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 عن المجلة : ةنبذ 

والبحوث العلمية مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة النيل مجلة النيل األبيض للدراسات 

  .األبيض

 -األهداف :

 وتنمية إثراء أجل من العلمية المجاالت في الباحثون يعدها والتي المبتكرة والدراسات البحوث نشر .1

 . القرار وصانعي الباحثين بين بناء   حوار وخلق العلمي البحث

 . المجتمع بقضايا والدراسات البحوث ربط .2

 وخارجها  الجامعة داخل والباحثين التدريس هيئة ألعضاء واالبتكار األبحاث حرية وضمان توفير .3

 .األخرى الجامعات من ونظيراتها الجامعة بين والفكرية العلمية الصالت وتوطيد

 -:قواعد النشر

 واالبتكارواتباع األصالة فيها تتوافر والتي(  واإلنجليزية العربية باللغتين) والدراسات البحوث المجلة تنشر .1

 تكن ولم سابقا   نشرها يتم لم والتي ، واألسلوب واللغة الفكرة سالمة مع العلمي والتوثيق السليمة المنهجية

 . أخرى دوريات أو مجالت في للنشر مقدمة أو علمية درجة لنيل مقدمة

 قبول عند – ينشر ولن نشر أن له يسبق لم بأن الباحث من خطي إقرار تقديم للمجلة البحث تقديم عند ويلزم

 . آخر وعاء في النشر

 علىى واخر, التحرير رئيس إلى والتقارير الكتب ومراجعة والدراسات البحوث من ورقيتان  نسختان ترسل .2

 (.CD) مدمج قرص

 المصادر فيها بما( A4) المتوسط القطع من صفحة( 30) عن اليزيد بحجم المقدمة والدراسات البحوث تكون .3

 مكتوبا   يكون وأن صفحات عشر عن والتقارير الكتب مراجعة تزيد ال كما ، التوضيحية والرسوم والجداول

 Times New Roman   والخط العربية باللغة 14 بحجم simplified Arabic بالخط  اآللي الحاسب على

 الخط نمط بنفس والحواشي والهوامش عريض، أسود 16 بحجم الرئيسة والعناوين 14 حجم اإلنجليزية باللغة 

 رأس سم 3.17 أيمن سم 5.7 أيسر سم 6.9 سفلى سم 2.45 علوي:  كاآلتي الصفحة إعداد ويتم 12 حجم

 . سم 1.3 بقدر متعدد األسطر تباعد سم 3 وبعد قبل تباعد الفقرة سم 6 الصفحة تذييل س 1.27 الصفحة

 مع البحث لغة بنفس مكتوبا   يكون أن على ،كلمة 150 عن كلماته تزيد ال البحث عن ملخصا   الباحث يرفق .4

 . باللغتين المفتاحية بالكلمات مصحوبا   اإلنجليزية، للغة ترجمته

 عمله وموقع العلمية وصفته الباحث واسم البحث عنوان واإلنجليزية العربية باللغتين مستقلة ورقة في يكتب .5

 . اإللكتروني والبريد الهاتف ورقم وعنوانه

 . سماءاأل ترتيب في أوال   يرد الذي االسم مراسلة يتم مؤلف من أكثر وجود حالة في .6

 تلك إال  التدرج و العربية الهجائية الحروف ترتيب حسب ىعل مرتبة البحث آخر في المراجع قائمة تدرج .7

 .الرقمي للتوثيق العلمية القواعد اتباع مع البحث أو الدراسة متن في إليها اإلشارة تم التي



 . األصلية بالمصادر وغيرها المستعارة التوضيحية والرسوم الجداول توثيق .8

 . أصحابها إلى تعاد وال فيها ينظر ال وشروطه النشر قواعد وفق تعد ال التي والدراسات البحوث .9

 أو بالقبول إخطاره ثم ، استالمه تأريخ من أسبوعين خالل بحثه باستالم الباحث بإخطار المجلة تلتزم .10

 . التسليم تاريخ من أشهر ثالثة أقصاها مدة في القبول عدم

 من مختصين محكمين قبل من الموضوعي العلمي للتحكيم المقدمة والدراسات البحوث جميع تخضع .11

 المحكمين قبل من المقترحة والتعديالت التحكيم بنتائج الباحث ويبلغ ، المتميزة العلمية والمكانة الخبرة ذوي

 على تعديالت إجراء تطلب أن وللمجلة ،  المحكمين كل ردود استالم تأريخ من إسبوعين خالل وجدت إن

 .والنشر البحث قبول قبل المحكمين آراء حسب البحث

 . النشر إستمارة على بالتوقيع(  الباحثون) وأ الباحث يلتزم للنشر البحث قبول حالة في .12

 كتابية موافقة على الحصول بعد إال  أخرى مرة  نشرها يتم وال  للمجلة ملكا   والدراسات البحوث تصبح .13

 . المجلة من

 يكون و المجلة نظر وجهة عن بالضرورة تعبر وال كاتبها آراء عن تعبر المجلة في الواردة اآلراء جميع .14

 . بحثه أو الباحث بمكانة لها عالقة ال فنية وفقا العتبارات البحوث جميع ترتيب

 . عمل أي نشر مقابل ماديا   عائدا   تقدم ال المجلة .15

 : على( Hard Copy & Soft Copy) نسختين من البحوث ترسل .16
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 كلمة العدد

إلى صراط مستقيم، وأصلي وأسلم على النور المبين الذي قدر فهدى، والحمد هلل الذي خلق فسوى،       

م وظهور نتيجة طالب 2021. يصدر هذا العدد السابع عشر باستشراف العام  المبعوث رحمة للعالمين

%، ومن ثم تلتها مرحلة التقديم اإللكتروني للجامعات السودانية الحكومية  76الشهادة السودانية بنسبة نجاح 

كملت الجامعة كافة استعدادتها بإعداد مركز ايام. وقد أل فترة ال تتجاوز العشرة واألهلية والخاصة. خال

للتقديم من داخل الجامعة،  وذلك بغرض تقديم الخدمة وتذليل وتسهيل كافة العقبات التي تواجه الطالب 

الب من حيث لياء أمور الطأوالمقدمين للقبول  وااللتحاق بالجامعات . وقد أبدت الجامعة تعاونا تاما مع 

تقديم المشورة واإلرشاد والرد على االستفسارات والوقوف إلى  جانب الطالب . كما شهدت الجامعة 

وذلك بتخريج الفصول  مماأدخل السرور في نفوس أولياء األمور ىمعاف استقرارا أكاديميا  وصحيا  وجو

ط واإلرشادات الصحية وذلك . وأيضا  نؤكد إلتزام الجامعة بالضوابالنهائية ومناقشة بحوث التخرج

لالستمرارية في الدراسة وفق التقويم الدراسي وكذلك أكملت الجامعة استعدادتها الستقبال الطالب الذين 

 م. 2021سوف يتم قبولهم هذا العام 

هذا العدد يحمل بين دفتيه قضايا وبحوث مجتمعية متنوعة ومفيدة  في كافة مجاالت العلم والمعرفة إلثراء  

 البحث العلمي في الموضوعات اآلتية )االقتصاد والمصارف ،العلوم اإلدارية والعلوم التربوية( .    

ما بحوزتهم من أعداد وإرسال عليه نأمل شاكرين من السادة الباحثين والقراء والكتاب الكرام تقييم 

 مقترحاتهم وآرائهم إلى هيئة التحرير عبر البريد اإللكتروني التالي :

Journal@wnu.edu.sd. 

ختاما يسرنا ويسعدنا مشاركتكم لنا بإرسال بحوثكم كما نجزل لكم شكرنا على جهودكم العلمية المقدرة التي  

.  زينت المجلة وزادتها القا  وبهاء 

 رئيس التحرير                                               
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 م(2000 – 2018أثر واردات السلع الغذائية على الميزان التجاري السوداني) 

The impact of food commodity imports on the Sudanese trade balance 

(Analytical study for the period 2000-2018 AD) 

 كلية االقتصاد والعلوم االدارية -بجامعة االمام المهدي -استاذ االقتصاد المساعد -د. أحمد ضوالبيت أحمد 

0912154297Tel    @gmail.com79ahmeddawelbait.E 

كلية االقتصاد والعلوم  -جامعة االمام المهدي -استاذ االقتصاد المساعد -د. مروه عبد القادر صالح  

 االدارية

0919698838Tel  @gmail.com98E.marwasaleh 

 المستخلص :

 أثر ومعرفة السوداني التجاري الميزان على الغذائية السلع ورادات أثر قياس إلى الدراسة هذه هدفت      

 التجاري الميزان مشكلة في الدراسة موضوع يتمثل. السودان في التجاري الميزان على الكلية الواردات

 السودانية الواردات كفة لترجيح وذلك مستديم شبه عجز من الدراسة فترة طوال يعاني ظل الذي السوداني

 بواسطة( OLS) العادية الصغرى المربعات طريقة تحديدا   القياسي المنهج الدراسة اتبعت. الصادرات على

 من وذلك الدراسة متغيرات التجاري والميزان الغذائية السلع واردات بين العالقة لتقدير EViews برنامج

 طردية عالقة وجود الدراسة فرضيات أهم( م2018-2000) من الفترة خالل الزمنية السالسل دراسة خالل

 التجاري الميران يالزم ظل الذي العجز لوجود وذلك السوداني التجاري والميزان الغذائية السلع واردات بين

وجود تأثير معنوي موجب قوي لحجم لواردات السلع الغذائية في الميزان  الدراسة نتائج أهم. السوداني

التجاري السوداني خالل فترة الدراسة ويرجع ذلك الى أن السلع الغذائية تمثل االحتياجات الفعلية للمجتمع، 

الستيراد من الدول االخرى أهم توصيات الدراسة البد من االهتمام بإنتاج السلع الغذائية والتي تجنب الدولة ا

 وتساهم في تحسين وضع الميزان التجاري في السودان.

 السلع الغذائية: االقتصاد السوداني ، الميزان التجاري ، واردات الكلمات المفتاحية

Abstract 

This Study aimed to Measuring the Impact of Imports of food Commodities on The Sudanese 

trade balance and Measuring the Impact of total Imports on the trade balance in Sudan the 

problem of the study is that the Sudanese trade balance has been suffering from an almost 

permanent deficit throughout the study period, in order to outweigh the Sudanese imports over 

export. The study aimed to measure and demonstrate the impact of imports of food 

commodities on the Sudanese trade balance, because it has remained a semi-permanent deficit. 

Following the Econometric approach namely the the ordinary least squares method (OLS) 

through E views program to estimate the relationship between trade balance and food imports. 

mailto:ahmeddawelbait79@gmail.com
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Using data about the study variables for the period from 2000-2018 and the use of the most 

important hypotheses of the study are the existence of a positive relationship between imports 

of food commodities and the Sudanese trade balance, due to the existence of the deficit that has 

been associated with the Sudanese trade balance. The most important results of the study are 

the presence of a strong positive significant impact on the volume of food commodity imports 

on the Sudanese trade balance during the study period, due to the fact that food commodities 

represent the actual needs of society. The most important recommendations of the study must 

be concerned with the production of food commodities, which the state avoids importing from 

other countries and contributes to improving the trade balance in Sudan.  

Keywords: the Sudanese economy - the trade balance- food imports 

 

 

 مقدمة

تعتبر التجارة الدولية من أهم مقومات نجاح وازدهار االقتصاد لكافة دول العالم وذلك من خالل استفادة كل 

ها باالعتماد دولة من الميزات التي تقدمها الدول األخرى بسبب عدم قدرة الدول على توفير حاجات مجتمعات

لمبدأ التخصص الذي يوفر  مواردها الذاتية وبذلك تستطيع توفير الكثير من السلع والخدمات وفقا   ى عل

المنتجات بأسعار أقل  كما أنها وسيلة مباشرة لتعزيز العالقات الدولية. يعتبر الميزان التجاري من أهم 

مته في تحليل مكوناته الرئيسة وهي الصادرات داء للتجارة الدولية ولالقتصاد ككل وتكمن قيمؤشرات األ

والواردات السلعية فعندما تتفوق الصادرات على الواردات في الدولة يحدث فائض في الميزان التجاري 

وهذا يعبر عن صحة اقتصاد الدولة من خالل كفاءة االنتاج وزيادة مستويات الجودة، كما يعني حصول 

احتياطاته وضمانا لتمويل الواردات وسداد االلتزامات الخارجية  ىلإالدولة على عمالت أجنبية يضيفها 

 وتقوية العملة الوطنية.

  :مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في العجز الكبير الذي يعاني منه الميزان التجاري السوداني،  وذلك من خالل الفجوة 

 بين الصادرات والواردات، ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة من خالل السؤالين  التاليين : 

  السوداني؟ التجاري الميزان على الغذائية السلع واردات أثر ما -1

 السوداني؟ التجاري الميزان على كليةال الواردات أثر ما -2

 أهمية الدراسة :

تكمن أهمية الدراسة في أنها من الدراسات التي تناولت قضية حقيقية يعاني منها االقتصاد السوداني وهي 

ات السلع الغذائية من ردالعجز الشبه دائم للميزان التجاري السوداني، وذلك خالل فترة الدراسة، وأن و

 ال يمكن االستغناء عنها باعتبارها تمثل الطلب الحقيقي للمجتمع المحلي.الواردات التي 
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 أهداف الدراسة:

 : إلى اآلتي الدراسة هدفت

 .السودان في التجاري الميزان على الغذائية السلع واردات تحدثه الذي األثر بيان -1

 .السودان في التجاري الميزان على الكلية الواردات أثر معرفة-2

 الدراسة:فروض 

 االتي: الدراسة افترضت

 .السوداني التجاري والميزان الغذائية السلع واردات بين موجبة عالقة وجود -1

 .السودان في التجاري والميزان الكلية الواردات بين عكسية عالقة وجود-2

 منهجية الدراسة :

( لتحليل OLSالصغرى )اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باستخدام طريقة المربعات 

 البيانات والمنهج التاريخي الستصحاب الدراسات السابقة.

 : الكتب، تقارير بنك السودان المركزي. مصادر المعلومات الثانوية

 م( 2018 -م 2000جمهورية السودان، ) حدود الدراسة:

 ثانياً الدراسات السابقة :

(2014دراسة نسيمة ناصر)
i
 

 التجاري الميزان وضعية تأثر مدى الجزائري ومعرفة التجاري الميزان وضعية هدفت الدراسة إلى تحليل

 .االقتصادية والتحوالت بالمتغيرات الجزائري

 وضعيتها وتحسين باقتصادها للنهوض االستراتيجيات من لمجموعة الدولة فترضت الدراسة انتهاجإ

 الصادرات. تنمية واستراتيجية الواردات إحالل خالل استراتيجية من االقتصادية،

الميزان التجاري الجزائري من خالل تحليل  تحليل عند ذلكوانتهجت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي 

 م.2012-2005لصادرات والواردات خالل الفترة من االتركيبة السلعية وتحليل البنية السلعية لكل من 

(2015دراسة زبير طيوح )
ii
 

-1980تجارة على الميزان التجاري الجزائري خالل الفترة من )هدفت الدراسة القياس أثر تحرير ال

 م(.2013

 االساسي المحرك باعتباره الخاص القطاع تنشيط يساعد الخارجية تحرير التجارة نأأهم فرضيات الدراسة 

 ثم نم و جديدة ومنتجات العمل فرص خلقو التجارية الحركة تحفيز يؤدي الى الذيولالقتصاد،
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أتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل الجداول واإلحصاءات التجارية الصادرات، رتطوي

 .ومن ثم اسقاطها على الواقع االقتصادي وربطها باألهداف االقتصادية العامة

 االستفادة النامية للدول يمكن حيث إنمائي، دور الخارجية أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن للتجارة

 وأيضا االقتصادية، المشاريع إلقامة المستلزمات وكل اإلنتاج والمصانع وسائل ارديراست خالل من منها

 التنمية مشاريع تمويل في ذلك يساعدها حيث متحصالت الصادرات، طريق عن االستفادة بإمكانها

 التي النسبية يزةالم من االستفادة بالعملة الصعبة، أوصت الدراسة بضرورة الدولة خزينة ورفد االقتصادية

 والصناعات والسياحة والصناعات االستخراجية، الفالحة، كقطاع القطاعات بعض في الجزائر تملكها

 المحروقات قطاع خارج الصادرات ترقية أجل من التقليدية،

(2015دراسة دوحة سلمى)
iii
 

 في عالجها سبل ومعرفة التجاري الميزان على الصرف سعر تقلبات أثر هدفت الدراسة إلى قياس

 حجم زيادة إلى يؤديالطويل  المدى في الجزائر الدينار صرف سعر الجزائر،افترضت الدراسة تخفيض

 التجاري في الجزائر. الميزان  وضعية تحسين ومنه الواردات حجم الصادرات وإنخفاض

الفترة  خالل الحقيقية قيمته من بأعلى مقيما   كان الجزائري الدينار أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة أن

 على سلبي أثر البترول أسعار إلنهيار كان وقد م( بسبب الرقابة المفروضة علية أنذاك،1964-1987)

 أزمة منذ التخفيضات توالت حيث الدينار، تخفيض في للتفكير النقدية بالسلطات دفع الوطني مما اإلقتصاد

المدار، أوصت الدراسة  التعويم مرحلة إلى التثبيت مرحلة من الجزائري الدينار وهكذا انتقل م1969

لسياسة  المسبقة من الدراسات بمجموعة كذا و االقتصادي، الهيكل في حقيقية بتعديالت القيام ضرورة

اآلثار  إلى الوصول أجل من لها المطبق االقتصاد في توافرها مدى و نجاحها شروط على بالوقوف التخفيض

 .منها المتوخاة الحقيقية اإليجابية

م2018دراسة سارا عبد القادر )
 
)

iv
  

هدفت الدراسة للتعرف على أثر التبادل االقتصادي الخارجي على الميزان التجاري في السودان، افترضت 

الدراسة وجود عالقة عكسية بين الواردات وسعر الصرف وطردية بين الصادرات وسعر الصرف، 

، توصلت  ( (SPSSاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي باإلضافة الستخدام البرنامج التحليلي 

الدراسة لعدة نتائج أهمها أثر الحصار االقتصادي الذي فرض على السودان اثر سلبا  على حجم الصادرات 

والواردات نتيجة لحظر تصدير واستيراد بعض المنتجات لبعض الدول، أوصت الدراسة على العمل على 

ة وباألخص في القطاعات االنتاجية زيادة االمتيازات االستثمارية لجذب أكبر قدر من االستثمارات االجنبي

 لزيادة حجم العائد من الصادرات. 

 أوجه الشبه واالختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة : 
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اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناولها للميزان التجاري بالتحليل والشرح وعالقته بسعر  

ا االختالف ما بينهما تناولت الدراسة الحالية قياس أثر واردات السلع الصرف وبعض المتغيرات األخرى، أم

 الغذائية علي الميزان التجاري وهذا مالم تتناوله الدراسات السابقة 

: هي عبارة عن المعامالت التجارية في صورها المتعددة التي تنشأ بين األفراد وحكومات التجارة الخارجية

ةيقطنون في وحدات سياسية مختلف
v

. من هنا فإن التجارة الخارجية تنطوي علي مبدأ إجتياز الحدود السياسية 

لدولة ما،فضال  على أنها ذات طبيعة فردية إذ أن كل دولة تعتبر مصدرة ومستوردة في وقت ،واحد وهناك 

ترابط ما بين الصادرات والواردات فالتجارة الخارجية بمعناها الضيق تعني الصادرات والواردات 

ظورة فقط ،أما معناها الواسع فهي تعني الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة والخدمات ، المن

وتشمل انتقال رؤوس األموال واألفراد فالتجارة الخارجية بكل معانيها تعني المنافع االقتصادية التي تجني 

التجارة الخارجية بأنها  من الصادرات والواردات سواء كانت منظورة أوغير منظورة كذلك يمكن تعريف

الفوائد االقتصادية والعملية والثقافية والسياسية في شتي المجاالت فهي تعني تبادل السلع والخدمات بين دولة 

ودولة اخري أو تجارة بين الحكومات
vi
وأيضا تم تعريفها بأنها ما يعبر الحدود السياسية من السلع والخدمات  

ألموال واألفراد. فقد أختلف االقتصاديون في تفسير ماهية التبادل الدولي المنظورة والغير منظورة ورؤوس ا

ومن هؤالء االقتصاديون )ادم سميث( الذي يرى أن التجارة الخارجية ما هي إال امتداد للتجارة الداخلية وأن 

كل منهما وسيلة لسد العجز في إنتاج محدد بمسمي الواردات أو التخلص من فائض اإلنتاج المسمى 

 ضيق السوق.ى بالصادرات وكالهما وسيلة للتغلب عل

  

 أسباب التبادل الدولي : 

الدولة الواحدة ال تستطيع إنتاج كل ما تحتاجه داخل القطر، وذلك ألنها قد ال تحظي بأي تفوق مطلق أو  -1

نسبي في جميع السلع ، ولكنها قد تحظي بهذا التفوق في إنتاج بعض السلع فقط لذا فهي تقوم بسد هذا 

تصادية وهي تمثل سلع النقص عن طريق التبادل الدولي ، وقد يكون ألسباب طبيعية أو سياسية أو اق

 إستيراد كامل نظرا  إلستحالة إنتاجها محليا . 

هناك سلع تنتجها الدولة وتزيد عن حاجة إستهالكها المحلي  وبالتالي يصبح هناك فائض إنتاج يدخل في  -2

 بند الصادرات.

لنقص في تلك هناك سلع تنتجها الدولة بأقل من حاجة إستهالكها المحلي، وبالتالي تلجأ الدول إلستكمال ا -3

 السلع وتدخل في بند الواردات. 

نفقات النقل وهي تلعب دورا  هاما في قيام التجارة وتؤثر في التوّطن الدولي للصناعات بحيث تكون  -4

 اقرب لألسواق وأقرب لمواد الخام. 
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تنتج سلعا  فروقات األسعار والتفاوت في نفقات اإلنتاج ،يؤثر علي أسعار السلع وبالتالي يمكن للدولة أن  -5

بأسعار أقل من الدول األخرى كما أن فروق األسعار هي األساس المبدئي لقيام التجارة الدولية ، والفرق 

ينتج مابين السلع المحلية والسلع المستوردة ، وغالبا  ما يميل المستهلك لشراء السلع األرخص سواء 

واق الداخلية أو الخارجية لتحقيق أقصي كانت محلية أو أجنبية ، ويسعى المنتج لبيع منتجاتة في األس

ربح ممكن ، عليه فإن الفرق في األسعار بين منتجات الدول ذو أثر بالغ في قيام التبادل التجاري بين 

 .الدول

   

 نظريات التبادل الدولي :

 هناك الكثير من النظريات التي فّسرت أسس التبادل الدولي وسوف نتناول منها مايلي: 

 ة التجاريين أوالً : مدرس

سبقت أفكار التجاريون مرحلة الكالسيكيون ، وقد تبلورت أفكارهم حول التجارة الخارجية في ثبات الثروة 

اإلجمالية للعالم حيث  تقاس ثروة األمم بما لديها من معادن نفيسة )كالذهب والفضة( وأن سبيل أي قطر 

ققها إحدى الدول تكون علي حساب دولة للتطور هو أن يصدر أكثر من مما يستورد وأن أي مكاسب تح

أخرى  حيث دعا رواد هذا الفكر الي تقييد التجارة الخارجية ، وفي الواقع فإن كثير من الدول لم تستطع 

العمل بمبدأ التجاريين مما دحض أفكارهم وذلك لعدة أسباب منها ان التجارة الخارجية ال تقتصر علي 

ل تشمل الصادرات والواردات المنظورة وغير المنظورة ، وال الصادرات والواردات المنظورة فقط ب

تستطيع كل الدول العمل بمبدأ زيادة الصادرات عن الواردات ، وقد يكون ذلك ألسباب طبيعية أواقتصادية 

،اذا كانت الصادرات تمثل اهمية عظمي للنشاط االنتاجي في االقتصاد القومي فإن الواردات التقل عنها 

 ة لإلنتاج واإلستهالك الكلي. أهمية بالنسب

 ثانيا : النظرية الكالسيكية : 

تمثل فكر الكالسيكيين حول التبادل التجاري في نظريتي المزايا المطلقة الدم سميث والمزايا النسبية لدافيد 

 ريكاردو.

 المزايا المطلقة )ادم سميث(  : -أ

ذا تخصصت كل منهما في إنتاج وتصدير السلعة طبقا  )لسميث( يمكن لدولتين أن تزيدا إنتاجهما المشترك إ

أو السلع التي تكون فيها أكثر كفاءة )تحوز فيها ميزة مطلقة ( وتستورد السلعة التي تحوز فيها نقيصة مطلقة 

، وبالتالي تشترك في التجارة مع الدولة األخرى ، وسوف تكون كال الدولتين في حال أفضل من حيث كمية 

الك عند المتاجرة ومن ثم تقتسمان الصافي المتحصل من خالل التخصصالسلع المتاحة لالسته
vii
 . 

 المزايا النسبية )دافييد ريكاردو (  : -ب
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أساس قيام التبادل التجاري بين الدولتين إذا إختلفت التكاليف النسبية وليس المطلقة ، حيث  تخصص كل 

دولة في إنتاج وتصدير السلع التي تنتجها بتكاليف نسبية أقل من الدول األخرى وتستورد السلع التي تنتجها 

 الدول األخرى بتكاليف نسبية أقل. 

 ثالثا: النظرية الحديثة :

اولين( حيث قامت على اإلنتقادات الموجهة للنظرية الكالسيكية  –فكرة هذه النظرية للسويديان) هكشر  تعود

والتي بدورها إفترضت أن العمل هو عنصر اإلنتاج الوحيد ، وتحدد قيمة السلعة بكمية العمل المبذول في 

هالك متماثلة في دولتين ولدى إنتاجها ، فقد نصت النظرية الحديثة في تحليلها)إذا كانت تفضيالت اإلست

الدولتين ثروات طبيعية مختلفة نسبيا  من عناصر اإلنتاج ، فإن كل دولة سوف تتخصص في السلعة التي 

 تستخدم في إنتاجها عنصر االنتاج الوفير نسبيا  حيث قامت عدة إفتراضات أهمها مايلي: 

ناصر اإلنتاج من دولةة الةى اخةري حيةث وجود عناصر االنتاج بنسب مختلفة بين األقطار تختلف كمية ع -1

تؤدي ندرة العنصر إلي قلة عرضه بالنسبة لطلبه ومن ثم ارتفاع عائده ووفةرة العنصةر تةؤدي إلةي زيةادة 

 عرضه بالنسبة لطلبه وبالتالي انخفاض عائده. 

ها من التوسع في االنتاج يؤدي إلى خفض نفقات االنتاج وبالتالي إنخفاض أسعارها وزيادة الطلب علي-2

 الدول األخرى وبالتالي زيادة صادراتها. 

 السياسات التجارية :

وهي الوسائل التي تلجا لها الدول في تجارتها الخارجية بقصد تحقيق أهداف معينة ، اختلفت  السياسات 

التجارية ما بين حرية التجارة وتقييد التجارة ،يقصد بحرية التجارة ترك التجارة حرة دون قيود من خالل 

وضع القوانين والتشريعات التي تحظر وضع القيود أمام التدفق الحر للسلع والخدمات واالستثمارات عبر 

الحدود الوطنية سواء كان التدفق في صورة صادرات أو واردات دخول أو خروج لرؤوس األموال. 

رفع مستوي وحجتهم في ذلك أن الدولة سوف تستفيد من مزايا التخصص وتقسيم العمل، باإلضافة الي 

اآلداء والجودة وتحقيق سيادة المستهلك، أما سياسة تقييد التجارة يقصد بها تلك التي تطبق وتنفذ من خالل 

سن التشريعات والقواعد الهادفة الي حماية الصناعة والسوق من المنافسة األجنبية وحجتهم في ذلك حماية 

 لي البطالة و حماية االقتصاد الوطني من اإلغراق.الصناعات الناشئة، وتنويع الهيكل االقتصادي والقضاء ع

 توجد ثالثة وسائل للتحكم في التجارة الدولية هي: 

 الوسائل السعرية:-1

مثل الضرائب أو الرسوم الجمركية تقوم الدولة بفرضها علي سلعة تعبر الحدود الوطنية سواء دخوال ) 

الواردات ( أو خروجا ) الصادرات( وقد تكون ضريبة قيمية وهي التي تفرض على قيمة السلع اونوعية 

 لعة. وهي التي تفرض علي نوع السلعة او الضريبة المركبة وهي تفرض على نوع وقيمة الس

 : الوسائل الكمية-2
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وهي قيود على كميات السلع التي تعبر الحدود الوطنية ، ويمكن تعريفها بأنها السياسات التجارية غير 

الجمركية التي تؤدي إلي إنحراف تدفق السلع والخدمات المتاجر بها دوليا وتمثلها العديد من اإلجراءات 

 والقيود مثل : 

الدولة المستوردة حيث يتم تحديد حد أعلى للكمية التي يمكن  حصص الواردات: تفرض من جانب - أ

 استيرادها من سلعة ما خالل فترة زمنية معينة.

اعانات التصدير: وهي عبارة عن مساعدات تقدم لمنشاة تعمل في نشاط تصديري معين أو لمستهلك  -ب

 المباشرة إلى اإلعفاءات الضريبية. الصادرات األجنبية وقد تأخذ عدة اشكال تتراوح  بين المدفوعات النقدية 

: هي اإلتفاقيات والمعاهدات التي تنظم التجارة ، وهي عادة ما تكون بين دولتين أو الوسائل التنظيمية-3

أكثر وتمثلها أشكال التكامل المختلفة ويمكن تعريف التكامل االقتصادي بأنه )عبارة عن اتفاق بين دولتين أو 

حددة تؤدي إلى زيادة االعتماد االقتصادي المتبادل والذي بدوره يؤدي إلى زيادة أكثر على األخذ بسياسات م

القدرة اإلنتاجية والكفاءة في الدول االعضاء وقد تختلف درجات االعتماد من انخفاض العوائق التجارية علي 

كاإلتحاد النقدي( عدد محدود من المنتجات )كاتفاقية التجارة التفضيلية( الى انشاء سياسات نقدية موحدة ) 

 بحيث يكون هناك إنسجام تام للسياسات المالية والنقدية وانشاء أسعار صرف ثابتة.

 تجارة السودان الخارجية:

يعتبر السودان ضمن دول العالم األقل نموء  والتي تعتمد في صادراتها وتجارتها الخارجية ككل علي المواد 

تها في االسواق العالمية ويعتبر القطن هو المحصول األول االولية ممايعرضها لتقلبات الطلب علي صادرا

في تجارة السودان الخارجية أما الواردات فتتميز باالرتفاع المستمر في اسعارها وفي نسبة نموها مما أدى 

إلى عجز الميزان التجاري وبالتالي عجز ميزان المدفوعات ، وقد عزى العجز الرتفاع تكلفة االنتاج 

العملة الوطنية بالنسبة للدوالر األمريكي وارتفاع اسعار السلع الرأسمالية والوسيطة وانخفاض قيمة 

ومدخالت اإلنتاج ، وبما أن السودان يتمتع بثروات طبيعية هائلة فاذا تم استغاللها بصورة مثلى فإن ذلك 

مما يؤدي إلى  يؤدي إلى تنمية الصادرات وتخفيض حجم الواردات، وبالتالي إزالة عجز ميزان المدفوعات

خروج التجارة من اإلطار الذي تدور فيه وحل المشاكل والصعوبات التي تواجه التجارة الخارجية حيث 

 تسعى تجارة السودان الخارجية لتحقيق عدة أهداف منها: 

 نقل االنتاج من داخل السودان إلى أسواق الدول التي تحتاجه وتوفير أسواق عالمية للمنتجات المحلية   -1

ول على النقد األجنبي وزيادة مقدرة البالد على االستيراد ، وخاصة الواردات التي تساهم في الحص -2

عملية التنمية
viii
 . 

 السياسات التجارية وسياسة الصادرات والواردات في السودان :

ابية انتهجت الحكومات السودانية المتعاقبة العديد من السياسات التجارية والتي اختلفت ما بين السياسة الرق

وسياسة التحرير وعادة مايعلن عن أهداف تلك السياسات والتي تتمثل في تشجيع االنتاج المحلي وحماية 
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المستهلك وتحقيق ايرادات الخزينة العامة وتصحيح االختالل في ميزان المدفوعات لذلك فان حزمة 

 السياسات التجارية تتكون من التالي : 

  السياسات الجمركية 

  سياسات الدعم والقيود الكمية 

  السياسات التموينية 

 سياسات الصادرات السودانية :

للصادرات السودانية دور هام في االقتصاد السوداني حيث تعتبر من أهم مصادر العمالت األجنبية، وذلك 

اية االلفية الثالثة لمساهمتها في تمويل المشاريع التنموية ومقابلة احتياجات البالد من السلع الضرورية. مع بد

 اتبعت العديد من السياسات التي هدفت تحسين اداء الصادر ومن أهم تلك األهداف: 

 العمل على استقرار االسعار في اسواق المحاصيل باستخدام سياسية تمويلية منضبطة. -1

مفتوح االستمرار في منح شركة الصمغ العربي امتياز تصدير الصمغ الخام على ان يكون المجال -2

 لآلخرين لتصدير الصمغ المصنع .

 إلغاء الرسوم الوالئية والمحلية على سلع الصادر العابرة -3

تنظيم حركة سلع الصادر مسئولية السلطات االتحادية وتمنع السلطات  الوالئية والمحلية من التدخل في -4

مليون دوالر في عام 302.3اجراءاتها . أدت تلك السياسات الى تضاعف حجم  الصادرات الكلي من 

م حيث أدى دخول البترول في الصادرات السودانية إلى 2002مليون دوالر في عام 1949.1م إلى 1989

% في عام 132تغيير واضح في التركيب الهيكلي للصادرات السودانية ، حيث ارتفع حجم الصادرات بنسبة 

سجل الميزان التجاري فائض بفضل  % من إجمالي الصادرات لنفس العام حيث74.1م وساهم بنسبة 2000

إرتفعت  2012انخفض صادر البترول ففي عام 2011عائدات البترول، أما بعد انفصال جنوب السودان في 

مليون دوالر مقارنة بالصادرات األخري مما أدى الى تحسن ميزان  2.1580حصيلة صادر الذهب 

ر عجز الميزان التجاريالمدفوعات واستقرار نسبي في أسعار سعر الصرف مع أستمرا
ix
مما يستدعي  

 االهتمام بتنمية الصادرات غير البترولية. 

