرفها البعض األخر من المفكرين " أن التنمية االقتصادية هي تقدم للمجتمع عن طريق استنباط أساليب 

 (6).ق تنظيمات أفضل"إنتاجية جيدة أفضل ورفع مستويات اإلنتاج من خالل إنماء المهارات والطقات البشرية وخل

ويعرفها آخرون بأنها" هي العملية التي من خاللها نحاول زيادة متوسط نصيب الفرد من الموارد المتاحة 

إجمال الناتج القومي خالل فترة زمنية محدة وذلك من خالل رفع متوسط  (0) لزيادة اإلنتاج خالل تلك الفترة ".

التنمية االقتصادية "هي العملية التي من خاللها تحقق زيادة في متوسط إنتاجية الفرد واستخدام وعلى العموم فإن 

                                                 

 (  المرجع السابق.1)
 .64، ص الطبعة الرابعة ت دار وائل للنشر عمان ،مبادئ االقتصاد الكلي م( ، 9881)احمد،الرفاعي،خالد واصف ،  لوازنيا(  9)
  19ص 1964 ،، الطبعة الثانية االقتصاد الكلي ، النظرية والسياسة ، مايكل أيدجمان ،(  6)
 (  المرجع السابق.6)
 91ص ، م9889الطبعة األولى، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  مبادئ المالية العامة،حامد عبد العزيز دراز، (  1)
، 9819جامعة الخرطوم ، –، كلية االقتصاد  دورية ، ) تحليل استراتيجي لواقع االستثمار في السودان(د. يعقوب علي جانقي، (  4)

 11ص
 69، ص م9886، ، الدار الجامعية، اإلسكندريةمقدمة في االقتصاد العامسعيد عبد العزيز عثما، (  1)
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نصيب الفرد من الدخل الحيقي والتي تحدث من خالل تغيرات في كل من هيكل اإلنتاج ونوعية السلع والخدمات 

 (2) المنتجة إضافة إلى أحداث تغير في هيكل توزيع الدخل لصالح الفقراء".

ا "مجموعة من التبادالت التي تحدث في مجتمع يسعى لتحقيق نمو مدعم ذاتيا في مدة وتعرف التنمية أيضا، بأنه

   قصيرة من الزمن".

نستخلص ما سبق أن عملية التنمية االقتصادية تهدف إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية خاصة، وهذا يعتمد على 

التنمية اختيار اإلستراتيجية المالئمة للتنمية أمور عدة، أهمها زيادة االستثمار. وهنا يتعين على القائمين بعملية 

 االقتصادية التي تساعد على تطوير االقتصاد وتحقيق األهداف المطلوبة.

إن التقدم االقتصادي المتمثل في الزيادة السنوية في الناتج القومي اإلجمالي )النمو االقتصادي(، يعتبر شرطا مهما 

الشامل. فالتقدم االقتصادي يمثل الجانب المادي أو الكمي لعملية التنمية التي  ولكنه غير كاف لعملية التنمية بمفهومها

 البد أن ترافقها تحوالت نوعية اجتماعية وسياسية، من شأنها أن تدعم مسيرة التنمية.

تمدت عوبكل تأكيد فإن أساس التنمية االقتصادية هو االعتماد على الذات، فال يمكن أن تحقق التنمية المنشودة إذا ا 

الدولة بشكل كلي على استيراد كامل للتكنلوجيا وأدوات اإلنتاج. فالقدرة على صناعة وتطوير السلع اإلنتاجية تعتبر 

 الطريق الرئيسي السليم نحو التنمية االقتصادية الحقية.

 معوقات التنمية االقتصادية

 تواجه التنمية االقتصادية مجموعةً من المشاكل، منها:

اخلية وهي تمثل في عدم كفاية رؤوس األموال وتخلف وسائل اإلنتاج وكذلك الحلقة المفرغة للفقر. مشاكل د أوال:

حيث أن انخفاض مستوى الصحة يؤدي النخفاض مستوى المقدرة على العمل وبالتالي انخفاض مستوى اإلنتاجية، 

علقة ناك الحلقة المفرغة المتاألمر الذي يتمخض عنه انخفاض مستوى الدخل الحيقي، فانخفاض مستوى الصحة. وه

بانخفاض مستوى التعليم، إذ أن انخفاض مستوى التعليم يؤدي النخفاض مستوى المهارة الفنية وبالتالي إلى انخفاض 

 (1) مستوى الدخل فانخفاض مستوى التعليم.

اريع الالزمة لمشمشاكل خارجية: وتمثل في التبعية االقتصادية، حيث أن الحصول على اآلالت والمهارات  ثانيا:

التنمية االقتصادية يتم باستيرادها من الدول الصناعية. كما أن االستثمارات األجنبية في الدول العربية يكون 

 (9) المستثمرة.مردودها يعود أساسا للدولة 

 أهمها:وهناك مشاكل داخلية أخرى من 

نسبة التراكم في الدخل القومي ال تؤدي حتماً االدخار إن ارتفاع و انخفاض مستوى تراكم رأس المال واالستثمار

إلى حل مشكلة تمويل االستثمارات الضرورية، وال بد من األخذ بعين االعتبار كمية التراكم وخاصة في الدول 

 العربية.

                                                 

دراسة تحليلية للتطورات االقتصادية في السودان  – منهجية اإلصالح االقتصادي في السودان(  عبد الوهاب عثمان شيخ موسى، 2)
 14، صم9881شركة مطابع العملة السودانية،  –م، الباب الثاني، الخرطوم 9888-1918خالل الفترة 

 69، صم9888ـ الطبعة الثانية ، دار النهضة للعربية ـ القاهرة ،مبادئ االقتصاد الكلي صالح خصاونه ـ (  9)
  69ص (  المرجع السابق، 6)
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وفي مرحلة تحديث االقتصاد الوطن واستيراد التكنلوجيا، يّكون الحجم المطلق للتراكم أهم من مؤشر ارتفاع نسبة 

والمشاريع التي يتم إقامتها في دولة ما ولكن  المؤسساتالتراكم. أما عن االستثمارات الخارجية فهي عبارة عن 

. ونعني باالستثمار دائماً، ما يضاف المؤسساتراد أو بتمويل خارجي ومن قبل دولة أخرى، سواًء قام بذلك األف

إلى رصيد المجتمع من رأس المال مثل تشيد مباني سكنية جيدة، مصانع جيدة، آالت جيدة؛ وذلك فضالً عن أية 

 (2) إضافة إلى المخزون من المواد األولية والسلع تامة الصنع أو نصف المصنوعة.

