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معلومات المقالة

تهددف هده الدراسدة الدي تحليدل سياسدات النقدد األجنبدي ودورهدا فدي تجدارة السدودان الخارجيدة خدالل الفتددرة
م حيث تعتبر سياسات النقد األجنبي من األدوات الضرورية للسياسة النقدية التدي يقدوم بهدا بند2012 – م2002
.السدودان المركدي لمدا لهدا أثددر علدى تمويدل الصدادرات والدواردات التددي تدثثر بددورها علدى التجدارة الخارجيددة
ولإلجابددة علددى تسدداتالت الدراسددة اعتمددد الباحددث بالنسددبة لإلطددار النظددر للدراسددة علددى األدبيددات والدراسددات
 وفدي ذلد تد وضد عددد.السابقة ذات الصلة أما اإلطار العملي فقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلدي
مددن الفددرو تمثلددت فددي وجددود عالقددة ذات داللددة إحصدداةية بددين سددعر الصددرف وكددل مددن التمويددل اليراعددي
والصناعي وتمويل قطاع التجارة الخارجية وإجمالي التمويل المصرفي الممنوح وحجد الدواردات والصدادرات
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتاةج أهمهدا أن هندا عالقدة عكسدية بدين سدعر الصدرف وكدل مدن التمويدل اليراعدي
والصناعي وتمويل قطاع التجارة الخارجية وإجمالي التمويل المصدرفي الممندوح والدواردات والصدادرات كلمدا
ارتف سعر الصرف ينخفض حج التمويل المصرفي الممنوح للقطاعات أعال وأوصت الدراسة بعدة توصيات
منها العمل على تمويل القطاع الصناعي بالشكل المطلوب حتى يثد دور األساسي فدي تمويدل تجدارة السدودان
.الخارجية وكهل العمل على زيادة التمويل المصرفي لكل من القطاع اليراعي وقطاع التجارة الخارجية
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An analytical study of foreign exchange policies and their impact on foreign trade in Sudan
2005 - 2018
Elsiddig Yousif Mohammed Mousa *
Economics College of Sudan University
Abstract
This study aims to analyze the foreign exchange policies and their role in the foreign trade of Sudan during the period
2005 – 2018. Therefore, the foreign exchange policies are necessary tools of monetary policy issued by the Central
Bank of Sudan because of its impact on the financing of exports and imports, which in turn affect the foreign trade.
To answer the study questions, the researcher has developed a theoretical framework through an in-depth literature
review. Establishing a number of assumptions represented in the presence of a statistically significant relationship
between the exchange rate and both agricultural and industrial financing and foreign trade sector financing, and the
total granted bank financing and the volume of imports and exports The study reached several results, the most
important of which is that there is an inverse relationship between the exchange rate and both agricultural and
industrial financing and foreign trade sector financing, and the total bank financing granted, imports and exports, the
higher the exchange rate, the less the amount of bank financing granted to the sectors above The study recommended
several recommendations, including working to finance the industrial sector in the required manner in order to play
its primary role in financing Sudan's foreign trade, as well as working to increase bank financing for both the
agricultural sector and the foreign trade sector. Finally, this study can help the policy makers in designing accurate
plan which help in increasing the national income the development of Sudan, beside enhancing the Sudan library by
precise information about foreign trade.
key words : Foreign Fund , External Trade , Monetary Policy , Exchange Rate , Industrial Financing.
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المقدمة

فروض الدراسة

تكمن المشكلة في محدودية دور الجهداز المصدرفي فدي تمويدل
النشدداط االقتصدداد وتعدددد أدوات السياسددة النقديددة وحداثددة فتددرة
التعامدددل بهدددا فدددي توجيدددا االقتصددداد وارتفددداع درجدددة حساسددديتها
للمتغيددرات الخارجيدددة جددراج انتهدددا الحكومددة سياسدددة التحريدددر
االقتصدداد خددالل الفتددرة (2002م ـ 2012م) ولددها تحدداول هدده
الدراسة اإلجابة على التساتالت االتية:

تسعى الدراسة الى اختبار الفرضيات التالية :






هددل توجددد عالقددة بددين التمويددل المصددرفي للقطدداع اليراعددي
وسعر الصرف؟
هددل توجددد عالقددة بددين التمويددل المصددرفي للقطدداع الصددناعي
وسعر الصرف؟
هدددل توجدددد عالقدددة بدددين التمويدددل المصدددرفي لقطددداع التجدددارة
والخارجية وسعر الصرف؟
هدددل أثدددرت سياسدددات النقدددد االجنبدددي علدددى تجدددارة السدددودان
الخارجية؟

أهمية الدراسة
تتمثدددل فدددي دراسدددة وتحليدددل سياسدددات النقدددد األجنبدددي وسدددعر
الصددرف وأثرهمددا فددي تمويددل تجددارة السددودان الخارجيددة خددالل
الفترة من (2002ـد  )2012وذلد مدن خدالل التحليدل االقتصداد
واإلحصاةي خالل الفترة .2012 - 2002
أهداف الدراسة
 معرفددة أثددر سددعر الصددرف علددى التمويددل المصددرفي للقطدداع
اليراعي.
 توضدديع عالقددة سددعر الصدددرف بالتمويددل المصددرفي للقطددداع
الصناعي.
 تحديد عالقة سعر الصرف بتمويدل المصدرفي لقطداع التجدارة
الخارجية.








توجد عالقة ذات داللة إحصاةية بدين سدعر الصدرف والتمويدل
المصرفي للقطاع اليراعي.
توجد عالقة ذات داللة إحصاةية بدين سدعر الصدرف والتمويدل
المصرفي للقطاع الصناعي.
توجد عالقة ذات داللة إحصاةية بدين سدعر الصدرف والتمويدل
المصرفي لقطاع التجارة الخارجية.
توجد عالقة ذات داللة إحصاةية بدين سدعر الصدرف واجمدالي
التمويل المصرفي.
توجددد عالقددة ذات داللددة إحصدداةية بددين سددعر الصددرف وحج د
الواردات.
توجددد عالقددة ذات داللددة إحصدداةية بددين سددعر الصددرف وحجد
الصادرات.