سياسة الواردات السودانية:
x
 

مع بداية االلفية الثالثة تزايدت واردات السودان بشكل واضح واستمرار عجز الميزان التجاري عدا االعوام 

السودان للعالم الخارجي وتزايد ( وذلك نسبة النخفاض حصيلة الصادرات من 2004- 2003 – 2000)

الواردات الى  داخل السودان من العالم الخارجي، كما أن أي جهود تبذل إلصالح الخلل في الميزان 

التجاري تستدي بالضرورة الى جانب دفع عجلة تنمية الصادرات العمل على ضبط وترشيد الواردات 

ية التسعينيات وبداية األلفية الثالثة سياسة التحرير واستغالل الموارد المحلية المتاحة حيث شهدت فترة نها

االقتصادي ثم إلغاء رخص االستيراد بطرق الدفع المختلفة وفقا  لشروط وضوابط معينة منها ضرورة أن 
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يكون إسم المستورد مقيدا  بسجل المصدرين والمستوردين كمستورد للسلع عدا السلع المحظورة .أما بالنسبة 

تجارة الحدود فيتم بطريقة المقايضة، ويتم إستخراج االستمارات بالواليات على أن تكون لالستيراد بنظام 

 السياسات مركزية وسلع التبادل بالتشاور مع الواليات المعنية. 

الميزان التجاري
xi

: ويشمل معظم السلع المنظورة المصدرة والمستوردة بين المقيمين داخل االقتصاد   

الى تغيير الملكية واذا كانت الصادرات السلعية التي تتم من االقتصاد للعالم وغير المقيمين مما يؤدي 

الخارجي أكبر من الواردات التي تأتي من العالم الخارجي فان ذلك يؤدي إلى تحقيق فائض ويسمي فائض 

دي إلى الميزان التجاري، أما إذا كانت الواردات من العالم الخارجي للدولة أكبر من الصادرات فإن ذلك يؤ

 تحقيق عجز ويسمي عجز الميزان التجاري.

 واردات السلع الغذائية والميزان التجاري السوداني:

بالنظر إلى اقتصاديات الدول النامية وإلى مكونات صادراتها من المنتجات األولية يتضح أن طبيعة هذه 

اعتماد هذه االقتصاديات االقتصاديات نفسها تفرز العديد من مسببات الضغوط على ميزان المدفوعات. ف

على التجارة الخارجية بتصدير منتجاتها األولية واستيراد احتياجات البالد من السلع الغذائية واالستهالكية 

والمواد الخام والسلع الرأسمالية تجعلها عرضة لمؤثرات االسواق الخارجية العالمية، ولمؤثرات اإلنتاج 

وهي المواد األولية ، والواردات وهي من السلع المصنعة ، تضفي الداخلي . وال شك أن طبيعة الصادرات، 

على عائدات تلك البلدان ضغوطا  ، وتجعل موقف الميزان التجاري في غير صالحها. فينعكس أثر ذلك 

بالضرورة على ميزان المدفوعات فتكون أثار تقلبات األسعار العالمية والتضخم العالمي والركود واإلنتعاش 

الميزان التجاري وميزان المدفوعات للدول النامية. وبما أن االقتصاد السوداني ال ينفصل عن واضحة على 

اقتصاديات الدول النامية من حيث السمات االساسية لهذه الدول فقد شهد الميزان التجاري السوداني إهتزازا  

ة العشرية والتوسع في تنفيذ كبيرا  عندما بدأ في تنفيذ خطط التنمية وقد ظهر هذا الموقف مع تنفيذ الخط

المشروعات المدرجة في سنواتها األولى واستمر الموقف المتدهور للميزان التجار خالل تنفيذ الخطة 

الخمسية وبرامج العمل المرحلية وأثناء تنفيذ الخطة الستية وبرامج االستثمار الثالثية وما أعقبها من برامج 

تنموية
xii
 . 

 م( 2018 -2000اني خالل الفترة من )اداء الميزان التجاري السود

% ويعزى ذلك إلنخفاض عائدات 55.4م( بنسبة 2001 -2000الفائض في الميزان التجاري خالل) تراجع

% وعزي ذلك الرتفاع قيمة 17.4م إنخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 2002الصادرات،أما في عام 

 م إنخفض عجز الميزان2003%، أما في العام 6.3الصادرات حيث سجلت الواردات إرتفاعا طفيفا بنسبة 

م زادت حصيلة الصادرات بنسبة 2004التجاري وذلك لزيادة قيمة الصادرات عن الواردات ، وفي عام 

ارتفع العجز بنسبة  2005% ، أما في عام 14.2% لذا إنخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 48
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رتفع العجز م ا2006% وكذلك في عام عام 65.8% وذلك للزيادة في قيمة الواردات والتي بلغت نسبة 54

م ارتفع الفائض في الميزان التجاري 2007% بسبب زيادة الواردات، وفي عام 25.1في الميزان التجاري 

م تحول الفائض 2008%وعزى ذلك لزيادة حصيلة صادرات المواد البترولية ، أما في العام 197.5بنسبة 

زان فائض وذلك الرتفاع حصيلة م حقق المي2009الي عجز وذلك النخفاض قيمة الصادرات ، أما في عام 

م حقق الميزان التجاري فائضا وذلك لدخول 2010عائدات الصادرات من المواد البترولية ، في العام 

فقد انخفض الفائض في الميزان التجاري بنسبة  2011عائدات الذهب ضمن خصيلة الصادر ، أما في 

ات نتيجة النفصال جنوب السودان كذلك % ويعزى ذلك لخروج البترول ومشتقاته من قائمة الصادر42

انخفضت الواردات بنسبة طفيفة نسبة إلنتهاج الدولة لسياسات ترشيد االستيراد والتي بموجبها تم حظر 

استيراد بعض السلع
xiii

مليار دوالر في الربع األول من عام  0.7. سجل الميزان التجاري عجزا قدره 

م إلى عجز كبير ومما عزز 2011النصف األول في عام  مليار دوالر من 2.7م وتحول فائض قدره 2012

هذا االنخفاض الحاد في الصادرات والذي كان يمكن تعويضه بزيادة صادرات الذهب فقد بلغ مستوي قياسي 

% من مجموع الصادرات 70مليون دوالر أي نحو ست مرات حجم الصادرات البترولية ونسبة  644بمبلغ 

ردات خالل بعين متاليين حيث شمل االنخفاض جميع التصنيفات مما يعكس األخرى كما تراجع مجموع الوا

% 30الشديد في النقد االجنبي المطلوب لالستيراد ونتيجة لذلك انخفضت الواردات من السلع الغذائية بنسبة 

%  مما أدي إلى ضعف واضح في آداء القطاع حيث أن 9.3% ومعدات النقل بنسبة 23.7واآلالت بنسبة 

حجم الواردات يؤدي النكماش االنشطة االقتصادية عن طريق الحد من االمدادات للسلع الالزمة  إنخفاض

مليار دوالر أمريكي 3.92م صدر السودان 2013لالستهالك واالعمال . في عام 
xiv
على شكل سلع  

م مليار دوالر وكانت أه 3.91مليار دوالر مما أدى الى عجز الميزان التجاري بقيمة 7.83وإستورد 

مليون  73.3مليون دوالر والذهب  423مليار دوالر والماعز واألغنام  2.43الصادرات هي النفط الخام 

مليون دوالر   464مليون دوالر والسكر الخام  683دوالر وفي حين تصدر المواد الغذائية وسجل القمح 

إتسعت مليون دوالر، 196مليون دوالر والسيارات  260واالدوية
xv
لخارجية بسبب إنخفاض االختالالت ا 

أسعار صادرات السلع األولية والسياسات التوسعية وعدم كفاية تعديل سعر الصرف فقد زاد عجز الحساب 

م ، وهبطت احتياطات النقد األجنبي 2015% من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في عام 6الجاري الى 

ادة كبيرة حيث إتسع عجز الميزان التجاري م وزادت الواردات غير النفطية زي2014% في عام 4.8بنسبة 

م 2016في عامxvi م2015م بالمقارنة مع عام  2016% من إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي في عام 11الى 

%12.5% وذلك النخفاض قيمة الواردات بنسبة 17.5انخفض العجز بنسبة 
xvii
 . 

 

 

 

 



12 
 

 ( 1جدول رقم )    

 م(2015 -م2012أداء الميزان التجاري خالل الفترة )

الصادرات السلعية  السنة/البيان

 بالدوالر

 الميزان التجاري الواردات السلعية بالدوالر

2000 1993 1553 440.3 

2001 1975 2301 -326.1 

2002 2101 2446 -344.7 

2003 2773 2882 -109.0 

2004 4267 4075 191.6 

2005 5635 6757 -1121.7 

2006 6626 8074 -1448.1 

2007 9933 8776 1156.8 

2008 12793 9352 3441.1 

2009 9420 9691 -270.9 

2010 12610 10045 2564.9 

2011 10764 9236 1528.1 

2012 5174 9230 -4056.2 

2013 5980 9918 -3938.2 

2014 5456 9211 -3755.4 

2015 11642 9509 2132.9 

2016 13553 8323 5229.8 

2017 14265 9163 5102.0 

2018 12215 7850 4365.4 

 م(2018 – 2000المصادر : بنك السودان المركزي وزارة المالية والتخطيط االقتصادي لألعوام )
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 المبحث الثاني: تحليل بيانات الدراسة

 أوالً: النموذج القياسي

السلع الغذائية على  اعتمدت الدراسة على  نموذج اإلنحدار الخطي المتعدد بمعادلة واحدة تخص أثر واردات

 الميزان التجاري السوداني ، وهي على النحو التالي:

 

LOG(TB)𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 LOG(FM)𝑡+𝛼2LOG (M)𝑡 + 𝛼3LOG(PEX − OEX)

 𝛼0, 𝛼3 >  𝛼1,𝛼2, ,   > 1

 

 حيث أن:

(TB)t العجز في الميزان التجاري السوداني يمثل المؤشر العام للفرق بين الصادرات والواردات مقيم =

 بالدوالر االمريكي.

(FM)t.واردات السلع الغذائية مقيم بالدوالر االمريكي = 

(M)t.واردات السلع االخرى االجمالية مقيم بالدوالر االمريكي = 

 (PEX − OEX) فجوة سعر صرف الدوالر بالجنيه السوداني وتقاس بالفرق بين  سعر الصرف الموازي =

 وسعر الصرف الرسمي .

 تطبيقيةثانياً: الشواهد ال

على النموذج القياسي أعاله خالل توصلت االدراسة إلى  OLSبتطبيق طريقة المربعات الصغرى العادية 

 النتائج التالية:

(TB)𝑡 = 0.865 +1.119LOG(FM)𝑡 −0.182LOG(M)𝑡 +0.1495LOG(PEX − OEX)

(0.182) (1.423)                 (−0.223)           (1.001)

𝑅2 =  81%                                  𝐹(2 ,14) =  5.66                               DW =  1.98

 

 

إلى أن جميع إشارات تشير نتيجة تقدير المعادلة وفق المعايير االقتصادية واإلحصائية والقياسية  -1

( هي أكبر من 5.66)بة المحسو -Fيالحظ أن إحصائيةالمعلمات المقدرة موافقة للنظرية االقتصادية. كما 

 ( مما يشير إلى جودة توفيق خط العالقة.14، 2وذلك عند درجات حرية ) 2.96قيمتها الجدولية 

R% 81ويوضح معامل التحديد )
2
يفسر بواسطة  TBالداخلة في النموذج  المتغيرات% من 81( أن   = 

تعزى إلى عوامل أخري غير مضمنة فقط % 19واردات السلع الغذائية إضافة إلى عوامل عدم التأكد، بينما 

( فتشير إلى عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي 1.98)  DWفي المعادلة. فيما يتعلق بإحصائية دربن واتسون

المحسوبة للمعلمة  t-بين حدود الخطأ العشوائي. أما في جانب معنوية المعلمات المقدرة فيالحظ أن إحصائية

، 1.76( وهي أقل عند مقارنتها بالقيمة الجدولية المناظرة 1.423قدارها )المقدرة لواردات السلع الغذائية م
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عليه يرفض فرض العدم، وبالتالي يقبل الفرض البديل بوجود تأثير معنوي موجب لواردات السلع الغذائية 

(  وهي أقل  من -0.223المقدرة  للواردات الكلية  فهي)  t-. أما  إحصائيةTBفي الميزان التجاري 

حيث يشير ذلك إلى  وجود  تأثير  معنوي سالب  للواردات الكلية في تغيير الميزان   1.76سوبة المح

كما أن النتيجة أعطت معنوية موجبة للمعلمة المقدرة لقياس الفجوة بين سعر الصرف الرسمي التجاري. 

( 1.76الجدولية )( مقارنة بنظيرتها 1.001المحسوبة ) t-وسعر الصرف الموازي وذلك بمقارنته بإحصائية

 (.24( ودرجة حرية )0.05وذلك عند درجة معنوية )

 ثالثاً: التفسير االقتصادي

من خالل ما توصلت إليه الدراسة في التقييم اإلحصائي والقياسي يمكن تقديم التفسير االقتصادي للنتيجة على 

 النحو التالي:

 .TBأشارت النتيجة إلى أن هنالك أثر إيجابي لواردات السلع الغذائية على الميزان التجاري السوداني  -1

ويعزى ذلك إلى أن هذه السلع تعمل على زيادة مستوى العمليات التجارية مما يساعد في توازن الميزان 

بالتالي فهي ال تكون خصما  على  التجاري السوداني، ألن هذه السلع تمثل االحتياجات الحقيقية للواردات،

توازن الميزان التجاري، وهذا يؤكد صحة الفرضية األولى، أن واردان السلع الغذائية لها تأثير معنوي 

 موجب على الميزان التجاري السوداني. 

ي وتؤيد الدراسة صحة الفرضية القائلة أن واردات السلع االجمالية لها تأثير عكسي على الميزان التجار-2

السوداني، وهذا يعني أن هنالك سلع واردة ال تمثل أولويات بالنسبة لالحتياجات الفعلية التي يستفيد منها 

 المجتمع وبالتالي لالقتصاد القومي. 

واردات السلع الغذائية تلبي حاجة االستهالك المحلي، بالتالي ليس لها أثر سالب على الميزان التجاري -3

 الفرضية األولى.السوداني وهذا يثبت صحة 

العالقة السالبة التي أظهرتها الدراسة بالنسبة إلجمالي الواردات هي نتيجة ألن معظم الورادات السودانية -4

 هي سلع كمالية غير ضرورية مثل ألعاب االطفال والحلويات، بالتالي تكون خصما  

 على الميزان التجاري في السودان. 

 مناقشة الفرضيات :

 االولي  مناقشة الفرضية

-2000تم قياس أثر واردات السلع الغذائية وإجمالي السلع على الميزان التجاري السوداني وذلك للفترة من )

م( ، ومن خالل استخدام نموذج االنحدار الخطي المتعدد لمعادلة تحتوي على الميزان التجاري 2018

كمتغيرات مفسرة. وبتطبيق طريقة كمتغير تابع وكل واردات السلع الغذائية وإجمالي السلع الواردة 

 (على المعادلة توصلت الدراسة الى النتائج التالية:OLSالمربعات الصغرى )
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وجود تأثير معنوي موجب قوي لحجم لواردات السلع الغذائية في الميزان التجاري السوداني خالل فترة 

لمجتمع وإكمال النقص من إنتاج السلع الدراسة ويرجع ذلك الى أن السلع الغذائية تمثل االحتياجات الفعلية ل

 الغذائية لمقابلة للطلب الكلي.

 مناقشة الفرضية الثانية: 

وجود تأثير سالب قوي لحجم الواردات الكلية على الميزان التجاري السوداني  خالل فترة الدراسة ويرجع  

في الغالب تكون خصما  على ذلك لتركيز معظم الواردات على سلع كمالية ليست ذات أهمية اقتصادية وإنما 

الميزان التجاري، كذلك عدم اإلستفادة القصوى من السلع الرأسمالية في عمليات االنتاج التي تعزز 

 الصادرات والتي بدورها تعمل على توازن الميزان التجاري.

 النتائج والتوصيات:

 أوالً: النتائج

ا. يتم االعتماد علي تصدير المواد االولية في شكل مواد خام ومن ثم اعادة استيرادها في شكل سلع مصنعة 

مما يؤدي الي زيادة قيمة الواردات وخاصة وارادات السلع الغذائية وانخفاض قيمة الصادرات مما يؤدي 

 بدوره إلى زيادة عجز الميزان التجاري 

 ردات السلع الغذائية والسلع الكمالية. هناك تزايد في  كبير حجم وا2

 . انتهاج الدولة لسياسات ترشيد االستيراد ذات اثر موجب علي الميزان التجاري 3

 . غياب السياسات التشجيعية للصناعات الغذائية المحلية 4

 .تقلبات سعر الصرف تؤثر سلبا على الميزان التجاري ومكوناته5

 ثانياً: التوصيات

ام بإنتاج السلع الغذائية والتي تجنب الدولة االستيراد من الدول االخرى وتساهم في تحسين البد من االهتم-1

 وضع الميزان التجاري في السودان.

يجب تحديد سعر الصرف الرسمي بشكل مناسب للسعر الموازي حتى ال تكون الفجوة بينهما كبيرة ومن -2

رف االجنبي وكذلك لجزب مدخرات المغتربين ثم تعمل خلل في التوازن االقتصادي فيما يخص سعر الص

 وتشجيعهم لتحويلها عبر البنك المركزي السوداني.

يجب التقليل من إستيراد السلع ذات الطبيعة االستهالكية التي ال تدخل ضمن السلع الرأسمالية التي تساهم -3

 في زيادة االنتاج.

 تعزز عمليات اإلنتاج للتصدير.يجب التركيز في اإلستيراد على السلع الرأسمالية التي -4

االهتمام بتحسين الصادرات السودانية وذلك من خالل جودة المنتج وتصنيعة بدال  من تصديرة موام خام -5

 وذلك حتى ينافس في االسواق العالمية.
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 واردات المواد الغذائية ( يوضح بيانات الدراسة للمتغيرات الميزان التجاري والواردات الكلية1جدول رقم )

 الميزان التجاري واردات السلع الكلية  واردات السلع الغذائية السنة

DATE FOOD GOODS M TB 

2000 428.44 1553 440.29 

2001 416.34 2301 -326.14 

2002 440.55 2446 -344.72 

2003 420.26 2882 -108.99 

2004 518.51 4075 191.57 

2005 810.80 6757 -1121.71 
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2006 745.77 8074 -1448.10 

2007 821.86 8776 1156.80 

2008 1337.31 9352 3441.10 

2009 1637.90 9691 -270.90 

2010 2365.78 10045 2564.90 

2011 1887.88 9236 1528.10 

2012 2049.04 9230 -4056.20 

2013 2372.27 9918 -3938.20 

2014 2247.90 9211 -3755.40 

2015 2132.87 9509 2132.88 

2016 1775.47 8323 5229.80 

2017 1944.13 9163 5102.00 

2018 3938.1 7850 4,365.4 

 

 المصدر: إعداد الباحثان من تقارير بنك السودان المركزي

 

 

 

 

  (2ملحق رقم)

 الغذائيةيوضح بيانات الدراسة للمتغيرات الميزان التجاري والواردات الكلية واردات المواد 

 

 Eveowsالمصدر: إعداد الباحثان من برنامج 

Dependent Variable: LOG(TB) 

Method: Least Squares 

Date: 10/30/19   Time: 15:25 

Sample: 2000 2018 

Included observations: 8 

Excluded observations: 11 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.865476474881 4.73580257861 0.182751806165 0.863881543758 

LOG(FM) 1.11954834868 0.786662695167 1.42316186538 0.227777026938 

LOG(M) -0.182779277858 0.81676027282 -0.223785710374 0.833889126363 

LOG(PEX-OEX) 0.149579395175 0.149393204013 1.00124631614 0.373366224938 

R-squared 0.809525140846     Mean dependent var 7.4587939794 

Adjusted R-squared 0.66666899648     S.D. dependent var 1.20592524339 

S.E. of regression 0.696238830719     Akaike info criterion 2.420604826 

Sum squared resid 1.9389940376     Schwarz criterion 2.46032559684 

Log likelihood -5.682419304     F-statistic 5.6667155931 

Durbin-Watson stat 1.98469594758     Prob(F-statistic) 0.0635398392418 
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 المستخلص

هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم التقني والفني، للعام 

دولة ليبيا. حيث تمثلت مشكلة الدراسة  –م. دراسة حالة المعهد العالي لتقنيات شؤون المياه العجيالت 2018

لة وفقا  لألسس العلمية المتبعة، والممثلة في في: عدم تطبيق المؤسسات التعليمية لتطبيق ادارة الجودة الشام

تهيئة البيئة وتعيين ادارة مختصة للجودة الشاملة، والتي تعتبر من أهم المعوقات ، وظهر ذلك جليا  بالمعهد 

العالي لتقنيات شؤون المياه العجيالت، مما انعكس ذلك سلبا  في تجاوز بعض المعوقات والمشاكل التي تطرأ 

لعملية التعليمية بشكل عام بالسرعة المطلوبة. وقامت الدراسة باختبار فرضيتين هما: توجد ثناء تقييم اأ

عالقة ذات داللة احصائية بين الميزانية الكافية للبحوث والتطوير، وجودة التعليم التقني والفني بالمعهد 

ة المجتمع، وجودة التعليم العالي لتقنيات شؤون المياه، توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التواصل وخدم

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي: لوصف الظاهرة  التقني والفني بالمعهد العالي لتقنيات شؤون المياه.

ومتغيراتها، والمنهج االستقرائي واالستنباطي من خالل مالحظة الظواهر وجمع البيانات، باستخدام برنامج 

وبناءا  على مشكلة الدراسة والفروض الموضوعة تم اختيار  .Spssالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

وتوصلت . . %61.2( فردا  بنسبة 98( فردا  من مجتمع الدراسة البالغ عددهم )60لعدد ) عينة ميسرة

ال توجد ميزانية كافية للبحوث والتطوير بالمعهد، ويهتم المعهد بالبرامج التي  الدراسة لعدد من النتائج منها:

على ادارة المعهد االهتمام اكثر بالبرامج التي تخدم وكما توصلت لعدد من التوصيات منها:  المجتمع.تخدم 

المجتمع من خالل البحوث، على ادارة المعهد ان تحرص على عملية التقييم والتطوير بشكل مستمر بهدف 

 إجراء التعديالت الالزمة وطرح البدائل المتاحة في انشطته المختلفة.

Abstract 

       The Study Aimed to identify the obstacles of the application of total quality Management 

in Technical and Technical Education institutions, for the year 2018. Case Study of the Higher 

Institute of Water Technology Al - Ajailat - State of Libya. The problem of the Study was: The 

non-application of educational institutions for the application of total quality Management in 

mailto:mohammedu12@gmail.com
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accordance with the established scientific principles, represented in the creation of the 

environment and the appointment of a competent department of total quality, which is one of 

the most important constraints, and this was evident at the Higher Institute of Water 

Technologies Ajailat, which reflected negatively in To overcome some of the obstacles and 

problems that arise during the evaluation of the educational process in general as quickly as 

required. The Study tested two hypotheses: there is a statistically significant relationship 

between the adequate budget for research and development, and the quality of technical and 

technical Education at the Higher Institute of Water Technology, there is a statistically 

significant relationship between communication and Community service, and the quality of 

technical and technical Education at the Higher Institute of Water Technology. The Study used 

the descriptive method: to describe the phenomenon and its variables, the inductive and 

deductive approach through observation of phenomena and data collection, using SPSS 

program. Based on the study problem and assumptions, a soft sample was selected for (60) 

members of the Study population (98) with 61.2%. The Study reached a number of results, 

including: There is not enough budget for research and development in the Institute, and the 

Institute is interested in programs that serve the community. As I have reached a number of 

recommendations, including: The Management of the Institute to pay more attention to 

programs that serve the community through research, The Management of the Institute to 

ensure the process of evaluation and development on an ongoing basis in order to make the 

necessary adjustments and offer alternatives available in its various activities. 

 

 

 :المقدمة 

لقد تزايد وعي المنظمات والمؤسسات في السنوات األخيرة بضرورة مفاهيم إدارة الجودة الشاملة، حيث  

والمنظمات في العالم لترسيخ مبادئ ومفاهيم الجودة في عملياتها التصنيعية سعت العديد من الشركات 

حيث يعد  والخدمية واإلنتاجية. وذلك حتى تتمكن في مجابهة التحديات المرتبطة بشدة المنافسة محليا  ودوليا .

لمبادئ التي مفهوم  إدارة الجودة  الشاملة من المفاهيم  الحديثة التي تقوم على مجموعة من األفكار وا

تستطيع أي منظمة أو مؤسسة تطبيقها بهدف تحقيق أفضل أداء ممكن من حيث: تحسين اإلنتاجية، زيادة 

األرباح، وتحسين سمعتها في السوق المحلي والخارجي، في ظل االرتفاع الكبير في عدد المؤسسات 

والشركات والمنظمات على اختالف مجاالتها ونشاطاتها
(1)

 . 

 : The problem of the study مشكلة الدراسة

تنبع مشكلة الدراسة في عدم تطبيق المؤسسات التعليمية لتطبيق ادارة الجودة الشاملة وفقا  لألسس العلمية  

المتبعة، والممثلة في تهيئة البيئة وتعيين ادارة مختصة للجودة الشاملة، والتي تعتبر من أهم المعوقات ، 

لتقنيات شؤون المياه العجيالت، مما انعكس ذلك سلبا  في تجاوز بعض  وظهر ذلك جليا  بالمعهد العالي
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المعوقات والمشاكل التي تطرأ اثناء تقييم العملية التعليمية بشكل عام بالسرعة المطلوبة، وعليه يمكن 

 صياغة مشكلة الدراسة الحالية بسؤال رئيسي تنبثق منه عدد من التساؤالت الفرعية كاآلتي:

: هل ان معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم التقني والفني تؤثر في الرئيسيالسؤال 

 ادائها بصورة مباشرة؟.

هل الميزانية الكافية للبحوث والتطوير، يمكن ان تلعب دورا  مهما  في وجودة التعليم التقني : االسئلة الفرعية

هل ان التواصل وخدمة المجتمع، يمكن ان يسهم بالتغذية  والفني بالمعهد العالي لتقنيات شؤون المياه؟.

 العكسية المتبادلة في جودة التعليم التقني والفني بالمعهد العالي لتقنيات شؤون المياه؟.

 :The Importance of the Studyأهمية الدراسة:

انت تعليمية أو إنتاجية تستمد الدراسة أهميّتها من: أن الجودة الشاملة أصبحت حتمية لكل المؤسسات إذا ك 

 أو خدمية لتحقق النجاح، لذلك تتضح أهمية الدراسة في اآلتي:

. األهمية العلمية: تتمثل في تطبيق ادارة الجودة الشاملة من حيث مفهومها واهميتها والمعوقات التي 1

إدارة الجودة تعتريها في عملية تطبيقها. وتسليط الضوء على الدعائم التي تقوم عليها متطلبات تطبيق 

 الشاملة في المؤسسات التعليمية.

. االهمية العلمية: تتمثل في معرفة واقع تطبيق مفهوم ادارة الجودة الشاملة بالمعهد العالي لتقنيات شؤون 2

المياه العجيالت، ومدى قيادة نشاط مخرجاته نحو مستويات الجودة العالية لجميع المستفيدين. اضافة  ان 

 سة قد تفيد الجهة المبحوثة في تطبيق مفهوم إدارة الجودة الشاملة بطريقة سلسة.نتائج هذه الدرا

 :The Objective of the Studyأهــداف الـــدراســـــــة 

 هدفت الدراسة إلى تحقيق ما يلي: 

بين ومعرفة العالقة     إبراز أهمية مفهوم تطبيق الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم التقني والفني.   

الميزانية الكافية للبحوث والتطوير، وجودة التعليم التقني والفني بالمعهد العالي لتقنيات شؤون المياه. 

واكتشاف العالقة بين التواصل وخدمة المجتمع، وجودة التعليم التقني والفني بالمعهد العالي لتقنيات شؤون 

وصيات للجهة المبحوثة، ومساهمتها في اتخاذ المياه، اضافة   لبيان أهميّة النتائج واالستنتاجات والت

 االجراءات الكفيلة بتطبيقها.

  :The Hypothecs of the Studyفرضيات الـــدراســـــــــة  

 تم بناء الفرضيات اعتمادا  على موضوع الدراسة، ومشكلتها وعناصرها المختلفة، وذلك وفقا  لآلتي:

نية الكافية للبحوث والتطوير، وجودة التعليم التقني والفني توجد عالقة ذات داللة احصائية بين الميزا

بالمعهد العالي لتقنيات شؤون المياه. توجد عالقة ذات احصائية بين التواصل وخدمة المجتمع، وجودة 

 التعليم التقني والفني بالمعهد العالي لتقنيات شؤون المياه.

 : Methodology of the studyمنهجية الدراسة: 

 على مشكلة الدراسة التي تمت صياغتها وفرضياتها تم استخدام المناهج التالية: بناءا  
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المنهج الوصفي: لوصف الظاهرة ومتغيراتها، وذلك من خالل جمع المعلومات و البيانات المتوفرة    

هج من والضرورية لفهم و تفسير المشكلة، والمنهج االستقرائي واالستنباطي: حيث تم االعتماد على هذا المن

خالل مالحظة الظواهر وجمع البيانات، وذلك للتوصل إلى مبادئ عامة وعالقات كلية. باستخدام برنامج 

 .Spssالحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 : تم االعتماد على نوعين من المصادر:مصادر جمع البيانات والمعلومات

 تي تم توزيعها على عينة الدراسة.أوال : المصادر األولية: ممثلة في استمارة االستبيان ال

ثانيا : المصادر الثانوية: ممثلة في الكتب والمراجع والمجالت والدوريات واالنترنت، باإلضافة الى  

 المحفوظات والمنشورات الخاصة بموضوع الدراسة. 

 تتمثل حدود الدراسة في:The limits of the Studyحدود الدراسة: 

 م.2018الحد الزماني: للعام  . أ

 العجيالت. –الحد المكاني: المعهد العالي لتقنيات شؤون المياه  . ب

 الحد البشري: االداريين، المهندسين، والفنيين، المدربين، والموظفين بالمعهد.  . ج

 بناءا  على متغيرات الدراسة تم اختيار الدراسات التالية:الدراسات السابقة: 

م2009ل يسر هللا، دراسة: عفاف صالح الدين ومحمد، دال
(2)

هدفت هذه الدراسة الى وضع تصور : 

مقترح ألنشاء وحدة الجودة الشاملة وتطوير األداء بمؤسسات التعليم العالي في ضوء المعايير الدولية، 

وتكمن اهمية الدراسة في ان معرفة إدارة الجودة الشاملة ونظم االعتماد األكاديمي سيساهم في تحديد مدى 

ات التعليمية ألهدافها وتحديد جوانب القوة لتعزيزها، وجوانب القصور للعمل على التغلب تحقيق المؤسس

عليها. وتوصلت الدراسة الى االستنتاجات التالية: عدم مالءمة األوضاع االكاديمية واإلدارية والمالية 

ة وقطاعات سوق العمل السائدة مع متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة، عدم الربط بين المؤسسات التعليمي

من حيث  )مدى تطوير المناهج لمتطلبات سوق العمل(، ومقاومة التغيير سواء من العاملين او من 

 اإلدارات.

Prince, Christopher ،2004دراسة:  
(3)

 يعد حيث االعتماد أهمية من ةراسالد اهمية انبثقت :

 متطلبات لفهم العملية لذه الالزمة االنشطة معرفة مثل التفاصيل بعض بينت كما معقدة عملية االعتماد

الجامعات، وتوصلت الدراسة الى عدة  في التعليم ادارة على التركيز حالة في التعليمية للمؤسسات االعتماد

 أنإ ،المجتمع تخدم التي التعليم انشطة مع يتعامل ألنه المهمة، المفاهيم أحد االعتماد استنتاجات منها: أصبح

 فان المستقبل في المستمر التعليم لعمليات رائدة اصبحت التعليمية المؤسسات ونمو التعليم لتطوير الحاجة

 .لها الرئيسة االنشطة كأحد االدارة لها تسعى والتي المهمة األمور من سيصبح االعتماد عن البحث

م2013موسى، شوقي شادلي دراسة: سهام 
(4  :)

تكمن مشكلة الدراسة في تحديد إلى أي مدى يمكن أن 

يؤثر توافر أبعاد إدارة الجودة الشاملة في مستوى أداء المنظمة. هدفت الدراسة إلى تحليل أبعاد إدارة الجودة 

الشاملة المتمثلة في )دعم اإلدارة العليا، التحسين المستمر ، تصميم وتطوير منتجات وخدمات جديدة، 
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لزبون، وضع الخطط اإلستراتيجية(، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير ألبعاد إدارة التركيز على ا

الجودة الشاملة مجتمعة في مستوى أداء المؤسسات المدروسة، كما أن هذه األبعاد تؤثر كال على انفراد في 

د وضع الخطط األداء ولكن بدرجات مختلفة، إذا كان لتأثير التحسين المستمر المرتبة األولى تليها بع

اإلستراتيجية في حين أن هناك تأثير ضعيف لباقي األبعاد، ال توجد عالقة بين طبيعة نشاط المؤسسة سواء 

خدمي أو صناعي ومستوى تطبيق إبعاد إدارة الجودة الشاملة، كما أم يتضح هذا التأثير بالنسبة لحجم 

المؤسسة.
 