لرأس المال يتزايد باستمار، حين يجب أن يتم استخدام كامل مدخرات األفراد إن عملية التنمية تحتاج إلى تراكم 

قد تكون الدول العربية الغنية بالنفط ال تعاني من هذ النوع من  -والمجتمع عن طريق خلق فرص كافية لالستثمار

اسي خرى. والسبب األسإال أن بقية الدول العربية تواجه هذه المشكلة التي تفاوت حدتها من دولة إلى أ -الصعوبات

العربية على حالة من الفقر ال تسمح لهم بمجرد التفكير  (1) في ذلك أن غالبية المجتمع في الدول التنمية االقتصادية.

باالدخار الذي يعتبر من أهم ركائز إن أهم ما يحتاج إليه المجتمع في بداية مسيرته التنموية هو تكوين بنية تحتية 

نشاء وتأسيس وحدات إنتاجية عصرية التي تقوم بتأمين السلع والخدمات الضرورية ألفراد مناسبة، إضافة إلى إ

المجتمع. وهذا يحتاج طبعاً إلى تخصيص جزء كبير من التراكم الرأسمالي المحلي  لالستثمار قصد استحداث 

ساسية. حتياجات المجتمع األوتطوير وسائل اإلنتاج المادية، التي تساهم في إنتاج السلع والخدمات األزمة لتلبية ا

فإن انعدام الموارد المالية، وضعف التراكم واالستثمار في الدول العربية المدينة يؤدي إلى عدم تمكن القطاع العام 

 (9) أو القطاع الخاص من بناء وتنفيذ المشروعات التنموية الجيدة.

 الناتج المحلي األجماليثانياً: 

خالل هذه الفترة الى المحافظة على االستقرار السياسي واالجتماعي هدفت السياسات المالية للدولة 

واالقتصادي وتحقيق معدالت نمو في الناتج المحلي االجمالي مرغوب فيه وتنفيذ اتفاقية قسمة الثروة وضبط ترشيد 

التوسع في برامج واالنفاق الحكومي وااللتزام بتوفير المخصصات المالية المحولة للواليات لتطبيق اتفاقيات السالم، 

 التنمية االجتماعية لمحاربة الفقر وزيادة االنفاق على القطاع الزراعي، والتركيز على البناء وتنمية المناطق المتأثرة

. عليه أتخذت الدولة العديد من السياسات لتحقيق (0)بالحرب واالستمرار في تطوير البنى التحتية وتشجيع االستثمار

 الغايات. 

لي االجمالي هو مجموع قيم السوق للسلع والخدمات النهائية المنتجة في الدولة خالل فترة زمنية الناتج المح

)عادة ما يكون عام(. تتعدد طرق حساب الناتج المحلي اإلجمالي، والطريقة المستخدمة في هذا التقرير هي القيمة 

مات الخدجارية مع استبعاد قيم السلع والنهائية من سلع وخدمات باألسعار ال المنتجاتالمضافة، أي جمع قيمة 

 اإلنتاجية.الوسيطة المشاركة في العملية 

 

 

                                                 

 06ص مقدمة في االقتصاد العامسعيد عبد العزيز عثما، (  1)
 60، صصالح خصاونه ـ مبادئ االقتصاد الكلي (  9)
 16، صباالقتصادي في السودان منهجية اإلصالحعبد الوهاب عثمان شيخ موسى،  (   6)
 .7002بنك السودان المركزي, التقرير السنوي السابع وأربعون, (  6)
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 ( 0215 – 0222للفترة )معدل الناتج المحلي اإلجمالي  (1جدول )

 

 1422- 1444المركزي المصدر: التقارير السنوية لبنك السودان 

، 1442، 1444(، نجد أن الناتج المحلي اإلجمالي قد حقق النسبة المستهدفة في األعوام 2بتحليل جدول )

بينما في بقية األعوام قد سجل انحراف عن النسبة المستهدفة  1420و 1429، 1440،143، 1446، 1449

ويتضح ذلك بخروج البترول  %0.3مستهدفة كانت بينما النسبة ال %2.3إذ بلغت النسبة  1422خاصة في العام 

كأقل  %2م. االحتياطي النقدي القانوني كأحد أدوات إدارة السيولة تتراوح ما بين 1422من الميزانية في العام 

م لفترة ثالثة أعوام  بينما تراوح 1422إلى  1429في األعوام  %22و نسبة  1424و 1443نسبة في األعوام 

ونسبة تمويل  %24. السيولة الداخلية للمصارف ظلت طيلة الفترة ال تتجاوز %20ي حدود في بقية األعوام ف

الناتج المحلي  البيان

اإلجمالي 

 المستهدف

معدل نمو 

الناتج المحلي 

اإلجمالي 

 الحقيقي %

االحتياطي 

القانوني 

المستهد

 ف

السيولة 

الداخلية 

 المستهدفة

نسبة التمويل 

بالمرابحات 

 المقررة

تمويل 

األسر 

 المنتجة

تمويل 

قطاعا

ت 

األولو

 ية

هامش 

تمويل 

المرابحات 

 المقرر

1444 6.5% 8.3 20% 10% 30% 7% 90% 18% 

2001 6.5% 10.8 12% 10% 30% 0 0 12% 

2002 7% 6.0 14% 10% 30% 10% 0 15% 

2003 5.8% 6.3 14% 10% 30% 10% 0 12% 

2004 6.5% 5.1 12% 10% 30% 10% 50% 10% 

2005 8.3% 5.6 14% 10% 30% 10% 50% 10% 

2006 10% 9.9 13% 10% 30% 10% 50% 10% 

2007 10% 10.9 13% 10% 30% 12% 50% 12% 

2008 8% 6.4 11% 10% 30% 12% 50% 10% 

2009 6% 5.9 8% 10% 30% 12% 50% 9% 

2010 6% 5.2 8% 10% 30% 12% 70% 9% 

2011 4.9% 1.9 11% 10% 30% 12% 70% 12% 

2012 2% 1.4 13% 10% 30% 12% 70% 12% 

2013 3.6% 4.4 18% 10% 30% 12% 70% 12% 

2014 2.6% 3.6 18% 10% 30% 12% 70% 12% 

2015 6.3% 4.9 18% 10% 30% 12% 70% 12% 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السادس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                      547  

ISSN: 2706-6495 

 

، وتمويل األسر %22إلى  %3بهامش ربح تراوح ما بين  %94المرابحات من إجمالي السقوفات المصرفية كان 