منهج الدراسة
تعتمدددد الدراسدددة علدددى اسدددتخدام المدددنهج الوصدددفي التحليلدددي
والمنهج القياسي ودراسة الحالة
متغيرات الدراسة:
)AG+ IN +CM +TF+X+M= F (EX
• المتغيرات التابعة .1:التمويدل المصدرفي للقطداع اليراعدي .2
التمويل المصرفي للقطاع الصناعي.
• التمويدددل المصدددرفي لقطددداع التجدددارة الخارجيدددة  .4التمويددددل
المصرفي للواردات والصادرات.
• المتغير المستقل :سعر الصرف.
بناء نموذج الدراسة

 تفسدددددير العالقدددددة بدددددين سدددددعر الصدددددرف وحجددددد الدددددواردات
والصادرات.
الشكل رق ( )1يمثل انموذ الدراسة ويوضع العالقات المهكورة في فرضيات الدراسة
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حدود الدراسة
 الحدود الزمانية  :خالل الفترة 2002ـ.2012
 الحدود المكانية  :الجهاز المصرفي السوداني.

أوصددت أيضددا باالهتمددام بيراعددة الددهرة حتددى يحقددق فدداةض
يستفاد منا في الصادر.
اتطار النظري

مصادر البيانات

اوت  :التجارة الخارجية

تعتمدددد الدراسدددة علدددى المصدددادر الثانويدددة والتدددي مدددن أهمهدددا
المراج والتقارير السدنوية لبند السدودان المركدي وللمصدارف
محل الدراسة.

المقصود بمصطلع “التجارة الخارجية” في ذل الشثن الكثير
من مصطلحات العلوم االجتماعيدة وذلد لتبداين الكبيدر فدي الدرأ
حدددول نطدددان مضدددمونة والصدددور التدددي يتددد لف منهدددا وفدددي هدددها
الخصون يمكن التفرقة بين مصطلع التجدارة الخارجيدة بمعناهدا
الضدديق ومصددطلع التجددارة الخارجيددة بمعناهددا الواسدد فيغطددي
مصدددطلع ا لتجدددارة الخارجيدددة كدددل مدددن الصدددادرات و الدددواردات
المنظدددورة والغيدددر منظدددورة فدددي حدددين يغطدددي مصدددطلع التجدددارة
الخارجيددددة بددددالمعني الواسدددد كددددال مددددن الصددددادرات والددددواردات
المنظددورة السددلعية الصددادرات و الددواردات الغيددر منظددورة وقددد
أتجددا بعددض الكتدداب إلددي اسددتخدام اصددطالح التجددارة الخارجيددة
للداللة على النطان الضيق لها بينما انطلق مفهوم التجدارة الدوليدة
للداللة علي التجارة الخارجيدة بدالمعني الواسد (عفيفدي : 2010
.)22-22

الدراسات السابقة
 دراسة بدرالدين عبد الرحمن( )5002الدور التنموي للتجاارة
الخارجية في الادول النامياة باالتر يز علاس الساودان - 0990
 : )5002رسالة ماجستير جامعة السودان كلية التجارة هددفت
الدراسدددة الدددي تحليدددل الددددور التنمدددو للتجدددارة الخارجيدددة تددد
استخدام المدنهج االسدتقراةي فدي اسدتخالن النتداةج مدن خدالل
البيانددات بعددد تحليلهددا باسددتخدام قواعددد اإلحصدداج واالقتصدداد
القياسددي والنظريددة االقتصددادية وخلصددت الددي ان هنددا دور
جوهر وحيدو للتجدارة الدوليدة فدي البلددان االقدل نمدوا مثدل
السودان واوصت بتشجي الصادرات وتقليدل الدواردات للسدل
الكمالية(الرحمن .)21 :2012
 دراسة عباد الغفاار أثار التمويال بالمرابحاة علاس الربحياة فاي
المصاااارف الساااودانية( عاااا ( :)5002هددددفت الدراسدددة الدددى
معرفدددة أثدددر التمويدددل بالمرابحدددة علدددى الربحيدددة فدددي البندددو
السددودانية ومعرفددة أثددر التمويددل بالمرابحددة علددى السدديولة فددي
البنو على المدى الطويدل وتمثلدت مشدكلة الدراسدة فدي تدثثير
التمويدل بالمرابحددة علددى الربحيددة فددي البنددو السددودانية والتددي
تمثلت في إحجام البنو عن تقدي التمويل بها نسبة للتعثدر فدي
السداد وتوصلت الدراسة إلى أن التمويل بالمرابحة يثدى إلدى
زيددددادة االربدددداح فددددي البنددددو السددددودانية وأوصددددت الدراسددددة
بضرورة استخدام صيغة المرابحة في عمليات التمويل(الشديخ
.)2002
 دراسة (العبد( :)5009األمن الغذائي في السودان ودوره في
سااد الفجااوة اتنتاجيااة وةيااادة اتنتاااج المحلااي  :هدددفت هدده
الدراسددة لمعرفددة األمددن الغددهاةي فددي السددودان ودور فددي سددد
الفجددوة االنتاجيددة وزيددادة االنتددا المحلددي ت د اسددتخدام المددنهج
االسددتقراةي فددي اسددتخالن النتدداةج مددن خددالل البيانددات بعددد
تحليلهددددا باسددددتخدام قواعددددد اإلحصدددداج واالقتصدددداد القياسددددي
والنظريددة االقتصددادية .توصددلت الدراسددة إلددى نمددوذ قياسددي
يوضددع أه د العوامددل التددي تددوثر علددى الطل د علددى السددلعتين
والتددي هدددي فددي تيايدددد مسدددتمر .أوصددت الدراسدددة :بضدددرورة
االهتمام بيراعة القمع حتى يحقدق إنتاجيدة عاليدة وسدد الفجدوة
الغهاةية بييادة اإلنتا المحلي وتوفير المخديون الكدافي وكمدا