م2014دراسةةة نعمةةات محمةةد سةةعيد بشةةارة 
(5)

اسةةة للتعةةرف علةةى نظةةام إدارة الجةةودة الشةةاملة : هةةدفت الدر

ومبادئهةةا وأدواتهةةا وروادهةةا، ومسةةتوى الةةوعي بالنظةةام لةةدى المةةديرين فةةي المؤسسةةات والهيئةةات مةةع اقتةةراح 

بعةةض الحلةةول إلزالةةة المعوقةةات التةةي تحةةول دون تطبيةةق نظةةام إدارة الجةةودة الشةةاملة، وإظهةةار قيمةةة الوقةةت 

ة، واسةةتعراض أهةةم المفةةاهيم واالتجاهةةات العلميةةة الحديثةةة فةةي مجةةال كعنصةةر رئيسةةي بتحقيةةق أهةةداف اإلدار

إدارة الموارد البشرية في إطار إدارة الجودة الشاملة على أداء العاملين، استخدمت الدراسة المنهج التاريخي 

في عرض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، والمنهج االستنباطي في تحديةد القصةور المنطقةي 

روض الدراسة والتعرف علةى أنمةاط المشةكلة والمةنهج االسةتقرائي الختبةار الفرضةيات والمةنهج الوصةفي لف

التحليلي من اجل تحليةل الدراسةة الميدانيةة. وتوصةلت الةى عةدد مةن النتةائج منهةا: أن الهيئةات والمنظمةات ال 

لتأهيل العاملين.تضع في قائمة أولويتها إستراتيجية تنمية الموارد البشرية وتحفيزهم كأساس 
 

مةن خةالل مراجعةة المتةاح مةن الدراسةات التةي تناولةت  المقارنة بين الدراسةة الحاليةة والدراسةات السةابقة:

الجةودة الشةاملة بمؤسسةات التعلةيم العةالي، يظهةر أن تلةةك الدراسةات اعتمةدت الجةودة الشةامة ونظةم االعتمةةاد 

العةةةالي، وإدارة الجةةةودة الشةةةاملة وتنميةةةة أداء األكةةةاديمي فةةةي ضةةةوء المعةةةايير الدوليةةةة لمؤسسةةةات التعلةةةيم 

المؤسسات، اضافة  الى  إدارة الجودة الشاملة منهجية فاعلة لتوظيف الوقت وتنمية المةوارد البشةرية. يالحةظ 

ان معظةم الدراسةةات بةةأن تركيزهةةا جةةاء فةةي ادارة الجةودة الشةةاملة كمتغيةةر مسةةتقل. وبالتةةالي، فةةإن اإلضةةافات 

سة مقارنة بالدراسات السابقة تكمن فيما يأتي: تركز في السعي على مفهوم شبه موحةد المتوقعة من هذه الدرا

عن ادارة الجودة الشاملة عبر ادراج عدد من المفاهيم العلمية والتطبيقية عن مفهومهةا ومةدى فعاليةة تطبيقهةا 

لتناولهةا معوقةات ادارة في المؤسسات التعليمية. تتميةز هةذه الدراسةة الحاليةة بانفرادهةا فةي المتغيةر المسةتقل، 

الجودة الشاملة والذي لم تتناولةه الدراسةات السةابقة التةي لةم تتحةدث عنةه قةط، ممةا يجعةل ان الدراسةة الحاليةة 

تعمقت اكثر في دراسة معوقات ادارة الجودة الشاملة بمؤسسات التعليم التقني والفني منفةردة مةن غيرهةا مةن 

 تمخط عنه نتائج وتوصيات ربما تفيد الجهة المبحوثة.الدراسات السابقة في هذا الجانب، والذي 

 يشتمل على:: اإلطار النظري للدراسة

لقد تزايد وعي المنظمات في السنوات األخيرة بضرورة مفاهيم إدارة  مفهوم إدارة الجودة الشاملة:/ 1

الجودة الشاملة، حيث سعت العديد من الشركات والمنظمات في العالم لترسيخ مبادئ ومفاهيم ادارة الجودة 

الشاملة في عملياتها التصنيعية والخدمية واإلنتاجية، وافراز مساحة خاصة في تقسيماتها الهيكلية
(6)

لك . وذ
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حتى تتمكن في مجابهة التحديات  الجديدة المرتبطة بشدة المنافسة محليا  ودوليا . حيث يعد مفهوم  إدارة 

الجودة  الشاملة من المفاهيم  الحديثة التي تقوم على مجموعة من األفكار والمبادئ التي تستطيع أي منظمة 

يادة األرباح، وتحسين سمعتها في السوق تطبيقها بهدف تحقيق أفضل أداء ممكن ، وتحسين اإلنتاجية، وز

المحلي والخارجي، في ظل االرتفاع الكبير في عدد الشركات والمنظمات على اختالف مجاالتها 

ونشاطاتها
(7)

. 

( والتي تعني طبيعة Qualities( إلى الكلمة الالتينية )Qualityيرجع مفهوم الجودة )مفهوم الجودة: 

الصالبة وقديما  كانت تعني الدقة واإلتقان من  خالل قيامهم بتصنيع اآلثار الشخص او طبيعة الشيء ودرجة 

التاريخية والدينية في تماثيل وقالع وقصور ألغراض التفاخر بها، او الستخدامها ألغراض الحماية، 

وحديثا  تغير مفهوم  الجودة بعد تطور علم  االدارة وظهور االنتاج الكبير والثورة الصناعية وظهور 

لشركات الكبرى وازدياد المنافسة، إذ أصبح لمفهوم الجودة أبعاد جديدة ومتشعبةا
(7)

. واصطالحا  الجودة 

تعني المطابقة لالحتياجات وانخفاض معدل الفشل كما تعني الريادة واالمتياز في عمل االشياء، كما تعني 

تحقيق اهداف المستفيدين باستمرار  ورغباتهم
(8)

. 

ان مفهوم الجودة في التعليم له معنيان مترابطان أحدهما واقعي واآلخر حسي، عليم: مفهوم الجودة في الت

فالجودة بمعناها الواقعي تعني التزام المؤسسة التعليمية بإنجاز مؤشرات ومعايير حقيقية متعارف عليها مثل 

نى الحسي للجودة يتركز معدالت الترفيع ومعدالت الكفاءة الداخلية الكمية، ومعدالت تكلفة التعليم، اما المع

على مشاعر أو احاسيس متلقي الخدمة التعليمية كالطالب واولياء امورهم، والمجتمع
(9)

. وهنالك بعض 

المصطلحات التي تحدث نوعا  من اللبس والغموض للبعض عند الحديث عن مفهوم الجودة، عليه البد من 

توضيحها إلزالة  ذلك اللبس وهي
(10)

: 

هي جزء من ادارة الجودة يركز على وضع :  Quality Planning (QP)أ/ تخطيط الجودة  الشاملة : 

 أهداف الجودة، وتحديد العمليات التشغيلية الضرورية والموارد المرتبطة بتحقيق أهداف الجودة .

ات هي جزء من إدارة الجودة يركز على تلبية متطلب : Quality Control (QC)ب/ ضبط الجودة 

الجودة ، ويشمل االساليب واالنشطة الهادفة إلى مراقبة العمليات والحد من أسباب عدم المطابقة في جميع 

مراحل تحقيق المنتج، وينظر عادة إلى ضبط الجودة على انه وسيلة للكشف عن العيوب وليس لمنع حدوثها 

. 

لجودة يركز على توفير الثقة جزء ممن إدارة ا: هو  Quality Assurance (QA)ج/ تأكيد الجودة : 

بأن متطلبات الجودة سيتم تلبيتها ، من خالل جملة من االنشطة المنهجية المخطط لها والمطبقة ضمن نظام 

الجودة. ويؤكد هذا المفهوم على مبدأ الوقاية، أي منع حدوث  العيوب  باعتماد أساليب ضبط موثقة على 

 نتج .األنشطة المنفذة في جميع مراحل تحقيق الم

هو جزء من ادارة الجودة يركز على زيادة :  Quality Improvement (QI)د/ تحسين الجودة : 

القدرة على تلبية الجودة من حيث فاعليتها وكفاءتها ، من خالل تحقيق أفضل ضبط لجميع األنشطة 
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 Total Quality Managementوالعمليات . ويعد تحسين الجودة أساسا  لمفهوم إدارة الجودة الشاملة 

(TQM) . 

كافة أنشطة التنسيق المتعلقة بتوجيه وضبط هو  Quality Management (QM) :ه/ إدارة الجودة : 

المنظمة فيما يخص الجودة ، من خالل االستعانة بطرائق تحقيق الجودة مثل التخطيط للجودة، وضبط 

 الجودة، وتأكيد الجودة، وتحسين الجودة .

تتمثل اهداف ادارة الجودة الشاملة في: املةأهداف إدارة الجودة الش
(11)

زيادة القدرة التنافسية للمنظمة أو :  

المؤسسة، زيادة كفاءة المنظمة في إرضاء العمالء والتفوق والتميز على المنافسين، زيادة إنتاجية كل 

استثمار  عناصر المنظمة، زيادة حركة ومرونة المنظمة  في تعاملها مع المتغيرات )قدرة أعلى على

الفرص، وتجنب المخاطر والمعوقات(، ضمان التحسين المتواصل الشامل لكل قطاعات ومستويات 

وفعاليات المنظمة، زيادة القدرة الكلية للمنظمة على النمو المتواصل، وزيادة  الربحية وتحسين اقتصاديات 

 المنظمة .

إدارة الجودة الشاملة هيأهم معوقات تطبيق معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة: 
(12)

: 

حداثة موضوع إدارة الجودة الشاملة وخاصة في البلدان النامية، عدم توافر الكفاءات البشرية المؤهلة في   

هذا المجال، تخصيص مبالغ غير كافية ألجل تطبيق إدارة الجودة الشاملة، االعتقاد الخاطئ لدى البعض 

تباع األسلوب الدكتاتوري األوتوقراطي في اإلدارة وتشدد  المديرين العاملين بعدم حاجتهم إلى التدريب، إ

في تفويض صالحياتهم، مقاومة التغير لدى بعض العاملين بسبب طبيعتهم المقاومة للتغيير او سبب الخوف 

من تأثير التغيير عليهم او غير ذلك من األسباب، عدم اإللمام باألساليب اإلحصائية لضبط الجودة، توقع 

تائج السريعة للفوائد  التي يمكن تجنيها المنظمة من جراء تطبيق إدارة الجودة الشاملة، وعدم وجود نظام الن

 فعال لالتصاالت والتغذية العكسية .

هو ذلك النمط من التعليم العالي النظامي ما فوق الثانوي ودون المستوى  التعليم التقني والفني:/ 2

يب التربوية والتدريسية والتدريبية والتقنية، وعبارة التعليم التقني تطلق الجامعي، والذي يرتكز على األسال

على جوانب العملية التعليمية التي تتضمن باإلضافة إلي التعليم العام دراسة التكنولوجيا والعلوم المرتبطة 

مهن واألعمال بها واكتساب المهارات والمعارف وضروب الفهم المتسمة كلها بالطابع العملي فيما يتعلق بال

في مختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية، لتغطية احتياجات سوق العمل من التقنيين والفنيين من ذوي 

المؤهالت العالية. ال تقل مدة الدراسة بالمؤسسات التقنية عن سنتين )من ثالث سنوات إلى أربع سنوات( في 

ارية.... وغيرها بعد مرحلة الدراسة الثانوية مختلف االختصاصات الصناعية والزراعية والصحية واإلد

يمنح خريجها بعد اجتياز المقررات الدراسية الدبلوم التقني العالي ، والبكالوريوس  في العلوم والتقنية
(13)

. 

تسعى المؤسسات التعليمية الحديثة الى  :التعليمية المؤسسات أداء بتدقيق الخاصة شراتوالمؤ المعايير

التميز في تقديم خدماتها التعليمية، وذلك من خالل االلتزام بمعايير معينة، اذ تعد هذه المعايير والمؤشرات: 

لقياس النتائج وجيود النشاطات والعلميات بما يضمن لها التميز
(14)

. من أهم األسس التي تستند عليها علمية 
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تي من خاللها التمكن من بلورة النتائج والحكم على أداء المؤسسة ومدى تحقيقها لألهداف تدقيق األداء وال

المرسومة لها
(15)

، وينظر الى المعيار بأنه مقياس او مسطرة او مرجعية يقاس بها االداء، وعندما يقارن 

 باعتبارها االكاديمي االعتماد معايير وتعدالمعيار باألداء الفعلي يمكن الحصول على مؤشر لقياس األداء. 

 التعليمية المؤسسة على يتعين التي ميراالم او القواعد، او االبعاد، جملة الى تشير ومواصفات شروط

أن هناك نوعان من المؤشرات )مقاييس األداء( التي يمكن في ضوئها تدقيق أداء المؤسسات بها و  ماااللتز

التعليمية وهما
(16)

: 

تكون على شكل عبارات محددة وتسمى بالتقييم الوصفي، وان  )النوعية( لألداء:أ. المؤشرات الوصفية 

مؤشرات األداء هذه تمكن من معرفة كفاءة وفاعلية النظام األكاديمي في المؤسسة التعليمية، ويمكن عن 

 طريقها قياس مستوى تحقق اهداف وغايات التعليم الجامعي، كما تكشف مؤشرات األداء هذه عن المشكالت

 المهمة في ادارة النظام األكاديمي.

يعتمد تدقيق أداء مؤسسات التعليم العالي على مجموعة من المؤشرات الكمية،  ب. المؤشرات الكمية لألداء:

ويحدد لكل منها وزن او درجة، حيث توضع مؤشرات كمية لكل جانب من جوانب العلمية التعليمية، وهذا 

توفير المعلومات الالزمة عن أداء المؤسسة التعليمية، ويتم تحديد يتطلب توافر قواعد بيانات متطورة ل

االوزان التي يجب توافرها في المؤسسة التعليمية لكل من: أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات 

والمعامل، والمباني والمرافق االكاديمية، وقاعات التدريس والمدرجات والمختبرات المتخصصة، والوسائل 

 ، فضال  عن االوزان خاصة للدراسات العليا.التعليمية

هو احد القالع التعليمية النوعية البحثية التابعة للهيئة الوطنية / المعهد العالي لتقنيات شؤون المياه: 3

تم إنشاء المعهد العالي  المجتمع. العلمي، وخدمة والتدريب، والبحث التدريس للتعليم التقني والفني، هدفها

للتعليم والشباب والرياضة والبحث  العامة الشعبية اللجنة المياه العجيالت بقرار من أمينلتقنيات شؤون 

م  تحت اسم المركز العالي لشؤون المياه، وكان 1994( لسنة 209العلمي والتكوين المهني )سابقا ( رقم )

موارد المائية ـ تقنية وتحلية معتمدا عند اإلنشاء ثالثة أقسام فقط وهي )المعالجة وتقنيات التحاليل ـ الحفر وال

المياه(، بعد ذلك تم اعتماد أقسام جديدة وهي )البيئة والتلوث ـ األنابيب والمضخات وأوعية الضغط ـ 

 يلبي بما ومهنيا الكيمياويات النفطية( ليصبح عدد األقسام ستة أقسام علمية تهدف إلي تأهيل الطالب علميا

 ؤهلة.سوق العمل من المالكات الم احتياجات

 :/ إجراءات الدراسة الميدانية تحليل البيانات واختبار الفرضيات 4

يشتمل هذا الجانب علي اإلجراءات التي تم اتباعها في التخطيط للدراسة الميدانية موضحة  خطوات      

تصميم استمارة الدراسة ووصف المجتمع والعينة ؛ وتقييم أدوات القياس من خالل اختبارات الصدق 

الظاهري واالتساق الداخلي باإلضافة إلي توضيح األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات ؛ 

 وذلك علي النحو التالي :
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يشتمل مجتمع الدراسةة علةى االسةاتذة، والمعيةدين، والمةدربين، واإلداريةين، أوال : مجتمع وعينة الدراسة : 

تةم فةردا . حيةث  98والموظفين بالمعهد العالي لتقنيات شؤون الميةاه بةالعجيالت )دولةة ليبيةا(، والبةالغ عةددهم 

نة ( اسةتبا52%( على عينة ميسةرة مةن مجتمةع الدراسةة، اسةتردت منهةا )61.2( استبانة بنسبة )60توزيع )

% وهةةي نسةةبة تمثةةل عينةةة الدراسةةة ومعقولةةة لتعمةةيم نتةةائج الدراسةةة وذلةةك مةةن مجتمةةع  86.7وذلةةك بنسةةبة 

 ( يبين ذلك:1الجدول ) ( فردا .98الدراسة البالغ عدد )

 ( االستبيانات الموزعة والمعادة1الجدول )

 النسبة العدد البيان

 %100 60 االستبيانات الموزعة

 %86.7 52 إرجاعهااالستبيانات التي تم 

 %12.3 8 االستبيانات التي لم يتم إرجاعها

 %86.7 52 االستبيانات الصالحة للتحليل

 م2019المصدر: اعداد الباحثان من بيانات االستبيان 

وللخروج بنتائج دقيقة قدر االمكان حرصت الباحثة على تنوع عينة الدراسة من حيث شمولها على 

، الحالة االجتماعية، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة بالمعهدالنوع .العمر، متغيرات 

يكمن الهدف االساسي من هذه البيانات هو االطمئنان على مدى تفهم المبحوثين لعبارات االستبانة .وفيما و

 يلي وصفا مفصال ألفراد عينة الدراسة وفقا للخصائص والمتغيرات المذكورة اعاله :

 

 

 

 ( يوضح ذلك.2الجدول ) حصائي لعينة الدراسة حس  الخصائص الشخصية:الوصف اإل

 النسبة المئوية العدد النوع    .1

 %77 40 ذكر

 %23 12 أنثى

 %100 52 المجموع

 النسبة المئوية العدد العمر       .2

 %6 3 سنة30أقل من 

 %27 14 سنة 40وأقل من30

 %48 25 سنة 50وأقل من  40

 %18 9 سنة 60وأقل من 50
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 %2 1 سنة فأكثر 60

 %100 52 المجموع

 النسبة المئوية العدد .      المؤهل العلمي3

 0 ال يوجد ثانوي

 %42 22 جامعي

 %56 29 فوق الجامعي

 %2 1 دبلوم عالي

 %100 52 المجموع

 النسبة المئوية العدد .     التخصص األكاديمي4

 %8 4 إدارة أعمال

 %2 1 محاسبة

 %10 5 حاسوبتقنية 

 %27 14 هندسة

 %12 6 حاسوب ونظم معلومات

 %42 22 أخرى

 %100 52 المجموع

 النسبة المئوية العدد .     المسمى الوظيفي5

 %6 3 إداري

 %54 28 أستاذ

 %18 9 معيد 

 %18 9 مدرب

 %2 1 موظف

 %2 1 فني

 %2 دكتور 1 أخرى

 %100 52 المجموع

 النسبة المئوية العدد .       سنوات الخبرة6

 %10 5 سنوات 5أقل من 

 %25 13 سنوات10وأقل من  5
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 %15 8 سنة15وأقل من سنة  10

 %50 26 سنة فأكثر 15

 %100 52 المجموع

 م.2019المصدر: إعداد الباحثان من استمارة االستبيان 

 ( يتضح االتي:2من الجول )

المبحوثين عن النوع، وقد أُعطوا متغيرين هما ذكر وأنثى. تم استفسار . توزيع أفراد العينة حس  النوع: 1

غالبية أفراد العينة المبحوثة من الذكور حيث بلغت نسبتهم أن وقد كانت إجاباتهم على هذين المتغيرين. و

( % وقد يُعزى ذلك لسياسة بعض 23%من افراد عينة الدراسة بينما بلغت نسبة اإلناث في العينة      ) 77

  في التوظيف.المؤسسات 

كذلك تمَّ سؤال المبحوثين عن أعمارهم، وقد أعطيت لهم عدد من . توزيع أفراد العينة حس  العمر: 2

% اعمارهم 27، وفقا  لما يلي )الخيارات للفئات العمرية، وقد كانت إجاباتهم على هذه المتغيرات مختلفة

% اعمارهم 18سنة , و  50الى  40ن % اعمارهم تتراوح ما بي48سنة , و  40الى  30تتراوح ما بين 

ومما سبق يتضح أن أعلى نسبة هي   سنة 60% اعمارهم اكثر من 2سنة , و  60الى  50تتراوح ما بين 

%، وهي تمثل سن الشباب والنضوج والخبرة  75سنة حيث بلغت نسبتهم  50سنة الى  30مجموع ما بين 

ة تتمتع كوادره بالخبرة والمعرفة وهم من سن والمعرفة، ويُعزى ذلك إلى أن المعهد موضوع الدراس

  الشباب.

المعهد العالي لتقنيات شؤون ان معظم افراد عينة الدراسة في . توزيع افراد العينة حس  المؤهل العلمي: 3

  % دبلوم عالي .2% جامعي ,  42% , و56مؤهلهم العلمي فوق الجامعي وذلك بنسبة  المياه

% من افراد عينة الدراسة تخصصهم االكاديمي 8ان . توزيع افراد العينة حس  التخصص االكاديمي: 4

% 27% تخصصهم االكاديمي تقنية حاسوب, و 10تخصصهم االكاديمي محاسبة  و  % 2ادارة اعمال , و

% تخصصات 42% تخصصهم االكاديمي حاسوب ونظم معلومات و12و  ،تخصصهم االكاديمي هندسة

 يمية اخرى . وذلك تبعا  للتخصصات المطلوبة بالمعهد.اكاد

% من افراد عينة الدراسة في المعهد 2ان يالحظ  توزيع افراد عينة الدراسة حس  المسمى الوظيفي: .5

% معيدون , و 18% اداريون , و 6% اساتذة , و 54العالي لتقنيات شؤون المياه يعملون موظفين , و 

% وظائف اخري، وتعبر هذه الفئات تعبير ايجابي عن مجتمع الدراسة 2, و% فنيين 2% مدربون , و 18

 الذي يمكن ان يقدم اجابات مفيدة ما بداخل االستبيان المقدم لهم.

% من افراد عينة الدراسة سنوات 10ان يالحظ . توزيع افراد عينة الدراسة حس  سنوات الخبرة: 6

( سنة 15 – 10% خبرتهم ما بين )15( سنة , و 10 – 5% خبرتهم ما بين )25سنة, و  5خبرتهم اقل من 

سنة فأكثر(، وهذا يدل على ان المعهد يتمتع بكوادر لها خبرات تراكمية مما يسهم 15% خبرتهم )50, و

 ذلك في زيادة سمعة المعهد وتقديم مخرجات مرجؤة للمجتمع. 
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اسباب منها ، انخفاض التكلفة مقارنة بالتلفون، على اداة االستبانة لعدة  تم االعتمادثانياً: اداة الدراسة : 

 وإعطاء فرصة كافية للمبحوثين للتفكير وشعور المستجيب بالحرية وعدم الرقابة في التفكير واالختبار.

تم ارفاق خطاب مع االستبانة للمبحوثين فيه تنوير وتوضيح بأهداف االستبانة وقد تم وصف االستبيان: 

 :نتقسيم االستبانة الى قسمي

ويحتةةوي علةةى البيانةةات الشخصةةية ألفةةراد عينةةة الدراسةةة حسةةب متغيةةرات )النةةوع، العمةةر  )أ(. القسةةم الول:

 ،الحالة االجتماعية ، المؤهل العلمي ، التخصص األكاديمي ،المسمى الوظيفي، الخبرة (

ستجاباتهم عةن مةا ( عبارة طلب من افراد العينة تحدد ا14يحتوي هذا القسم على عدد ))ب(. القسم الثاني : 

تصفه كل عبارة وفقا لمقيةاس )ليكةرت( الخماسةي المتةدرج الةذي يتكةون مةن خمسةة مسةتويات مغلقةة )أوافةق 

( 7بشدة ، أوافق  ، محايةد ، ال أوافةق ، ال أوافةق بشةدة( وتةم توزيةع هةذه العبةارات علةى الفرضةيات بمعةدل )

 عبارات لكل فرضية من الفرضيات.

 لدراسة :ثالثاً: ثبات وصدق اداة ا

الثبةةات والصةةدق الظةةاهري : للتأكةةد مةةن الصةةدق الظةةاهري لالسةةتبانة ومةةدى صةةالحية عباراتةةه مةةن حيةةث  -1

الصياغة والوضةوح ، قةام الباحثةة بعةرض االسةتبيان علةى عةدد مةن المحكمةين االكةاديميين والمختصةين فةي 

ت العلميةةة ، وتةم عمةةل ( ثالثةةة  مةن مختلةةف المواقةع الوظيفيةةة والتخصصةا3مجةال الدراسةة والبةةالغ عةددهم )

 التعديالت الالزمة وفقا لمقترحاتهم . 

الثبات والصدق اإلحصائي :يقصد بثبات االختبةار ان يعطةي المقيةاس نفةس النتةائج اذا مةا تةم اسةتخدامه أكثةر  -2

من مرة تحت ظروف مماثلة ، او اذا تةم تطبيةق االختبةار علةى مجموعةة مةن األفةراد ورصةدت درجةاتهم ثةم 

االختبةةار علةةى المجموعةةة يةةتم الحصةةول علةةى الةةدرجات نفسةةها ، ويةةتم فةةي هةةذه الدراسةةة  أعيةةد تطبيةةق نفةةس

 براون( ومعادلة الفا كرونباخ . -استخدام طريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة )سبيرمان 

اما الصدق فهو مقيةاس لمعرفةة درجةة صةدق المبحةوثين مةن خةالل إجابةاتهم علةى مقيةاس معةين ، وفةي هةذه 

يةتم اسةتخدام أسةلوب الجةزر التربيعةي لمعامةل الثبةات لقيةاس الصةدق وتتةراوح قيمةة كةل مةن معامةل  الدراسة

الصدق والثبات بين الصفر والواحد الصحيح.
(17)

قام الباحثة في هذه الدراسة بحسةاب معامةل ثبةات المقيةاس  

افراد عينة الدراسة عةن المستخدم في االستبيان بطريقة التجزئة النصفية التي تقوم على أساس فصل إجابات 

العبةةارات ذات األرقةةام الفرديةةة عةةن إجابةةاتهم عةةن العبةةارات ذات األرقةةام الزوجيةةة ثةةم حسةةاب معامةةل ارتبةةاط 

براون بالصيغة اآلتية -بيرسون بينهما ثم حساب معامل الثبات وفقا لمعادلة سبيرمان 
(18)

 : 

 R2 معامل الثبات    =  

      1+R 

معامل ارتبةاط بيرسةون بةين اإلجابةات ذات االرقةام الفرديةة واإلجابةات علةى العبةارات ذات األرقةام  Rحيث 

( فةردا مةن مجتمةع الدراسةة وتةم حسةاب ثبةات االسةتبيان مةن 15الزوجية من خالل عينة استطالعية بحجةم )

 ( 3العينة االستطالعية حسب طريقة التجزئة وكانت النتائج كما في الجدول)
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 ( الثبات والصدق االحصائي ألفراد العينة االستطالعية على االستبيان 3) الجدول

 معامل الصدق والثبات معامل الثبات  معامل االرتباط الفرضيات

 0.90 0.81 0.68 الفرضية األولى

 0.88 0.77 0.63 الفرضية الثانية

 م 2019؛ spssالمصدر: اعداد الباحثان من بيانات االستبانة باستخدام برنامج 

يالحظ مةن الجةدول ان جميةع معةامالت الصةدق والثبةات إلجابةات أفةراد العينةة االسةتطالعية علةى العبةارات 

%( فةي بعضةها ممةا 100( وقريبةا مةن الدرجةة )0.50المتعلقة بكل فرضية من الفرضيات كانت اكبةر مةن )

قةق أغةراض الدراسةة ويجعةل يوفر قدرا من االطمئنان على ان اداة الدراسة تتصف بالثبات والصةدق بمةا يح

 التحليل اإلحصائي سليما ومقبوال . 

لتحقيق أهداف الدراسة واختبةار فرضةياتها تةم اسةتخدام رابعاً: السالي  االحصائية المستخدمة في التحليل: 

 األساليب اإلحصائية التالية :

 المركزية. المنوال وذلك ألنه األنسب لقياس البيانات الوصفية وكمقياس من مقاييس النزعة -1

 النسب العامة للموافقة وعدم الموافقة. -2

 التوزيع التكراري والنسب المئوية . -3

 براون لحساب معامل الثبات . -معامل ارتباط بيرسون  ، ومعامل ارتباط سبيرمان  -4

( حيةث كانةت الجدوليةة لكةل العبةارات 0.50اختبار كأي تربيع حيةث كانةت المعنويةة لقيمةة كةأي المحسةوبة ) -5

 (.3.83% تساوي )5ومستوى معنوية  4ية بدرجة حر

المتوسةطات الحسةابية واالنحرافةات المعياريةة لعبةارات الفرضةية االولةى: توجةد عالقةة ( 4خامسا : الجةدول )

ذات داللةة إحصةةائية بةين الميزانيةةة الكافيةةة للبحةوث والتطةةوير، وجةودة التعلةةيم التقنةةي والفنةي بالمعهةةد العةةالي 

  لتقنيات شؤون المياه.

الوسط  باراتالع

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتي

 ب

االهمية 

 النسبية

 النتيجة

 توجد ميزانية كافية للبحوث والتطوير بالمعهد
1.71 0.64 

7 
ال  34%

 اوافق

ساعدت الميزانية الموجودة بالمعهد على أنشاء قاعدة البيانات التي 

 يمكن االستفادة منها في البحوث العلمية
1.79 0.89 

6 

ال  36%

 اوافق

تحرص إدارة المعهد على عملية التقييم بشكل مستمر لمصادره 

المالية للبحوث والتطوير بهدف إجراء التعديالت الالزمة وطرح 

 البدائل المتاحة 

2.15 0.78 

5 

ال  43%

 اوافق
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تشكل إيرادات الطالب نسبة مقدرة لإليرادات بالمعهد ومساهمتها 

 في مجال البحوث والتطوير 
2.69 0.95 

2 

 محايد 54%

يخصص المعهد نسبة مقدرة من إيراداته للمشاريع البحثية 

 المستهدفة 
2.56 0.67 

3 

 محايد 51%

مصادر التمويل الموجودة بميزانية المعهد ضعيفة ال تلبي جَل 

 األهداف المخطط لها
3.13 1.08 

1 

 محايد 62%

يحتاج المعهد إلى وجود موارد مالية إضافية لمواجهة خططته 

 البحثية والتوسعية  
2.38 0.82 

4 

ال  47%

 اوافق

ال  %47  0.71 2.34 المؤشر العام للفرضية 

 اوافق

 م2019المصدر: اعداد الباحثان من واقع الدراسة الميدانية 

 ( ما يلي :4يتضح من الجدول )

تعبر عن الفرضية االولى )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الميزانية الكافية / جميع العبارات التي 1

( يزيد متوسطها عن المعهد العالي لتقنيات شؤون المياهللبحوث والتطوير، وجودة التعليم التقني والفني ب

 ر عن الفرضية .( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على كل العبارات التي تعب3الوسط المعياري )

/ أهم عبارة  من عبارات الفرضية هي العبارة التي تنص على : )مصادر التمويل الموجودة بميزانية 2

المعهد ضعيفة ال تلبي جَل األهداف المخطط لها( ، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة 

 .(%62وأهمية نسبية بلغت )( 1.08( وبانحراف معياري )3.13)

( حيث بلغ متوسطها توجد ميزانية كافية للبحوث والتطوير بالمعهدأما المرتبة األخيرة فقد جاءت الفقرة ) /3

 (%.34( وأهمية نسبية بلغت )0.64( وبانحراف معياري )1.71)

( , وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع العبارات 2.34/ كما بلغ متوسط جميع العبارات )4

، مما يشير إلى (%47وأهمية نسبية بلغت )( 0.71س الفرضية االولى ، بانحراف معياري )التي تقي

 تجانس إجابات المستطلعين تجاه هذه العبارات .

 

( اختبار مربع كأي لعبارات الفرضية األولى : توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الميزانية 5الجدول )

 . المعهد العالي لتقنيات شؤون المياهم التقني والفني بالكافية للبحوث والتطوير، وجودة التعلي

القيمة  العبارات

 المحسوبة

القيمة 

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 0.00 4 10.4 35.5 توجد ميزانية كافية للبحوث والتطوير بالمعهد

 0.00 4 10.4 38.4ساعدت الميزانية الموجودة بالمعهد على أنشاء قاعدة 
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 االستفادة منها في البحوث العلميةالبيانات التي يمكن 

تحرص إدارة المعهد على عملية التقييم بشكل مستمر 

لمصادره المالية للبحوث والتطوير بهدف إجراء التعديالت 

 الالزمة وطرح البدائل المتاحة 

18 13 3 0.00 

تشكل إيرادات الطالب نسبة مقدرة لإليرادات بالمعهد 

 مجال البحوث والتطوير  ومساهمتها في

40.3 10.4 4 0.00 

يخصص المعهد نسبة مقدرة من إيراداته للمشاريع البحثية 

 المستهدفة 

12.1 13 3 0.00 

مصادر التمويل الموجودة بميزانية المعهد ضعيفة ال تلبي 

 جَل األهداف المخطط لها

18.4 10.4 4 0.00 

يحتاج المعهد إلى وجود موارد مالية إضافية لمواجهة 

 خططته البحثية والتوسعية  

42.6 13 3 0.00 

 0.00 6 11.9 27.6 المؤشر العام للفرضية 

 م2019المصدر: اعداد الباحثان من واقع الدراسة الميدانية 

 ( ان : 5يالحظ من الجدول )

( عند مستوى 10.4( وهى أكبر من القيمة الجدولية )35.5)ــ بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة األولى 1

( بالتالي تصبح العبارة )توجد 0.05( وهي اقل من )0.00% وكذلك القيمة االحتمالية )5داللة معنوية 

 ميزانية كافية للبحوث والتطوير بالمعهد( صحيحة و مقبولة .

( عند مستوى داللة 10.4من القيمة الجدولية ) ( وهى أكبر38.4ــ بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة الثانية )2

( بالتالي تصبح العبارة )ساعدت 0.05( وهي اقل من )0.03% وكذلك القيمة االحتمالية )5معنوية 

الميزانية الموجودة بالمعهد على أنشاء قاعدة البيانات التي يمكن االستفادة منها في البحوث العلمية( صحيحة 

 و مقبولة 

( عند مستوى داللة 13( وهى أكبر من القيمة الجدولية )81)كاى تربيع(للعبارة الثالثة )ــ بلغت قيمة 3

( بالتالي تصبح العبارة )تحرص إدارة 0.05( وهي اقل من )0.00% وكذلك القيمة االحتمالية )5معنوية 

ديالت الالزمة المعهد على عملية التقييم بشكل مستمر لمصادره المالية للبحوث والتطوير بهدف إجراء التع

 وطرح البدائل المتاحة( صحيحة و مقبولة .
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( عند مستوى 10.4( وهى أكبر من القيمة الجدولية )40.3ــ بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة الرابعة )4

( بالتالي تصبح العبارة )تشكل 0.05( وهي اقل من )0.00% وكذلك القيمة االحتمالية )5داللة معنوية 

نسبة مقدرة لإليرادات بالمعهد ومساهمتها في مجال البحوث والتطوير( صحيحة و مقبولة إيرادات الطالب 

. 

( عند مستوى 24.4( وهى أكبر من القيمة الجدولية )13ــ بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة الخامسة )5

رة )يخصص ( بالتالي تصبح العبا0.05( وهي اقل من )0.00% وكذلك القيمة االحتمالية )5داللة معنوية 

 المعهد نسبة مقدرة من إيراداته للمشاريع البحثية المستهدفة( صحيحة ومقبولة .

( عند مستوى 10.4( وهى أكبر من القيمة الجدولية )18.4ــ بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة السادسة )6

لعبارة )مصادر ( بالتالي تصبح ا0.05( وهي اقل من )0.00% وكذلك القيمة االحتمالية )5داللة معنوية 

 التمويل الموجودة بميزانية المعهد ضعيفة ال تلبي جَل األهداف المخطط لها( صحيحة ومقبولة .

( عند مستوى داللة 13( وهى أكبر من القيمة الجدولية )42.6ــ بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة السابعة )7

( بالتالي تصبح العبارة )يحتاج المعهد 0.05( وهي اقل من )0.00% وكذلك القيمة االحتمالية )5معنوية 

 إلى وجود موارد مالية إضافية لمواجهة خططته البحثية والتوسعية( صحيحة ومقبولة .