  %04إلى  %24تمويل قطاعات األولوية في مدي ما بين  . أما%21إلى  %0المنتجة في حدود 

 (.1442عار الثابتة )محسوبا على أساس أسعار سباأل اإلجمالي( الناتج المحلي 1ضح الجدول رقم )يو

 (0جدول رقم )

 الناتج المحلي األجمالي الحقيقي حسب األنشطة االقتصادية

 1442 1440 القطاع

معدل  القيمة  

 النمو%

نسبة 

 المساهمة%

معدل  القيمة 

 النمو%

نسبة 

 المساهمة%

 92.3 2.2 2.00 96.1 1.0 2.49 أ/ الزراعة

 23.1 6.0 0.22 23.2 3.0 0.10 / الشق النباتي2

 24.2 0.1 1.20 24.0 9.2 1.90 الزراعة اآللية

الزراعة المطرية 

 اآللية

4.12 -29.2 4.3 4.11 0.2 4.3 

الزراعة المطرية 

 التقليدية

2.20 6.1 2.2 2.11 0.4 2.1 

 1.9 2.3 4.29 1.9 9.2 9.03 الغابات وأخرى

 26.0 9.0 9.39 20.2 1.2 9.03 / الشق الحيواني1

 26.0 9.0 9.39 20.2 1.2 0.90 الثورة الحيوانية

 92.0 4.2 0.04 99.4 19.1 0.62 ب/ الصناعة

 22.2 9.3- 0.09 14.2 91.4 0.00 التعدين والمحاجر

 22.1 0.4- 0.13 14.2 99.1 4.20 البترول

 4.6 - 4.20 4.6 1.4 2.64 أخرى

 0.0 2.0 2.00 0.1 29.3 4.94 الصناعة التحويلية

 2.0 29.9 4.90 2.0 0.4 4.29 الكهرباء والمياه

 9.2 0.1 4.23 9.0 26.2 6.20 البناء والتشييد

 91.0 21.6 0.01 94.2 0.4 1.00 ج/ الخدمات

 21.0 14.6 10.20 22.2 3.0 11.12 الخدمات الحكومية

 14.2 2.4 2.012.3 23.0 6.2 0.460.2 الخدمات األخرى

النتاج المحلي 

اإلجمالي باألسعار 

 الثابتة

34.990.4 24.1 244.4 214.090.4 6.4 244.4 

مخفض الناتج المحلي 

 اإلجمالي

      

الناتج المحلي 

اإلجمالي باألسعار 

 الخارجية

      

 المصدر: وزارة المالية واالقتصاد الوطني
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عام  %24.1الثابتة قد انخفض من  باألسعاراإلجمالي  الناتج المحلي( أن منو 1يتضح من الجدول رقم )

 . %4.2إلى  %19.1من  الصناعيمعدل منو القطاع  انخفاض، وذلك بسبب  1442عام  %6.4إلى  1440

 القطاع الزراعي : -أ 

عام  %96.1انخفضت مساهمة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني في الناتج المحلى اإلجمالي من 

عام  %2.2إلى  1440عام  %1.0معدل النمو في القطاع من  ارتفع. بينما 1442عام  %92.3إلى  1440

عة المطرية اآللية والزرا 1442عام  %9.2، ويعزى ذلك االرتفاع في معدل نمو الزراعة المروية من 1440

معدل منو الزراعة المطرية  ارتفع، كما 1442عام  % 0.1الي  0.2الي  1440عام  %19.2من سالب 

عام  %9.4. وانخفض معدل نمو الغابات وأخرى من 1442عام  % 0.4إلى  1440عـام  %6.1من  التقليدية

 . 1442عام  %2.3إلى  1440

 القطاع الصناعي : -ب 

،  1442عام  %4.2الى  1440عام  %19.1لقطاع الصناعي إنخفاضا ملحوظا من إنخفض معدل نمو ا

 1440عام  %91.4ويعزي ذلك النخفاض البترول مما أدى إلى إنخفاض معدل نمو قطاع التعدين والمحاجر من 

 %14.2، كما انخفضت نسبة مساهمة هذا القطاع في النانج المحلي اإلجمالي من 1442عام  %9.3الى سالب

إلى  1440عام  %1.2. أما معدل نمو الثروة الحيوانية ، فقد إرتفع من  1442عام  %22.2إلى  1440 عام

 .1442عام  9.0%

 : الخدماتقطاع  -ج 

 % 91.0إلى  1440عام  %94.2ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلى اإلجمالي من 

 1440عام  %6.2،  %3.0الحكومية والخدمات األخرى مننتيجة لالرتفاع في معدل نمو الخدمات  1442عام 

 على التوالي 1442عام  %14.6،% 2.4إلى 

( يوضح معدل نمو عرض النقود ومعدل التضخم كأهم متغيرات لها عالقة وداللة بأدوات إدارة 1الجدول )

 السيولة وبالسياسة النقدية والتمويلية.

 اإلجمالي:الدخل القومي 

 ،العام الدولة خاللالي عبارة عن مجموع قيم السوق للسلع والخدمات النهائية المنتجة في الدخل القومي اإلجم

 ومدفوعات األجانب. بالخارجالوطنية  اإلنتاجعوامل  التإلي صافي متحص باإلضافة

 (3جدول )

 الدخل القومي اإلجمالي الحقيقي

 1442 1440 القطاع

 19.20 11.12 22/2321الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 

 (2.09) (1.23) 22/2361المتحصالت والمدفوعات غير المنظورة بأسعار  يصاف

 12.22 12.41 +ب(2الدخل القومي اإلجمالي )

 %6.4 %24.1 معدل النمو السنوي %

 المصدر: وزارة المالية واالقتصاد الوطني
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قد إنخفض    2321/ 22بأسعار عام  1442( أن معدل نمو الناتج القومي اإلجمالي لعام 9يوضح الجدول رقم )

 اإلجمالي لمحليا الناتجو نم، ويعزي ذلك إلى انخفاض معدل 1442 عام %6.4إلى  1440عام  %24.1من 

باإلضافة إلى ارتفاع طفيف في متوسط سعر  1442عام  %6.4إلى  1440عام   %24.1باألسعار الثابتة من 

وذلك  1442جنيه عام  1.4342إلى  1440عام  1.4223ريكي من صرف الجنيه السوداني مقابل الدوالر األم

مليون دوالر  0،010.324والمدفوعات غير المنظورة من    المتحصالتبالرغم من إنخفاض العجز في صافي 