وهددي مددا تعددرف اصددطالحا بالمعددامالت االقتصددادية الدوليددة
وتنقس كما هو واضدع ألدي حركدات السدل والخددمات بدين الددول
المختلفة فالتجارة الدولية بهها المفهوم لها جهور تاريخية بدأت م
اإلنسان م دخولا في التجمعات اإلنسانية وما نريدد توضديحا هدو
أن التجددارة الدوليددة ليسددت بددالمفهوم الحددديث الدده يعرفددا اإلنسددان
األول مرة ولكن الحديث فيا هو تطور مضدمونة و وسداةلة بشدكل
يتماشدددى مددد التطدددورات التدددي حصدددلت وتحصدددل علدددى النظدددام
االقتصاد العالمي والعالقات االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية
الدولية فحركة التبادل التجار بددأت بمفهدوم بسديا مالمقايضدةم
بدون تعقيد في وساةل تنفيه والظروف التي تحك العمل على هها
األساس(يونس .)11 :1926
وانطالقا مما سبق نستطي أن نعرف التجدارة الخارجيدة بثنهدا
م أحدددد فدددروع علددد االقتصددداد التدددي تخدددتال بدراسدددة المعدددامالت
االقتصادية الدوليدة ممثلدة فدي حركدات السدل والخددمات ورتوس
األمددوال بددين الدددول المختلفددة فضددال عددن سياسددات التجددارة التددي
تطبقها دول العدال للتدثثير فدي حركدات السدل والخددمات ورتوس
األموال بين الدول المختلفة.
ثانيا  :أهمية التجارة الخارجية
تقوم التجارة الدولية علدى أسداس وجدود الفدرون المختلفدة فدي
اإلمكانيات والموارد الطبيعية والظدروف الجغرافيدة المختلفدة بدين
.)14: 1992
الدول (عو
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كمدا تقدوم التجدارة الخارجيدة علددى أسداس مبددأ التخصدال وتقسددي
العمل الدولي والقاة في أ اقتصاد لهل ال يمكن أن يعدي الفدرد
آو المجتم د بمعدديل عددن حيددر بحيددث أنددا لددن ول د يسددتطي إنتددا
سلعة أو مجموعة من السل أال بالتعاون مد دول العدال األخدرى
فلهل تلع التجارة الخارجية دوراً هامدا ً فدي معظد االقتصداديات
الدوليددة فتددوفر لالقتصدداد مددا يحتاجددا مددن السددل والخدددمات الغيددر
متدددوفرة محليدددا ً مدددن خدددالل نشددداطات االسدددتيراد والتصددددير (عدددي
العرب  .)12 :1992وللتجارة الخارجية دور متميي األهمية فدي
حياتنا االقتصادية فقد أزداد حجد التجدارة العالميدة خدالل الثالثدين
سنة األخيرة ول تكن الييادة مطلقة في الحج والقيمدة فقدا بدل قدد
أزادت أيضدددا ً أهميدددة التجدددارة بالنسدددبة للنددداتج المحلدددي اإلجمدددالي
( )GDPوبالنسددددبة للمثشددددرات االقتصددددادية األخددددرى الخاصددددة
بمستوى األداج(هيلر .)22 :1927
ويمكدددن القدددول أن التجدددارة الخارجيدددة والتخصدددال الددددولي ال
يتصددل بحركددة تبددادل السددل بينهمددا وبددين دول العددال فحس د بددل
تتعدى ذل ألي حركة تبادل الخبدرات الفنيدة والتكنولوجيدة وتبدادل
عناصر العمل و انتقال رتوس األموال واالسدتثمارات الماليدة أ
أن التبادل يمثل لها جملة من العالقدات االقتصدادية الشداملة والتدي
تحتاجها الدول النامية وتحقق من خاللها مكاس وإيجابيدات تعدود
لها بالنف والفاةدة) وم ذلد لدل وجدود التجدارة الخارجيدة يشدكل
بريقا ً معييا ً للدول النامية لنقل التقنيات والمعدات واآلالت الحديثة
كمددا لددل وجودهددا مدددفوعا ً بحاجيددات االقتصدداد وإسددهاماتها فددي
تكوين الناتج القومي(عبيدات .)20 :1992
ثالثا  :التمويل المصرفي
يعرف التمويل في اللغة بثندا اإلمدداد بالمدال واصدطالحا ً هدو
مجموعدة اإلعمدال والتصددرفات التدي تمددنا بوسدداةل الددف أو هددو
توفير المال االستثمار جديد وهها المال أذا ل يتوفر للمستثمر من
مدخراتا أقترضا مدن مددخر أخدر والتمويدل الدهاتي هدو أن يدوفر
المسددتثمر مددا يليمددا مددن المددال مددن مدخراتددا دون االلتجدداج إلددى
حير والمستثمر قد يكدون صداح مشدروع أو قدد يكدون المجمد
فدددي جملدددة وإذا لددد يكدددن علدددى المجتمددد قدددرو خارجيدددة فدددان
القرو الداخلية ما هي أال نقل المدخرات مدن شدخال ألدي أخدر
بمعنددي أن االدخددار يعتبددر المصدددر األساسددي للتمويددل ويعددرف
التمويل أيضدا بثندا اإلمدداد بدرأس المدال أو بغدر نقدد للحاجدة
إليا في تنفيه اإلعمال وقيل بثندا هدو كافدة اإلعمدال التنفيهيدة التدي
يترت عليها الحصول علي النقود واستثمارها في عمليات مختلفة
تساعد علي تعظدي قيمدة النقديدة المتوقد الحصدول عليهدا مسدتقبالً
في ضوج النقدية المتاحدة حاليدا ً لالسدتثمار والعاةدد المتوقد تحقيقدا
مندددددددددا والمخددددددددداطر المحيطدددددددددة بدددددددددا واتجاهدددددددددات السدددددددددون
المالي(الحجاز .)12-2001:11