# يشير اختبار )مربع كأي( لعبارات الفرضية االولى الي صحتها واثبات وجود عالقة ذات داللة احصائية 

المعهد العالي لتقنيات شؤون عليم التقني والفني بالميزانية الكافية للبحوث والتطوير، وجودة التبين 

(  وكذلك القيمة االحتمالية 11.9( ومقارنتها بالجدولية )27.6وذلك من خالل القيمة المحسوبة ) المياه

 ( تؤكد ذلك .0.00لالختبار)

التواصل توجد عالقة ذات إحصائية بين ( االحصاءات الوصفية لعبارات الفرضية الثانية : 6جدول )ال

  المعهد العالي لتقنيات شؤون المياهوخدمة المجتمع، وجودة التعليم التقني والفني ب

الوسط  العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

االهمية  الترتي 

 النسبية

 النتيجة

يهتم المعهد بالبرامج التي تخدم 

 المجتمع 
3.73 0.75 

1 

 اوافق 84%

 يهتم المعهد بالبحوث العلمية التي

 تساهم في تنمية المجتمع
3.46 0.94 

2 

 اوافق 69%

يهتم المعهد بتلبية احتياجات المجتمع 

 من خالل المسؤولية المجتمعية لديه
3.40 0.88 

3 

 ال ارى 68%

 ال ارى %67 4 0.79 3.35يقدم المعهد االستشارات العلمية 
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واألكاديمية التي تسهم في خدمة 

 المجتمع 

برامجه بصورة يقوم المعهد بتحديث 

 دورية لمواكبة حاجات المجتمع
3 1.04 

6 

 ال ارى 60%

يعمل المعهد على ترجمة توصيات 

الدراسات والبحوث التي تخدم المجتمع 

 في شكل خطط تنفيذية 

3.10 0.98 

5 

 ال ارى  62%

يهتم المعهد بنشر اإلنتاج العلمي من 

 خالل تواصله في خدمة المجتمع 
2.79 1.12 

7 

 اوافقال  55%

 ال اوافق %65  0.89 3.26 المؤشر العام للفرضية 

 م2019المصدر: اعداد الباحثان من واقع الدراسة الميدانية 

 

 ( ما يلي :6يتضح من الجدول )

توجد عالقة ذات إحصائية بين التواصل وخدمة / جميع العبارات التي تعبر عن الفرضية االولى )1

( يزيد متوسطها عن الوسط المعهد العالي لتقنيات شؤون المياهوالفني بالمجتمع، وجودة التعليم التقني 

 ( وهذه النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على كل العبارات التي تعبر عن الفرضية .3المعياري )

/ أهم عبارة  من عبارات الفرضية هي العبارة التي تنص على : )يهتم المعهد بالبرامج التي تخدم 2

وأهمية ( 0.75( وبانحراف معياري )3.73المجتمع( ، حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبارة )

 .(%84نسبية بلغت )

شر اإلنتاج العلمي من خالل تواصله في خدمة يهتم المعهد بن/ أما المرتبة األخيرة فقد جاءت الفقرة )3

 (%.55( وأهمية نسبية بلغت )1.12( وبانحراف معياري )2.79( حيث بلغ متوسطها )المجتمع

( , وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون على جميع العبارات 3.26/ كما بلغ متوسط جميع العبارات )4

، مما يشير إلى (%65وأهمية نسبية بلغت )( 0.89ي )التي تقيس الفرضية االولى ، بانحراف معيار

 تجانس إجابات المستطلعين تجاه هذه العبارات .

( اختبار مربع كأي لعبارات الفرضية الثانية : توجد عالقة ذات إحصائية بين التواصل وخدمة 7الجدول )

 . المعهد العالي لتقنيات شؤون المياهالمجتمع، وجودة التعليم التقني والفني ب

القيمة  العبارات

 المحسوبة

القيمة 

 الجدولية

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية
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 0.00 4 10.4 44.9 يهتم المعهد بالبرامج التي تخدم المجتمع 

 0.00 4 10.4 42.3 يهتم المعهد بالبحوث العلمية التي تساهم في تنمية المجتمع

المسؤولية يهتم المعهد بتلبية احتياجات المجتمع من خالل 

 المجتمعية لديه

38.2 10.4 3 0.00 

يقدم المعهد االستشارات العلمية واألكاديمية التي تسهم في 

 خدمة المجتمع 

30.5 10.4 4 0.00 

يقوم المعهد بتحديث برامجه بصورة دورية لمواكبة 

 حاجات المجتمع

14.9 10.4 3 0.00 

يعمل المعهد على ترجمة توصيات الدراسات والبحوث 

 التي تخدم المجتمع في شكل خطط تنفيذية 

19.1 10.4 4 0.00 

يهتم المعهد بنشر اإلنتاج العلمي من خالل تواصله في 

 خدمة المجتمع 

17.6 10.4 3 0.00 

 0.00 6 10.4 36.4 المؤشر العام للفرضية 

 م2019الدراسة الميدانية المصدر: اعداد الباحثان من واقع 

 ( ان : 7يالحظ من الجدول )

( عند مستوى 10.4( وهى أكبر من القيمة الجدولية )44.9ــ بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة األولى )1

( بالتالي تصبح العبارة )يهتم 0.05( وهي اقل من )0.00% وكذلك القيمة االحتمالية )5داللة معنوية 

 تخدم المجتمع( صحيحة و مقبولة .المعهد بالبرامج التي 

( عند مستوى داللة 10.4( وهى أكبر من القيمة الجدولية )42.3ــ بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة الثانية )2

يهتم المعهد ( بالتالي تصبح العبارة )0.05( وهي اقل من )0.03% وكذلك القيمة االحتمالية )5معنوية 

 ( صحيحة و مقبولة ية المجتمعبالبحوث العلمية التي تساهم في تنم

( عند مستوى داللة 10.4( وهى أكبر من القيمة الجدولية )38.2ــ بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة الثالثة )3

( بالتالي تصبح العبارة )يهتم المعهد 0.05( وهي اقل من )0.00% وكذلك القيمة االحتمالية )5معنوية 

 ؤولية المجتمعية لديه( صحيحة و مقبولة .بتلبية احتياجات المجتمع من خالل المس

( عند مستوى 10.4( وهى أكبر من القيمة الجدولية )30.5ــ بلغت قيمة )كاى تربيع(للعبارة الرابعة )4

( بالتالي تصبح العبارة )يقدم 0.05( وهي اقل من )0.00% وكذلك القيمة االحتمالية )5داللة معنوية 

 واألكاديمية التي تسهم في خدمة المجتمع( صحيحة و مقبولة .المعهد االستشارات العلمية 
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( عنةةةد 10.4( وهةةةى أكبةةةر مةةةن القيمةةةة الجدوليةةةة )14.9ـةةـ بلغةةةت قيمةةةة )كةةةاى تربيةةةع( للعبةةةارة الخامسةةة )5

( بالتةةةالي تصةةةبح 0.05( وهةةةي اقةةةل مةةةن )0.00% وكةةةذلك القيمةةةة االحتماليةةةة )5مسةةةتوى داللةةةة معنويةةةة 

برامجةةةه بصةةةورة دوريةةةة لمواكبةةةة حاجةةةات المجتمةةةع( صةةةحيحة ومقبولةةةة العبةةةارة )يقةةةوم المعهةةةد بتحةةةديث 

. 

( عند مستوى 10.4( وهى أكبر من القيمة الجدولية )19.1ــ بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة السادسة )6

( بالتالي تصبح العبارة )يعمل 0.05( وهي اقل من )0.00% وكذلك القيمة االحتمالية )5داللة معنوية 

رجمة توصيات الدراسات والبحوث التي تخدم المجتمع في شكل خطط تنفيذية( صحيحة المعهد على ت

 ومقبولة .

( عند مستوى 10.4( وهى أكبر من القيمة الجدولية )17.6ــ بلغت قيمة )كاى تربيع( للعبارة السابعة )7

لعبارة )يهتم ( بالتالي تصبح ا0.05( وهي اقل من )0.00% وكذلك القيمة االحتمالية )5داللة معنوية 

 المعهد بنشر اإلنتاج العلمي من خالل تواصله في خدمة المجتمع( صحيحة ومقبولة

# يشير اختبار )مربع كأي( لعبارات الفرضية الثانية الي صحتها واثبات وجود عالقة ذات داللة احصائية 

وذلك  لتقنيات شؤون المياهالمعهد العالي التواصل وخدمة المجتمع، وجودة التعليم التقني والفني ببين 

( 0.00(  وكذلك القيمة االحتمالية لالختبار)10.4( ومقارنتها بالجدولية )36.4من خالل القيمة المحسوبة )

 تؤكد ذلك .

 توصلت الدراسة لعدد من النتائج منها: النتائج:

 تم اثبات صحة الفرضيات الموضوعة. .1

 .ال توجد ميزانية كافية للبحوث والتطوير بالمعهد .2

 يهتم المعهد بالبرامج التي تخدم المجتمع وفقا  للمطلبات المرجؤة. .3

 يعمل المعهد على ترجمة توصيات الدراسات والبحوث التي تخدم المجتمع في شكل خطط تنفيذية. .4

 يهتم المعهد بتلبية احتياجات المجتمع من خالل المسؤولية المجتمعية لديه. .5
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 التوصيات:

ت اضافية لميزانيته والعمل على أنشاء قاعدة البيانات التي يمكن االستفادة منها . على المعهد ابتكار ايرادا1

 في البحوث العلمية.

 . على ادارة المعهد االهتمام اكثر بالبرامج التي تخدم المجتمع من خالل البحوث.2

التعةديالت الالزمةة . على ادارة المعهد ان تحرص على عملية التقييم والتطوير بشكل مستمر بهدف إجراء 3

 وطرح البدائل المتاحة في انشطته المختلفة.

 . على المعهد القيام بدور اكبر باالستشارات العلمية واألكاديمية التي تسهم في خدمة المجتمع.4

 . ان يهتم المعهد بنشر اإلنتاج العلمي من خالل تواصله في خدمة المجتمع.5

 مقترح لدراسات مستقبلية:

 . دور ادارة الجودة الشاملة في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات االكاديمية. 1

 . أثر معوقات تطبيق الجودة الشاملة على مؤسسات التعليم العالي . 2
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 الماليةدور المراجعة المستمرة في تحقيق جودة معلومات القوائم 

 )دراسة ميدانية على مكاتب المراجعة الخارجية ـ والية الخرطوم (

 

The role of continuous review in achieving the quality of the financial statements 

information 

(Field study on external auditing offices - Khartoum State) 
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Elaminmahmd62@wnu.edu.sd 

 مستخلص

في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية. وتمثلت  إظهار دور المراجعة المستمرة هدفت الدراسة إلى  

مشكلة الدراسة في أنه ال يتم مراجعة القوائم المالية بصورة دورية ومنتظمة مما جعل معلومات القوائم 

المنهج االستنباطي .اتبعت الدراسة المنهج التاريخي و المالية ال يعتمد عليها من قبل المستخدمين لهذه القوائم

ساعدت إجراءات  و المنهج االستقرائي والمنهج الوصفي التحليلي. توصلت الدراسة الي النتائج اآلتية:

المراجعة المستمرة مراجع الحسابات في إبداء رأي فني محايد بشأن صدق معلومات القوائم المالية. ساعدت 

معالجتها مما أدي إلى تحقيق جودة معلومات  المراجعة المستمرة على اكتشاف األخطاء فور حدوثها و

.كما أوصت القوائم المالية. أدت إجراءات المراجعة المستمرة إلي زيادة الثقة في معلومات القوائم المالية

ضرورة التخطيط السليم للعمل واإلشراف على جمع األدلة الفعلية التي  الدراسة بعدد من التوصيات منها:

 علومات القوائم المالية.تعمل على تحقيق جودة م

 }المراجعة المستمرة ،جودة المعلومات ،القوائم المالية الكلمات المفتاحية:{

 

Abstract: 

 

The study aimed to demonstrate the role of continuous review in achieving the 

quality of financial statement information. The problem of the study was that the 

financial statements are not reviewed periodically and regularly, which made the 

financial statements information unreliable by the users of these lists. The study 
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followed the historical approach, deductive approach, inductive approach and 

descriptive analytical approach. The study reached the following results: The 

continuous audit procedures helped the auditor to express a neutral technical 

opinion regarding the veracity of the financial statements information. The 

continuous review helped to detect errors as soon as they statement information. 

occurred and correct them, which led to achieving the quality of the financial 

statements information. The continuous audit procedures resulted in increased 

confidence in the financial statements information. The study also recommended 

a number of recommendations, including: the necessity of proper planning of 

work and supervision of the collection of actual evidence that works to achieve 

the quality of financial  

  {Keywords: Continuous review, Quality of information, Financial statements  

 مقدمة:

ام متزايد بمفهوم المراجعة المستمرة، أدت التطورات التكنولوجية والبيئة الحالية للمراجعة إلى ظهور اهتم

وبشكل مفاهيمي تعتبر المراجعة المستمرة خدمة تأكيد يكون فيها الوقت بين وقوع األحداث والتأكيد على 

موضوع معين وإصدار رأي المراجع عن عدالة تمثيل القوائم المالية للوضع المالي الحالي للمنشأة في حده 

مرة تتضمن طرق وإجراءات تمكن من اكتشاف األخطاء واالنحرافات األدنى، كما أن المراجعة المست

المحتملة الحدوث من خالل البحث عن صدق وسالمة المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية بما يساهم في 

 تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.

 اوالً:اإلطار المنهجي للدراسة:

 مشكلة الدراسة :

أنه ال يتم مراجعة القوائم المالية بصورة دورية ومنتظمة مما جعل  تمثلت مشكلة الدراسة في

معلومات القوائم المالية ال يعتمد عليها من قبل المستخدمين لهذه القوائم ، من هنا تتجلى أهمية  المراجعة 

المستمرة في أن مراجع الحسابات الذي أصبح بمثابة الساهر على مدى إثبات صحة ودقة وسالمة القوائم 

وعليه تمثلت مشكلة الدراسة في . المالية ومدى إمكانية االعتماد عليها.خاصة إذا كانت مرفقة بتقرير إيجابي.

 التساؤل  الرئيسي التالي:

 3المراجعة المستمرة في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.ما هو دور 

 :أهمية البحث

األهمية العلمية في أنها تلقي الضوء على الجانب  تأتي أهمية الدراسة  من ناحيتين؛علمية وعملية،تتمثل

النظري والمفاهيمي للمراجعة المستمرة وبيان دورها في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.كما تأتي 
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أهمية الدراسة العملية في أنها تهتم بجودة معلومات القوائم المالية للمساعدة في توافر بيئة أعمال تتسم 

 صداقية و زيادة فعالية الرقابة.بالشفافية و الم

 

 :بحث أهداف ال

 تحقيق ما يلي :الي  ت الدراسةهدف

 في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.إظهار  دور المراجعة المستمرة .1

التعرف على الدور الذي تلعبه  المراجعة المستمرة في  تقديم معلومات مالية ومحاسبية تتميز بالدقة  .2

 .للجهات التي تطلبها

 .تقديم بعض  التوصيات للمساهمة في االرتقاء بمستوى جودة  معلومات القوائم المالية.3

 :فرضيات البحث 

يساهم االلتزام بسياسات وإجراءات المراجعة المستمرة  في )  تستند الدراسة إلى فرضية أساسية مفادها:

 تحقيق جودة معلومات القوائم المالية(.

 منهجية البحث : 

لتحقيق أهداف الدراسة اتبع الباحثان المناهج التالية: المنهج التاريخي: لتتبع الدراسات السابقة التى تمت    

في مجال هذه الدراسة.المنهج االستنباطي: في صياغة فرضيات الدراسة.المنهج االستقرائي: في اختبار 

وتحليل نتائجها خالل أسلوب دراسة فرضيات الدراسة.المنهج الوصفي التحليلي: في الدراسة الميدانية 

 الحالة.

استخدام االستبانة كمصدر أولي ، باإلضافة إلى الكتب والدوريات والرسائل الجامعية  مصادر البحث :

 كمصادر ثانوية.

 حدود البحث :

 تمثلت حدد اللحث في اآلتي:

 مكاتب المراجعة الخارجية بوالية الخرطوم:الحدود المكانية .1

 م2019العام:الحدود الزمانية .2

 

 

 الدراسات السابقة:

  lampe & Daigle( 2006دراسة )

هدفت الدراسةالى اكتشاف اثر دقة المعلومات التي تقدمها المراجعة المستمرة من خالل أقسام المراجعة 

الداخلية على الطلب عليها من جانب متخذي القرارات ومدى حساسية هذا الطلب للتغيرات في منافع 

افع والفوائد التي وتكاليف المراجعة المستمرة .وقد خلصت الدراسة  الى انه من الصعب قياس كل المن
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تقدمها المراجعة المستمرة لمتخذي القرار والتي تتمثل في تخفيض مستوى المخاطر التي تواجهها المنظمة 

 وزيادة كفاءة وفعالية عمليات المنظمة.

 ( 2006دراسة:جوهرة )

يتوقف  في أن تحسين المراجعة المستمرة لجودة المعلومات المنشورة اإللكترونية الدراسةتمثلت مشكلة 

علي الكيفية التي تتعامل بها المراجعة المستمرة مع المخاطر والتحديات التي تواجهها في ظل بيئة 

إلى صياغة إطار فكري لعملية المراجعة المستمرة في ظل بيئة  الدراسة. هدفت تكنولوجيا المعلومات

توصلت نة في هذه التقارير،التقارير المعتمدة علي شبكة اإلنترنت بغرض تحسين جودة المعلومات المتضم

إلي وجود تأثير جوهري للمراجعة المستمرة علي جودة المعلومات المنشورة إلكترونيا  وفقا  الدراسة

 لمالءمة المعلومات وإمكانية اإلعتماد علي المعلومات وزمنية المعلومات.

  Yeh and Shen( 2010دراسة )

الى تطوير نموذج إلدارة حياة المراجعة المستمرة للتحقق من موثوقية معلومات التقارير  الدراسةهدف 

المالية المنشورة إلكترونيا  من خالل مراقبة إجراءات وأنشطة نظم العميل في بيئة نظم المحاسبة الفورية 

وتلخيص المعامالت يفيد نموذج المراجعة المستمرة في وجود دقة اكتمال ونشر الى انه  الدراسة.توصلت 

المالية المنشورة إلكترونيا  من خالل مراقبة إجراءات وأنشطة نظم العميل في بيئة نظم المحاسبة الفورية في 

  .التوقيت المناسب

 

 

 م(:2013دراسة : إبراهيم )

في طرح السؤال التالي: ماهو اثر دقة المراجعة المستمرة في التأكيد االيجابي الفوري  الدراسةتمثلت مشكلة 

على جودة المعلومات المحاسبية وتدني فجوة التوقعات الديناميكية، وسرعة التقرير عن قدرة الشركات على 

مداخل  الى توضيح مدى أهمية  دقة المراجعة المستمرة كمدخل منالدراسة االستمرارية؟ ، هدفت 

المراجعة يمكن من خالله التأكيد االيجابي الفورى على جودة المعلومات وسرعة التقرير عن استمرارية 

الشركات وزيادة جودة المراجعة،توصلت الدراسة الى انه تمكن التطورات المتالحقة في تكنولوجيا 

من كافة مستويات األخطاء  المعلومات من استخراج المراجعة المستمرة التي تساعد على المنع والرقابة

 والتالعب والخداع في القوائم والتقارير المالية.

م( 2016دراسة: محمد، )
:
 

تمثلت مشكلة الدراسة في إخفاق مهنة المراجعة والمحاسبة بسبب التقارير المالية المتدنية واالحتيال 

رة إيجاد طرق جديدة لمراجعه والتالعب في القوائم المالية علي الشبكة الدولية للمعلومات أدي اليضرو

معلومات ومعامالت التجارة اإللكترونية، وتقديم الضمانات الكافية للتحقق من سالمة ومصداقية المعلومات 

الواردة في تقارير التجارة اإللكترونية. هدفت الدراسة الي توضيح الدور الفعال الذي تلعبه المراجعة 
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في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية بالمؤسسة. توصلت الدراسة المستمرة في بيئة التجارة اإللكترونية 

 الي أن المراجعة المستمرة في ظل التجارة اإللكترونية تساهم في مالئمة وموثوقية المعلومات المحاسبية.

 :(:2018دراسة سند وعبد هللا)

السريع لتكنولوجيا المعلومات تكمن مشكلة الدراسة في  وجود أنظمة مراجعة تقليدية ال تتوقف مع التطور 

المحاسبية مما افقد المعلومات جودتها وفاعليتها لدى مستخدميها.هدفت الدراسة للتأكد التام من قدرة 

المراجعة المستمرة على تقديم معلومات محاسبية ذات جودة عالية ومالئمة وفعالة تساعد في اتخاذ القرار. 

رة تساهم في تحقيق مالئمة المعلومات المحاسبية كما أن ،توصلت الدراسة الى أن المراجعة المستم

 المراجعة المستمرة تحقق موثوقية للمعلومات المحاسبية .

 ثانياً:اإلطار النظري للدراسة:

 مفهوم المراجعة المستمرة :

المراجعة المستمرة هي أحد المنهجيات التي تمكن المراجعين الحياديين من توفير تأكيد علي أحد    

ضوعات أو المزاعم باستخدام مجموعة من تقارير المراجعين التي يتم إصدارها آنيا  مع أو خالل فترة المو

(. كما 36م،ص 2005قصيرة زمنية بعد حدوث األحداث المرتبطة بتلك الموضوعات أو المزاعم)لطفي،

صورة سلسلة  بأنها: منهجية تمكن المراجع المحايد من توفير تأكيد مكتوب عن عناصر محددة فيعرفت 

من التقارير يتم إصدارها علي نحو متزامن مع أو بعد فترة زمنية قصيرة من وقوع األحداث أو العمليات 

كذلك يمكن تعريفها بأنها : هي عملية تجميع وتقييم ألدلة (.411م،ص 2014التي يتم التقرير عنه)القليطي،

سالمة وتكامل  ىعلي حماية األصول والحفاظ علالمراجعة لتحديد كفاءة نظم المحاسبة الفورية، بما يساعد 

 (.93م،ص 2013البيانات وإعداد قوائم مالية يمكن االعتماد عليها)سرايا وآخرون،

 أهداف المراجعة المستمرة:

إن الهدف األساسي من المراجعة المستمرة ان يبدئ مراقب الحسابات رأيا  فنيا  محايدا  بشأن مدي 

لمالية المنتجة في ظل نظام معلومات محاسبي فوري غير ورقي . صدق المعلومات والتقارير ا

وكذا منح الشركة ختم التصديق المستمر .ويشتق من هذا الهدف العام للمراجعة المستمرة األهداف 

 :(79م، ص2014الفرعية التالية)شحاته،

 إضفاء الصدق المستمر علي اإلفصاح الفوري للشركات عبر االنترنت . .1

المصلحة في الشركة خاصة المساهمين وهيئة سوق المال، بل وكافة زوار موقع مساعدة أصحاب  .2

 الشركة في ممارسة الرقابة الفورية المستمرة علي الشركات .

تحديد مدي كفاءة وفعالية نظم المحاسبة الفورية في حماية األصول ، والحفاظ علي موضوعية  .3

ماد عليها وموثوق فيها ،كما يوضح ختم البيانات ، وإنتاج معلومات مالية صادقة يمكن االعت

 التصديق المستمر علي موقع الشركة وكذا تقرير مراقب الحسابات . 
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يرى الباحثان ان المراجعة المستمرة في األساس تهدف الي الحكم علي صحة وصدق التقارير والقوائم     

 الختالس .المالية المنتجة بنظام معلومات فوري لحماية أصول المنشأة من الغش وا

 مقومات المراجعة المستمرة:

يتطلب تنفيذ عملية المراجعة المستمرة وجود عدة مقومات حتى تحقق الهدف من استخدامها ، وتمثل       

 (:30م،ص2011أهم هذه المقومات ما يلي)راضي،

اختالف توفير بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات للوصول الي البيانات وإمكانية استرجاعها مع  .1

 وتنوع أشكال الملفات والسجالت من خالل مواقع وشبكات معلومات مختلفة.

القيام باختيار أنسب برامج المراجعة  اإللكترونية، وبرامج التقارير االستثنائية والتي توضح وتعكس  .2

 الحاالت االستثنائية والتي تحتاج الي تدخل وتعديل فوري من المراجع لتصحيحها.

راجعون بتحديث وتحديد أساليب المراجعة التقليدية لمراجعة التكنولوجيا المتالحقة يجب أن يقوم الم .3

وذلك بابتكار برامج ونماذج مراجعة جديدة مع إلمامهم التام بتكنولوجيا المعلومات وتطوراتها 

 وانعكاساتها علي مهنة المحاسبة والمراجعة.

العميل بطريقة سريعة وآمنة والتوصل وجود اتصال فعال بين نظام مكتب المراجعة ونظام منشأة  .4

 الدقيق للمعلومات.

توافر تقرير المراجع في الوقت المناسب وبصورة دقيقة بحيث ترسل تقارير المراجعين الي موقع  .5

 الشركة بما يمكن المستخدم من الوصول الفوري للمعلومات. 

 تكنولوجيا المحاسبية.أن يتوافر لدي المراجع درجة عالية من الكفاءة في نظم المعلومات وال .6

أن يمتلك المراجع وسائل أمنة للحصول علي أدلة اإلثبات الضرورية للتأكد من الشيء موضوع  .7

 .(12م،ص2004المراجعة)الديسي،

يرى الباحثان أن مقومات المراجعة المستمرة تتمثل في أن يقوم المراجعون بتحديث أساليب 

 المراجعين درجة عالية من الكفاءة.المراجعة التقليدية و أن يتوفر لدي 

 : مراحل المراجعة المستمرة

 (:94م،ص2014تتمثل مراحل المراجعة المستمرة في اآلتي)كامل وآخرون،

 تخطيط عملية المراجعة بما يتضمن استخدام إجراءات الفحص التحليلي . .1

 األخذ في االعتبار نظم الرقابة الداخلية وتقييم مخاطر الرقابة . .2

 االختبارات األساسية ا المستمرة والدفترية ا لتفاصيل العمليات.تنفيذ  .3

 تنفيذ االختبارات األساسية ألرصدة الحسابات في نهاية السنة وإجراءات الفحص التحليلي. .4

 إكمال عملية المراجعة وإصدار تقرير المراجعة . .5

 مفهوم جودة المعلومات:
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(بأنها المصطلح الذي يحمل في طياته أبعاد NASTيكي)عرفها المعهد القومي للمقاييس والتكنولوجيااألمر

 13 م(.14م،ص2013المنفعة،والموضوعية، والنزاهة) الساعدي،  زبار،

 معايير جودة معلومات  :

-413م، ص ص 2007فيما يلي عرضا  ألهم معايير جودة المعلومات)مؤيد، محمد الفضل وآخرون،   

414. :). 

يمكن التعبير عن جودة بدرجة الدقة التي تتصف بها المعلومات،أي بدرجة تمثيل المعلومات لكل .الدقة:1

 من الماضي والحاضر والمستقبل.الشك كلما زادت دقة المعلومات كلما زادت جودتها. 

 تتمثل المنفعة في عنصرين هما صحة المعلومة وسهولة استخدامها. . المنفعة:2

 ة عن مدي تحقيق المنشأة ألهدافها من خالل موارد محددة.تعبر الفاعلي.الفاعلية:3

 أن جودة المعلومات  تتمثل في مدي قدرتها التنبؤية وتخفيض حالة عدم التأكد..التنبؤ:4

 يقصد بالكفاءة تحقيق أهداف المنشأة بأقل استخدام ممكن للمورد.  .الكفاءة :5

المناسبة التي يجب أن تتوفر لدي متخذ القرار)المبيض يقصد بهذا المعيار كمية المعلومات .الكمية:6

 (،388وآخرون،د.ت،ص

أن الظروف البيئية المحيطة بالمنشأت سريعة التغير ، وتستلزم من القائمين علي إدارة الحداثة:.7

هذه المنشأت أن يكونوا علي علم أوال بأول بكل ما يطرأ عليها من تغيرات .والقرار المبني علي  

 (.388متقادمة  غالبا ما يفشل. )المبيض وآخرون،د.ت،صمعلومات 

 مفهوم القوائم المالية:

تعتبر القوائم المالية الوسيلة األساسية لإلبالغ المالي عن المؤسسة ،حيث ينظر إلى المعلومات الواردة فيها  

التعرف على التغيرات أو بأنها تقيس المركز المالي للمؤسسة وأدائه االمالي وتدفقاتها النقدية،ويمكن كذلك 

في المركز المالي وحقوق الملكية والتي تعتبرالدعامة الرئيسيةالتي تقوم عليها المؤسسة، كذلك تعتبر القوائم 

المالية حجر الزاوية التي تقوم عليها عملية اتخاذا لقرارات،وهي نتاج النشاط المعلوماتي في المؤسسة خالل 

ائم المالية،كذلك تعتبر ملخصا كميا للعمليات واألحداث المالية وتأثيراتها الفترة المالية التي تتعلق بها القو

(.كما عرفت القوائم المالية 193م،ص2008على أصول والتزامات المؤسسة وحقوق ملكيتها)الجعارات،

بأنها كشوفات تحوي بيانات محاسبية مالية تعكس واقع المنشأة ونتيجة نشاطها التشغيلي وقد أعدت بموجب 

بادئ المحاسبية المقبولة قبوال  عاما ،إذن هي إحدى الوسائل األساسية لتوصيل المعلومات المالية إلى الم

(.وعلى القوائم أن تحوي المعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة بالوحدة 5،ص 1994مستخدميها.)حالق،

بجداول وتقارير لإلفصاح أكثر عن  للفترة المحاسبية التي تعبر عنها القوائم المالية، ويمكن إلحاق القوائم

إذن القوائم المالية (walgenbach& other,1985, p 430).المعلومات لكي تصل إلى مستخدميها كاملة

وسيلة المحاسبة في توصيل المعلومات،والتي تم إعدادها وتجميعها في الحسابات المالية وبصورة دورية 

 (.97،ص 2002منتظمة.)الدسوقي،
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 المالية:أنواع القوائم 

 األساسية: سيركز الباحثان في هذه الدراسة على القوائم المالية 

تهدف قائمة الدخل إلى مقابلة إيرادات المنشأة بالمصروفات واألعباء التي تساهم في تحقيق .قائمة الدخل:1

أو خسارة  اإليرادات وذلك عن فترة زمنية معينة، ومحصلة هذه المقابلة هو مقدار ما تحققه المنشأة من ربح

خالل هذه الفترة، ولقد إهتم المحللون الماليون بقائمة الدخل نظرا  ألهميتها في بيان المقدرة الكسبية للمنشأة 

ومدى استمرارها في تحقيق هذه األرباح، كما إهتم بها المستثمرون لتحديد العائد من وراء استثماراتهم وكذا 

سداد التزاماتها سواء قصيرة األجل أو طويلة  الدائنون والبنوك لتحديد مقدرة المنشأة على

 (.19-15م،ص ص2015األجل)راضي،

ان قائمة المركز المالي )الميزانية( عبارة عن تصوير للوضع المالي أو .قائمة المركز المالي )الميزانية(:2

يات قائمة الحالة المالية للمنشأة وذلك في لحظة زمني معينة هي تاريخ إعداد القائمة. وعليه فان محتو

المركز المالي هي عناصر لحظية وتعرف محاسبيا  بمصطلح األرصدة تمييزا  لها عن التدفقات أو التيارات 

التي تمثل مكونات القوائم األخرى مثل :الدخل والتدفقات النقدية.من هذا يتضح عناصر القوائم المالية ثالثة 

 (:123م،ص 2009هي)ابراهيم،

 المركز المالي وهي تشمل األصول والخصوم وحقوق الملكية. أ.األرصدة: وتظهر في قائمة

 ب.تدفقات داخلية: وهذه تشمل إيرادات والمصروفات ويتم اإلفصاح عنها في قائمة الدخل.

 ج.تدفقات نقدية: وهذه تشمل عناصر المتحصالت والمدفوعات ويتم اإلفصاح عنا في قائمة التدفق النقدي. 

توضح قائمة التغيرات في حقوق الملكية كافة التغيرات في مكونات ملكية:.قائمة التغيرات في حقوق ال3

رأس المال المدفوع باإلضافة الى التغيرات في رقم صافي األرباح المحتجزة االمرحلةا بمعنى أنها تغطي 

 (.223م،ص 1990كافة مصادر التغير في حقوق الملكية خالل الفترة المالية)الشيرازي،

تهدف هذه القائمة اساسا  الى تقديم المعلومات عن النقدية المحصلة والمنصرفة قدي:.قائمة التدفق الن4

خالل الفترة المالية، كما أنها تعد أداة مفيدة تمكن المستثمرين والمقرضين من تقييم مدى قدرة المنشأة على 

 (.106ص م،2001توليد التدفقات النقدية المستقبلية سواء من حيث  توقيتها أو كميتها)الوابل،

 مستخدمو القوائم المالية واحتياجاتهم من المعلومات:

ومن األطراف المستفيدة من معلومات  .تتعدد األطراف المستفيدة من المعلومات التي تقدمها القوائم المالية،

 .(:15م،ص 2009القوائم المالية نجد)بدوي،
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قرار الشراء أو االحتفاظ يحتاج المستثمرون لمعلومات تعينهم على اتخاذ  : المستثمرون .1

باالستثمار أو البيع،كما أن المالك يهتمون بالمعلومات التي تعينهم على تقييم قدرة الوحدة 

 االقتصادية على توزيع األرباح.

يهتم المقرضون بالمعلومات التي تساعده معلى تحديد مقدرة الوحدة  : المقرضون .2

 بها عند االستحقاق. االقتصادية على سداد قروضهم والفوائد المتعلقة

يهتم الموردون والدائنون اآلخرون  : الموردون والدائنون التجاريون اآلخرون .3

 بالمعلومات التي تمكنهم من تحديد ما إذا كانت المبالغ المستحقة لهم ستدفع عند االستحقاق.

يهتم  العمالء بالمعلومات المتعلقة باستمرارية المنشأة خصوصا عندما يكون لهم  العمالء: .4

 ارتباط طويل المدى معها أو االعتماد عليها في توريد احتياجاتهم.

هم بحاجة إلى معلومات متعلقة باستقرار وربحية المنشأة من أج لمعرفة قدرة  : العاملون .5

 فع التقاعد وتوفير فرص العمل.المنشأة على دفع التعويضات،المكافآت،منا

تهتم بعملية توزيع الموارد وبالتالي أنشطة الوحدة  الحكومات ووكاالتها ومؤسساتها: .6

االقتصادية، كما يتطلبون معلومات من أجل تنظيم هذه األنشطة، وتحديد السياسات 

الضريبية،وكذلك استخدام تلك المعلومات كأساس إلحصاءات الدخل القومي وإحصاءات 

 خرى.أ

تؤثر الوحدات االقتصادية على قرار الجمهور بطرق مختلفة،كما يمكن للقوائم المالية أن تفيد الجمهور:

 .الجمهور بتزويدهم بمعلومات حول االتجاهات والتطورات الحديثة في نماء المنشأة وتنوع أنشطتها

 أهمية فحص ومراجعة القوائم المالية:

 (:592م،ص2005المالية إلى مايلي )سرايا،ترجع أهمية فحص ومراجعة القوائم 

 تعتبر هذه القوائم األداة الرئيسية إلظهار نتيجة النشاط او المركز المالي للمؤسسة .1

توضح وتظهر هذه القوائم وخاصة قائمة الدخل نتيجة النشاط من أرباح وخسائر وبالتوالي  .2

 تحديد مدى إمكانية توزيع أرباح على المساهمين وغيرهم.