 تحويالت القطاع الخاص من الخارج. االرتفاعنسبة    1442عام عام مليون دوالر 

تحقيق االستقرار المالي والنقدي في ظل نظام مصرفي مزدوج، فقد  م إلى1442هدفت السياسة النقدية في عام 

مليون   8,229.4( وانخفضت الواردات الي %31.4بنسبة زيادة  )  11,670.5ارتفعت قيمة الصادرات إلى 

مليون ألول مرة   3,441.1( وقد حقق الميزان التجاري لهذا العام كذلك فائضا بلغ%6.1دوالر بنسبة انخفاض )

 1443إال أن هذا الفائض لم يستمر في  العام التالي  م. 1440عنه في عام  %32.0م بنسبة تغير 1444لعام منذ ا

 ( نتيجة النخفاض حصيلة الصادرات إلى%120.2مليون دوالر بمعدل فرق )  694.3بل تحول إلى عجز بلغ  م،

لية العالمية على أسعار وكميات ( بسبب آثار األزمة الما%32.9مليون دوالر بمعدل انخفاض بلغ ) 7,833.7

البترول المصدرة وهو ما يعكس خطورة اعتماد االقتصاد على صادرات سلعة واحدة وبشكل خام. قيمة الصادرات 

 (.%3.6( وكذلك الواردات ولكن بنسبة طفيفة )21.95األخرى ارتفعت بنسبة )

( نتيجة %163مليون دوالر بنسبة زيادة )  2,564.9فائضا مقدرا بلغ 1424سجل الميزان التجاري في عام 

( إذ بلغت %9.6مليون دوالر وازدادت الواردات بنسبة قليلة ) 11,404.3الرتفاع حصيلة الصادرات إلى 

 مليون دوالر.  8,839.4

مليون دوالر بالرغم  1,471.2بقيمة م 1422استمر تحقيق الفائض في الميزان التجاري ولكن بحجم اقل في عام 

م وانخفاض قيمة 1424( عن العام %22.2مليون دوالر بنسبة )  9,598.6فاض حصيلة الصادرات إلى من انخ

 (.%2.2مليون دوالر بنسبة )  8,127.2الواردات إلى 

بينما ارتفعت الصادرات  1424( عنها في عام %92.2م انخفضت الصادرات البترولية بنسبة )1422في العام  

 1421م. السياسة النقدية لبنك السودان المركزي للعام 1424( عن عام %191ت )األخرى بنسبة كبيرة جداً بلغ

( والذي هدف إلى معالجة اآلثار 1420- 1421استندت على أهداف البرنامج االقتصادي الثالثي للدولة )

ارد ( من مو%34االقتصادية السالبة الناتجة عن انفصال جنوب السودان وخروج البترول الذي يمثل أكثر من )

الدولة من النقد األجنبي وقد اثر ذلك الخروج تأثيرا كبيرا على الميزانية العامة للدولة وأدى إلى اختالل التوازن 

م على 1421االقتصادي وانخفاض سعر الجنيه السوداني وارتفاع معدالت التضخم. ركزت السياسة النقدية لعام 

لمصرفي من أجل توفير التمويل الالزم للنشاط االقتصادي حشد الموارد واستقطاب المدخرات إلى داخل الجهاز ا

 1421بالتركيز على تمويل وإنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الثالثي وهو برنامج اقتصادي إسعافي لألعوام 

، يسعى البرنامج الثالثي إلى دعم التوسع في إنتاج وتصنيع وتصدير ثمان سلع اربح منها إلحالل 1420و 1429-

دات وهي: القمح، السكر، األدوية والحبوب الزيتية واربح منها لزيادة الصادرات وهي: القطن، الصمغ الوار

  العربي، الثروة الحيوانية والمعادن،
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كما نصت السياسة النقدية على رفع القيود عن فتح فروع المصارف التجارية وتبسيط إجراءات فتح الحسابات 

للعمالء وفتح فروع لبنك السودان في كل الواليات والتوسع في نشر الخدمات المصرفية االلكترونية. أدت هذه 

ت لعجز وشراء بنك السودان للذهب حيث بلغاإلجراءات إلى توسع كبير في عرض النقود نتيجة لتمويل الحكومة با

م أي بنسبة 1422مليون جنيه في عام   29,526بدال عن  1421مليون جنيه في عام   44,093الودائع المصرفية 

(. األداء الفعلي كان مخالفا للتوقعات مما اضطر بنك السودان المركزي إزاء هذا العجز الكبير في %03زيادة )

دني الحاد في موارد البالد من النقد األجنبي إلى اتخاذ عدة إجراءات تمثلت في رفع نسبة الموازنة العامة والت

، أيضا 1421( خالل ثالثة اشهر من ابريل إلى يوليو %22( ثم إلى )%22( إلى )%29االحتياطي القانوني من )

نبية، بيع وشراء العمالت األجعمد بنك السودان إلى تنفيذ عدد من عمليات السوق المفتوحة وتنفيذ عدد من عمليات 

مليون جنيه بنهاية عام  1،444نتج عن هذه اإلجراءات إن بلغت االستدانة المباشرة للحكومة من البنك المركزي 

(. كما أن مشتريات %99م إي بنسبة زيادة في تمويل العجز بلغت )1422مليون جنيه عام  2،244م مقابل 1421

مليون جنيه  1،102م مقارنة بـ 1421مليون جنيه بنهاية عام   1,157.8ة بلغت البنك المركزي من األوراق المالي

مليون جنيه مقارنة   4,280م. إن التوسع في شراء وتخصيص عائدات ذهب التنقيب األهلي بلغ1422بنهاية عام 

ي عرض م. إن األثر المباشر لهذه اإلجراءات أدي إلى توسع ونمو كبيرين ف1422مليون جنيه عام  622.2ب 

(، كل هذه األسباب أدت إلى انخفاض قيمة %22مقارنة بالمستهدف ) 1421( بنهاية عام %04.1النقود بلغ )

الجنيه السوداني وتزايد الفجوة في أسعار الصرف في السوق الموازي. ومن اجل  دعم سياسات النقد األجنبي أوقف 

صصة للمصارف التجارية من أجل إجبارها على بنك السودان ضخ النقد األجنبي للصرافات وخفض النسبة المخ

جذب موارد النقد األجنبي، كما قام البنك المركزي بترشيد استخدامات النقد األجنبي مثل السفر والعالج والدراسة 