رابعا  :مصادر التمويل:
يوجد نوعان من المصادر التي تتاح أمام المثسسدات التجاريدة
للحصددول علددي األمددوال الالزمددة لتلبيددة احتياجاتهددا سددواج لفتددرات
قصيرة األجل وتتمثل هه المصادر بالمصادر الداخليدة (خربدو
.)122-122 :1999
أما مصادر التمويل الخارجية فيمكن تصنيفها إلدى ثالثدة تقسديمات
أساسية هي:
 .1من حيث المصدر :
أ .مصدددادر داخليدددا  :وهدددي األربددداح المحتجدددية بيددد األمدددوال
والمثسسات المالية إصدار سندات وتسهيالت الموردين.
ب .مصادر خارجية  :وتشمل االقتدرا المباشدر مدن المثسسدات
المالية مثل إصدار السندات وتسهيالت الموردين.
 .2مددن حيددث الملكيددة  :يددت التصددنيف الددي مصددادر مددن مددالكي
المثسسددة كييددادة رأس المددال واالحتفددال بجمي د أو جدديج مددن
االربدداح وإلددى مصددادر مددن المغرضددين كددالبنو ومددورد
اآلالت والمعدددات ومثجريهددا ومددورد المددواد الخددام(خربو
.)122-122 :1999
 .2من حيث اليمن :تقس مصدادر التمويدل إلدى طويلدة ومتوسدطة
وقصيرة األجل.
 .4أنواع التمويل المصرفي وفقا للقطاعات
 التمويل الزراعي :يعدرف التمويدل اليراعدي علدى أندا :تدوفير
واسددتخدام األمددوال الالزمددة لتطددوير اليراعددة وتحسددين دخددول
الميارعين وتحسين مستوى معيشدته  ).كمدا يعدرف علدى أندا:
توفر األموال الالزمدة لالسدتثمار فدي القطداع اليراعدي يفدي
الوقدددت المناسددد مدددن المصدددادر المختلفدددة وهدددو إمدددا طويدددل
ومتوسا األجل لتمويل اإلنشات والمعددات األساسدية لليراعدة
أو تمويل قصر األجدل لتنفيده العمليدات اليراعيدة الموسدمية)
ويعدددرف كدددهل باندددا تدددوفير األمدددوال الالزمدددة للقيدددام بعميدددات
اإلنتددا واعددادة اإلنتددا اليراعددي ومددا يرافددق ذلد مددن أنشددطة
كالتخيين والنقل والبي والتسويق).
 التموياال الصااناعي هددو تمويددل تنمددو للمشدداري الصددناعية
بشددروط ميسددرة مددن حيددث المدددة ومددن حيددث األعبدداج الماليددة
فيكون عادة طويل أو متوسا األجل وبثعباج أقل من األسعار
السدداةدة فددي السددون للتمويددل التجددار ويجددوز مددنع التمويددل
الصددددناعي للمشددددروع فددددي أ مددددن المجدددداالت التاليددددة(دياب
 . )26 :1999الصددناعات الجديدددة والمشدداري تحددت اإلنشدداج
ومشددداري التوسدددعة علدددى اختالفهدددا ومشددداري إعدددادة الهيكلدددة
المالية للمصان القاةمة واالستحواذ على المشداري القاةمدة مد
اسدددتبعاد قيمدددة األر المقدددام عليهدددا المشدددروع(عي العدددرب
.)1922
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خامسا  :ميزان المدفوعات
يعددرف ميدديان المدددفوعات بثنددا سددجل للمعددامالت االقتصددادية
للدولددة م د بقيددة دول العددال حيددث يددت خددالل ميدديان المدددفوعات
تسدددجيل كافدددة المعدددامالت التدددي تدددت بدددين المقيمدددين مسدددواج كدددانوا
أشخان طبيعيين أو معنويينم فدي دولدا معيندة وبداقي دول العدال
خددالل فتددرة زمنيددة معينددة عددادة مددا تكددون سنة(ناصدديف :2002
 . )267وأيضددا يعددرف ميدديان المدددفوعات بثنددا السددجل األساسددي
المنظ والمثجر اله تدون فيا جمي المعامالت االقتصادية التدي
تت بين حكومات وموطنين ومثسسات محليا لبلدنا ما م مثيالتها
لبلدددد أجنبدددي خدددالل فتدددرة زمنيدددة عدددادة سدددنة واحددددة(خليل 2002
 .)772:وكمددا قيددل هددو عبددارة عددن تقدددير مددالي لجميد المعددامالت
التجارية والمالية التي تت بين الدولة والعال الخارجي خدالل فتدرة
زمنية معينة عادة ما تكون سنة(السريتي .)197: 2009
كما في اإلمكان يمكن تعريفا بثنا حساب يت فيا تسدجيل كافدة
المعدددامالت االقتصدددادية التدددي تدددت بدددين مقيمدددين فدددي دولدددة معيندددة
والمقيمين في دولة أخدرى خدالل فتدرة معيندة مدن الديمن حالبدا ً مدا
تكون سنة (خلف  .)222 :2001ويقوم إعداد مييان المددفوعات
على مبدأ الغيد الميدو مما يجعلا من الناحية المحاسدبية متوازندا
أ أن جان د داةددن (ايجددابي) تتدددر تحتددا كافددة المعددامالت التددي
تحصددل الدولددة مددن خاللهددا علددى إرادات مددن العددال الخددارجي
وجان مدين (سلبي) تتدر تحتا كافة العمليات التي تثد الدولة
مددن خاللهددا مدددفوعات آلددي العددال الخددارجي (عددو :2004 ،
.)64
سادسا  :تر يبة ميزان المدفوعات
نظرا لطبيعة المعامالت االقتصادية المتشبعة والمتشدابكة أل
بلد م بقية العال الخارجي فاندا مدن الصدعوبة حصدرها وتددوينها
بصدور محددد فدي ميديان المددفوعات ولدهل يمكندا إعطداج بيانددا
موجيا لهه الحك من المعامالت وتدوينها في أقسام مسدتقلة يضد
كدددل منهدددا نوعدددا متميددديا مدددن المعدددامالت ذات الطبيعدددة المتشدددابا
والمتقاربة األهداف من لدهل فدان ميديان المددفوعات يتركد مدن
خمسا حسابات هي :
 .0الحساب الجاري  :يخصال هدها الحسداب لتسدجيل المعدامالت
الجارية أو التي تت بصورة دورية من السل والخدمات خدالل
فتددرة إعددداد الميدديان وينقسدد الحسدداب الجددار إلددي قسددمين
رةيسيين هما( الحسني .)116 :1999
أ -الميدديان التجددار (تجددارة السددل المنظددورة)  :يددت خددالل هددها
الحساب تسجيل المعامالت فدي الماديدة سدواج كاندت صدادرات
أو واردات كمدددا يدددت فيدددا تسدددجيل الحقدددون والدددديون المتعلقدددة
بتصددددير واسددددتيراد السددددل ويسددددمى أحياندددداً ميدددديان التجددددارة