ذه القوائم إدارة المؤسسة في مجال تقييم أداء المؤسسة خالل السنة  عن طريق تساعد ه .3

 .دراسة وتحليل النتائج التي تظهرها والبيانات التي تحتويها

 تحظى هذه القوائم باهتمام األطراف المتعددة من مستخدميها في مجاالت مختلفة .4

 عدد من السنوات المتتاليةتصلح هذه القوائم في مجال إجراء المقارنات لنفس المؤسسة ل .5

تعتبر القوائم وسيلة االتصال الرئيسية للمؤسسة بالبيئة الخارجية من خالل إنها األداة  .6

الرئيسية لإلفصاح المحاسبي لمختلف البيانات،من أهمها ما يتعلق بتلبية احتياجات سوق 

 المال والمتعاملين في األوراق المالية.

 القوائم المالية: دور المراجع في مجال فحص ومراجعة
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إن الهدف األساسي من مراجعة القوائم المالية هو إبداء رأي حول عدالة ومصداقية القوائم المالية للوضع 

المالي السائد،وطبقا للمبادئ و المعايير المتعارف عليها،حيث تقتصر مسؤولية المراجع على قيام بواجبات 

اإلثباتات واألدلة والقرائن التي تساعد في الوصول إلى  القانونية تجاه المؤسسة وذلك بالحصول على كافة

 .قناعة حول مدى عدالة وصحة البيانات المنشورة تبعا  لمعايير المراجعة المتعارف عليها

م،ص 2005يتمثل دور المراجع في مجال فحص ومراجعة القوائم المالية في النواحي التالية)سرايا،

 :(517-512ص

 ق من صحة ودقة البيانات التي تحتويها هذه القوائم.ينبغي على المراجع التحق .1

 ينبغي على المراجع فحص ومراجعة تبويب هذه القوائم. .2

على المراجع أن يتحقق من استيفاء التوقيعات المختلفة من قبل المسؤولين عن إعداد هذه  .3

 .القوائم واعتمادها

نتيجة وجود خطأ معين تم  في حالة وجود تعديل أو تغير في أي عنصر من عناصر هذه القوائم .4

اكتشافه أثناء المراجعة في لزم على المراجع التحقق من تصحيح هذا الخطأ و إعداد القائمة أو 

 .التقرير الذي يتضمن هذا التعديل أو التغيير بعد  عملية التصحيح

على المراجع فحص ومراجعة أي أرصدة منقولة من قوائم السنة السابقة وبصفة خاصة  .5

 العمومية مع فحص وتحليل أي تعديالت تمت عليها خالل السنة الميزانية

على المراجع التحقق من أن عدد القوائم والتقارير الالزمة والمالئمة قد تم إعدادها كحد أدنى  .6

 للعدد المطلوب والذي يحقق األهداف المطلوبة من هذه القوائم.

 ثالثاً:الدراسة الميدانية:

 تصميم استمارة البحث: 

لمعرفة  الحصول على المعلومات والبيانات األولية لهذا البحث قام الباحث بتصميم استبانه من أجل

)دور المراجعة المستمرة في تحقيق  جودة معلومات القوائم المالية( دراسة ميدانية علي مكات  المراجعة 

يدانية وتتميز بإمكانية واالستبانة هي من الوسائل المعروفة لجمع المعلومات المالخارجية بوالية الخرطوم.

 جمع المعلومات من مفردات متعددة من عينة البحث ويتم تحليلها للوصول للنتائج المحددة.

 صدق وثبات الداء :

الثبات يعنى االستقرار أي الحصول على نفس القيم عند إعادة استخدام أداة القياس وبالتالي فهو 

وافقة في كل مرة يتم فيها إعادة المقياس . وكلما ذادت يؤدى إلى الحصول على نفس النتائج أو نتائج مت

درجة الثبات واستقرار األداة كلما ذادت الثقة فيه. الختبار مدى توافر الثبات واالتساق الداخلي بين 

(  وتعتبر القيمة  Alpha- cronbachاإلجابات على األسئلة تم احتساب معامل المصداقية ألفا كرونباخ ) 

 %60يا  لمعامل ألفا كرونباخ المقبولة إحصائ
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اتبع الباحثون الختبار الثبات طريقة معامل كرونباخ الفا وكان الثبات كما هو موضح بالجدول 

 : التالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( معامل ثبات إلفا كرونباخ لعبارات الفرضية :1الجدول )

 قيمةمعامل إلفا كرونباخ العبارة

مراجع الحسابات بإبداء تساعد إجراءات المراجعة المستمرة -1

 رأي فني محايد بشأن صدق القوائم المالية
0.75 

تساعد المراجعة المستمرة على اكتشاف األخطاء فور حدوثها  -2

 و معالجتها مما ينعكس علي جودة معلومات القوائم المالية
0.72 

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة على تخفيض تكلفة أداء  -3

 مما يسهم في تحقيق جودة معلومات القوائم الماليةأعمال المراجعة 
0.73 

تؤدى إجراءات المراجعة المستمرة إلي زيادة الثقة في القوائم  -4

 المالية
0.70 

تدعم إجراءات المراجعة المستمرة تقرير المراجع في الوقت  -5

 المناسب و بصورة مناسبة
0.72 

حماية األصول وجود إجراءات و سياسات محاسبية تهدف إلي -6

 تؤدى إلي صداق وعدالة القوائم المالية
0.71 

تتسم المراجعة المستمرة باإلجراءات واالختبارات في ان واحد -7

 مما يساهم في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية
0.67 

 0.66تساعد إجراءات المراجعة المستمرة في توصيل معلومات  -8
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 معلومات القوائم الماليةمؤكدة مما يساهم في تحقيق جودة 

 0.73 معامل الثبات للمحور ككل 

  

 م2019إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية ،  المصدر:

 

( أكبر الفرضية ( نتائج اختبار الثبات أن قيم إلفا كرونباخ  لجميع عبارات )1يتضح من الجدول )

مقبولة من الثبات الداخلي لجميع العبارات سواء كان ذلك لكل %( وتعني هذه القيم توافر درجة 60من )

عبارة على حده أو على مستوى جميع عبارات المقياس حيث بلغت قيمة إلفا كرونباخ للمقياس الكلى 

( وهو ثبات مرتفع ومن ثم يمكن القول بان المقاييس التي اعتمد عليها البحث لقياس 0.73)

تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها مما يمكننا من االعتماد على هذه اإلجابات في تحقيق )الفرضية ( عبارات

 أهداف البحث وتحليل نتائجها. 

 السالي  اإلحصائية المستخدمة في البحث:

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسة الميدانية:

 . السالي  اإلحصائية الوصفية1

ستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية بشكل عام للحصول على قرارات عامة عن خصائص ومالمح تم ا

 تركيبة مجتمع البحث وتوزيعه وقد تضمنت األساليب التوزيع التكراري إلجابات الوحدات المبحوثة.

 . الوسط الحسابي:2

لعبارة  5تم إعطاء الوزن تم استخدام مقياس الوسط الحسابي ليعكس متوسط إجابات عبارات البحث حيث 

لعبارة   1لعبارة  ال أوافق والوزن  2لعبارة محايد  والوزن  3لعبارة أوافق والوزن  4أوافق بشدة والوزن 

 ال أوافق بشدة.

 .االنحراف المعياري:3

تم استخدامه لقياس مدى تجانس إجابات الوحدات المبحوثة ولقياس األهمية النسبية  لعبارات محور 

 ة.اإلستبان

 .استخدام اختبار)مربع كآي(:4

% ويعني ذلك 5تم استخدام هذا االختبار الختبار الداللة اإلحصائية لفرضية الدراسة عند مستوى معنوية 

%، أو 5انه إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية المصاحبة لمربع كآي المحسوبة عند مستوى معنوية اقل من 

ر من قيمة مربع كأي الجدولية يرفض فرض العدم ويكون الفرض إذا كانت قيمة مربع كأي المحسوبة أكب

البديل ) فرض البحث( صحيحا . أما إذا كانت قيمة الداللة اإلحصائية المصاحبة لمربع كآي عند مستوى 

%، أو إذا كانت قيمة مربع كأي المحسوبة أقل من قيمة كأي الجدولية فذلك معناه قبول 5معنوية اكبر من 

 لتالي يكون الفرض البديل) فرض البحث( غير صحيح.فرض العدم وبا
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 :. اختبار ألفا كرونباخ5

وتم استخدامه لقياس االتساق الداخلي لعبارات البحث  للتحقق من صدق األداة, ويعد المقياس جيدا  ومالئما  

 (.0.60إذا زادت قيمة ألفا كرونباخ عن )

 مجتمع وعينة الدراسة :

ة من مكاتب المراجعة الخارجية بوالية الخرطوم.أما عينة الدراسة فقد تم يتكون مجتمع الدراسة الحالي

( استمارة استبيان على 50اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة، حث قام الباحثان بتوزيع عدد)

%( تقريبا  من 100( فردا  أي ما نسبته )50المستهدفين بعدد استمارة لكل مكتب، واستجاب)

 ث أعادوا االستبيانات بعد ملئها بالمعلومات المطلوبة.المستهدفين،حي

 تحليل واختبار الفرضيات :

في هذا الجانب سيتناول الباحثون قياس وتحليل البيانات التي وردت في فرضية الدراسة   وذلك على النحو 

 التالي: 

تحقيق جودة معلومات القوائم يساهم االلتزام بسياسات وإجراءات المراجعة المستمرة  في اختبار الفرضية :

 المالية

 

 

 

 

 التوزيع التكراري إلجابات المبحوثين حول عبارات الفرضية  (2الجدول )

 المقياس العبارة
ألوافق 

 بشدة
 أوافق محايد ألوافق

أوافق 

 بشدة
 المجموع

تساعد إجراءات المراجعة -1

المستمرة مراجع الحسابات بإبداء 

رأي فني محايد بشأن صدق 

 القوائم المالية

 50 25 23 1 - 1 التكرار

 100 50 46 2 - 2 النسبة%

تساعد المراجعة المستمرة على  -2

اكتشاف األخطاء فور حدوثها و 

معالجتها مما ينعكس علي جودة 

 معلومات القوائم المالية

 50 21 27 2 - - التكرار

 100 42 54 4 - - النسبة%

 50 14 25 6 4 1 التكرارتساعد إجراءات المراجعة  -3
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المستمرة على تخفيض تكلفة أداء 

أعمال المراجعة مما يسهم في 

تحقيق جودة معلومات القوائم 

 المالية

 100 28 24 7 8 2 النسبة%

تؤدى إجراءات المراجعة  -4

المستمرة إلي زيادة الثقة في 

 معلومات القوائم المالية

 50 21 25 4 - - التكرار

 100 42 50 8 - - النسبة%

تدعم إجراءات المراجعة  -5

المستمرة تقرير المراجع في 

 الوقت المناسب و بصورة مناسبة

 50 18 28 3 - 1 التكرار

 100 36 56 6 - 2 النسبة%

وجود إجراءات و سياسات -6

محاسبية تهدف إلي حماية األصول 

تؤدى إلي صداق وعدالة القوائم 

 المالية

 50 21 24 3 2 - التكرار

 100 42 48 6 4 - النسبة%

تتسم المراجعة المستمرة -7

باإلجراءات واالختبارات في ان 

واحد مما يساهم في تحقيق جودة 

 معلومات القوائم المالية

 50 17 27 4 1 1 التكرار

 100 34 54 8 2 2 النسبة%

تساعد إجراءات المراجعة  -8

المستمرة في توصيل معلومات 

تحقيق جودة مؤكدة ما يساهم في 

 معلومات القوائم المالية

 50 16 28 5 1 - التكرار

 100 32 56 10 2 - النسبة%

 م2019إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية ،  المصدر:

   

 يلي: ( ما 2)يتضح من الجدول

أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن إجراءات المراجعة المستمرة تساعد مراجع الحسابات  .1

%(, بينما نسبة غير الموافقين علي ذلك 96)بلغتبإبداء رأي فني محايد بشأن صدق القوائم المالية 

 %(.0%(, إما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)4)
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بة من أفراد العينة يوافقون على أن المراجعة المستمرة تساعد على اكتشاف األخطاء فور أعلى نس .2

%(, بينما نسبة غير 96حدوثها و معالجتها مما ينعكس علي جودة معلومات القوائم المالية )

 %(.4( آما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)0الموافقين علي ذلك)

سبة من أفراد العينة يوافقون على إن إجراءات المراجعة المستمرة تساعد على تخفيض تكلفة أعلى ن .3

%( , بينما 83أداء أعمال المراجعة مما يسهم في تحسين جودة معلومات القوائم المالية بلغت )

%(, إما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت 10نسبة غير الموافقين علي ذلك)

 %(.7سبتهم)ن

إجراءات المراجعة المستمرة تؤدى إلي زيادة الثقة في ان أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على  .4

%( , إما إفراد العينة الذين 0%(, بينما نسبة غير الموافقين علي ذلك)92معلومات القوائم المالية )

 %(.8لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)

العينة يوافقون على أن إجراءات المراجعة المستمرة تقرير تدعم المراجع في أعلى نسبة من أفراد  .5

%(,إما أفراد 2, بينما نسبة غير الموافقين علي ذلك )%(92) الوقت المناسب و بصورة مناسبة

 %(.6العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)

جراءات و سياسات محاسبية تهدف إلي حماية أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن وجود إ .6

بينما نسبة غير الموافقين علي  %(,90)األصول تؤدى إلي صداق وعدالة معلومات القوائم المالية 

 %(.6%( , إما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)4ذلك)

تمرة تتسم باإلجراءات واالختبارات في أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن المراجعة المس .7

%( , بينما نسبة غير الموافقين 88ان واحد مما يساهم في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية  )

 %(.8%(, إما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم )4علي ذلك )

المراجعة المستمرة تساعد في توصيل أعلى نسبة من أفراد العينة يوافقون على أن إجراءات  .8

%( , بينما نسبة غير الموافقين علي 88معلومات مؤكدة ما يساهم في تحسين جودة القوائم المالية )

 %(.10إما إفراد العينة الذين لم يبدو إجابات محددة فقد بلغت نسبتهم)، %(2ذلك )
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 العبارة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الترتي

 ب
 النتيجة

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة مراجع -1

الحسابات بإبداء رأي فني محايد بشأن صدق القوائم 

 المالية

 أوافق بشدة 1 0.733 4.42

تساعد المراجعة المستمرة على اكتشاف  -2

األخطاء فور حدوثها و معالجتها مما ينعكس علي 
 أوافق بشدة 2 0.57 4.38
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 (المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعبارات الفرضية3جدول)

 م2019إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية ،  المصدر:

 ما يلي: (الجدول3)يتضح من الجدول 

( وهذه 3يزيد متوسطها عن الوسط الفرضي ) التي تعبر عن عبارات الفرضيةإن جميع العبارات  .1

 تعبر عن الفرضية. النتيجة تدل على موافقة أفراد العينة على جميع العبارات 

أهم عبارة من عبارات الفرضية هي العبارة )تساعد إجراءات المراجعة المستمرة مراجع الحسابات  .2

رة بإبداء رأي فني محايد بشأن صدق القوائم المالية( حيث بلغ متوسط إجابات أفراد العينة على العبا

( وأقل عبارة من حيث الموافقة هي العبارة)تساعد إجراءات 0.57( وبانحراف معياري )4.38)

المراجعة المستمرة على تخفيض تكلفة أداء أعمال المراجعة مما يسهم في تحقيق جودة معلومات 

 (. 0.97( بانحراف معياري )3.92القوائم المالية(, حيث بلغ متوسط العبارة )

( وهذا يدل على أن إفراد العينة يوافقون بشدة على جميع 4.24ميع العبارات )كما بلغ متوسط ج .3

(، مما يدل على تمركز القيم حول وسطها 0.74العبارات التي تقيس الفرضية ، بانحراف معياري )

 الحسابي.

 (اختبار مربع كأي  لعبارات الفرضية4الجدول )

 النتيجةالتفسيالداللة درجات مربع كأي  العبارة

 جودة معلومات القوائم المالية

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة على  -3

تخفيض تكلفة أداء أعمال المراجعة مما يسهم في 

 تحقيق جودة معلومات القوائم المالية

 أوافق 8 0.97 3.92

تؤدى إجراءات المراجعة المستمرة إلي زيادة  -4

 الثقة في القوائم المالية
 أوافق بشدة 3 0.62 4.34

إجراءات المراجعة المستمرة تقرير  تدعم -5

 المراجع في الوقت المناسب و بصورة مناسبة
 أوافقبشدة 5 0.74 4.24

وجود إجراءات و سياسات محاسبية تهدف إلي -6

حماية األصول تؤدى إلي صداق وعدالة القوائم 

 المالية

 أوافق بشدة 4 0.76 4.28

تتسم المراجعة المستمرة باإلجراءات -7

واالختبارات في ان واحد مما يساهم في تحقيق 

 جودة معلومات القوائم المالية

 أوافق 7 0.81 4.16

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة في توصيل  -8

معلومات مؤكدة ما يساهم في تحقيق جودة 

 معلومات القوائم المالية

 أوافق 6 0.69 4.18

 أوافق بشدة  0.74 4.24 المتوسط للمحور ككل
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 ر اإلحصائية الحرية المحسوبة

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة مراجع -1

الحسابات بإبداء رأي فني محايد بشأن صدق 

 القوائم المالية

 دالة 0.000 3 42.48
أوافق 

 بشدة

تساعد المراجعة المستمرة على اكتشاف  -2

األخطاء فور حدوثها و معالجتها مما ينعكس 

 الماليةعلي جودة معلومات القوائم 

 دالة 0.000 2 20.44
أوافق 

 بشدة

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة على  -3

تخفيض تكلفة أداء أعمال المراجعة مما يسهم 

 في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية

 أوافق دالة 0.000 4 33.80

تؤدى إجراءات المراجعة المستمرة إلي  -4

 زيادة الثقة في القوائم المالية
 دالة 0.001 2 14.92

أوافق 

 بشدة

تدعم إجراءات المراجعة المستمرة تقرير  -5

 المراجع في الوقت المناسب و بصورة مناسبة
 أوافقبشدة دالة 0.000 3 39.44

وجود إجراءات و سياسات محاسبية تهدف -6

إلي حماية األصول تؤدى إلي صداق وعدالة 

 القوائم المالية

 دالة 0.000 3 32.40
 أوافق

 بشدة

تتسم المراجعة المستمرة باإلجراءات -7

واالختبارات في ان واحد مما يساهم في 

 تحقيق جودة معلومات القوائم المالية

 أوافق دالة 0.000 4 53.60

تساعد إجراءات المراجعة المستمرة في  -8

توصيل معلومات مؤكدة ما يساهم في تحقيق 

 جودة معلومات القوائم المالية

 أوافق دالة 0.000 3 2.28

 م2019إعداد الباحثان من واقع بيانات الدراسة الميدانية ،  المصدر:

 (ما يلي:4رقم)يتضح من الجدول 

( عند 42.48بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة األولى ) .1

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5)( وهي أقل من 0.000( ومستوى داللة إحصائية )3درجات حرية )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة علي ان إجراءات 

 المراجعة المستمرة تساعد مراجع الحسابات بإبداء رأي فني محايد بشأن صدق القوائم المالية.
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( عند 20.44عينة البحث للعبارة الثانية )بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد  .2

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )2درجات حرية )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة على أن المراجعة 

ا و معالجتها مما ينعكس علي جودة معلومات المستمرة تساعد على اكتشاف األخطاء فور حدوثه

 القوائم المالية.

( عند 33.8بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة الثالثة ) .3

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )4درجات حرية )

إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن إجراءات وجود فروق ذات داللة 

المراجعة المستمرة تساعد على تخفيض تكلفة أداء أعمال المراجعة مما يسهم في تحقيق جودة 

 معلومات القوائم المالية.

( عند 14.92بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة الرابعة ) .4

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.001( ومستوى داللة إحصائية )2درجات حرية )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة على أن إجراءات 

 المراجعة المستمرة تؤدي إلي زيادة الثقة في معلومات القوائم المالية.

( عند 39.44مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة الخامسة ) بلغت قيمة .5

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )3درجات حرية )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة على أن إجراءات 

 لمراجعة المستمرة تدعم تقرير المراجع في الوقت المناسب و بصورة مناسبة.ا

( عند 32.40بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة السادسة ) .6

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )3درجات حرية )

ت داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين بشدة على وجود إجراءات وجود فروق ذا

 و سياسات محاسبية تهدف إلي حماية األصول تؤدى إلي صداق وعدالة معلومات القوائم المالية.

( عند 53.60بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة السابعة ) .7

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )4رجات حرية )د

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن المراجعة 

المستمرة تتسم باإلجراءات واالختبارات في ان واحد مما يساهم في تحقيق جودة معلومات القوائم 

 المالية.

( عند 2.28بلغت قيمة مربع كأي المحسوبة لداللة الفروق بين أفراد عينة البحث للعبارة الثامنة ) .8

%(، وعليه فإن ذلك يشير إلى 5( وهي أقل من )0.000( ومستوى داللة إحصائية )3درجات حرية )
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إجراءات المراجعة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 

 المستمرة  تساعد في توصيل معلومات مؤكدة ما يساهم في تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.

فإن ذلك يدل على وجود فروق معنوية  0.05بما أن جميع العبارات دالة إحصائيا  عند مستوى معنوية 

الموافقين والموافقين بشدة، نرفض ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة، وكانت جميعها لصالح 

فرض العدم ونقبل الفرض البديل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام بسياسات و إجراءات 

 المراجعة المستمرة و تحقيق جودة معلومات القوائم المالية.

 : النتائج

محايد بشأن ساعدت إجراءات المراجعة المستمرة مراجع الحسابات في إبداء رأي فني  .1
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  المستخلص

أستهدفت الورقة العالقة بين فرض القياس النقدي وأسعار القوة الشرائية للنقود، وانعكاس ذلك على التعبير عن         

لتحليل  SPSSمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية صدق القيم المضمنة في بنود القوائم المالية. كما تم استخدام الحز

بيانات الدراسة. توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج من ضمنها تؤدي إجراءات معالجة اثر تغير األسعار إلى 

معالجة مصداقية القوائم المالية كذلك يساهم تعديل القوائم المالية من التكلفة التاريخية إلي التكلفة التاريخية المعدلة في 

مشكالت فرض القياس النقدي، و تعتبر معلومات القوائم المالية مضللة في ظل تطبيق فرض القياس النقدي، اوصت 

الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها. ضرورة االهتمام  بالقياس النقدي في ظل التضخم الذي ينتج عنه معلومات 

كذلك ضرورة التفكير الجاد  في إجراءات معالجة أثر تغير مضللة في حالة عدم اخذ تغيرات األسعار في الحسبان 

األسعار إلى مصداقية القوائم المالية من قبل الشركات في اتجاه تطبيق أسس محاسبة التضخم بغرض تحديد الربح 

السليم والمحافظة على رأس المال المستثمر واالهتمام بمؤشر التضخم عند إعداد نماذج القوائم المالية وتوضيح 

 خطورتها على القوائم المالية. 

 

 

Abstract 

The paper aimed at the relationship between the imposition of monetary measurement 

and the purchasing power prices of money, and its reflection on the expression of the 

sincerity of the values included in the items of the financial statements. The SPSS was 

used to analyze the study data. The study found many conclusions, among which the 

procedures for dealing with the impact of price change lead to the reliability of the 

financial statements. The amendment of the financial statements from the historical cost 

to the modified historical cost also contributes to addressing the problems of imposing 

monetary measurement. The study recommended several recommendations, the most 

important of which are. The need to pay attention to monetary measurement in light of 

mailto:Abusamya81@hotmail.com
mailto:Abusamya81@hotmail.com
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inflation, which results in misleading information in the event that price changes are not 

taken into account, as well as the need to think seriously about measures to address the 

impact of price change to the credibility of financial statements by companies in the 

direction of applying the principles of inflation accounting for the purpose of 

determining sound profit and preserving the head The money invested and paying 

attention to the inflation index when preparing the financial statement forms and 

explaining their risk to the financial statements. 

 

 

 أوالً: اإلطار المنهجي:

 ( مقدمة:1)

تقوم المحاسبة على مجموعة من الفروض منها ما هو متعلق بالوحدة المحاسبية كفرض االستمرارية وفرض الوحدة 

ومنها ما هو متعلق بالعمليات المحاسبية كفرض القياس النقدي وفرض الموضوعية وفرض الدورية. المحاسبية، 

وجميعهما تشكل المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. وبالتركيز على الفروض الخاصة بالعمليات المالية يالحظ أن 

لمتتالية التي شهدها العالم منذ نهايات هذه الفروض تواجه تحديات كبيره في ظل التطورات والتغيرات االقتصادية ا

القرن الماضي، والتي ما تزال مستمرة. بطبيعة المحاسبة كعلم اجتماعي متطور تبعا لتطورات الحياة واحتياجات 

مستخدمي المعلومات المحاسبية كان البد من دراسة المشاكل واالنتقادات التي وجهت لفرض القياس النقدي باعتبار 

س عملية جوهرية في المحاسبة تعتمد بشكل أساسي على النقود كوحدة مالئمة لعملية للقياس والتعبير أن عملية القيا

عن خصائص األشياء بصدق وموضوعية من خالل القوائم المالية كأداة لتوصيل المعلومات للمستفيدين . إال أن 

لقياس النقدي في ظل التغيرات في االفتراض القائم على ثبات القوة الشرائية لهذه النقود عند تطبيق فرض ا

األسعارومعدالت التضخم ينتج عنه معلومات مضللة في حالة عدم أخذ تلك التغيرات في الحسبان، وما يترتب على 

ذلك من حكم بعدم موضوعية ومصداقية معلومات القوائم المالية المعدة في هذه الظروف فيتطلب األمر إيجاد 

 معالجات محاسبية مناسبة .

 مشكلة الدراسة: (2)

لما كانت المحاسبة ال تتعامل إال مع األشياء التي يمكن قياسها بوحدة النقود، فإن مشكلة التغير في األسعار     

ومعدالت التضخم وضعت فرض القياس النقدي ومبدأ التكلفة التاريخية الذي يشتق منه أمام تحديات كبيرة، وأثار 

فرض القياس النقدي على مسايرة تغير األسعار ومعدالت التضخم. وما قد  الموضوع جدال  واسعا  حول مدى قدرة

ينتج عن ذلك من تأثيرعلى مصداقية وموضوعية المعلومات المحاسبية المعدة على أساس التكلفة التاريخية. عليه 

 يمكن ضياغة مشكلة الورقة من خالل اإلجابة علي السؤال الرئيسي التالي:
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لقياس النقدي على القوائم المالية في ظل تغير أسعار القوة الشرائية للنقود كوحدة للقياس؟ / ما مدى فاعلية فرض ا1

 واألسئلة المتفرعة منه كم يلي:

 / مدى أثرالمشاكل المحاسبية الناتجة عن تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية على فعالية فرض القياس النقدي؟.2

 كالت تطبيق فرض القياس النقدي في ظل تغير األسعار؟/ ما المعالجات المحاسبية المناسبة لحل مش3

 ( أهمية الدراسة: 2)

 تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي:

توفير معلومات عن ماهية وأهمية فرض القياس النقدي ودوره في عملية قياس بنود القوائم المالية. الهمية العلمية: 

الشرائية للنقود وانعكاس ذلك على التعبير عن مصداقية القيم ودراسة العالقة بين فرض القياس النقدي وأسعار القوة 

 الواردة في بنود القوائم المالية. ويعتبر ذلك أضافه لما تم التوصل إليه من الناحية العلمية. 

اإلسهام في إيجاد حلول يصبح معها فرض القياس النقدي ذا فعالية لتجنب اآلثار السلبية المترتبة الهمية العملية: 

 ى تطبيقه.عل

 ( أهداف الدراسة:3)

 تسعى الدراسة إلي تحقيق األهداف التالية:

 / التعرف على ماهية التضخم وتقلبات األسعار وأهمية فرض القياس النقدي في قياس العمليات المالية.1

 / دراسة مدي فاعلية فرض القياس النقدي في ظل ظروف التضخم وعدم ثبات القوة الشرائية للنقود.2

 حليل أثر تقلبات األسعار على القوائم المالية، وطرق بيان اثر تقلبات األسعار في ظل التغيرات االقتصادية./ ت3

 ( فرضيات الدراسة:4)

 / توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية فرض القياس النقدي، وثبات القوة الشرائية للنقود.1

دأ التكلفة التاريخية وفاعلية فرض القياس النقدي في ظل تغير / توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مب2

 األسعار.

 / تؤثر المعالجات المحاسبية آلثار التضخم على معلومات القوائم المالية.3

 ( منهج الدراسة:5)

لتحقيق أهداف الدراسة واختبار الفرضيات اعتمدت الدراسة على المنهج االستنباطي: لتحديد محاور مشكلة     

بحث وصياغة الفرضيات. المنهج االستقرائي:الختبار صحة فرضيات البحث.المنهج الوصفي التحليلي: إلجراء ال

 الدراسة الميدانية.المنهج التاريخي: لتتبع الدراسات السابقة التي لها عالقة بالدراسة.

 ( حدود الدراسة:6)

 السودان. والية شرق دارفور وزارة المالية محلية الضعينالحدود المكانية: 

 2018 -2017:الحدود الزمانية

 ( مصادر جمع البيانات: 8)

 وتتمثل في اآلتي:
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البيانات الثانوية: الكتب والمراجع، والرسائل العلمية، والدوريات، والمؤتمرات العلمية، والتقارير المالية المنشورة 

 الدولية )االنترنت(.من قبل ديوان الزكاة، والمواقع االلكترونية في شبكة المعلومات 

 البيانات األولية: بيانات الدراسة الميدانية.

 ثانياً: الدراسات السابقة:

م( 1997/ دراسة: الهادي ادم، )1
 
ناقشت الدراسة أثر التضخم علي القوائم المالية بالتطبيق علي بنك تنمية  

مثل مشكلة البحث في قيام نظرية م ( وتت1993م ـ 1990الصادرات )بنك الغرب االسالمي سابقا( في الفترة )

وقد سعي  . المحاسبة علي مبدأ محاسبة التكلفة التاريخية التي التراع أثر تغيرات االسعار الناتجة عن ظاهرة التضخم

الدراسة الختبار صحة الفروض التالية. تعتبر أسهم الشركات من االصول التي تتغير قيمتها مع تغير المستوي العام 

فترة التضخم. االرقام الظاهرة في القوائم المالية التمثل الحقيقة عند إعدادها خالل فترات سيادة لالسعار خالل 

التضخم وتؤدي الي ظهور ارباح غير حقيقية يترتب عليها دفع ضرائب علي رأس المال. المنهجية المتبعة الغراض 

ي تعديل القوائم المالية لبنك تنمية الصادرات الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، هدف البحث ال

من محاسسبة التكلفة التاريخية الي محاسبة المستوي العام لالسعار بغرض الوصول الي القيمة البيعية العادلة السهم 

ن عدم البنك بسوق االوراق المالية، وبناءا  علي الدراسة الميدانية توصل الباحث الي مجموعة من النتائج اهمها تفيد با

أخذ أثر ارتفاع االسعار في الحسبان يؤدي الي انخفاض القيمة السوقية السهم البنك، كذلك تآكل رأس المال وعدم 

كفاية مجمعات االهالك كما أوصت الدراسة بضرورة التوسع في عمل االحتياطات واعادة تقويم االصول الثابتة 

القيم البيعية العادلة السهم البنكبالقيم الجارية وتعديل القوائم المالية للوصول الي 
(1)

 . 
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تناولت الدراسة أثر تغيرات األسعارعلى القوائم المالية في شركة الصمغ   م(1997/ طارق أبو القاسم أحمد )2

العربي المحدودة حيث تمثلت مشكلة الدراسة في تجاهل الوحدات االقتصادية ألثر ارتفاع المستوى العام 

اد القوائم المالية، األمر الذي يؤدي إلى عدم صدق و واقعية هذه القوائم و القرارات التي لألسعار)التضخم( عند إعد

هدف الدراسة إلى بيان أثر التضخم على عناصر القوائم المالية و عرض البيانات .يستند عليها و عدم قابليتها للمقارنة

مناسبة تساعد في ترشيد اتخاذ القرارات المالية بصورة صادقة وعادلة لمستخدميها وتوفير معلومات مالئمة و 

المختلفة. لتحقيق أهداف الدراسة تم اختبار الفرضيات التالية: يؤثر ارتفاع المستوى العام لألسعار على بيانات القوائم 

المالية. كذلك توجد بعض الفروض و المبادئ المحاسبية التي ال تتالءم مع ظاهرة ارتفاع المستوى العام لألسعار. 

خدم الباحث المنهج االستنباطي في تحديد محاور الدراسة و وضع الفرضيات والمنهج االستقرائي الختبار است

فرضيات الدراسة والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة، و الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة التحليلية. لقد 

لخاصة بأثر التغيرات في المستوى العام و الخاصة توصل الباحث للعديد من النتائج منها: اإلفصاح عن المعلومات ا

كمعلومات ملحقة ببيانات القوائم المالية. إن ظاهرة التغيرات في األسعار أثرت جوهريا على قيمة وحدة القياس 

النقدي و يعتبر فرض وحدة القياس النقدي هو السبب الرئيسي في تأثير.أثر التضخم سلبيا على أسعار األسهم لشركة 

غ العربي في سوق األوراق المالية وعلى حساب معدالت العائد على االستثمار. ومن أهم التوصيات: ضرورة الصم

تعديل البيانات المالية التاريخية لشركة الصمغ العربي المحدودة بالتغير في المستوى العام لألسعار تعبر عن حقيقة 

لمفاهيم المحاسبية المتبعة في القياس المحاسبي لتتالءم المركز المالي لها. ينبغي تطوير بعض المبادئ والفروض وا

مع التغيرات في المستوى لألسعار
(1)

 . 

تناولت الدراسة أثر التغير في المستوى العام لألسعار  م(2010/ دراسة: حسين عبد الوهاب جبريل عبد هللا،)3

كمعيار للقيمة يعتبر معيارا  غير ثابت عند  تمثلت مشكلة البحث في أن النفوذ على مصداقية معلومات القوائم المالية.