م 1422مليون دوالر عام  010مما أدى إلى انخفاض مبيعات المصارف والصرافات لألغراض غير المنظورة من 

(. أيضاً قام البنك المركزي بإنشاء نظام الربط %02م بنسبة انخفاض بلغت )1421ر عام مليون دوال 111إلى 

الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد بينه والمصارف التجارية وإدارة الجمارك ووزارة التجارة للحد من 

بة من والطيران وتحديد نس تسرب الموارد النقدية بالعمالت األجنبية كما قام بجدولة تحويالت شركات االتصاالت

أرباحها إلعادة استثمارها في الداخل. أما فيما يتعلق بحصيلة الصادر فقد تم تعديل فترة االسترداد بالنسبة 

لالعتمادات المستندية والدفع ضد المستندات لتصبح شهراً واحداً بدالً عن شهرين وتحديد فترة شهر واحد لالحتفاظ 

ادر. كما قام البنك المركزي بتعديل الحافز )وهو نسبة يحددها البنك المركزي بحصيلة الصادر في حساب الص

تضاف لسعر الصرف المعلن عند بيع أو شراء النقد األجنبي من الصرافات والمصارف والبنك المركزي( 

جنيه للدوالر  1.604( وتخفيض سعر صرف البنك المركزي لمعامالت وزارة المالية من %22إلى )  %4.77من

 2.644إلى  1.222( مما أدى إلى انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني من %62بنسبة زيادة ) 0.932لى إ

(. إن الهدف من هذا اإلجراء %30جنيه للدوالر في المتوسط أي بنسبة انخفاض في سعر صرف الجنيه بلغت )

ري ستمرار.الميزان التجاهو تقريب الشقة بين سعر صرف الجنيه الرسمي مع السوق الموازي الذي ظل يتسع با

مليون دوالر  4,970.3م إلى عجز بلغ 1422مليون دوالر في عام   1,471.4تحول من فائض  1421في العام 

مليون دوالر  3,367.7م إلى 1422عام   9,598.6( نتيجة لتدهور قيمة الصادرات من %090.2بنسبة زيادة )

حسن الكبير في صادرات الذهب ويعتبر خروج البترول من ( بالرغم من الت%62م بنسبة كبيرة بلغت )1421عام 
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قائمة الصادرات نتيجة النفصال الجنوب هو السبب االساسي في اظهار عجز الميزان التجاري إضافة إلى ارتفاع 

 م.1421مليون دوالر عام   8,338إلى  8,127.2( من %1.6قيمة الواردات )

م بالرغم من ارتفاع 1429مليون دوالر عام  5,128.3 ع حتى بلغ استمر العجز في الميزان التجاري في االرتفا

(.في هذا العام ارتفعت حصيلة %01.1مليون دوالر بنسبة زيادة بلغت )  4,789.7حصيلة الصادرات إلى 

، أما الواردات فقد ارتفعت 1421مليون دوالر عام  329.2بدالً عن  9،409.1الصادرات غير البترولية إلى 

 (.%23مليون دوالر بنسبة زيادة ) 2،224.2 بزيادة مبلغ

( مليون 0،020.9، إال أن العجز ال زال مستمراً حيث بلغ )1420طرأ تحسن طفيف في الميزان التجاري في عام 

بنسبة  1429مليون دوالر في عام  2،026.2بدال عن  2،920دوالر نتيجة النخفاض صادرات البترول إلى 

(، كذلك الواردات انخفضت 9،430إلى  9،409.1ولية لم ترتفع بنسبة تذكر )من (. الصادرات البتر%12نقصان )

( مليون 6،993.0( لذا ظل العجز في الميزان التجاري مستمراً حتي بلغ )3،122.9إلى  3،322.2)من  قليالً 

 إذ بلغت( نتيجة لتدهور قطاع الصادرات البترولية وغير البترولية %99.9بنسبة زيادة ) 1422دوالر في عام 

مليون دوالر للصادرات غير البترولية ولم تتعدي جملة  1،202.2و 610.1جملة قيمة الصادرات البترولية 

 3،242.0( في حين أن الواردات زادت إلى %12.2مليون دوالر بمعدل تغير ) 9،263حصيلة الصادرات 

 م.1420و 1429ري لعامي ( كما هو مبين في مقارنة الميزان التجا%9.1مليون دوالر بنسبة زيادة )

( %99.9مليون دوالر بنسبة تغير ) 6،993.0استثناء فقد استمر عجز الميزان التجاري وبلغ   1422لم يكن العام 

( %29عن العام السابق كنتيجة حتمية لتدهور قيمة الصادرات عموما وفي قطاع البترول خاصة إلى أكثر من )

 واردات خصما على رصيد البلد من العمالت األجنبية. عن العام السابق واستمرار زيادة حجم ال

( نجد أن الميزان التجاري السوداني سجل عجزاً لمدة أحد عشر 0-0خالل فترة الدراسة ومن خالل تحليل الجدول )

م في 1443م باإلضافة لعام 1422م وحتى العام 1421م  ومن العام 1446وحتى العام  1442عاماً من العام 

م. خالل فترة الدراسة 1422م و 1424م، 1442م، 1440م و 1444فائض لفترة خمسة أعوام هي حين أنه سجل 

مليون دوالر بعجز  240،269مليون دوالر بينما قيمة الواردات  20،011كانت القيمة اإلجمالية للصادرات 

بظالل كثيفة من  النتيجة تلقيمليون دوالر. هذه  2،123مليون دوالر وبمتوسط عجز سنوي في حدود  14،202

االيجابي على  المركزي وتأثيرهاالشك حول مدي نجاح إدارة أدوات السيولة والسياسة النقدية لبنك السودان 

 مؤشرات االقتصاد الكلي ومنها الميزان التجاري، سعر الصرف والمستوي العام لألسعار.

بين  ربطأن تحاث الرياضية التي حاولت نموذج الفجوتين: ظهرت على ساحة الفكر االقتصادي بعض النماذج واألب

 مشكلة نقص الموارد المحلية في هذه الدولو بين العجز الحادث في موازينها التجارية. 