المنظددورة ألنددا يشددير إلددى حركددات السددل الماديددة التددي تمددر
بمصلحة الجمار ونستطي رتيتها وتسجيلها.
ب -مييان الخدمات التجارية (الغيدر منظدورة) :يسدجل فدي ميديان
التجارة الغير منظورة (الخدمات) قيمدة المشدتريات والمبيعدات
مثددل الدددخول مددن السددل الغيددر منظددورة باإلضددافة إلددى أربدداح
االسددتثمارات وفددواتير القددرو أو المدددفوعات عددن السددياحة
والتعلي والبعثات الدبلوماسدية التدثمين الشدحن النقدل ....الدخ
(ناصيف .)270 :2002
 .5حساااب التحااويالت ماان طاارف واحااد :يخصددال هددها الحسدداب
للمعدامالت التددي يترتد عليهددا تحويدل مددوارد حقيقدة أو حقددون
مالية من والي بقية العال دون إ مقابل.
وقد يت للتحويدل فدي صدورة سدل وخددمات (كالسدل الحربيدة)
وهه الحالة يظهر حساب للسل والخددمات دايندا فدي الدوليدة التدي
قامت بتحويل بينما القيدد المقابدل لدهل فيظهدر فدي الجاند المددين
مدن حسداب للتحدويالت الحكوميدة إمدا فدي الدولدة المحدول إليهدا
فيظهر حسداب السدل مددينا والقيدد مقابدل لدهل يسدجل فدي الجاند
الدددداةن فدددي حسددداب خدددان يسدددمى حسددداب الهبدددات أو حسددداب
التحويالت الحكومية (مقلد .)117: 1992
 .3حسااااب العملياااات الرأسااامالية :يسدددجل هدددها الحسددداب كافدددة
المعامالت التي ينتج عنها تدفقات نقدية ألي الداخل أو الخدار
وذل بقر االستثمار(يونس  )2000:176كما يسجل هها
الحسدداب كافددة التغيددرات التددي تطددرأ علددى أصددول الدولددة أو
حقوقهددا قبددل الدددول األخددرى وكددهل علددى خصددوم الدولددة أو
التياماتهددا فددي مواجهتددا هدده الدددول وهكددها تدددخل فددي هددها
الحسدداب كافددة العمليددات التددي تشددمل تغيددرا فددي مركددي (عابددد
)291 :1999
 مفهوم سعر الصرف :تحظى آلية سدعر الصدرف بثهميدة بالغدة
كونهددا نقطددة مركييددة فددي االقتصدداد المددالي الدددولي ويكمددن
دورهدددا فدددي التسدددوية التدددي تجريهدددا علدددى ميددديان المددددفوعات
الخان بالدولة وتعدلا وخاصة في الدول العظمى والمتقدمة
وكمددا أنهددا األسدداس الدده يددت االسددتناد إليددا فددي مبادلددة العملددة
األجنبية بالعملة الوطنية باإلضافة إلى قيمة العملة النقديدة فدي
دولة ما بالنسبة لدولة أخرى أجنبية.
 أنددواع سددعر الصددرف :سددعر الصددرف الحقيقددي :يشددير ارتفدداع
مثشر سعر الصرف في هدها الندوع مدن أندواع سدعر الصدرف
إلددى أن السددل المصدددرة تعدداني مددن ضددعف القدددرة التنافسددية
بالنسبة لألسعار إال أن انخفدا هدها المثشدر يشدير إلدى دور
إيجابي في زيادة قدرة السل المصدرة على التنافسية وبالتالي
يرتف د معدددل الصددادرات .سددعر الصددرف الفعلددي :هددو مقدددار
التغير اله طرأ على سعر صدرف عملدة معيندة بالمقارندة مد
عمالت دول أخرى خدالل مددة زمنيدة معيندة ويندتج عدن ذلد
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مدى قدرة البلد على التنافسية في محيا تنافسي خارجي .سعر
الصرف االسمي :يعتمد هها النوع على الطل والعر علدى
عملددة دولددة مددا فددي سددون الصددرف فددي فتددرة زمنيددة وجيددية
ويتقلددد سدددعر الصدددرف مدددن فتدددرة ألخدددرى وفقددداً لمسدددتويات
العددددددددددددددددددددددددددددددددر والطلدددددددددددددددددددددددددددددددد عليددددددددددددددددددددددددددددددددا
أثر سعر الصرف على التمويل المصرفي للقطاع اليراعي

تسددداو مثشدددر سدددعر الصدددرف الفعلدددي مددد أسدددعار صدددرف
الوحدددات الثناةيددة ويشددير إلددى مدددى التغيددرات اإليجابيددة التددي
شهدتها عملة بلد ما وسا تغيرات سعر الصدرف مد العمدالت
في الدول األخرى .سعر الصرف الفعلي الحقيقي :يكشدف هدها
الندددوع عدددن متوسدددا التغيدددرات التدددي شدددهدتها أسدددعار صدددرف
العمالت الثناةية ويكون لا داللة ذات أهمية بالغة تكشدف عدن

جدول ( )1-1يوضع نتاةج تقدير أثر سعر الصرف على التمويل المصرفي للقطاع اليراعي
Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