إعداد القوائم المالية وذلك بسبب التغّير المستمر في قوتها الشرائية من فترة ألخرى بسبب التضخم، مما يؤدي إلى 

حدوث أثر على القوائم المالية للوحدات االقتصادية. اعتمد البحث على المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة، 

تمثلت فرضيات البحث في  .منهج التحليلي الستنتاج أثر تغيرات األسعار على مصداقية بيانات القوائم الماليةوال

في ظل التضخم، وفرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقود، فإن األرباح الناتجة عن ممارسة الشركة لنشاطها  :اآلتي

لى محاسبة التكلفة التاريخية ال يمكن من المحافظة على رأس إن االعتماد ع .ال تعكس القيمة الحقيقية لتلك األرباح

أن األرباح السنوية لشركة األمن . المال سليما  في ظل ظروف التضخم في الشركة وتوصل الدراسة لعدة نتائج أهمها

اط الغذائي عن فترة الدراسة تحتوي في جزء كبير منها على أرباح صورية، وهي ال تعكس األرباح الحقيقية لنش

الشركة. تحملت الشركة ضرائب إضافية ناتجة عن ظهور األرباح بأكبر من قيمتها الحقيقية وتساوي في جملتها 

األرباح الصورية، وأن سداد هذه الضرائب يصبح ضريبة على رأس المال المستثمر، وفي هذا تآكل تدريجي لرأس 

ضخم على بنود قائمة الدخل لتفادي ظهور األرباح المال. أوصى الباحث بعدة توصيات أهمها ضرورة مراعاة أثر الت

الصورية الناتجة عن تطبيق المبادئ المحاسبية التقليدية. ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بتوجيه الشركات 
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والوحدات االقتصادية المختلفة بإعداد قوائم مالية معدلة إضافية بجانب القوائم المالية األساسية بغرض توفير دالالت 

دة في التخطيط واتخاذ القرارات من طرف مستخدمي القوائم الماليةمفي
(1)

. 

/ دراسة:4
  
Akabom Ita Asuquo, & Others (2017)

 
هدفت الدراسة إلى تقييم تأثير محاسبة التضخم   

على قياس دخل األعمال في شركات التصنيع في نيجيريا، حيث أجريت الدراسة على ملخصات قوائم مالية لستة 

م(، وتركزت الدراسة بصفة خاصة على دراسة التكلفة التاريخية والتكلفة 2015-2011ت في الفترة من )شركا

الحالية التي لها عالقة بمستوى دخل الشركات فيما يتعلق باإلهالك والضريبة وتوزيعات األرباح. وتوصلت الدراسة 

ربح وفقا  لمحاسبة التكلفة التاريخية على التكلفة الي أن أساليب المحاسبة لها تأثير كبير على دخل األعمال، وأن ال

الحالية. أوصت الدراسة بأن يتم تقييم مستوى ربحية الشركات على أساس القوة الشرائية لمعرفة القيمة الفعلية 

للشركة
(1)

. 

 اختالف الدراسة مع الدراسات السابقة:

تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها ركزت على فعالية فرض القياس النقدي في ظل تغيرات     

األسعار في ظروف التضخم ، بينما تناولت معظم الدراسات السابقة اثر محاسبة التضخم على القوائم المالية وكذلك 

الدراسة اثر عملية القياس في ظل عدم ثبات القيمة الشرائية اثر تغيرات األسعار على التكلفة التاريخية، بينما تناولت 

واثر ذلك على مصداقية وصحة البيانات المعدة بالتكلفة التاريخية واثر ذلك على قدرة القوائم المالية على التعبير عن 

 قيم األشياء في ظل وجود أكثر من سعر ألدوات القياس وهي النقود.  

 ةثالثا: اإلطار النظري للدراس

 مفهوم تغير االسعار )التضخم(:( 1)

 والنامية العالم، المتقدمة دول اقتصاديات معظم تواجه التي االقتصادية المشاكل أهم من يعد ومازال، التضخم، كان   

 الماضية العقود شهدت وقد القطاع الحكومي. و األعمال وقطاع األفراد إلى الممتد لتأثيره نظرا   السواء، على

 إلى بعضها وصل بل خانتين، من أرقام إلى الدول في بعض وصلت العالمية التضخم معدالت في ملحوظة ارتفاعات

المتقدمة الدول في النمو خاصة معدالت في سلبا   أثرت خانات، ثالث
(1)

. 

 تعريف عام للتضخم

القوة الشرائية العامة يعرف التضخم بأنه الزيادة التي تحدث في أسعار السلع والخدمات التي يقابلها انخفاض في 

للنقود
(1)

. 

يمكن تعريف التضخم بأنه االرتفاع العام في مستوى األسعار نتيجة للتغيرات االقتصادية التي تتسبب في انخفاض 

القوة الشرائية للنقود كوحدة للقياس، وله أنواع متعددة وأسباب مختلفة يمكن قياسها بمعدالت حسب طبيعته كل 

نوع
(1)

. 

 ض القياس النقدي:مفهوم فر( 2)

عرف القياس المحاسبي بأنه قياس مالي معني بالعمليات التي يمكن التعبير عنها نقدا ، أي قابلة للقياس الكمي بوحدة   

النقد
 (1.)
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القياس ليس مجرد التعبير الكمي عن الظواهر موضع الدراسة فحسب وإنما ايضا  عملية إبراز العالقات القائمة بين 

األشياء المراد اخضاعها للقياس. وتتطلب عملية القياس في المحاسبة اختيار وحدة قياس مناسبة وهي خصائص 

وحدة النقود كوحدة عامة لقياس كافة العناصر المكونة للقوائم المالية
.
 

ي كل قياس محاسبي مرتبط بفروض محددة، وال معنى لنتائج هذا القياس دون تحديد هذه الفرضية، وما زال الش   

المراد قياسه في المحاسبة غير محدد، وما زال هناك جدل كبيرفي تحديد خاصية القياس أو أساسه، وكذا مازالت 

وحدة القياس في المحاسبة ليست وحيدة وثابتة ومعرفه، والبد ان يتالزم القياس بافتراض تحديد ذلك الشئ المقاس، 

وقوة الشئ المقاس تكمن في قوة الفرض
(1)

. 

بة على افتراض أن النقود هي االساس العام والمشترك للنشاط االقتصادي، وأن وحدة النقود تقدم أساسا  تقوم المحاس

مالئما  للقياس والتحليل المحاسبي، ويعني هذا االفتراض أن وحدة النقود هي أكفأ وسيلة للتعبير عن التغيرات في 

 رأس المال وعمليات تبادل السلع والخدمات.

يمكن تعريف فرض القياس النقدي بأنه من المسلمات المتفق عليها في علم المحاسبة، يقضي بضرورة قياس   

العمليات المالية بوحدة النقود، باعتبارها الوسيلة األكثر مالئمة وكفاءة للتعبير عن نتائج األعمال خالل فترة زمنية 

محددة، باستخدام مجموعة من اإلجراءات المحاسبية
 (1)

.   

 أهمية فرض القياس النقدي:( 3)

يرى أحد الكتاب
 

انه ألغراض إثبات المعامالت والوقائع االقتصادية ال بد من استخدام القياس المحاسبي للتعبير 

الكمي عن تلك المعامالت والظواهر وإبراز العالقات القائمة بين خصائص األشياء المراد قياسها، لذلك تتطلب عملية 

 وحدة قياس مناسبة.القياس اختيار 

يعتبر النقد وحدة قياس نمطية مالئمة لعالقات التبادل السائدة في الوقت الحاضر، حيث يتم بواسطتها تحديد ملكية      

الوحدة االقتصادية ومركزها المالي، بإالضافة إلى قياس إنتاجية العمل وتكاليف إنتاج المنتوجات وتحديد ربحيتها 

 ة معينة.وتحديد أسعارها خالل فتر

ن فرض القياس النقدي له أهمية كبيرة العتماده على استخدام وحدة النقد كوسيلة لقياس أمن ذلك  يتضح      

خصائص األشياء لمالئمتها في تحديد تكاليف العمليات المالية وقويمها 
(1)

 . 

 أثر تغيرات السعار على فرض القياس النقدي: ( 4)

تعرض فرض القياس النقدي لكثير من االنتقادات، خاصة من االقتصاديين نتيجة التغير في قيمة النقود المترتب    

على التقلبات المستمرة في األسعار، أثر هذا الفرض على مشاكل التقويم وخاصة بالنسبة لتقويم األصول الثابتة، 

أهمية أخذ تقلبات األسعار في الحسبان عند إعداد القوائم وترتب على ذلك الكثير من الجدل العلمي في ما يتعلق ب

المالية. فقد نادي بعض المفكرين االقتصاديين بضرورة تجاهل تقلبات األسعار وأفتراض ثبات قيمة العملة، وتقويم 

األصول الثابتة على أساس التكلفة التاريخية مطروحا  منها مجمع اإلهالك، ومن جهة أخرى رأى البعض ضرورة 

إظهار أثر تقلبات األسعار على الدفاتر سواء عن طريق إعادة التقدير كل عام، أو كل دورة اقتصادية أو عن طريق 

إستخدام األرقام القياسية أو عن طريق اإلكتفاء بالحاق جداول تفسيرية للمبالغ الواردة في قائمة المركز المالي لبيان 
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لجارية، أو االكتفاء بكتابة تفسيرات للمبالغ الظاهرة بالقوائم المالية مدى صحة التكاليف التاريخية في ظل األسعار ا

 .ومدى اإلعتماد عليها

داة أهناك مشكلة يثيرها فرض القياس النقدي، وهي مشكلة عدم ثبات وحدة القياس النقدي، فمن المعروف أن النقود    

دم ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد، إال أن التفسير للتعبير عن القيمة التبادلية للسلع والخدمات، وأنه من المتوقع ع

التقليدي لهذا الفرض يقوم على أساس أنه في غياب التغيرات الكبيرة في القوة الشرائية للنقود يمكن اعتبار وحدة 

 القياس ثابتة القيمة)أي ان التغيرات في قيمة النقود التي ليست ذات وزن كبير يمكن أهمالها( مع مراعات عدم

تصوير القوائم المالية باستخدام وحدة قياس موحدة القيمة في حالة حدوث تغيرات كبيرة في القوائم الشرائية للنقود
(1)

. 

أن مشكلة المحاسبة عن التضخم لم تحسم بعد سواء على مستوى الفكر أو التطبيق المحاسبي المعاصر، وهذا ما 

كلة من المنظمات المهنية المحاسبية على مستوى العالم حيث جاء قررته صراحة لجنة معايير المحاسبة الدولية والمش

فيها: اال يوجد حتى اآلن إجماع دولي على طريقة واحدة لتعكس واقع األسعار المتغيرة على البيانات المالية، لذا فإن 

ألساسية مستخدمة اللجنة ترى ضرورة المزيد من التجربة قبل النظر في إلزام المؤسسات بتحضير البيانات المالية ا

نظاما  شامال  وموحدا  لتبيان األسعار المتغيرةا
(1)

 . 

أن فرض وحدة القياس النقدي يقضي بوجوب أن ترتكز التقارير المالية المحاسبية على وحدة قياس ثابتة، وهو ما 

تؤثر على صحة يعني بأن الثغرات التي تطرأ على وحدة القياس ليست على درجة كبيرة من األهمية، ومن ثم ال 

القياس المحاسبي، لذلك يمكن تجاهل التغيرات في القوة الشرائية لوحدة القياس. أما مبدأ التكلفة التاريخية الذي أشتق 

من فرض وحدة القياس النقدي يتطلب تسجيل جميع معامالت الوحدة المحاسبية بالقيمة الفعلية في تاريخ إتمامها حتى 

ت بالفعل، ومن ذلك فإن تطبيق مدخل التكلفة التاريخية يسبب مشاكل كثيرة وأخطاء في تعكس األحداث المالية كما تم

القياس المحاسبي
(1)

. 

يضيف كاتب آخرأنه عادة ما يثار موضوع تقلبات األسعار ومدى ضرورة أخذها في الحسبان عند إعداد القوائم    

وعية، وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد ما يمكن أن المالية، فطرق أخذ تقلبات األسعار تنقصها اإليجابية أو الموض

 نسميه إيجابية أو سلبية مطلقة، فاإليجابية في المحاسبة مسألة نسبية.

فيما يتعلق بتأثر مبدأ التكلفة التاريخية على موضوعية القياس يري أحد الكتاب أن إتباع نموذج التكلفة التاريخية   

ثبات وحدة النقد في ظل االرتفاع العام لمستوى األسعار، حيث تصبح  سيؤدي إلى أخطاء في القياس بسبب فرض

وحدة القياس المستخدمة غير متجانسة بالنسبة للعمليات والفترات المالية بسبب التغير في قيمتها وتدني قوتها 

ريخية ليس موضوعيا  الشرائية، األمر الذي يتسبب في عدم داللة القوائم المالية، ويضيف الكاتب أن نموذج التكلفة التا

في حد ذاته، فمثال  وفق هذا النموذج هناك عدة مقاييس وطرق مستخدمة مثل تقويم المخزون، وطرق تقدير اإلهالك 

 لألصول الثابتة، وطرق تقدير الديون المشكوك فيها.

ليته في ظل تغيرات يستنتج الباحثان من عرض اآلراء السابقة أن االنتقادات الموجهة لفرض القياس النقدي ومدى فعا

األسعار وعدم ثبات القوة الشرائية للنقود، قد أثارت جدال  كبيرا  في الفكر المحاسبي وما يزال هذا الجدل مستمرا  ، 
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خاصة فيما يتعلق بافتراض ثبات أسعار القوة الشرائية للنقود، وقدرة مسايرة فرض القياس النقدي لتلك التغيرات 

 اد القوائم المالية، وتأثير ذلك على مصداقية وموضوعية معلومات القوائم المالية. وأخذها في الحسبان عند إعد

إلى ذلك يتفق الباحثان مع ما ذهب إليه البعض بعدم وجود ايجابية أو موضوعية مطلقة في علم المحاسبة، وأن    

حبت تطبيق فرض القياس النقدي الموضوع ما زال محل اهتمام الباحثين إليجاد الحلول المناسبة لإلشكاليات التي صا

 باعتباره من الفروض المحاسبية المهمة في عملية القياس المحاسبي المتعارف عليها. 

فيما يتعلق بتأثير التضخم على فرض القياس النقدي يرى أحد الكتاب أن تأثير ظاهرة التضخم االقتصادي علي    

 وت، وذلك على النحو التاليبعض الفروض والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها متفا

/ هناك بعض الفروض والمبادئ المحاسبية أصبحت غير صادقة في فترات التضخم، وال يمكنها مسايرة أخذ أثار 1

التضخم في االعتبار عند أداء وظائف المحاسبة المالية، وهي فرض ثبات القوة الشرائية للنقود)فرض وحدة القياس 

 خية.النقدي(، ومبدأ التكلفة التاري

/ هناك بعض الفروض والمبادئ المحاسبية يمكنها مسايرة أخذ آثار التضخم في االعتبار عند أداء وظائف 2 

 المحاسبة المالية، وهي فرض الموضوعية ومبدأ تحقق اإليرادات. 

ء وظائف / هناك بعض الفروض والمبادئ المحاسبية تعتبر أكثر اتساقا  مع أخذ أثار التضخم في االعتبار عند أدا3 

المحاسبة المالية، وهي فرض االستمرار، ومبدأ مقابلة النفقات باإليرادات، ومبدأ اإلفصاح 
(1)

 . 

يري احد الكتاب
 

أن مبدأ التكلفة التاريخية القاضي بإثبات العمليات المحاسبية بقيمتها وقت إتمامها، وبغض النظر عن 

عار ال يأخذ بعين االعتبار هذه التقلبات في األسعار، فحسابات التغيير الذي يطرأ عليها من تقلبات في مستويات األس

األصول )كاألثاث والعقار واآلالت والسيارات وغيرها( تظهر في قائمة المركز المالي بقيمها كتاريخية قبل أعوام 

للقارئ، عديدة مع أصول جديدة وحديثة بوحدات شرائية ذات قوة مختلفة، حيث تعتبر قائمة المركز المالي مضللة 

وكذلك الحال فان قائمة نتيجة األعمال تعتبر مضللة أيضا ألن االهتالكات المختلفة مبنية على أسس وقيم متساوية 

دفتريا  ومختلفة واقعيا ، بالتالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات وسياسات غير دقيقة وغير سليمة حيث تجاهلت مشكلة 

ئية للعملة التضخم في المحاسبة بافتراض ثبات القوة الشرا
(1)

. 
 

يضيف كاتب آخر أن قائمة المركز المالي التي يتم إعدادها طبقا  لمبدأ التكلفة التاريخية أصبحت ال تعبر عن     

المركز المالي الحقيقي للوحدة االقتصادية، فاألصول الثابتة التي تم شراؤها والتي قد تختلف اختالفا  كبيرا  عن 

اد القوائم المالية. كذلك قائمة الدخل ال تعبر عن نتيجة األعمال الحقيقية، وذلك ألن األسعار السائدة في تاريخ إعد

اإليرادات تتم خالل نفس السنة المالية ويتم اكتسابها باالعتماد على األسعار الجارية، بينما تقاس بنود التكاليف 

قيقية، ويؤدي ذلك الي تحميل الوحدات باألسعار الجارية، مما يؤدي إلى زيادة األرباح الدفترية عن األرباح الح

االقتصادية بضرائب تزيد الضرائب الحقيقية التي يجب تحملها، كما يؤدي إلى زيادة األرباح الموزعة على 

المستثمرين مما يؤثر على استمرارية المنشأة في المستقبل
(1)

. 

لومات القوائم المالية، وتفاوت قدرة يالحظ الباحثان اتفاق جميع الكتاب على تأثير تغيرات األسعار على مع   

الفروض والمبادئ المحاسبية على مسايرة تغيرات األسعار وإمكانية إجراء تعديالت على القوائم المالية المعدة في 
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ظل التضخم، وأن المشكلة الحقيقية التي تتعلق بالقياس في ظل التضخم تظهر عند تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية الذي 

 رض وحدة القياس النقدي فتنتج عنه معلومات مالية تعتبر مضللة لمستخدميها. يشتق من ف

 ( المعالجات المحاسبية آلثار تغير السعار على القوائم المالية:5)

 فيما يتعلق بالمعالجات المحاسبية ألثر التضخم يرى أحد الكتاب

األمراض أو القضاء على التضخم ذاته، أن التضخم أعراض ألمراض اقتصادية وليس للمحاسبة دور في عالج هذه 

وأن دور المحاسبة في التضخم دور حيادي ينحصر في بيان آثاره على البيانات المحاسبية التي تظهر بالقوائم المالية، 

لذا فإنه في التطبيق المحاسبي للتضخم  تعد هذه القوائم مرة على أساس التكلفة التاريخية، ومرة على أساس البيانات 

لة في ضوء مستوى التضخم بالدولة، وعلى مستخدمي البيانات اختيار ما يلزمهم منها التخاذ قراراتهم دون المعد

وجود صالحية مهنية للمحاسبين بإلزامهم بأي منها
(1)

. 

بعض رجال الفكر المحاسبي اتجهوا نحو اقتراح بعض اإلجراءات المحاسبية كعالج جزئي للمشاكل المترتبة على  

أ التكلفة التاريخية وفرض ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد المستخدمة في القياس المحاسبي في ظل التمسك بمبد

فترات التضخم التي يشهدها العالم ومنها
:
 

 / تكوين احتياطيات التضخم من األرباح النقدية المحققة قبل التوزيع لتمويل إحالل األصول الثابتة.1

در أوال  في تقويم المخزون السلعي للتأثير على صافي الدخل التشغيلي والوصول / إتباع طريقة الوارد أخيرا  صا2

 الي رقم اقرب للواقع.

 / قياس األصول الثابتة على أساس التكلفة االستبدالية.3

/ استخدام طرق شاملة لعالج الظاهرة تتمثل في أسلوب أو مدخل التكلفة التاريخية المعدلة بالتغير في المستوى 4

لألسعار، وأسلوب أو مدخل التكلفة الجاريةالعام 
(1)

. 

 يرى آخر أنه من أهم طرق القياس المحاسبي المتبعة لمعالجة تغيرات األسعار تتمثل في اآلتي:

 : طريقة التكلفة التاريخية المعدلة -

في تقييم األصول على هي أيضا  تسمى طريقة وحدة النقدية الثابتة، أو القيمة التاريخية المعدلة، وتعتمد هذه الطريقة 

أساس تكلفتها التاريخية بعد أخذ تقلبات األسعار في االعتبار وتتميز طريقة التكلفة التاريخية المعدلة بميزتين 

أساسيتين هما اإلبقاء على التكلفة التاريخية كأساس للتقييم، واعتماد وحدة نقدية ثابتة و تتميز هذه الطريقة بصفتين 

 أساسيتين هما: 

 اتخاذ التكلفة االستبدالية كأساس للتقييمـ     

 ـ افتراض تغير القوة الشرائية للوحدة النقدية المتخذة كوحدة قياس.    

 ـ طريقة القيم الجارية 

 بالنسبة لتطبيق طريقة القيم الجارية فإن محاسبة القيمة الجارية تستند على األسس التالية:

الخاصة بالمؤسسة وليس المستوى العام لألسعار ـ يتم تعديل القوائم المالية وفق األسعار
(1)

. 

 ـ يقتصر التعديل في القيم الجارية على األصول غير النقدية وتبقى األصول النقدية دون تعديل.
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ـ تطبيق أساس القيم الجارية ليس فقط إعادة التعبير عن األرقام المحاسبية التاريخية باستخدام وحدات قياس موحدة، 

 لخروج عن أهم قواعد ومبادئ التكلفة التاريخية خاصة الخروج عن مبدأ تحقيق اإليراد بالبيع.بل يقود إلي ا

يتضح من ذلك أن المحاسبة ليست معنية بمعالجة التضخم بل تعمل على إظهار أثر التضخم على قياس قيم البنود 

ار بين تعديل القوائم على أساس التكلفة المكونة للقوائم المالية، وان المعالجات والحلول المقترحة تتمثل في االختي

التاريخية المعدلة أو على أساس التكلفة الجارية
(1)

. 

 رابعاً: منهج التحليل

منهج يتناول وصفا  للطريقة واإلجراءات التي أتبعها في تنفيذ هذا البحث، يشمل ذلك وصفا  لمجتمع الدراسة وعينته، 

ذت للتأكد من صدقها وثباتها، والطريقة التي اتبعت لتطبيقها، والمعالجات وطريقة إعداد أداتها، واإلجراءات التي اتخ

 اإلحصائية التي تم بموجبها تحليل البيانات واستخراج النتائج، كما يشمل تحديدا  ووصفا  لمنهج الدراسة.

 (  مجتمع وعينة الدراسة1)

تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع فردا ، أما عينة الدراسة فقد  100يتكون مجتمع الدراسة األصلي من   

( استمارة استبيان على المستهدفين من وزارة المالية، وزارة زراعة 60الدراسة، حيث قام الباحثان بتوزيع عدد )

%( تقريبا  من 100( فردا  أي ما نسبته )60وزارة الصحة، جامعة الضعين والهيئة القومية للغابات، واستجاب )

 يلي وصفا  مفصال  ألفراد عينة الدراسة وفقا  للمتغيرات أعاله )خصائص المبحوثين(: المستهدفين. وفيما

 

 ـ العمر1

 (   التوزيع التكراري لفراد عينة الدراسة وفق متغير العمر1جدول )

 النسبة المئوية العدد العمر

 %33.3 20 سنة 30أقل من 

 %30.0 18 سنة35 -31

 %18.3 11 سنة 36-45

 %11.7 7 سنة 46-55

 %6.7 4 سنة  فأكثر 56

 %100 60 المجموع

 م 2019المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية،     

( سنة، حيث بلغ عددهم 30( أن الفئات العمرية لغالبية أفراد عينة الدراسة )أقل من 1يتضح من خالل الجدول )     

( 18سنة( حيث بلغ عددهم )35 -31%(، يليهم الذين لديهم فئات عمرية من )33.3( فردا  وبنسبة )20في العينة )

%(، وبلغ 18.3( فردا  بنسبة )11( سنة )45-36العمرية ) %(، وبلغ عدد األفراد الذين فئاتهم30.0فردا  وبنسبة )
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%( ، وبلغ عدد األفراد الذين فئاتهم العمرية 11.7( فردا  بنسبة )7( سنة )55-46عدد األفراد الذين فئاتهم العمرية )

 %( .6.7أفرد بنسبة ) 4فأكثر(  56من )

 ـ المؤهل العلمي :2

 الدراسة وفق متغير المؤهل العلمي( التوزيع التكراري ألفراد عينة 2جدول )

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 %41.7 25 بكالوريوس

 %13.3 8 دبلوم عالي

 %10.0 6 ماجستير

 %15.0 9 دكتوراه

 %20.0 12 أخرى

%100 60 المجموع  

 م2019المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، 

المؤهل العلمي لغالبية أفراد عينة الدراسة هو البكالوريوس، حيث بلغ عددهم في ( أن 2يتضح من خالل الجدول )

( فردا وبنسبة 12%(، يليهم الذين لديهم أخرى حيث بلغ عددهم )41.7( فردا  وبنسبة )25عينة الدراسة )

الذين لديهم دبلوم  %(، وبلغ عدد األفراد15.0( أفراد وبنسبة )9%(، وبلغ عدد األفراد الذين لديهم دكتوراه )20.0)

%( كان لديهم مؤهل علمي 10.0( أفراد بنسبة )6%(  كما تضمنت العينة على )13.3( أفراد وبنسبة )8عالي )

 ماجستير

 ـ التخصص الكاديمي:3

 (: التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة وفق متغير التخصص األكاديمي3جدول )

 النسبة المئوية العدد التخصص األكاديمي

 %41.7 25 محاسبة

 %16.7 10 إدارة أعمال

 %6.7 4 اقتصاد

 %10.0 6 دراسات مالية و مصرفية

 %5.0 3 نظم معلومات

 %6.7 4 محاسبة و تمويل

 %8.2 5 تكاليف و محاسبة إدارية

 %5.0 3 أخرى
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 %100 60 المجموع

 م2019المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، 

( فردا  بنسبة 25( أن غالبية أفراد عينة الدراسة تخصص المحاسبة حيث بلغ عددهم )3) يتبين من الجدول

%(، يليهم الذين لديهم 16.7( فردا  بنسبة )10%(، يليهم الذين لديهم تخصص أدارة أعمال حيث بلغ عددهم )41.7)

ين لديهم تخصص تكاليف %(، يليهم الذ10.0( فردا  وبنسبة )6تخصص دراسات مالية ومصرفية حيث بلغ عددهم )

%(، وتساوى تخصص االقتصاد و تخصص محاسبة و 8.3( فردا بنسبة )5و محاسبة إدارية حيث بلغ عددهم )

%(، وتساوى تخصص نظم معلومات والتخصصات 6.7( أفراد بنسبة )4تمويل حيث بلغ العدد لكل تخصص )

 .%( أخرى5.0( أفراد بنسبة )3األخرى  حيث بلغ العدد لكل تخصص )

  ـ المؤهل المهني :4

 (: التوزيع التكراري لفراد عينة الدراسة وفق متغير المؤهل المهني4جدول )

 النسبة المئوية العدد المؤهل المهني

 %50.0 30 زمالة سودانية

 %6.7 4 زمالة عربية

 %5.0 3 زمالة بريطانية

 %3.3 2 زمالة أمريكية

 %35.0 21 أخرى

 %100 60 المجموع

 م2019المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، 

( أن غالبية أفراد الدراسة وفق متغير المؤهل المهني )الزمالة السودانية( اذ بلغ عددهم في العينة 4يتبين من الجدول )

بية %( يليهم الزمالة العر35.0( أفراد وبنسبة )21%(، يليهم أخرى حيث بلغ عددهم )50.0( فردا بنسبة )30)

%(، ثم الزمالة 5( أفراد بنسبة )3%( ، ثم الزمالة البريطانية و بلغ عددهم )6.7( أفراد بنسبة )4حيث بلغ عددهم )

 .%(3.3( من األفراد بنسبة )2األمريكية وبلغ العدد )

 

 

 ـ المركز الوظيفي: 5

 (: التوزيع التكراري لفراد عينة الدراسة وفق متغير المركز الوظيفي5جدول )

 النسبة المئوية العدد المركز الوظيفي

 %30.0 18 محاسب
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 %18.3 11 رئيس قسم

 %6.7 4 مراجع داخلي

 %13.3 8 مدير فرع

 %15.0 9 مدير إدارة

 %5.0 3 مراجع خارجي

 %11.7 7 أخرى

 %100 60 المجموع

 م2019المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، 

( فردا  18( أن غالبية أفراد الدراسة مركزهم الوظيفي محاسب، إذ بلغ عددهم في العينة )5يتبين من الجدول )  

%( يليهم مركزهم 18.3( أفراد بنسبة )11%(، يليهم مركزهم الوظيفي رئيس قسم حيث بلغ عددهم )30.0بنسبة )

يليهم مركزهم الوظيفي مدير فرع حيث بلغ عددهم %( 15.0( أفراد بنسبة )9الوظيفي مدير إدارة حيث بلغ عددهم )

%( كان ضمن األخرى وعدد المراجعين 11.7(أفراد بنسبة )7%(،وتضمنت العينة على )13.3( أفراد بنسبة )8)

 .%(5.0( أفراد بنسبة )3%( و عدد المراجعين الخارجيين )6.7( بنسبة )4الداخليين )

 سنوات الخبرة: -6

 التكراري لفراد عينة الدراسة وفق متغير سنوات الخبرة(: التوزيع 6جدول )

 النسبة المئوية العدد سنوات الخبرة

 %11.7 7 سنوات فأقل 5

 %33.3 20 سنوات 6-10

 %20.0 12 سنة 11-15

 %10.0 6 سنة 20 -16

 %25.0 15 سنة 20أكثر من 

 %100 60 المجموع

 م2019 المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية،

( سنوات حيث بلغ 10 – 5( أن غالبية أفراد عينة الدراسة لديهم سنوات خبرة ما بين )6يتبين من الجدول )

( سنة حيث بلغ عددهم 20%(، يليهم الذين لديهم سنوات خبرة أكثر )من 33.3( فردا  بنسبة )20عددهم )

( فردا  12( سنة حيث بلغ عددهم )15-11%(، يليهم الذين لديهم سنوات خبرة )25.0( فردا  بنسبة )15)

( فردا بنسبة 7سنوات فأقل( حيث بلغ عددهم ) 5%(، يليهم الذين لديهم سنوات خبرة) 20.0بنسبة )

( 20 -16%( كان لديهم سنوات خبرة )10.0( افراد وبنسبة )6%(، كما تضمنت العينة على )11.7)

 سنة.
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 (  التحليل اإلحصائي الختبار الفروض2)

ـ الفرضية الولى توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية فرض القياس النقدي، وثبات القوة 1

 الشرائية للنقود.  

فيما يلي تقدير المتوسط واالنحراف المعياري لجميع فرضيات البحث لمعرفة اتجاه عينة الدراسة واألهمية  

روق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقين النسبية لعبارات المقياس لكل فرضية، و الختبار وجود ف

 لداللة الفروق.   Chi-squareوالمحايدين وغير الموافقين ثم اختبار كاي تربيع 

 (: اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الولى :7الجدول ) 

االنحراف  التفسير المتوسط عبارات المحور

 المعياري

قيمة كآي 

 تربيع

مستوى 

 المعنوية

تغير األسعار على فعالية فرض يؤثر 

 القياس النقدي.
 000. 56.174 0.749 أوافق 1.484

يؤثر تغير األسعار على موضوعية  

 فرض القياس النقدي.
 000. 54.357 0.845 أوافق 1.147

فرض القياس النقدي ليس له القدرة 

على مسايرة  تغير األسعار في ظل 

 التضخم.  

 001. 54.586 1.237 أوافق 1.842

ال يأخذ فرض القياس النقدي تغيرات 

األسعار في الحسبان عند إعداد القوائم 

 المالية.  

 061. 23.747 1.148 أوافق 1.185

ال يعبر فرض القياس النقدي عن قيم  

األشياء بموضوعية في ظل تغير 

 األسعار.

 020. 8.639 1.119 أوافق 1.586

تعتبر معلومات القوائم المالية مضللة  

 في ظل تطبيق فرض القياس النقدي.   
1.727 

 أوافق
1.345 22.139 . 000 

 014. 607 .36 1.073 أوافق 1.495 إجمالي المحور 

 م2019المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، 

 (  ما يلي :  7يتضح من الجدول )

( كما 0.749( بانحراف معياري  )1.484ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى )ـ بلغت قيمة المتوسط 1

%(. 5( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )000.( بمستوى معنوية )56.174بلغت قيمة كآي تربيع )



76 
 

أن عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 

 تغير األسعار يؤثر على فعالية فرض القياس النقدي.   

( كما بلغت 0.845( بانحراف معياري )1.147ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية)2

%( . و 5(، وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية ) 0000.( بمستوى معنوية )54.357قيمة كآي تربيع )

ير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة و لصالح الموافقين على عليه فإن ذلك يش

 أن تغير األسعار يؤثر على موضوعية فرض القياس النقدي..  

( كما بلغت 1.237( بانحراف معياري )1.842ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )3

%(. وعليه 5(، وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )001.بمستوى معنوية ) (54.586قيمة كآي تربيع )

فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن 

 فرض القياس النقدي ليس له القدرة على مسايرة  تغير األسعار في ظل التضخم.  .

( كما 1.148( بانحراف معياري )1.185ط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة)ـ بلغت قيمة المتوس4

( وهذه القيمة أكبر من مستوى المعنوية 0610.( بمستوى معنوية )23.747بلغت قيمة كآي تربيع )

%(.عليه فإن ذلك يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح غير 5)

 افقين على أنه ال يأخذ فرض القياس النقدي تغيرات األسعار في الحسبان عند إعداد القوائم المالية. المو

( كما 1 119.( بانحراف معياري  )1.586ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة )5

%( 5مستوى المعنوية ) ( وهذه القيمة أقل من0000.( بمستوى معنوية )8.639بلغت قيمة كآي تربيع )

وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 

 أن ال يعبر فرض القياس النقدي عن قيم األشياء بموضوعية في ظل تغير األسعار.