 (2) نالمشكلتي بين هاتينومن هذه النماذج نموذج الفجوتين. وهو أبسط النماذج و أكثرها داللة في تبيان العالقة 

 (.23، ص2322)زكي، 

 ويل تكوين رأس المال في كل اقتصاد بشكل عام يعتمد على المصادر الثالثة التالية:ويمكن القول أن تم

 . االدخار المحلي2

                                                 

 (  المرجع السابق.1)
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 . موارد التجارة الخارجية1

 . المنح والقروض واالستثمار األجنبي في الداخل )الموارد الخارجية للتمويل(.9

 ن األولين.إن مدى االعتماد على المصدر الثالث يعتمد على مدى كفاية المصدري

وتعاني اقتصاديات الدول النامية بشكل عام من نقص في الموارد الالزمة لبناء الهيكل اإلنتاجي لالقتصاد وينشأ عن 

 وهما: ذلك فجوتان تمثالن أهم صور االختالل في التوازن االقتصادي القومي. 

االستثمار( وتمثل في عدم كفاية االدخار المحلي  –وهي فجوة الموارد المحلية أو فجوة )االدخار  الفجوة األولى:

 المتاح لمواجهة متطلبات االستثمار المستهدفة.

وهي فجوة التبادل الخارجي )أو فجوة النقد األجنبي( وتمثل في عدم كفاية موارد التصدير في  الفجوة الثانية:

 د.مواجهة حاجات االستيرا

 وهذا ما يعرف بنموذج الفجوتين.

ومن خالل هذ النموذج يمكن إثبات أن هناك تطابقا بين فجوة الموارد المحلية )الفجوة بين االدخار واالستثمار( 

وفجوة التجارة الخارجية )الفجوة بين الصادرات والواردات( وان الفجوتين ال بد لهما أن تساويا خالل أي فترة 

 (2) ( :21، ص1429عودة، )أن مضت، أي 

 الصادرات( –االدخار( = )الواردات  –)االستثمار 

 يمكن إثبات المعادلة السابقة بالرجوع إلى معادلة الناتج المحلي األساسية هي:

Y = C + I+ X – M 

Y + M = C + I+ X ……………………………(1) 

 حيث أن:

Y)إجمالي الناتج المحلي :) 

M)الواردات من السلع والخدمات :) 

X):) الصادرات من السلع والخدمات 

C)االستهالك النهائي :) 

I)إجمالي االستثمار :) 

(: تعني أن حجم السلع والخدمات التي توضع تحت تصرف المجتمع خالل فترة  معينة والتي تكون من 2لمعادلة )

( Cاري )(، إنما تستخدم في ثالثة أغراض رئيسية وهي: االستهالك الجM( والواردات )Yالناتج المحلي )

 (. X( والصادرات )Iواالستثمار )

وحيث أن الناتج المحلي يولد دخالً مساويا له، وان هذ الدخل يستخدم في تمويل االستهالك الجاري وتكوين المدخرات 

 أي أن:

Y = C + S …………………………………(2( 

 

                                                 

 (  المرجع السابق.1)

http://www.ajrsp.com/


 م0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السادس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                      553  

ISSN: 2706-6495 

 

 (:1( ومعادلة )2من معادلة )

C + S = C + I+ X - M 

I – S = M – X …………………….(3( 

ن فائض الواردات عن الصادرات يظهر في صورة عجز في الميزان التجاري ضمن الحساب الجاري في ميزان إ

 ( أي أن:Fصافي لرأس المال األجنبي )عجز البد وان يمول عن طريق تدفق المدفوعات للدولة. وبالتالي فان هذا ال

M – X = F 

 ( تصبح كما يلي:9وبالتالي فان معادلة )

I – S = M – X = F ………………….(4) 

( تعني أن االستثمارات التي ينفذها االقتصاد القومي خالل فترة معينة بشكل زيد عما أمكن تدبيره 0إن المعادلة )

من المدخرات المحلية البد وان تم عن طريق إحداث فائض في الواردات، ويمول هذا الفائض عن طريق انسياب 

قومي خالل نفس الفترة. وهذا ما يقصد به أن )فجوة الموارد المحلية: صافي لرأس المال األجنبي إلى االقتصاد ال

االدخار المحلي( البد وان تساوى مع )فجـوة التجـارة الخارجية: زيـادة الواردات عن الصادرات(  –االستثمار 

لخارجية ( وقد ال تساوى الفجوتين فجوة الموارد المحلية وفجوة التجارة اEx-Postوذلك في أي فترة سابقة .)

ألن هناك العيد من العوامل المؤثرة في هذا التغير، فتغير أسعار الفائدة والدورات  لفترات مستقبلية منظورة

االقتصادية التضخم والكساد، وتغير السياسات وأنماط االستهالك وكذلك قرات االستثمار واالدخار وسياسات 

رين في الفترات المستقبلية الالحقة وكذلك تبدل ظروف االستيراد والصادرات ال تقوم بها نفس مجموعة المستثم

 (.0ص 2302األسواق الدولية تجعل من الفجوتين ال تساويان إال في األمد القصير، )زكي، 

 توصيف النموذج واختبار سكون متغيرات النموذج

يتضمن النموذج القياسي عدد من المتغيرات تم تحديدها من خالل األدبيات متمثلة في النظرية االقتصادية 

والدراسات التطبيقية وطبيعة المتغيرات االقتصادية السائدة في الفترة الزمنية تحت الدراسة. وتعتبر الخطوة األولي 

ير الذي يود دراسة ظاهرة اقتصادية معينة، وهي تعنى بالتعبواألساسية التي يقوم بها الباحث في االقتصاد القياسي و

هذه الظاهرة علي  علىالدراسة في صياغة رياضية وذلك لعكس العالقات المختلفة، ويطلق  الظاهرة موضععن 

 التالية:المستوى األكاديمي بمرحلة صياغة الفرضيات وهي تشتمل علي الخطوات 

 النموذج.تحديد متغيرات  -

 للنموذج.شكل الرياضي تحديد ال -

  للمعالم.تحديد القيم واإلشارات المسبقة  -

 توضيحية لمراحل توصيف النموذج الدراسة: يلي دراسةوفيما 

 تحديد المتغيرات  

ودان والذى في الس النمو االقتصادييتضمن النموذج المقترح لتقدير دالة التنمية االقتصادية على متغير 

 في التالي:ها من خالل الدراسات النظرية والتطبيقية وهي تتمثل يشتمل على معادلة تم تحديد

 معادلة التنمية االقتصادية:-2

 :االتيتشتمل على 
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 التنمية االقتصادية: أ/

 التابع.وهو يمثل المتغير 

 مستقل. االقتصادي( متغيرالنمو ) ب/

 للنموذج:الشكل الرياضي 

افية تُعطي معلومات ك للدراسة فإن النظرية االقتصادية ال عند مرحلة صياغة الشكل الرياضي للنموذج المقترح