C

18.9

2.50

7.5

0.000

EX

-9.397

2.87

-3.27

0.009

R2= 0.54 F= 10.7 prob F= 0.009
 تقييم نتائج التقدير وفقا للفحص اتقتصادي
بدثجراج الفحدال االقتصداد للمعدال المقددرة يتضدع مدن الجدددول
(- :)1-1
 اشددددارة الثابددددت موجبددددة وهددددى تتفددددق مدددد فددددرو النظريددددة
االقتصددادية وهددى تمثددل التمويددل المصددرفي للقطدداع اليراعددي
عندددما تكددون جمي د المتغيددرات التفسدديرية فددي الدالددة تسدداوى
الصدددفر أ تمثدددل الحدددد االدندددى للتمويدددل للقطددداع اليراعدددي
للمصدددارف محدددل الدراسدددة والدددهى ال يدددرتبا بمتغيدددر سدددعر
الصرف.
 اشددارة معامددل سددعر الصددرف اشددارة سددالبة وهدده داللددة علددى
وجود عالقة عكسية بين التمويدل المصدرفي للقطداع اليراعدي
وسعر الصرف وعليا كلما ارتف سعر الصرف ينخفض حج
التمويل المصرفي الممنوح للقطاع اليراعي.

لمعامدددل سدددعر الصدددرف (للمصدددارف) اقدددل مدددن  5%وهددده
النتيجة تثكد على وجود عالقة ذات داللدة إحصداةية بدين سدعر
الصرف والتمويل المصرفي للقطاع اليراعي وبالتدالي يمكنندا
القول بثن سعر الصرف يثثر على التمويل المصدرفي للقطداع
اليراعي .
 كما ثبتت معنويدة الدالدة ككدل مدن خدالل قيمدة  Fحيدث نجدد ان
القيمة االحتمالية ) (Prob.0.009وهى قيمة اقل من . 5%
 يوضددع معامددل التحديددد ان حددوالي  % 54مددن التغيددرات فددي
التمويددل المصددرفي للقطدداع اليراعددي ت د تفسدديرها مددن خددالل
متغيددر سددعر الصددرف بينمددا  %46مددن هدده التغيددرات يمكددن
ارجاعهددا الددى المتغيددرات حيددر المضددمنة فددي االنمددوذ  .وهدده
النتيجددة تدددل علددى جددودة توفيددق العالقددة بددين سددعر الصددرف
والتمويل المصرفي للقطاع اليراع
 أثر سعر الصرف علس التمويل المصرفي للقطاع الصناعي

 تقييم نتائج التقدير وفقا للمعيار اإلحصائي يتضح اتتي ثبوت معنوية معامل سعر الصدرف عندد مسدتوى معنويدة 5%
حيددث يالح د مددن الجدددول ان القيمددة االحتماليددة )(P.Value
جدول ( )2-2يوضع نتاةج تقدير أثر سعر الصرف على التمويل المصرفي للقطاع الصناعي للمصارف

Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

C

21.07

1.99

10.5

0.0000

EX

-12.18

2.28

-5.32

0.0005

R2= 0.75 F= 28.3 prob F= 0.0004
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 تقييم لنتائج التقدير وفقا للفحص اتقتصادي
بدثجراج الفحدال االقتصداد للمعدال المقددرة يتضدع مدن الجدددول
(- :)2-2
 اشددددارة الثابددددت موجبددددة وهددددي تتفددددق مدددد فددددرو النظريددددة
االقتصادية وهي تمثل التمويل للقطداع الصدناعي عنددما تكدون
جمي المتغيرات التفسيرية فدي الدالدة تسداوى الصدفر أ تمثدل
الحد االدندى للتمويدل المصدرفي للقطداع الصدناعي للمصدارف
واله ال يرتبا بمتغير سعر الصرف.
 اشددارة معامددل سددعر الصددرف اشددارة سددالبة وهدده داللددة علددى
وجود عالقة عكسية بين التمويل المصدرفي للقطداع الصدناعي
وسعر الصرف وعليا كلما ارتف سعر الصرف ينخفض حج
التمويل المصرفي الممنوع للقطاع الصناعي.
 -تقييم نتائج التقدير وفقا للمعيار اإلحصائي يتضح اتتي

لمعامل سدعر الصدرف اقدل مدن  5%وهده النتيجدة تثكدد علدى
وجود عالقة ذات داللة إحصاةية بين سعر الصدرف والتمويدل
المصدرفي للقطدداع الصددناعي وبالتددالي يمكننددا القددول بددثن سددعر
الصرف يثثر على التمويل المصرفي للقطاع الصناعي .
 كما ثبتت معنويدة الدالدة ككدل مدن خدالل قيمدة  Fحيدث نجدد ان
القيمة االحتمالية ) (Prob.0.0005وهى قيمة اقل من . 5%
 يوضددع معامددل التحديددد ان حددوالي  % 72مددن التغيددرات فددي
التمويددل المصددرفي للقطدداع الصددناعي ت د تفسدديرها مددن خددالل
متغيددر سددعر الصددرف بينمددا  %22مددن هدده التغيددرات يمكددن
ارجاعهددا الددى المتغيددرات حيددر المضددمنة فددي االنمددوذ  .وهدده
النتيج دة تدددل علددى جددودة توفيددق العالقددة بددين سددعر الصددرف
والتمويل المصرفي للقطاع الصناعي.
أثدددر سدددعر الصدددرف علدددى التمويدددل المصدددرفي لقطددداع التجدددارة
الخارجية (المصارف)

 ثبوت معنوية معامل سعر الصدرف عندد مسدتوى معنويدة 5%
حيددث يالح د مددن الجدددول ان القيمددة االحتماليددة )(P.Value
يوضع جدول ( )2-2نتاةج تقدير أثر سعر الصرف على التمويل المصرفي لقطاع التجارة الخارجية للمصارف
Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