( كما 1.345انحراف معياري )( ب1.727ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة )6

%( 5( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية ) 0.000( بمستوى معنوية )139 .22بلغت قيمة كآي تربيع )

و عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة و لصالح الموافقين 

 في ظل تطبيق فرض القياس النقدي.     على أن معلومات القوائم المالية تعتبر مضللة 

( بانحراف معياري 1.495ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة لجميع عبارات الفرضية األولى )7

( وهذه القيمة أقل من مستوى 014.( بمستوى معنوية )607 .36( كما بلغت قيمة كآي تربيع )1.073)

ود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة و %(، وعليه فإن ذلك يشير إلى وج5المعنوية )

لصالح الموافقين على عبارات )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية فرض القياس النقدي، وثبات 

     .)القوة الشرائية للنقود

الفرضية الثانية توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية وفاعلية فرض القياس 

 النقدي في ظل تغير السعار.  
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فيما يلي تقدير المتوسط واالنحراف المعياري لجميع فرضيات البحث لمعرفة اتجاه عينة الدراسة واألهمية  

،والختبار وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعداد الموافقين النسبية لعبارات المقياس لكل فرضية

 لداللة الفروق .   Chi-squareوالمحايدين و غير الموافقين ثم اختبار كاي تربيع 

 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثانية :8الجدول)

التفسي المتوسط  عبارات الفرضية

 ر 

االنحراف 

 المعياري 

قيمة كآي 

 تربيع 

مستوى 

 المعنوية 

ال يأخذ مبدأ التكلفة التاريخية في الحسبان تغير  

 األسعار.                    
1.164 

 أوافق
1.174 36.535 .000 

يؤثر تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية على فعالية 

 فرض القياس النقدي.             
1.083 

 أوافق
1.219 23.616 .030 

يؤثر تطبيق مدخل التكلفة التاريخية على 

 موضوعية فرض القياس النقدي.                
1.530 

 أوافق
0.754 15.157 .000 

يؤثر تغير األسعار على مبدأ التكلفة التاريخية 

 كأساس للتقييم والقياس.                           
1.295 

 أوافق
1.616 35.473 .010 

التكلفة التاريخية الي عدم يؤدي تطبيق مبدأ 

 مصداقية القوائم المالية.
1.727 

 أوافق
1.345 22.139 . 000 

يؤثر تغير األسعار على المعلومات التاريخية 

 للقوائم المالية.                 
1.164 

 أوافق
1.174 36.535 .000 

يؤثر تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية على حقوق 

 المالك والمستثمرين .
1.083 

 أوافق
1.219 23.616 .005 

 006. 27.582 1.214 أوافق 1.292 إجمالي المحور 

 م2019المصدر: إعداد الباحثان من الدراسة الميدانية، 

 (  ما يلي : 8يتضح من الجدول )

( كما 1.174( بانحراف معياري )1.164ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى )1

%( 5( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )0000.( بمستوى معنوية )36.535قيمة كآي تربيع )بلغت 

وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 

     أن ال يأخذ مبدأ التكلفة التاريخية في الحسبان تغير األسعار.                

( 1.219( بانحراف معياري          )083 .1ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية)2

( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية 030.( بمستوى معنوية )23.616كما بلغت قيمة كآي تربيع )
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ات أفراد العينة ولصالح %( وعليه فإن ذلك يشير إلى  وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجاب5)

     الموافقين على أن يؤثر تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية على فعالية فرض القياس النقدي.             

( كما بلغت 0.754( بانحراف معياري )1.530ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )3

%( وعليه 5(وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )000.)( بمستوى معنوية 15.157قيمة كآي تربيع )

فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة و لصالح الموافقين على أنه 

 يؤثر تطبيق مدخل التكلفة التاريخية على موضوعية فرض القياس النقدي.                        

( كما 1.616(، بانحراف معياري )1.295ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة ) ـ بلغت قيمة المتوسط4

%( 5( و هذه القيمة أقل من مستوى المعنوية ) 0100.( بمستوى معنوية )35.473بلغت قيمة كآي تربيع )

ين على و عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافق

 أن  يؤثر تغير األسعار على مبدأ التكلفة التاريخية كأساس للتقييم والقياس.                                        

( كما 1.345( بانحراف معياري )1.727ـ بلغت قيمة المتوسط ألفرادعينة الدراسة للعبارة الخامسة )5

%( 5(، هذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )0 000.( بمستوى معنوية )139 .22بلغت قيمة كآي تربيع )

و عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة و لصالح ر الموافقين 

 على أنه يؤدي تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية الي عدم مصداقية القوائم المالية.  

( كما 1.174( بانحراف معياري )1.164راسة للعبارة السادسة )ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الد6

%( 5( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )0000.( بمستوى معنوية )36.535بلغت قيمة كآي تربيع )

وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 

 ار يؤثر على المعلومات التاريخية للقوائم المالية.     أن تغير األسع

( كما 1.219( بانحراف معياري  )083 .1ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة  )7

%( 5( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )005.( بمستوى معنوية )23.616بلغت قيمة كآي تربيع )

إلى  وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على  وعليه فإن ذلك يشير

 أن تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية يؤثر على حقوق المالك والمستثمرين .

( بانحراف معياري 1.292ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة لجميع عبارات الفرضية الثانية )8

( وهذه القيمة أقل من مستوى 0.006( بمستوى معنوية ) 27.582قيمة كآي تربيع ) ( كما بلغت1.214)

%(،و عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة و  5المعنوية )

كلفة لصالح الموافقين على عبارات الفرضية الثانية)توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبدأ الت

 التاريخية وفاعلية فرض القياس النقدي في ظل تغير األسعار(

الفرضية الثالثة : تعكس المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات السعار عدم فعالية فرض القياس النقدي 

 كأداة للقياس في ظل التضخم.  
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 ( اإلحصاء الوصفي لعبارات الفرضية الثالثة:9الجدول)

 

 :2019التحليل اإلحصائيالمصدر : إعداد الباحثان باستخدام مخرجات نتائج 

 

 

 

  

االنحراف  التفسير المتوسط عبارات المحور

 المعياري

قيمة كآي 

 تربيع

 المعنويةمستوى 

تعديل القوائم المالية إلظهار أثر 

التضخم يعبر عن عدم فعالية فرض 

 القياس النقدي.   

 000. 55.765 0.342 أوافق 1.863

تعكس المعالجات المحاسبية آلثار 

التضخم عدم قدرة فرض القياس 

النقدي على مسايرة تغيرات 

 األسعار.           

 004. 24.980 0.961 أوافق  1.274

يؤثر تعديل القوائم المالية على فعالية 

 فرض القياس النقدي.                      
 000. 20.078 0.966 أوافق 1.490

يعتبر إظهار أثر تغير األسعار على 

القوائم المالية حال  مناسبا  لمشاكل 

 فرض القياس النقدي.            

 000. 17.725 1.208 أوافق 1.314

يساهم تعديل القوائم المالية من  

التكلفة التاريخية إلى التكلفة 

التاريخية المعدلة في معالجة 

 مشكالت فرض القياس النقدي.                                            

 015. 8.811 1.525 أوافق 1.588

يساهم تعديل القوائم المالية من 

التكلفة التاريخية إلى التكلفة 

التاريخية الجارية في معالجة 

 مشكالت فرض القياس النقدي.                                    

1.530 

 أوافق

0.754 15.157 .020 

تؤدي إجراءات  معالجة اثر تغير 

 األسعار إلي مصداقية القوائم المالية.         
1.295 

 أوافق
1.616 35.473 .010 

 007. 25.427 1.053 أوافق 1.479 إجمالي المحور 
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 (  ما يلي : 9يتضح من الجدول )

( كما 1.342( بانحراف معياري )1.863ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة األولى )1

%( 5( وهذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )0000.( بمستوى معنوية )55.765بلغت قيمة كأي تربيع )

وعليه فإن ذلك يشير إلى  وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 

 أن تعديل القوائم المالية إلظهار أثر التضخم يعبر عن عدم فعالية فرض القياس النقدي.   

( كما 0.961اف معياري )( بانحر1.274ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثانية  )2

%(، 5(، هذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )0040.( بمستوى معنوية )24.980بلغت قيمة كأي تربيع )

وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة و لصالح الموافقين على 

 قدرة فرض القياس النقدي على مسايرة تغيرات األسعار.أن تعكس المعالجات المحاسبية آلثار التضخم عدم 

( كما بلغت 0.966( بانحراف معياري )1.490ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الثالثة )3

%(. عليه 5(، هذه القيمة أقل من مستوى المعنوية ) ( 000.( بمستوى معنوية 20.078قيمة كآي تربيع )

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة و لصالح الموافقين على أن يؤثر فإن ذلك يشير إلى 

 تعديل القوائم المالية على فعالية فرض القياس النقدي.                      

( كما 1.208( بانحراف معياري )1.314ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الرابعة )4

%( 5(، هذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )0.000( بمستوى معنوية )17.725ة كآي تربيع )بلغت قيم

وعليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على 

 اس النقدي.            يعتبر إظهار أثر تغير األسعار على القوائم المالية حال  مناسبا  لمشاكل فرض القي

( كما 1.525( بانحراف معياري  )1.588ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة الخامسة )5

%(، عليه 5(، هذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )015.( بمستوى معنوية )8.811بلغت قيمة كآي تربيع )

ين إجابات أفراد العينة ولصالح الموافقين على أن فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ب

يساهم تعديل القوائم المالية من التكلفة التاريخية الي التكلفة التاريخية المعدلة في معالجة مشكالت فرض 

 القياس النقدي.   

 ( كما0.754( بانحراف معياري )1.530ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة السادسة )6

%( و 5(، هذه القيمة أقل من مستوى المعنوية )020.( بمستوى معنوية )15.157بلغت قيمة كآي تربيع )

عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة و لصالح الموافقين على 

اريخية الجارية في معالجة مشكالت فرض أن تعديل القوائم المالية يساهم من التكلفة التاريخية إلى التكلفة الت

 القياس النقدي.    

( كما 1.616( بانحراف معياري )1.295ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة للعبارة السابعة )7

%(. 5(، هذه القيمة أقل من مستوى المعنوية ) 010.( بمستوى معنوية )35.473بلغت قيمة كآي تربيع )



81 
 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة و لصالح الموافقين على أن  عليه فإن ذلك يشير 

  إلى مصداقية القوائم المالية  إجراءات  معالجة اثر تغير األسعار تؤدي

( بانحراف معياري 1.479ـ بلغت قيمة المتوسط ألفراد عينة الدراسة لجميع عبارات الفرضية الثالثة )8

(، هذه القيمة أقل من مستوى 006.( بمستوى معنوية )25.427لغت قيمة كآي تربيع )( كما ب1.053)

(، عليه فإن ذلك يشير إلى وجود فروق ذات داللة  إحصائية بين إجابات أفراد العينة مما يعني 5%المعنوية )

ة للقياس في ظل أنه تعكس المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار عدم فعالية فرض القياس النقدي كأدا

   .التضخم

 (  اختبار فروض الدراسة:3)

يتناول الباحث في هذا المبحث مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الميدانية، وذلك من خالل المعلومات التي       

أسفرت عنها نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفروض، وسيقوم الباحث بمناقشة وتفسير نتيجة كل فرض 

 الحكم علي صحتها أو عدمه.  على حدة بهدف

 خطوات اختبار فرضيات الدراسة:

 .: تشكيل الفروض:1

في أي فرضية يكون لدينا فرضين، وهما فرضان مانعان بالتبادل، أما إن نرفض الفرض األول          

دم ( ويطلق عليه فرض العدم يعني عHoبالتالي نقبل الفرض الثاني أو العكس، ويعني األول يعطي الرمز )

وجود عالقة )ذات عالقة إحصائية( بين إحصائية العينة ومعلومة المجتمع. والفرض الثاني يعطي 

( وهو الفرض البديل ويعني وجود عالقة )ذات داللة إحصائية( بين إحصائية العينة ومعلومة H1الرمز)

وفروض الدراسة المجتمع ال يمكن إرجاعه إلي محض الصدفة وأن بيانات العينة تؤيد صحة هذا الفرض. 

 هي:

الفرضية األولي: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية فرض القياس النقدي، وثبات القوة الشرائية   

 للنقود.  

الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية وفاعلية فرض القياس  

 النقدي في ظل تغير األسعار.

ضية الثالثة : تعكس المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار عدم فعالية فرض القياس النقدي كأداة الفر

 للقياس في ظل التضخم.

 (  تحديد العبارات المرتبطة بالفرضيات ثم اختبارها باستخدام تحليل االنحدار: 4)

 وفيما يلي مناقشة واختبار فرضيات البحث.

الفرضية األولي: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية فرض القياس النقدي، وثبات القوة الشرائية  

 للنقود. وتم التعبير عن هذه الفرضية بالمتغيرات التالية:

 / المتغير المستقل: وتمثله عبارات فاعلية فرض القياس النقدي. 1



82 
 

 الشرائية للنقود.  وعليه تم صياغة الفرضية علي النحو التالي:  / المتغير التابع: وتمثله عبارات ثبات القوة2

الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية فرض القياس النقدي، وثبات القوة 

 الشرائية للنقود.  

ة الشرائية الفرضية البديلة توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين فاعلية فرض القياس النقدي، وثبات القو

 للنقود.  

وإلثبات هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار لتحليل العالقة بين المتغير المستقل وتمثله عبارات 

 )فاعلية فرض القياس النقدي( والمتغير التابع وتمثله عبارات )ثبات القوة الشرائية للنقود(.    

 لتالي: وجاءت نتائج التحليل كما هو موضح في الجدول ا

 

 

 

 

 ( اختبار الفرضية األولى: 10الجدول ) 

معامل  عبارات الفرضية

 االرتباط

معامل 

 التحديد

المعنو {Tاختبار}

 ية

نتيجة 

 الفرض

 قبول 0.000 48.123 0.48 0.77 يؤثر تغير األسعار على فعالية فرض القياس النقدي.

يؤثر تغير األسعار على موضوعية فرض القياس  

 النقدي.
 قبول 0.000 14.181 0.72 0.65

فرض القياس النقدي ليس له القدرة على مسايرة  تغير 

 األسعار في ظل التضخم.  
 قبول 0.000 20.861 0.56 0.56

ال يأخذ فرض القياس النقدي تغيرات األسعار في 

 الحسبان عند إعداد القوائم المالية.  
 قبول 0.000 17.693 0.68 0.88

ال يعبر فرض القياس النقدي عن قيم األشياء بموضوعية  

 في ظل تغير األسعار.
 قبول 0.001 14.124 0.34 0.56

تعتبر معلومات القوائم المالية مضللة في ظل تطبيق  

 فرض القياس النقدي.   
 قبول 0.040 13.235 0.65 0.47

  .  2019المصدر : إعداد الباحثان باستخدام مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي ،  

( إلى أن جميع العبارات من خالل قيم معامل االرتباط وجود ارتباط 10ـ .تشير النتائج الواردة بالجدول)1

عامل االرتباط طردي بين عبارات )فاعلية فرض القياس النقدي(، و)ثبات القوة الشرائية للنقود( حيث  بلغ م
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( للعبارة الثالثة، 0.55( للعبارة الثانية،)0.65( للعبارة األولي، )0.77لعبارات الفرضية علي التوالي )

 . ( للعبارة السادسة0.47،)   ( للعبارة الخامسة0.56( للعبارة الرابعة،)0.68)

لمتغير التابع )ثبات القوة . وجود تأثير لعبارات المتغير المستقل )فاعلية فرض القياس النقدي( على ا2

الشرائية للنقود( حيث ذلك من خالل قيم معامل التحديد، وهذا يدل على أن نسبة ما يفسره المتغير المستقل  

( للعبارة 0.48)فاعلية فرض القياس النقدي( على المتغير التابع )ثبات القوة الشرائية للنقود( علي التوالي )

( للعبارة 0.34( للعبارة الرابعة، و)0.68( للعبارة الثالثة، و)0.56ية، و)( للعبارة الثان0.72األولي، و)

    ( للعبارة السادسة .    0.65الخامسة و) 

. كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة معنوية بين جميع عبارات المتغير المستقل )فاعلية 3

( %5( عند مستوى معنوية)Tالشرائية للنقود( وفقا  الختبار)فرض القياس النقدي( والمتغير التابع )ثبات القوة 

( وللعبارة الثانية 0.000( بمستوى معنوية)48.123( المحسوبة للعبارة األولى )Tحيث بلغت قيمة)

(، وللعبارة 0.000( بمستوي معنوية)20.861(، وللعبارة الثالثة )0.000( بمستوي معنوية)14.181)

( ، و 0.001( بمستوى معنوية )14.124(، وللعبارة الخامسة)0.000معنوية)( بمستوي 17.693الرابعة)

( وجميع قيم مستوي المعنوية أقل من مستوي 0.040( بمستوي معنوية)13.235للعبارة السادسة)

 .  %5المعنوية

ت القوة عليه فإن هذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة ذات ارتباط و تأثير لفاعلية فرض القياس النقدي على ثبا

 الشرائية للنقود، وتم التحقق من صحتها في جميع عبارات الفرضية.

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية وفاعلية فرض القياس  الفرضية الثانية:

 النقدي في ظل تغير األسعار. وتم التعبير عن هذه الفرضية بالمتغيرات التالية:

 تقل: وتمثله عبارات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية./ المتغير المس1

 / المتغير التابع: وتمثله عبارات فاعلية فرض القياس النقدي في ظل تغير األسعار2

 وعليه تم صياغة الفرضية علي النحو التالي:

فرض  الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية وفاعلية

 القياس النقدي في ظل تغير األسعار

الفرضية البديلة: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية وفاعلية فرض القياس 

 النقدي في ظل تغير األسعار

عبارات وإلثبات هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار لتحليل العالقة بين المتغير المستقل وتمثله 

)تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية( والمتغير التابع وتمثله عبارات )فاعلية فرض القياس النقدي في ظل تغير 

 األسعار(. وجاءت نتائج التحليل كما هو موضح في الجدول التالي:
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 (: اختبار الفرضية الثانية 11الجدول ) 

معامل  عبارات الفرضية   

 االرتباط 

معامل  

 التحديد 

مستوى  { Tاختبار}

 المعنوية

 نتيجة

 الفرض

 قبول 0.050 17.932 0.64 0.55 ال يأخذ مبدأ التكلفة التاريخية في الحسبان تغير األسعار.                     

يؤثر تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية على فعالية فرض 

 القياس النقدي.             
 قبول 0.000 16.811 0.76 0.63

يؤثر تطبيق مدخل التكلفة التاريخية على موضوعية 

 فرض القياس النقدي.                
 قبول 0.030 15.755 0.63 0.72

يؤثر تغير األسعار على مبدأ التكلفة التاريخية كأساس 

 للتقييم والقياس.                           
0.46 0.81 25.556 

0.000 

 
 قبول

التكلفة التاريخية إلى عدم مصداقية يؤدي تطبيق مبدأ 

 القوائم المالية.
0.36 0.71 11.477 

 

0.006 
 قبول 

يؤثر تغير األسعار على المعلومات التاريخية للقوائم 

 المالية.                 
0.56 0.61 22.556 

0.000 

 

 قبول

يؤثر تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية على حقوق المالك 

 والمستثمرين .
0.34 0.46 13.412 

 

0.000 

 قبول

 . 2019المصدر : إعداد الباحثان باستخدام مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي ، 

 (:11يتضح من الجدول)

( لجميع العبارات من خالل قيم معامل االرتباط ووجود ارتباط طردي 11.تشير النتائج الواردة بالجدول)1

و)فاعلية فرض القياس النقدي في ظل تغير األسعار(. حيث بلغ بين عبارات )تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية( 

( 0.72( للعبارة الثانية،)0.63( للعبارة األولى، )0.55معامل االرتباط لعبارات الفرضية على التوالي )

( 0.34( للعبارة السادسة و)0.56و) ( للعبارة الخامسة0.36( للعبارة الرابعة، و)0.46للعبارة الثالثة،)

 .  السابعةللعبارة 

. وجود تأثير لعبارات المتغير المستقل )تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية( علي المتغير التابع )فاعلية فرض 2

القياس النقدي في ظل تغير األسعار( حيث ذلك من خالل قيم معامل التحديد، وهذا يدل على أن نسبة ما 

على المتغير التابع )فاعلية فرض القياس النقدي في  يفسره المتغير المستقل )تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية(

( للعبارة الثالثة، 0.63( للعبارة الثانية، و)0.76( للعبارة األولى، و)0.64ظل تغير األسعار( علي التوالي )

( للعبارة 0.46( للعبارة السادسة، و)61 .0( للعبارة الخامسة و)0.71( للعبارة الرابعة، و)81 .0و)

 السابعة   
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كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة معنوية بين جميع عبارات المتغير المستقل )التجارة  .3

( عند مستوى Tااللكترونية( والمتغير التابع)تسعير منتجات و خدمات شركة االتصاالت( وفقا  الختبار )

( 0.050توى معنوية )( بمس17.932( المحسوبة للعبارة األولى )T( حيث بلغت قيمة )%5معنوية )

( بمستوي معنوية 15.755(، وللعبارة الثالثة )0.000( بمستوى معنوية )16.811وللعبارة الثانية )

( بمستوى 11.477(،وللعبارة الخامسة)0.00( بمستوي معنوية)25.556(، وللعبارة الرابعة)0.030)

( بمستوي 13.412عبارة السابعة)(، ولل0.0( بمستوي معنوية)22.556وللعبارة السادسة)0.06) معنوية )

  %5وجميع قيم مستوي المعنوية أقل من مستوي المعنوية   (0 .0معنوية )

عليه فإن هذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة ذات ارتباط وتأثير لتطبيق مبدأ التكلفة التاريخية على فاعلية 

 فرض القياس النقدي في ظل تغير األسعار.

ية الدراسة الثانية والتي نصت على:) توجد عالقة ذات ارتباط و تأثير  لتطبيق ومما تقدم نستنتج إن فرض

مبدأ التكلفة التاريخية على فاعلية فرض القياس النقدي في ظل تغير األسعار( تم التحقق من صحتها في 

 جميع عبارات الفرضية.    

عدم فعالية فرض القياس النقدي كأداة : تعكس المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار الفرضية الثالثة

 للقياس في ظل التضخم.

 وتم التعبير عن هذه الفرضية بالمتغيرات التالية:

 / المتغير المستقل: وتمثله عبارات المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار.1

معامل  عبارات الفرضية

 االرتباط

معامل 

 التحديد

مستوى  {Tاختبار}

 المعنوية

 فرضنتيجة ال

تعةةةديل القةةةوائم الماليةةةة إلظهةةةار أثةةةر التضةةةخم 

 يعبر عن عدم فعالية فرض القياس النقدي.   
 قبول 0.000 25.691 0.65 0.66

تعكةةس المعالجةةات المحاسةةبية آلثةةار التضةةخم 

عدم قدرة فةرض القيةاس النقةدي علةى مسةايرة 

 تغيرات األسعار.           

 قبول 0.000 18.259 0.74 0.58

يؤثر تعديل القةوائم الماليةة علةى فعاليةة فةرض 

 القياس النقدي.                      
 قبول 0.000 17.537 0.63 0.63

يعتبةةر إظهةةار أثةةر تغيةةر األسةةعار علةةى القةةوائم 

الماليةةةة حةةةال  مناسةةةبا  لمشةةةاكل فةةةرض القيةةةاس 

 قبول 0.000 15.879 0.66 0.72
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 / المتغير التابع: وتمثله عبارات عدم فعالية فرض القياس النقدي كأداة للقياس في ظل التضخم.  2

 وعليه تم صياغة الفرضية علي النحو التالي:

الفرضية الصفرية: ال تعكس المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار عدم فعالية فرض القياس النقدي 

 كأداة للقياس في ظل التضخم. . 

الفرضية البديلة: تعكس المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار عدم فعالية فرض القياس النقدي كأداة 

 للقياس في ظل التضخم.

الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار لتحليل العالقة بين المتغير المستقل وتمثله عبارات وإلثبات هذه 

)المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار( والمتغير التابع وتمثله عبارات )عدم فعالية فرض القياس 

 لجدول التالي:  النقدي كأداة للقياس في ظل التضخم(. وجاءت نتائج التحليل كما هو موضح في ا

 (: يوضح نتائج تحليل االنحدار لفرضية الدراسة الثالثة:12الجدول )

 : إعداد الباحثان باستخدام مخرجات نتائج التحليل اإلحصائي ،  . 2019المصدر

 (:12يتضح من الجدول)

ارتباط طردي ( لجميع العبارات من خالل قيم معامل االرتباط ووجود 12.تشير النتائج الواردة بالجدول)1

بين عبارات )المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار(، و)عدم فعالية فرض القياس النقدي كأداة للقياس 

( 0.58( للعبارة األولى، )0.66في ظل التضخم( حيث بلغ معامل االرتباط لعبارات الفرضية على التوالي )

( للعبارة 0.65( للعبارة الخامسة، )0.77بارة الرابعة، )( للع0.72( للعبارة الثالثة، )0.63للعبارة الثانية،)

 ( للعبارة السابعة.0.76السادسة، و)

 النقدي.            

يسةةةةاهم تعةةةةديل القةةةةوائم الماليةةةةة مةةةةن التكلفةةةةة  

التاريخيةةة إلةةى التكلفةةة التاريخيةةة المعدلةةة فةةي 

 معالجة مشكالت فرض القياس النقدي.                                            

 قبول 0.000 11.291 0.52 0.77

يسةةةةاهم تعةةةةديل القةةةةوائم الماليةةةةة مةةةةن التكلفةةةةة 

التاريخيةةة إلةةى التكلفةةة التاريخيةةة الجاريةةة فةةي 

 معالجة مشكالت فرض القياس النقدي.                                    

 قبول 0.040 14.429 0.43 0.65

تةةؤدي إجةةراءات  معالجةةة اثةةر تغيةةر األسةةعار 

 إلى مصداقية القوائم المالية.         
 قبول 0.001 13.273 0.54 0.76
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. وجود تأثير لعبارات المتغير المستقل )المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار( على المتغير التابع 2

الل قيم معامل التحديد، وهذا )عدم فعالية فرض القياس النقدي كأداة للقياس في ظل التضخم( حيث ذلك من خ

يدل على أن نسبة ما يفسره المتغير المستقل )المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار( على المتغير 

( للعبارة األولى، 0.65التابع )عدم فعالية فرض القياس النقدي كأداة للقياس في ظل التضخم ( على التوالي )

( للعبارة الخامسة 0.52( للعبارة الرابعة، و)0.66للعبارة الثالثة، و) (0.63( للعبارة الثانية، و)0.74و)

 ( للعبارة السابعة.    0.54( للعبارة السادسة، و)0.43و)

. كما يتضح من نتائج التحليل وجود عالقة ذات داللة معنوية بين جميع عبارات المتغير المستقل 3

متغير التابع )عدم فعالية فرض القياس النقدي كأداة للقياس )المعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار( وال

( المحسوبة للعبارة T( حيث بلغت قيمة )%5( عند مستوى معنوية )Tفي ظل التضخم(  وفقا  الختبار )

(، 0.000( بمستوى معنوية )18.259( وللعبارة الثانية )0.000( بمستوى معنوية )25.691األولى)

( بمستوى معنوية 15.829(، وللعبارة الرابعة )0.000( بمستوى معنوية )17.537وللعبارة الثالثة )

( 14.429( ، وللعبارة السادسة )0.000( بمستوي معنوية )11.291(، وللعبارة الخامسة )0.000)

( (، وجميع قيم مستوى 0.001( بمستوى معنوية )13.273(، وللعبارة السابعة )0.040بمستوى معنوية )

 ( .%5مستوى المعنوية)المعنوية أقل من 

عليه فإن هذه النتيجة تشير إلى وجود عالقة ذات ارتباط وتأثير  للمعالجات المحاسبية آلثار تغيرات األسعار 

 على عدم فعالية فرض القياس النقدي كأداة للقياس في ظل التضخم.

لمحاسبية آلثار تغيرات ومما تقدم نستنتج إن فرضية الدراسة الثالثة والتي نصت على:) تعكس المعالجات ا

األسعار عدم فعالية فرض القياس النقدي كأداة للقياس في ظل التضخم. ( تم التحقق من صحتها في جميع 

 عبارات الفرضية. 

 خامساً: النتائج و التوصيات : 

 النتائج :(  1)

 ائم المالية.    / يؤثر تغير األسعار على فعالية فرض القياس النقدي وعلى المعلومات التاريخية للقو1

 / تعتبر معلومات القوائم المالية مضللة في ظل تطبيق فرض القياس النقدي.  2

 / ال يعبر فرض القياس النقدي عن قيم األشياء بموضوعية في ظل تغير األسعار.3

 / يؤثر تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية على فعالية فرض القياس النقدي.4

لية من التكلفة التاريخية إلي التكلفة التاريخية المعدلة في معالجة مشكالت فرض / يساهم تعديل القوائم الما5

 القياس النقدي

 / تؤدي إجراءات  معالجة اثر تغير األسعار إلي مصداقية القوائم المالية6

 / تعديل القوائم المالية إلظهار أثر التضخم يعبر عن عدم فعالية فرض القياس النقدي7

 التوصيات:(  2)
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/ ضرورة االهتمام  بالقياس النقدي في ظل التضخم الذي ينتج عنه معلومات مضللة في حالة عدم اخذ 1

 تغيرات األسعار في الحسبان. 

/ ضرورة التفكير الجاد  في إجراءات  معالجة اثر تغير األسعار إلي مصداقية القوائم المالية من قبل 2

بغرض تحديد الربح السليم والمحافظة على رأس المال الشركات في اتجاه تطبيق أسس محاسبة التضخم 

 المستثمر.

 / االهتمام بمؤشر التضخم عند إعداد نماذج القوائم المالية  وتوضيح خطورتها على القوام المالية. 3

/ ضرورة تدخل السلطات النقدية في سوق النقد األجنبي ووجود خبر على مستوى عالي في اإلدارة النقدية 4

 للصرف 

ضرورة االهتمام بالتكلفة التاريخية التي تساهم في تعديل القوائم المالية إلي التكلفة التاريخية المعدلة في  /5

 معالجة مشكالت فرض القياس النقدي

/ ضرورة توجيه الجهات المختصة من الشركات والوحدات االقتصادية المختلفة بإعداد قوائم مالية معدلة 6

لية األساسية ومدى  توفير القوة الشرائية للنقود التي تعكس الدالالت المفيدة في إضافية بجانب القوائم الما

 .التخطيط واتخاذ القرارات من طرف مستخدمي القوائم المالية

 ( المراجع:3)

الهادي ادم محمد إبراهيم، المحاسبة عن تغيرات األسعار، ) الخرطوم، رسالة ماجستير في المحاسبة غير 

 م(.1997ام درمان اإلسالمية ، كلية العلوم االدارية، منشورة ، جامعة 

1
ـ طارق أبو القاسم أحمد، أثر تغيرات األسعار على القوائم المالية، دراسة حالة شركة الصمغ العربي،  

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمية، معهد بحوث و دراسات العالم اإلسالمي، 

 م(1997

1
لوهاب جبريل عبد هللا، أثر التغير في المستوى العام لألسعار على مصداقية بيانات القوائم ـ حسين عبد ا 

 م(2007المالية، )الخرطوم، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، رسالة ماجستير غير منشورة،

1
ـ   Effect of Inflation Accounting On Business Income Of Akabom Ita Asuquo 

Others, Measurement Of Quoted Manufacturing Companies in Nigeria, Imperial 

Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)Vol-3, Issue-1, ISSN: 2454-

1362,(2017). 

1
ـ عماد الدين احمد المصبح ، محددات التضخم، ) سورية ، مجلة العلوم االجتماعية ، جامعة الكويت،  

 م(.2006لمي، مجلس النشر الع

1
ـ احمد قايد نور الدين، األساليب المحاسبية لمعالجة اثر التضخم على القوائم المالية،) الجزائر، المنتدى  

الوطني حول واقع وآفاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جامعة 

 م(.2013الوادي،
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1
ة قياسية باستخدام مدخل اختبارات الحدود، ) السعودية، ـ محمد بن عبدهللا الجراح، مصادر التضخم دراس 

 م(2011، 2، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد

1
ـ وليد ناجي الحيالي، نظرية المحاسبة، نظرية المحاسبة،) الدنمارك، من منشورات األكاديمية العربية  

 م(.2007المفتوحة في ، 

 م(2014ة المحاسبة الفروض، المفاهيم، المعايير، دن، يوسف محمود جربوع، نظري

1
ـ ليلى ناجي مجيد الفتالوي،  بيئة المحاسبة ومؤشرات تكيفها لتكنولوجيا المعلومات، )العراق، مجلة كلية  

 م(2013بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر الكلية، 

1
يقية لمنحنى فليبس في السودان)الخرطوم، مجلة جامعة بخت ـ على الحسن محمد نور زروق، فدراسة تطب 

 م(.2000الرضا العلمية ، العدد الثالث عشر 

1
ـ إمامه مكي محمد السيد، وطارق محمد الرشيد، العالقة بين عرض النقود والتضخم في  

 م(.16،2015السودان،)الخرطوم، مجلة العلوم االقتصادية، جامعة السودان،العدد

1
فات، عتبة التضخم والنمو االقتصادي دراسة قياسية، )الجزائر، مجلة الباحث، العدد  ، علي يوس 

 م(11،2012

1
 م(.2011ـ علي عبد هللا شاهين، النظرية المحاسبية، )غزة، مكتبة آفاق للطباعة والنشر والتوزيع،  

1
 (.1990ـ عباس مهدي الشيرازي، نظرية المحاسبة،) الكويت، ذات السالسل،  

1
مد عبد الحليم عمر، المعالجة المحاسبية آلثار التضخم على الحقوق وااللتزامات بالتطبيق على البنوك ـ مح 

اإلسالمية،)البحرين، دراسة مقدمة إلى حلقة العمل الثالثة من ندوة االتضخم وآثاره على المجتمعات، 

 م (.1997

1
ن المحمد السلطان، المحاسبة ـ دونالد كيسو، جيري ونجت، تعريب، أحمد احمد حامد حجاج، سلطا 

 م(.2005المتوسطة، )الرياض،  دار المريخ للنشر، 

1
 م(.2009ـ عبدالرحمن بن ابارهيم الحميد، نظرية المحاسبة، )الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية،  

1
 م(2008ـ رأفت حسين مطير ، المحاسبة الدولية،) غزه ، مكتبة آفاق،  

1
ـ سامح سيد عبد الستار محمد، اثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية على مشكلة تغير األسعارالتضخم،  

 م(.2008)رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بني سويف ، كلية التجارة، 

1
ـ وادي رقية، ومرازقه صالح، مدى أهمية اإلفصاح عن المعلومات اإلضافية عن أثر التضخم في القوائم  

 م(.2017 2، المجلد4مالية، مجلة دراسات اقتصادية، العدد ال

1
ـ مصطفى حامد سالم الحكيم، عبدالسالم عوض خير السيد ادم،اإلفصاح عن القيم الجارية في بيئة التضخم  

ودوره في الحد من األزمة المالية،) الخرطوم، دراسة ميدانية على المصارف العامة السودانية، مجلة العلوم 

 .م(2016دية، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، االقتصا
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 أثر اختيار وتعيين القوى العاملة في تطوير أداء منظمات العمال

 (2020-2018)دراسة حالة شركة سكر كنانة 

The impact of manpower recruitment and selection on developing the 

performance of business organization(Case study Kenana Sugar) 

Company2020-2018( 

 أستاذ إدارة العمال المساعد/ جامعة اإلمام المهدي/ كليةاالقتصاد-ميادة محمد فريد حسن بيومي د/

Email:mayadafareed1@gmail.com 

   المجلس االعلي للقضاء/ الدوحة / قطر      -د.مهندس.حقوقي /مرتضى محمود برير الخليفة

 المستخلص

يهدف البحث إلى التعرف على المفاهيم المختلفة الختيار وتعيين القوى العاملة ودورها في تطور أداء رأس 

مال الشركة البشري وبالتالي تطور الشركة نفسها، ودراسة العالقة بين اختيار وتعيين القوى العاملة وتطور 

ير األعمال بالشركة إضافة إلى أداء الشركة، حيث تكمن مشكلة الدراسة في انخفاض معدل نمو وتطو

الربحية بها حيث انخفضت نسبة كبيرة من قوتها العاملة والتي تتضمن كفاءات ومهارات مختلفة أنفقت 

عليها الشركة مبالغ كبيرة من خالل عمليات االستقطاب واالختيار والتعيين، وقد اتخذت شركة سكر كنانة 

حصائية المناسبة وذلك من خالل بناء استبيان وتم توزيعه على كعينة للدراسة حيث تم استخدام األساليب اإل

( توصلت SPSS( عامال ، وبعد إجراء التحاليل اإلحصائية باستخدام برنامج )60عينة المجتمع والبالغ )

الدراسة لمجموعة من النتائج منها وجود عالقة ذات داللة إحصائية  بين اختيار القوي العاملة وتطوير أداء 

ر كنانة. وتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين امتالك وتكوين رصيد بشري  تراكمي مؤهل شركة سك

ومدي خفض فاقد القوي العاملة  بشركة سكر كنانة، أما عن التوصيات التي قدمها البحث هو االهتمام 

في عمليات بمبادئ االستقطاب السليمة قبل إجراء عمليات االختيار والتعيين واختيار المصادر المناسبة 

االستقطاب، كما يجب اختيار وتعيين األشخاص المناسبين لشغل الوظائف وفقا للمؤهالت المطلوبة في 

 الوصف الوظيفي.