بشأن الدالة المقترحة للتقدير ولذلك يتم االعتماد علي شكل االنتشار وأسلوب التجريب لألشكال الرياضية المختلفة 

 واالستفادة من الدراسات السابقة الختيار الشكل الرياضي الذي يعكس توصيف العالقات بصورة أقرب للواقع

النموذج  . وتبدأ صياغة هذاإلحصائية والقياسيةوأكثر تحقيقا" ألهداف الدراسة وذلك وفقا" للمعايير االقتصادية وا

الة واحد يكون شكل د ومتغير تابعونسبة لوجود متغير مستقل عدد من الدراسات السابقة  علىاد من خالل االعتم

 :يليالنموذج كما 

 التالية:صياغة النموذج وفقا" لألشكال الرياضية 

 / الدالة الخطية:2

 التالي:وهي الدوال الخطية والتي تأخذ الشكل الرياضي 

1----------FD +Ut1+ B 0ED=B 

 تأخذ الشكل التالي: اللوغريثمية والتي/ الدالة 1

1----------Log(FD) +Ut 1+ B0Log(ED)= B   

 حيث ان:

 ED (Economic Development)(         = 1xة  )التنمية االقتصادي

 FD (Foreign Debts)(                 = 2xإيرادات السياحة  )

 فحص وتقدير النموذج القياسي  للدراسة

وفيما يلي نتائج اختبارات جذور الوحدة لبيانات النموذج القياسي المستخدم باستخدام اختبار فيليب بيرون 

(Phillip&Peron عند مستوي معنوية )5% . 

 results of Unit Root testsنتائج اختبارات جذور الوحدة 

 ( 4جدول رقم )

 نتائج اختبار جذور الوحدة باستخدام اختبار )فيليب& بيرون( لمتغيرات الدراسة

 القيمة االختبارية %2القيمة الحرجة  المتغير

P&P 

 مستوى االستقرار 

 الفرق األول 4.070655- 3.5867- التنمية االقتصادية

 الفرق األول 4.215021- 3.5867- االقتصادي النمو

 (E-Viewsبرنامج )المصدر: إعداد الباحث باستخدام 

( والذى يعتبر أكثر دقة ألنه   يقوم    على  P&P( لقد تم استخدام اختبار )فيليب& بيرون0يتضح من الجدول رقم )

 بإستخدام طريقة  غير معلمية،ادخال  تصحيح  لالرتباط الذاتي  
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وما يميز  هذا  االختبار إنه  يأخذ في  اإلعتبار التغيرات  الهيكلية  للسلسلة  الزمنية، فهو ذو قوة  اختبارية  أكبر    

( في  أنه   ADFمن إختبار ديكى فولر المدمج لرفض فرضية  خاطئة  بوجود جذر الوحدة، حيث انه  يختلف عن )

يم  متباطئة  للفروق، والذي يأخذ  في  االعتبار  الفروق  االولي  للسلسة  الزمنية  باستخدام  اليحتوى  على  ق

( ويسمح بوجود متوسط صفرى واتجاه خطى للزمن. Non parametric correlationالتصحيح  غير المعلمي )

( لمتغير )التنمية %2وي معنوية )لذا من خالل الجدول أعاله لقد تم قبول فرضية التكامل من الدرجة األولى عند مست

( أكبر  -4.070655االقتصادية( باستخدام اختبار )فيليب& بيرون( حيث يتضح أن قيمة االختبار المطلقة للمتغير )

( مما يعني ان متغير )التنمية االقتصادية( مستقر -3.5867والبالغة ) %2من القيمة الحرجة عند مستوي معنوية 

النمو ( لمتغيرا )%2وكذلك تم قبول فرضية التكامل من الدرجة األولى عند مستوي معنوية )في فروقه األولى. 

( وهي أكبر من القيمة الحرجة عند 4.215021-( حيث يتضح أن قيمة االختبار المطلقة للمتغير بلغت)االقتصادي

مستقر في مستواه ولكنه  غير (النمو االقتصادي(، مما يعني ان متغير )3.5867-والبالغة ) %2مستوي معنوية 

 مستقر في فرقه االولى. 

 -السودان: في  االقتصاديةوالتنمية  النمو االقتصاديتقدير دالة 

م فقد تم استخدام نموذج االنحدار الخطى، حيث ت في السودان االقتصاديةعلى التنمية  النمو االقتصاديلتقدير دالة 

، وكان نموذج E-views)االقتصادي )إجراء كل العمليات الحسابية الخاصة بتحليل االنحدار باستخدام البرنامج 

 االنحدار المفترض في الصيغة التالية: 

tFD + U1+B0ED= B 

 حيث ان:

 ED=                    االقتصاديةالتنمية 

 FD=                     قتصاديالنمو اال

 Ut=                     العشوائيالمتغير 

لتقدير دالة التنمية االقتصادية، وبعد إجراء عدة محاوالت  (OLS)وسيتم اعتماد طريقة المربعات الصغرى

 وباستخدام النماذج الرياضية المختلفة جاءت نتائج التقدير كما هو موضح في الجدول التالي.

 ( 5جدول رقم )

 نتائج تقدير النموذج

 مستوي المعنوية tقيمة  األخطاء المعيارية للمعالم المعالم المتغيرات 

C 0.241561 0.661271 0.365298 0.7233 

 0.0004 5.506799- 0.050213 0.276511-                  النمو االقتصادي

 E.Viewsإعداد الباحث من نتائج التحليل باستخدام برنامج  المصدر:

Squared) 0.96                   F=42.61653   -(  R2R  

Prob (F.Statistic): 0.000004 

 DW: 1.6           White test: 0.379339 

ED = 0.241561-0.276511 FD 
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 :النموذج فيما يلي تقييم لنتائج تقدير

 النموذج وفقا" للمعيار االقتصادي:أوال" تقييم 

 ( 3جدول رقم )

 نتائج التقييم االقتصادي لدالة سعر الصرف

 التقييم االقتصادي قيم المعالم المتغيرات

C 0.241561  يتفق مع النظرية االقتصادية 

 يتفق مع النظرية االقتصادية 0.276511- النمو االقتصادي

( إن قيم وإشارات معالم الدالة تتفق مع النظرية االقتصادية والدراسات التطبيقية وذلك 2يتضح من الجدول رقم )

 النحو التالي. على

عندما تكون جميع  االقتصاديةقيمة التنمية  على( وهي قيمة موجبة وتدل 0.241561*قيمة الثابت بلغت ) 

 المتغيرات المستقلة تساوي الصفر.