C

17.40

2.19

7.9

0.0000

EX

-8.69

2.52

-3.44

0.0073

R2= 0.56 F= 11.89 prob F= 0.0072
 تقييم نتائج التقدير وفقا للفحص اتقتصادي

 -تقييم نتائج التقدير وفقا للمعيار اإلحصائي يتضح ان

بددثجراج الفحددال االقتصدداد للمعددال المقدددرة يتضددع مددن الجدددول
(- :)2-2

 ثبوت معنوية معامل سعر الصدرف عندد مسدتوى معنويدة 5%
حيددث يالح د مددن الجدددول ان القيمددة االحتماليددة )(P.Value
لمعامدددل سدددعر الصدددرف (للمصدددارف) اقدددل مدددن  5%وهددده
النتيجة تثكد على وجود عالقة ذات داللدة إحصداةية بدين سدعر
الصددددرف والتمويددددل المصددددرفي لقطدددداع التجددددارة الخارجيددددة
وبالتدالي يمكننددا القددول بددثن سددعر الصددرف يددثثر علددى التمويددل
المصرفي لقطاع التجارة الخارجية.
 كما ثبتت معنويدة الدالدة ككدل مدن خدالل قيمدة  Fحيدث نجدد ان
القيمة االحتمالية ) (Prob.0.009وهى قيمة اقل من .5%
 يوضددع معامددل التحديددد ان حددوالي  % 26مددن التغيددرات فددى
التمويددل المصددرفي لقطدداع التجددارة الخارجيددة تد تفسدديرها مددن
خددالل متغيددر سددعر الصددرف بينمددا  %44مددن هدده التغيددرات
يمكددن ارجاعهددا الددى المتغيددرات حيددر المضددمنة فددي االنمددوذ
وهه النتيجة تدل على جود توفيق العالقة بين سدعر الصدرف
والتمويل المصرفي لقطاع التجارة الخارجية.

 اشددددارة الثابددددت موجبددددة وهددددي تتفددددق مدددد فددددرو النظريددددة
االقتصادية وهي تمثل التمويل لقطاع التجارة الخارجية عنددما
تكون جمي المتغيرات التفسيرية في الدالدة تسداوى الصدفر اى
تمثل الحد االدنى للتمويل المصرفي لقطداع التجدارة الخارجيدة
للمصارف واله ال يرتبا بمتغير سعر الصرف.
 اشددارة معامددل سددعر الصددرف اشددارة سددالبة وهدده داللددة علددى
وجددود عالقددة عكسددية بددين التمويددل المصددرفي لقطدداع التجددارة
الخارجيددة وسددعر الصددرف وعليددة كلمددا ارتف د سددعر الصددرف
يدددنخفض حجددد التمويدددل المصدددرفي الممندددوح لقطددداع التجدددارة
الخارجية.
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 أثر سعر الصرف علس التمويل المصرفي اإلجمالي
جدول رق ( )2-4يوضع نتاةج تقدير أثر سعر الصرف على التمويل المصرفي اإلجمالي للمصارف
Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

C

24.4

2.27

10.7

0.0000

EX

-13.43

2.61

-5.14

0.0006

R2= 0.75 F= 26.4 prob F= 0.0006


 تقييم نتائج التقدير وفقا للفحص اتقتصاديب دإجراج الفحددال االقتصدداد للمعددال المقدددرة يتضددع مددن الجدددول
(- :)2-4
 اشددددارة الثابددددت موجبددددة وهددددي تتفددددق مدددد فددددرو النظريددددة
االقتصادية وهي تمثل التمويل المصرفي اإلجمالي للمصدارف
عندددما تكددون جمي د المتغيددرات التفسدديرية فددي الدالددة تسدداوى
الصددفر اى تمثددل الحددد االدنددى للتمويددل المصددرفي اإلجمددالي
للمصارف والى ال يرتبا بمتغير سعر الصرف.
 اشددارة معامددل سددعر الصددرف اشددارة سددالبة وهدده داللددة علددى
وجود عالقة عكسية بدين التمويدل المصدرفي اإلجمدالي وسدعر
الصدددرف وعليدددة كلمدددا ارتفددد سدددعر الصدددرف يدددنخفض حجددد
التمويل المصرفي.
 -تقييم نتائج التقدير وفقا للمعيار اإلحصائي يتضح




-

ثبوت معنوية معامل سعر الصدرف عندد مسدتوى معنويدة 5%
حيددث يالح د مددن الجدددول ان القيمددة االحتماليددة )(P.Value
لمعامدددل سدددعر الصدددرف (للمصدددارف) اقدددل مدددن  5%وهددده
النتيجة تثكد على وجود عالقة ذات داللدة إحصداةية بدين سدعر
الصددرف والتمويددل المصددرفي اإلجمددالي للمصددارف وبالتددالي
يمكننا القول بثن سعر الصرف يثثر على التمويل المصرفي.
كما ثبتت معنويدة الدالدة ككدل مدن خدالل قيمدة  Fحيدث نجدد ان
القيمة االحتمالية ) (Prob.0.0006وهى قيمة اقل من .5%
يوضددع معامددل التحديددد ان حددوالي  % 72مددن التغيددرات فددي
التمويددل المصددرفي الكلددى للمصددارف ت د تفسدديرها مددن خددالل
متغيددر سددعر الصددرف بينمددا  %25مددن هدده التغيددرات يمكددن
ارجاعهددا الددى المتغيددرات حيددر المضددمنة فددي االنمددوذ  .وهدده
النتيجددة تدددل علددى جددودة توفيددق العالقددة بددين سددعر الصددرف
والتمويل المصرفي اإلجمالي.
أثر سعر الصرف علس الصادرات

جدول ( )2-2يوضع نتاةج تقدير أثر سعر الصرف علي الصادرات
Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

C

24.2

2.62

9.44

0.000

EX

-17.4

2.01

-2.20

0.0002

R2= 0.79 F= 33.6 prob F= 0.0002
 تقييم نتائج التقدير وفقا للفحص اتقتصاديبدثجراج الفحدال االقتصداد للمعدال المقددرة يتضدع مدن الجدددول
جدول ( )2-2ان- :
 اشددددارة الثابددددت موجبددددة وهددددي تتفددددق مدددد فددددرو النظريددددة
االقتصددادية وهددى تمثددل حج د الصددادرات عندددما تكددون جمي د
المتغيددرات التفسدديرية فددي الدالددة تسدداوى الصددفر يمثددل الحددد
االدنى للصادرات والتي ترتبا بمتغير سعر الصرف.

 اشددارة معامددل سددعر الصددرف اشددارة سددالبة وهدده داللددة علددى
وجددود عالقددة عكسددية بددين حج د الصددادرات وسددعر الصددرف
وعليا كلما ارتف سعر الصرف ينخفض حج الصادرات.
 تقييم نتائج التقدير وفقا للمعيار اإلحصائي يتضح ثبوت معنوية معامل سعر الصدرف عندد مسدتوى معنويدة 5%
حيددث يالحدد مددن الجدددول ان القيمددة االحتمالددة )(P.Value
لمعامل سعر الصرف اقدل مدن  5%وهده النتيجدة تثكدد علدى
وجددددود عالقددددة ذات داللددددة إحصدددداةية بددددين سددددعر الصددددرف
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الصادرات وبالتالي يمكننا القول بثن سعر الصرف يثثر علدى
الصادرات.
 كما ثبتت معنويدة الدالدة ككدل مدن خدالل قيمدة  Fحيدث نجدد ان
القيمة االحتمالية ) (Prob.0.0002وهى قيمة اقل من . 5%
 يوضددع معامددل التحديددد ان حددوالي  % 79مددن التغيددرات فددي
الصادرات ت تفسيرها من خدالل متغيدر سدعر الصدرف بينمدا

 %21من هه التغيدرات يمكدن ارجاعهدا الدى المتغيدرات حيدر
المضمنة فدى االنمدوذ  .وهده النتيجدة تددل علدى جدودة توفيدق
العالقة بين سعر الصرف وحج الصادرات.
 -أثر سعر الصرف علس الواردات

جدول رق ( )2-6يوضع نتاةج تقدير أثر سعر الصرف عل nالواردات
Prob.

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

C

24.6

2.88

8.55

0.000

EX

-17.2

3.30

-520

60.000

R2= 0.75 F= 27.1 prob F= 0.0002
 -تقييم نتائج التقدير وفقا للفحص اتقتصادي

اتستنتاجات والتوصيات

بددثجراج الفحددال االقتصدداد للمعددال المقدددرة يتضددع مددن الجدددول
()2-6

اتستنتاجات

 اشددددارة الثابددددت موجبددددة وهددددي تتفددددق مدددد فددددرو النظريددددة
االقتصددادية وهددى تمثددل حجدد الددواردات عندددما تكددون جميدد
المتغيرات التفسديرية فدي الدالدة تسداوى الصدفر اى تمثدل الحدد
االدنى للواردات والتي ترتبا بمتغير سعر الصرف.
 اشددارة معامددل سددعر الصددرف اشددارة سددالبة وهدده داللددة علددى
وجددود عالقددة عكسددية بددين حجدد الددواردات وسددعر الصددرف
وعليا كلما ارتف سعر الصرف ينخفض حج الواردات.
 تقييم نتائج التقدير وفقا للمعيار اإلحصائي يتضح أن ثبوت معنوية معامل سعر الصدرف عندد مسدتوى معنويدة 5%
حيددث يالح د مددن الجدددول ان القيمددة االحتماليددة )(P.Value
لمعامل سعر الصرف اقدل مدن  5%وهده النتيجدة تثكدد علدى
وجددددود عالقددددة ذات داللددددة إحصدددداةية بددددين سددددعر الصددددرف
والواردات وبالتالي يمكننا القول بثن سعر الصرف يثثر علدى
حج الواردات.
 كما ثبتت معنويدة الدالدة ككدل مدن خدالل قيمدة  Fحيدث نجدد ان
القيمة االحتمالية ) (Prob.0.0006وهى قيمة اقل من .5%
 يوضددع معامددل التحديددد ان حددوالي  % 75مددن التغيددرات فددي
الواردات تد تفسديرها مدن خدالل متغيدر سدعر الصدرف بينمدا
 %25من هه التغيدرات يمكدن ارجاعهدا الدى المتغيدرات حيدر
المضددمنة فددي النمددوذ  .وهدده النتيجددة تدددل علددى جددودة توفيددق
العالقة بين سعر الصرف وحج الواردات.

 .1وجود عالقة عكسية بين التمويل المصرفي للقطاع اليراعدي
وسددعر الصددرف وعليددا كلمددا ارتف د سددعر الصددرف يددنخفض
حج التمويل المصرفي للممنوح للقطاع اليراعي.
 .2وجود عالقة عكسية بين التمويل المصدرفي للقطداع الصدناعي
وسعر الصرف.
 .2وجود عالقدة عكسدية بدين سدعر الصدرف والتمويدل المصدرفي
لقطاع التجارة الخارجية.
 .4وجددود عالقددة عكسددية بددين سددعر الصددرف وإجمددالي التمويددل
المصددرفي وعليددا كلمددا ارتف د سددعر الصددرف يددنخفض حج د
إجمالي التمويل المصرفي.
 .2سياسدددات النقدددد األجنبدددي وسدددعر الصدددرف لددد تدددثد دورهدددا
المطلوب في تحسين االختالل في المييان التجار .
التوصيات
 .1بناج على النتاةج المحققة توصي الدراسة باآلتي:
 .2العمددل علددى تمويددل القطدداع اليراعددي بالشددكل المطلددوب حتددى
يثد دور األساسي في القطاع اليراعي في السودان.
 .2العمل على زيادة التمويل المصرفي لكل من القطاع الصناعي
وقطاع التجارة الخارجية.
 .4العمدددل علدددى معرفدددة العوامدددل التدددي أدت الدددى إعاقدددة التنميدددة
االقتصادية ومعالجتها.
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 .2يمكددن أن تسدداعد هدده الدراسددة صددانعي السياسددات فددي تصددمي
خطة دقيقة تساعد في زيادة الدخل القومي.
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