النمو وجود عالقة عكسية بين  على( وهي قيمة سالبة وتدل 0.276511-بلغت ) النمو االقتصاديقيمة معامل * 

 .االقتصاديةوالتنمية  االقتصادي

 :ثانيا" الدالة النموذج وفقا" للمعيار اإلحصائي

 (6جدول رقم )

 نتائج التقييم اإلحصائي للدالة

 النتيجة مستوي المعنوية tقيمة  المتغيرات

C 0.365298 0.7233 داللة معنوية عدم وجود 

 وجود داللة معنوية 0.0004 5.506799- النمو االقتصادي

 المصدر: إعداد الباحث من نتائج التقدير

Squared) 0.96                  F=42.61653    -(  R2R 

Prob (F.Statistic): 0.000004 

 يلي:( لنتائج النموذج وفقا" للمعيار اإلحصائي ما 6يتضح من الجدول رقم )

  المقدرة:)أ( معنوية المعالم 

( للثابت t( وهذا ليس شرطاً ضرورياً حيث بلغت قيمة ))الثابتثبوت معنوية جميع المعالم في الدالة ما عدا  

-( )tفقد بلغت قيمة ) النمو االقتصادي(، أما فيما يختص بمتغير 0.7233( بمستوي معنوية )0.365298)

وهذه داللة علي وجود  %2قيمة مستوي الداللة المعنوية اقل من ( و 0.0004( بمستوي معنوية )5.506799

 (.قتصاديةالتنمية اإل( )كمتغير مستقل( والمتغير التابع )النمو االقتصاديعالقة احصائية ذات داللة معنوية بين )
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 :)ب( معنوية النموذج

)والقيمة االحتمالية الختبار  Fويتضح ذلك من خالل قيمة  %5ثبوت معنوية الدالة ككل عند مستوي معنوية  

(F.Statistic)  حيث بلغت قيمةF (42.61653بمستوي ) ( وهي اقل من مستوي المعنوية 0.000004معنوية )

(4.42) 

 )ج( جودة توفيق المعادلة:

( وهذا يعني 0.96علي جودة تقدير الدالة  حيث بلغ معامل التحديد ) Squared) -(R2Rيدل معامل التحديد 

مستقل ( تم تفسيرها من خالل التغيرات في المتغير الالتنمية االقتصاديةمن التغيرات في المتغير التابع  ) 96إن %

( من هذه التغيرات يمكن إرجاعها إلي متغيرات أخري غير موجودة في النموذج 0( بينما )%النمو االقتصادي)

مية ( والتنالنمو االقتصاديالعالقة بين ) ، وهذه داللة علي جودة توفيقالعشوائيالمتغير  فيولكنها مضمنة 

 االقتصادية.

 ثالثا" التقييم وفقا" للمعيار القياسي:

بعد أن اجتاز النموذج اختبارات النظرية االقتصادية واإلحصائية البد أن تجري عليه االختبارات القياسية أو ما 

ل وسوف يتم التأكد من المشاك القياس،مشاكل يعرف باختبارات الدرجة الثانية وذلك من خالل التأكد من عدم وجود 

 التالية:

 / اختبار مشكلة االرتباط الذاتي2

قيمة  نجد أن واتسون حيثتم التأكد من أن النموذج اليعاني من مشكلة االرتباط الذاتي من خالل اختبار ديربن   -

(DW) معيارية والتي تم تقديرها للنموذج موضع الدراسة تساوي أو تقترب من القيمة ال(S.V=2)  إذ بلغت قيمة ،

 ( في النموذج المقدر و تدل علي عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي للبواقي.D.W ( )2.6واتسون )–ديربن 

 أو )عدم ثبات تباين حد الخطأ( / اختبار مشكلة اختالف التباين9

الكتشاف مشكلة عدم ثبات تباين حد الخطأ إن النموذج المقدر اليعاني من وجود هذه  (White)ويدل اختبار ِ -

، إذ %2لمشاهدات النموذج غير معنوية إحصائيا عند مستوي الداللة  (Prob of F.Statistic)المشكلة حيث إن 

لتباين و نرفض ( أي عدم وجود مشكلة اختالف فى ا0H( وبالتالى نقبل فرض العدم )0.379339بلغت قيمتها )

  .(1Hالفرض البديل )

 وعليه نستنتج وفقا" لنتائج التقدير ما يلي:

االكثر دقةً  هيوالمستقل من الناحية النظرية إال أن الناحية الواقعية  التفسيرية للمتغيرمهما زادت أو انخفضت القيم 

تنمية ( و)الالنمو االقتصادي) بين الداللة اإلحصائيةوكذلك تشير  اتباعه،يمكن  اقتصاديوتعتبر ذات منطق 

  النموذج يعتبر ذو أهمية بالغة في التنمية االقتصادية في السودان. فيأن هذا المتغير المستقل  علىاالقتصادية( 

 الخاتمة وتشمل:

 أوالً: النتائج

 من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث:

الكبير في الديون الخارجية مما ترتب عليه ارتفاع في  عدم مواكبة الصادرات السودانية والتحويالت لالرتفاع .2

 نسبة النمو إلى الناتج المحلي اإلجمالي، والنمو المتناقض للنتاج المحلي اإلجمالي.
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ازدياد االقتراض من الدول المانحة، ساهم في إعاقة مشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية التي انتهجتها  .1

الثمانينات والتسعينات وذلك لتداخل الخطط االقتصادية وظهور المشاكل السياسية والحروبات البالد خالل فترة 

 األهلية التي هدمت االقتصاد السوداني من التوظيف األمثل للموارد المتاحة.

معدل نمو الصادرات ومعدل النمو االقتصادي كان لها آثاراً سالبة على الناتج المحلي اإلجمالي بحيث أن  .9

 الصادرات السودانية وتدهور الخدمات لها حجم مساهمة فعالة في تدني معدالت النمو. تذبذب

 ثانياً: التوصيات

 من أبرز التوصيات التي يمكن أن يوصي بها البحث ما يلي:

عدم الدخول في توقيع اتفاقية تجارية غير مدروسة والتي تستخدم في مشاريع غير تنموية لكي نتجنب جمود  .2

 اإلنتاج.الصادر وتدني 

 عمل دراسات الجدوى الالزمة للمشاريع التي سوف تمول بالقروض األجنبية. .1

 تشجيع االدخار المحلي الذي يحتاج إلى زيادة في سعر الفائدة المحلي في إطار إصالح االقتصاد. .9
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