 .األداء التعيين،تطوير،اإلختيارالكلمات المفتاحية:

 

 

 

Abstract                                                                                              The research 

aims to identify the different concepts of recruitment and selecting the workforce 

and their role in the development of the company's human capital performance 

and development of the company itself, Then studying the relationship between 
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the recruitment and selection of the workforce and development of the company's 

performance, as the problem of the study lies in the low rate of growth and 

development of the company’s business in addition to its profitability. As a large 

percentage of its workforce, which includes different competencies and skills, has 

decreased. The company spent large sums on it through recruitment, selection and 

processes. Kenana Sugar Company was taken as a sample for the study, where 

appropriate statistical methods were used by building a questionnaire and it was 

distributed to the community sample of (60) After conducting statistical analyzes 

using the (SPSS) program, the study reached a set of results, including the 

existence of a statistically significant relationship between choosing the 

workforce and developing the performance of the Kenana Sugar Company. There 

is a statistically significant relationship between owning and creating a qualified 

cumulative human balance and the extent to which the loss of the workforce at 

Kenana Sugar Company is reduced. As for the recommendations made by the 

research, it is to pay attention to the principles of sound recruitment before 

conducting the selection processes selecting the appropriate Human resources in 

the recruitment processes, and the appropriate persons must be selected and 

recruited. To fill positions according to the qualifications required in the job 

description. 

 

 

 

 :                                                                          مقدمة

االختيار وهو عبارة عن إنتقاء المتقدمين للوظيفة وتحديدأنسب المتقدمين لشغل الوظيفة،بينما تعرف القوى 

ي المؤسسة في ظل العاملة بأنها العملية المنهجية المستمرة التى يتم من خاللها تحليل الموارد البشرية ف

الظروف المتغيرة للمؤسسة، أما تطوير أداء منظمات األعمال هوتحديد مقدارنتائج المؤسسة بتوفير المعايير 

 والمؤشرات التى تمكن من تحديده وتحديد تطوارته المحققة . 

يومي تقدر م،  بطاقة طحن 1971بدأت الفكرة في إقامة وإنشاء وتأسيس مجمع كامل إلنتاج السكر في عام 

ألف طن من السكر المكرر سنويا، وكانت هذه  300)سبعة عشر ألف طن قصب( إلنتاج  17.000بـ 

الفكرة من أفكار الرئيس السابق/ جعفر محمد نميري، ورجل األعمال السوداني والممثل لمجموعة شركات 

دير العام لمجموعة شركات الخليج الكويتية في السودان الدكتور/ خليل عثمان محمود، ورجل األعمال والم

لورنو روالند ولتر تايتي
(1)

 . 

االستقطاب يعني العملية التي يمكن بها جذب طالبي العمل للتقدم للمنظمة لشغل الوظائف الشاغرة ويشير 

لفظ االستقطاب إلى تلك المراحل والعمليات المختلفة للبحث عن المرشحين المناسبين والمالئمين لملء 
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بأي منظمة . والبد ألي منظمة تريد الحصول على مورد بشري مؤهل وقادر عل  الوظائف الشاغرة

النهوض بالمنظمة وتحقيق أهدافها أن تعمل على استقطاب ذلك  المورد بعدة طرق
(1)

 . 

 

 

 المحور الول : اإلطار المنهجي والدراسات السابقة .

 مشكلة البحث:

كنانة في السنوات األخيرة بإعادة وإحياء مشكلة قديمة أدي اختيار وتعيين القوي البشرية في  شركة سكر 

صاحبت أداء الشركة من خالل أصولها المادية والبشرية، وذلك بالقيام بإعادة هيكلة شاملة لكل أقسامها 

اإلدارية واإلنتاجية والخدمية ،ما تقدم يمكن طرح مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي )ما هو أثر االختيار 

 تطوير أداء منظمات األعمال(والتعيين في 

 ويمكن صياغة مشكلة البحث في السئلة الفرعية التالية:

 / هل هنالك عالقة بين اختيار القوي العاملة  وتطوير أداءها بشركة سكر كنانة؟1

/ هل تقوم إدارة الموارد البشرية عبر االختيار والتعيين بتحديد األهداف من خالل  قياس أداء العنصر 2

 الموجود بشركة سكر كنانة ومدي أثره علي تطور الشركة ؟ البشري

 / هل تؤثر المشاركة في تحديد االحتياجات من  القوي العاملة في تطوير أداء الشركة؟ 3

 أهمية البحث:

 أوآل األهمية العملية:

العاملة  من خالل استقطاب واختيار وتعيين القوى العاملة تستطيع شركة سكر كنانة التحكم في أداء القوي

إختيار سياسات وبسهولة ويسر وتتمكن من خالل أنشطة قياس وتطوير أداءها  تحقيق األهداف المنشودة . 

اإلختيار والتعيين المتطورة لشؤون األفراد التى تتناسب مع الفعالية الطويلة المدى للمؤسسة في اإلختيار 

 للقوة العاملة بها.

 ثانيآ األهمية العلمية:

المكتبة السودانية والمكتبات العربية بالمعلومات والبيانات الخاصة باختيار القوي العاملة في  إثراء وتزويد 

تطوير أداء منظمات األعمال والتي يمكن للطالب والباحثين االستفادة منها. و التعرف علي مدى قيام شركة 

ل البشري وبالتالي تطوير شركة سكر كنانة بتطبيق مفاهيم دور االختيار والتعيين في تطوير أداء  رأس الما

 سكر كنانة.

 أهداف البحث:

يسعى البحث إلى التعرف على المفاهيم المختلفة الختيار القوي العاملة ودورها في تطور أداء  رأس  - 1

 مال الشركة  البشري وبالتالي تطور الشركة نفسها. 

 ة  والدور المتبادل بينهما، دراسة العالقة بين اختيار القوى العاملة  وتطور أداء الشرك - 2
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دراسة تأثير عمليات اختيار القوى العاملة وتحديد مدي تطور الشركة من خالل قياس أداء رأس مال  - 3

 الشركة البشري.

 

 

 

 فرضيات البحث: 

 تتمثل فرضيات البحث في: 

 كنانة.. توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين اختيار والتعيين وتطوير أداء شركة سكر 1

. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المستوى التعليمي والخبرة المتراكمة وتطوير أداء شركة سكر 2

 كنانة.

. توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عمليات قياس أداء العنصر البشري وتحقيق أهداف شركة سكر 3

 كنانة.

 مجتمع البحث: 

العاملين في شركة سكر كنانة وهي عينة عشوائية ميسرة  من مجتمع البحث عبارة عن عينة تم اخذها من 

 فردا(  . 64مجتمع البحث وقوامها )

 منهج البحث:

استخدم البحث المنهج التاريخي وذلك إلعداد الدراسات السابقة والمنهج الوصفي في إعداد اإلطار النظري 

م للبحث والمنهج التحليلي اإلحصائي ودراسة الحالة، والمنهج االستنباطي االستقرائي لوضع التصور العا

 . SPSSلتحليل البيانات واختبار الفرضيات عبر استخدام برنامج 

يتضمن الفصل عرضا  لمنهجية البحث بما فيها من مشكلة البحث، وأهدافه وأهميته وفرضياته فضال  عن 

املة في تطوير أداء المنظمات طرائق المعالجة اإلحصائية المستخدمة لتقويم تأثير عملية اإلختيار للقوى الع

 في شركة سكر كنانه.

 حدود البحث : 

 السودان .  –والية النيل االبيض  –الحدود االمكانية : شركة سكر كنانة 

 م.2020-م2018الحدود الزمنية : 

 الحدود الموضوعية: أثر اإلختيار والتعيين في تطوير أداء العاملين في منظمات األعمال.

 

 البيانات:مصادر جمع 

 المصادر األولية: االستبانة والمقابالت الشخصية في شركة سكر كنانة .
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المصادر الثانوية: الكتب والمراجع والمجالت العلمية والشبكة الدولية للمعلومات والتقارير الخاصة بشركة 

 سكر كنانة.

 أسالي  جمع البيانات:

بيانات التي تم جمعها من خالل االستبيانات وذلك قام الباحث بترميز أسئلة االستبانة ومن ثم تفريغ ال

 Statistical Package for Social Sciencesباستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

(SPSS ومن ثم تحليلها من خالل مجموعة من األساليب اإلحصائية المناسبة لطبيعة البيانات ونوع )

 هداف البحث واختبار فروض الدراسةمتغيرات الدراسة، وذلك لتحقيق أ

 الدراسات السابقة:

تناول الباحث بعض الدراسات السابقة ذات العالقة بمجال وموضوع البحث من خالل عرضها ومقارنتها 

 مع البحث المقدم وتحديد الفجوة التي يمكن أن يساهم البحث في تغطيتها ، وذلك على النحو التالي:

تناولت الدراسة فاعلية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس بيرزي، حيث كشفت الدراسة أن تقييم األداء في 

 جامعة بيرزيت للمدرسين هو عبارة عن نظام روتيني، تقليدي، يسير بالية بطيئة وليس 

 ر له تأثير قوي علي المدرسين وذلك بسبب عدم وجود تغذية راجعة للنظام، كذلك كان تأييد كبي

 لفكرة إن تطبيق عملية التقييم بطريقة أفضل يودي إلي تحسين أداء األكاديميين وأداء الجامعة 

م(2014دراسة: ماجد )
(1)

 : 

تهدف هذه الدراسة إلى بيان ماهية االستقطاب ومزاياه وعيوبه وخطواته ومبررات االهتمام به ثم تحليل 

العالقة بين االستقطاب والرضا الوظيفي ، وربطها مع القيم والمبادئ التي حثت عليها الشريعة اإلسالمية 

األوسط والعلوم اإلسالمية العالمية  في العملية التعليمية ،وقد طبقت الدراسة التحليلية على جامعتي الشرق

ألنهما ذات طابع دولي في استقطاب أعضاء هيئة التدريس .وتكمن مشكلة البحث في تعريف االستقطاب 

لدى أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية وعالقته بأدائهم الوظيفي وذلك من خالل تحليل درجة 

التي شملتها الدراسة، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي  الرضا وعالقته باالستقطاب في مجاالته

من خالل وصف ظاهرة التوظيف اإللكتروني والرضا الوظيفي .وقد جاءت فروض الدراسة على النحو 

التالي: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين توقعات المتقدمين إلكترونيا  للوظيفة والرضا الوظيفي لدى 

نة، حيث تتفرع هذه الفرضية إلى فرضيات فرعية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة أفراد العي

الرضا الوظيفي تعزى إلى )العائد المادي، المجال العلمي، األنظمة والقوانين، المناخ الوظيفي، المجال 

لعوامل ما عدا األسرى(. وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة بين االستقطاب والرضا الوظيفي في جميع ا

المجال المادي، ومنها خرجت جملة من النتائج والتوصيات تسهم في تطوير نظم االستقطاب في الجامعات 

 واالرتقاء بمستوى جودة التوظيف كما أنها تبين أهمية تبادل الخبرات والكفاءات بين البلدان المختلفة. 

م(2015دراسة )محمد، 
(1)

: 
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التنظيم اإلداري وتحليل واقع أثر التنظيم اإلداري على أداء العاملين بشركة هدفت الدراسة إلى تحديد مفهوم 

دانفوديو للمقاوالت والطرق والجسور. والتعرف على المشكالت التنظيمية التي تواجه أداء العاملين 

 ( فقرة، أما عينة16بالشركة مع تقديم الحلول المناسبة، ولتحقيق ذلك تم تصميم إستبانة اشتملت على )

( مفردة تم اختيارهم عن طريق العينة القصدية، وقد تبين من الدراسة أن شركة 147الدراسة تكونت من )

دانفوديو للمقاوالت والطرق والجسور قد حرصت على تقديم تنظيم إداري نموذجي يهتم في المقام األول 

الحيات المقررة في مجلس بالبناء الرسمي للشركة وتنسيق األعمال فيها، بواسطة استخدام السلطات والص

اإلدارة، وعملت الشركة على تقييم أداء العاملين بها في مجموعة من اإلجراءات التنظيمية والتي تعد على 

أساس دوري منتظم مما ساعد ذلك على تحقيق أهداف الشركة بصورة عامة. واستنتجت الدراسة أن التنظيم 

ة واألعمال التنظيمية بالمنظمة. وتوصي الدراسة ببث الجيد يسهم في تحقيق التناسق بين مختلف األنشط

الثقافة التنظيمية وسط العاملين، واالهتمام بالتقييم والمتابعة وتطوير أساليبها، واالهتمام بالمناخ التنظيمي 

 المناسب الذي يوفر للعاملين الفرص المناسبة لتطبيق األفكار واألساليب الجديدة في العمل. 

 

 

م(2015الحق، دراسة )عبد 
(1)

 : 

هدفت الدراسة إلى معرفة دور السلوك التنظيمي في أداء منظمات األعمال وتحديد دور السلوك التنظيمي 

في أداء هذه المنظمات، ولتحقيق هذا الهدف اختيرت ثالث مصارف تجارية كعينة ممثلة للقطاع المصرفي 

البيانات األولية من عينة عشوائية طبقية بلغ حجمها السوداني، استخدام الدارس االستبانة كأداة رئيسية لجمع 

( مفردة من مجمع الدراسة الذي يتكون من اإلدارات العليا والوسطى والدنيا بالمصارف المختارة، تم 220)

، ولقد تم SPSS( استبانة سليمة أخضعت للتحليل باستخدام حزمة التحليل اإلحصائي 190استرجاع )

تحليلي المالئمته لطبيعة الدراسة. تمثلت مشكلة الدراسة في محاولة التعرف على استخدام المنهج الوصفي ال

دور السلوك التنظيمي في أداء منظمات األعمال الممثلة في المصارف التجارية، توصلت الدراسة إلى عدة 

كفاءة أداء نتائج كان أهمها ما يلي : أظهرت الدراسة أن هناك أثرا إيجابية للثقافة التنظيمية على مستوى 

 المصارف. وإن هناك أثر سلبية لضغوط العمل والصراع التنظيمي على مستوى كفاءة أداء المصارف. 

وعلى ضوء هذه النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تم وضع عدد من التوصيات، أهمها ضرورة اهتمام 

ة رفع دافعية الموظفين المسئولين في المصارف بعناصر السلوك التنظيمي. كما توصي الدراسة بضرور

عن طريق الحوافز المادية والمعنوية مع التأكيد على ربط الحوافز بشكل مباشر مع نتائج األعمال إجابة أو 

 سلبا (. 

م(2017دراسة )علوية، 
(1)

 : 

هدفت الدراسة إلى دراسة أثر التنظيم اإلداري على األداء في هيئة مياه والية الخرطوم، وتمثلت مشكلة 

في التدني الملحوظ في أداء هيئة والية الخرطوم الناتج عن عدم التنظيم اإلداري في المقام األول، البحث 
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أتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدمت أداة االستبيان لجمع البيانات من مجتمع البحث المكون من 

لين في الهيئة من إداريين وفنيين العاملين في هيئة مياه والية الخرطوم، حيث تم توزيعها على جميع العام

ومهندسين. توصلت الدراسة إلى قبول جميع الفروض، حيث أثبتت وجود عالقة بين التنظيم اإلدارية 

وتطوير العمل في هيئة مياه والية الخرطوم. ومن ثم قدمت الدراسة عدة توصيات كان أهمها ضرورة 

 إصالح الهيكل التنظيمي بالهيئة. 

 االطار النظريالمحور الثاني : 

 مفهوم عملية االستقطاب: 

تأتي عملية االستقطاب بعد االنتهاء من عملية تحديد االحتياجات من الموارد البشرية كما  ونوعا  بغرض سد 

النقص في المورد البشري لدى المنظمة المعنية وتعرف عملية االستقطاب بأنها عملية جذب وترغيب أكبر 

ياجات المنظمة من الموارد البشرية عدد من الموارد البشرية المؤهلة والمتوفرة في سوق العمل وفقا  الحت

 كما  ونوعا  . 

كما تعرف أيضا  بأنها عملية البحث والحصول على المرشحين المحتملين بالعدد المطلوب والنوعية 

المرغوبة وفي الوقت المناسب حتى يمكن أن نختار من بينهم األكثر مالئمة لشغل الوظائف الشاغرة على 

غلهاضوء متطلبات الوظائف وشروط ش
(1)

 . 

 العالقة بين تخطيط الموارد البشرية واالستقطاب: 

نجد أن العالقة بين تخطيط الموارد البشرية واالستقطاب عالقة اعتمادية وتكاملية إذ أن عملية االستقطاب ال 

 تتم إال بعد تخطيط المورد البشري والتنبؤ بما سوف يحدث . 

 (1الشكل )

 البشرية واالستقطاب .العالقة بين تخطيط الموارد 

 

المصدر : إدارة الموارد البشرية )مدخل معاصر(، د. محمد عبد العليم صابر، د. خالد عبد                

 م.2010المجيد تعليب ، دار الفكر الجامعي ، طبعة 

 أهداف عملية االستقطاب : 

من الموارد البشرية المؤهلة إن الهدف العام لعملية جذب الكفاءات هو ترغيب وجذب اكبر عدد ممكن 

للعمل من أجل اختيار األنسب منها لتلبية احتياجات المنظمة ولكن لها أهداف أخرى تتمثل في
(1)

 : 

  تكلفة بأقل الوظائف لشغل المالئم العدد إلى المنظمة في للعمل المتقدمين عدد وزيادة توفير .1

 . المؤهلة البشرية الموارد من ممكن عدد أكبر استقطاب خالل من االختيار عملية فاعلية زيادة .2

 
  –      –                       –               

               

          

 –       –              
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 . المنظمة في مناسبة وكفاءة عالي تأهيل ذات عاملة قوة تكوين في اإلسهام .3

 .  المنظمة داخل الوظائف لشغل المتميزة الكفاءات باستقطاب وذلك التدريب تكاليف تقليل في اإلسهام .4

 ثانياً: مفهوم االختيار والتعيين:

التي تقوم بها المنظمة النتقاء أفضل المرشحين للوظيفة، أي الشخص الذي تتوافر االختيار هو تلك العمليات 

فيه ومقومات شغل الوظيفة أكثر من غيره بحث يتم في هذه العملية المفاضلة بين المتقدمين للعمل في 

ك المنظمة واختيار األفضل منهم علي ضوء المعايير والمواصفات المطلوب توافرها في المتقدمين، وكذل

هي العملية التي يتم بمقتضاها فحص طلبات المتقدمين للتأكد ممن تنطبق عليهم شروط ومواصفات 

الوظيفة، ثم مقابلتهم وتعيينهم في نهاية األمر، ويعرفه بعضهم بأنها اعملية توافق متطلبات وشروط الوظيفة 

 مع قدرات ومهارات المتقدمينا.

لها التمحيص والتبصر في مجموعة األفراد الذين تم استقطابهم، ونضيف بأنها تلك العملية التي يتم من خال

وذلك من خالل عدة مراحل يتم فيها المفاضلة بين خصائص ومواصفات األفراد، ومدي توافقها وشروط 

 ومتطلبات الوظائف الشاغرة في المنظمة، تمهيدا لتعيينهم في تلك الوظائف.

 Selection importanceأهمية االختيار: 

عملية االختيار بأهمية كبيرة في المنظمات، وتظهر أهميتها باآلتي  تحظى
(1)

 : 

 أنه يشعر الذي فالشخص السليم، االتجاه في خطوة أهم تعتبر المناسبة الوظيفة في المناسب الشخص .1

 .االستقرار وعدم القلق من حالة في دائما سيكون وقدراته، مؤهالته مع تتناسب ال بوظيفة عين

 عادلة أجور لهم تتوفر حيث لألفراد، اإلنسانية الحاجات من األدنى الحد الفعالة االختيار عملية تشبع .2

 .الوظيفي االستقرار لهم يوفر كما وخبراتهم، درايتهم العالية، مؤهالتهم مع تتناسب

 ومؤهالته خبراته مع تتناسب وظيفة في ووضعه المناسب الشخص اختيار الن العاملين إنتاجية زيادة .3

 . سهال تدريبه أمر يجعل كما عالية، إنتاجية يضمن وقدراته

Recruitment and selection standards معايير االختيار والتعيين :
 
 

ينبغي علي المنظمة أن يكون لديها تحديدا واضحا لمعايير االختيار ويتم تحديد معايير االختيار، بناء علي 

معيين من األداء ونستعرض فيما يلي هذه المعايير مواصفات شاغل الوظيفة الحالي وعند مستوي
(1)

: 

 Level of educationمستوي التعليم : .1

تقوم أدارة الموارد البشرية، بتحديد المستوي العلمي المطلوب، قبل اإلعالن عن شغل الوظائف، ويتطلب 

 األمر أحيانا تحديد جهة التخرج )جامعة معينة أو معهد معين (.

التعليم ن مؤشرا للقدرات الحالية للفرد ويجب علي أدارة الموارد البشرية إن تحدد لكل ويعتبر مستوي 

وظيفة مستوي ونوع التأهيل العلمي المناسب
(1)

. 

 Previous experienceالخبرة السابقة: .2
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يفضل معظم أصحاب األعمال، اإلفراد الذين لديهم خبرات سابقة بالعمل الذي سيلتحقون به ألن هذه الخبرة 

 تجعل ممارسة العمل أمرا سهال بالنسبة لطالب الوظيفة.

 Personal attributesالصفات الشخصية: .3

تشير الصفات الشخصية إلي نمط شخصية الفرد وقدرت الموظف علي تسويق نفسه باستخدام مهاراته وقوة 

اجتماعيين لبقين لديهم تأثيره فموظفو العالقات العامة وموظفو االستقبال ورجال البيع يجب إن يكونوا 

 القدرة علي اإلقناع وال يميلون للعزلة واالنطواء.

  Previous profileالمعرفة السابقة: .4

وتستند المعرفة السابقة إلي ما يتصف به المتقدم من سمعة طيبة في موقع عمله السابق ومهاراته الفائقة التي 

 بلغت أسماع المنافسين.

 

 

 ال:المحور الثاني: منظمات العم

 أوالً: مفهوم منظمات العمال:

أن التعرف على ماهية المنظمة، ومراحل نموها، وكيفية وضع أهدافها، وأنواع المنظمات يمثل األساس في 

علم اإلدارة،حتي نتوصل إلى تعريف شامل للمنظمة كما يلي: 
(1)

 

المنظمة عبارة عن إدارة وظيفية تقوم بإدارة مجموعة من الوظائف المتنوعة. .1
 (1)

 

 ثانياً: أنواع المنظمات:

يوجد العديد من التقسيمات للمنظمات، حسب األهداف األساسية وهي كالتالي
(1)

: 

 ( تقتسم المنظمات حس  رسميتها:1

كلما كانت المنظمة ذات هيكل محدد وواضح ومستويات ومسؤوليات واضحة،  المنظمات الرسمية: -أ 

 كانت المنظمة رسمية.وخطوط اتصال أفقي وعمودي، وأحيانا مكتوبة. 

تكون المنظمة في هذه الحالة أهدافها وقتية قابلة للتغير، فيكون الهيكل  المنظمات الغير رسمية: -ب 

 التنظيمي قابل للتغير فتكون المنظمة غير رسمية.

 ( تقسم المنظمات من حيث الولية:2

طفي كامل، وعادة يوجد اتصال تمتاز هذه المنظمة بان الرابط بين أفرادها ترابط عا المنظمات األولية: .1

 مباشر بن األفراد، وأيضا ال يحسبون ما تعطيهم المنظمة وما تأخذه منهم المنظمة.

فيربط فيها العالقة بين أفرادها التعاقد والمنطقية أكثر من العاطفة، ووجود التزامات  المنظمات الثانوية: .2

 بين الطرفين.

 ( تقسيم المنظمات حس  أهداف المنظمة:3

 مة خدمية: تهدف إلى تقديم خدمات دون النظر إلى العائد المادي بشكل كبير.منظ .1
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تهدف إلى تحقيق ربح أو عائد مقابل ما تقدمه من سلع وخدمات، مثل الشركات  منظمة اقتصادية: .2

 التجارية.

 

 ثالثاً: مفهوم الداء  

يعرف الداء كما يلي
(1)

: 

الموارد المتاحة بطريقة فعالةهو قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها باستخدام  .1
(1)

 . 

مخرجات يسعى النظام إلى تحقيقها كأهداف من خالل مجموعة من الوسائل. .2
 (1)

 

األداء هو مفهوم يربط بين أوجه النشاط وبين األهداف التي تسعى هذه األنشطة إلى تحقيقها يرى الباحث أن 

  داخل المنظمة.

 رابعاً: مفهوم تقييم الداء

 مفهوم تقييم األداء على أنه: يعرف 

سجل بالنتائج المحققة حيث يجسد هذا السجل السلوك الفعلي للمنظمة ويشير إلى درجة بلوغ المنظمة  .1

لألهداف المخططة بكفاءة وفعالية 
(1)

. 

هو عملية قياس أداء المنظمة وإنجازاتها خالل فترة محددة .2
(1)

. 

لسلوك والنتائج في مكان العملعملية متطورة باستمرار لتقييم وإدارة كل من ا .3
(1)

. 

تقييم ناتج مساهمات األفراد للمنظمة خالل فترة محددة من الزمن وتوفير تغذية عكسية عن األداء تمكن  .4

 العاملين من التعرف على مستوى أدائهم مقارنة بالمعايير.

األداء الجاري وتقوده إلى  يرى الباحث من التعريفات السابقة أن تقييم األداء يتمثل في العمليات التي تقيس

 أهداف معينة محددة مسبقا .

 خامساً: العالقة بين إدارة الموارد البشرية وأداء المنظمة:

إن اعتماد الشركة باعتبارها ناجحة من عدمه يعتمد على ما تحققه من عائدات وقيمة اقتصادية، لكن هذا 

البيئية أصبح من الواجب على المنظمة أن تأخذ بنظر كان في السابق أما اآلن ومع انتشار الوعي والثقافة 

االعتبار تقليل األثار البيئية باإلضافة إلى جانب العوامل االقتصادية والمالية حتى تكون ناجحة في قطاع 

األعمال، وكل هذا يستوجب على أي منظمة لتطبيق هذه الممارسات مستوى عال من المهارات الفنية 

بسبب الحقائق والتي مفادها أن المنظمة ستطور مبادرات بيئية تركز على االبتكار  واإلدارية بين العاملين

والتي ستكون لها انعكاسات على الميزة التنافسية المستدامة للمنظمة وفي هذا الصدد فإن التعيين واختيار 

ية الكفاءات الفنية الموظفين الدقيق والصارم، ونظام التقييم القائم على األداء وإدخال برامج تدريبية وتنم

واإلدارية لها أهمية أساسية في تعزيز االبتكار وبالتالي تعزيز أداء المنظمة
(1)

 . 

إن الفهم والتطبيق الصحيح إلدارة الموارد البشرية يمكن المنظمة من تحسين أدائها االجتماعي والتنظيمي 

تطلب من المنظمات إجراء عمليات بصورة مستدامة باإلضافة إلى خلق الميزة التنافسية لها، لكن هذا ي
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الدمج ما بين القضايا والممارسات في القضايا اليومية التقليدية ألنشطة المنظمة باإلضافة إلى القرارات 

االستراتيجية للموارد البشرية وسياسات الشركة
(1)

. 

ا دور في تعزيز وهنا البد من اإلشارة إلى أن المنظمات تركز على االختيار التعيين والتدريب سيكون له

األداء البيئي العالي في داخل المنظمة وهذا ستكون له انعكاسات في جذب واختيار العاملين والتي ستجني 

من ورائهم السلوكيات المبتكرة والتي تصب في مصلحة أي منظمة لما له دور في الحفاظ على األداء البيئي 

المستدام
(1)

. 

 المحور الثالث: االطار التحليلي:

 : البيانات الولية:أوالً 

يتكون المجتمع األساسي للدراسة من مديري اإلدارات وموظفو الموارد البشرية بشركة سكر كنانة والبالغ 

( استبانة، حيث تم 64فردا وتم تعميم الدراسة لهم عن طريق الحصر الشامل. فتم توزيع عدد )  64عددهم

 ( استبانة سليمة تم استخدامها في تحليل بياناتها، ويمكن وصف عينة الدراسة بالجدول التالي: 60استرجاع )

 (1الجدول )

 التوزيع التكراري لفراد العينة وفق النوع

 النسبة % العدد النوع

 %56.7 34 ذكر

 %43.3 26 أنثى

 100.0 60 المجموع

% (  56.7المبحوثة من الذكور حيث بلغت نسبتهم نتيجة )( أن غالبية أفراد العينة 1يتضح من الجدول )

%( وقد يعزى ذلك لسياسة بعض  43.3من إجمالي عينة الدراسة بينما بلغت نسبة اإلناث في العينة )

 الشركات في التوظيف، باإلضافة لطبيعة نشاط الشركة.

 (2الجدول )

 التوزيع التكراري لفراد العينة وفق متغير العمر

 النسبة % العدد العمر

 50.0 30 سنة 30أقل من 

 21.7 13 سنة 40سنة و أقل من  30

 18.3 11 سنة 50سنة و أقل من  40

 10.0 6 سنة 60سنة و أقل من  50

 100.0 60 المجموع
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سنة حيث بلغت نسبتهم  30( يظهر لنا أن غالبية العينة تتراوح أعمارهم من أقل من 2يتضح من الجدول )

%( وهي تمثل سن النضوج والشباب والخبرة والمعرفة،. وقد يعزى ذلك إلى أن الشركة تفضل  50.0)

 عنصر الشباب.

 (3الجدول )

 التوزيع التكراري لفراد العينة حس  المؤهل العلمي

 النسبة % العدد المؤهل العلمي

 25.0 15 ثانوي

 38.3 23 جامعي

 25.0 15 فوق الجامعي

 11.7 7 أخرى

 100.0 60 المجموع

( أن غالبية أفراد العينة من المستوى التعليمي الجامعي حيث بلغت نسبتهم 3يتضح من الجدول )

%(، وعليه يمكننا القول بأن عينة الدراسة من العينات المؤهلة علميا ، وبالتالي سوف يؤدي ذلك 38.3)

بالحصول على آراء موضوعية حول موضوع البحث، كما تعطي هذه النسب من المستوى الجامعي وفوق 

والمؤهلين الجامعي وهي نسبة عالية مما يؤكد أن الشركة موضوع الدراسة تهتم بتوظيف حملة الشهادات 

 علميا  مما ينعكس على أداء هذه الشركة. 

 (4الجدول )

 التوزيع التكراري لفراد العينة حس  التخصص العلمي

 النسبة % العدد التخصص العلمي

 48.3 29 إدارة

 20.0 12 محاسبة

 21.7 13 اقتصاد

 10.0 6 أخرى

 100.0 60 اإلجمالي

%(، 48.3العينة المبحوثة من تخصص إدارة حيث بلغت نسبتهم )( أن غالبية أفراد 4يتضح  من  الجدول )

 وبذلك يمكننا القول أن أكبر نسبة هي تخصص إدارة األعمال.

 

 

 (5الجدول )
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 التوزيع التكراري لفراد العينة وفق الدرجة الوظيفية

 النسبة % العدد الدرجة الوظيفية

 15.0 9 مدير إداري

 5.0 3 مدير مالي

 13.3 8 إداري

 66.7 40 موظف موارد بشرية

 100.0 60 اإلجمالي

( وبذلك يمكننا القول 66.7( أن غالبية أفراد العينة من الموظفين حيث بلغت نسبتهم )5يتضح من الجدول )

 بأن أغلب العينة من موظفي الموارد البشرية. 

 (6الجدول )

 التوزيع التكراري لفراد العينة وفق سنوات الخبرة

 النسبة % العدد الخبرات

 25.0 15 سنة 5أقل من 

 21.7 13 سنوات  10و أقل من–سنه  5

 31.6 19 سنه 15سنة و أقل من 10

 21.7 13 سنة فأكثر 15

 100.0 60 المجموع

سنه حيث بلغت نسبتهم  15سنة و أقل من 10أن غالبية أفراد العينة سنوات خبرتهم  )6يتضح من الجدول )

%(، وبذلك يمكننا القول بأن الشركة تتمتع باستقرار كبير جدا  من خالل العاملين الذين يمتازون  31.6)

 بالخبرات.  

 ثانياً: اختبار فروض الدراسة:

يتناول الباحث في هذا المبحث مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الميدانية، وذلك من خالل المعلومات التي 

ات اإلحصائية وكذلك نتائج التحليل اإلحصائي الختبار الفروض. وسيقوم أسفرت عنها جداول تحليل البيان

الباحث بمناقشة وتفسير نتيجة كل فرض علي حدة بهدف الحكم علي صحتها أو عدمه استنادا إلي التحليل 

 اإلحصائي العام.

 وقد اتبع الباحث الخطوات التالية في اختبار فرضيات الدراسة:

 أوالً: تشكيل الفروض:

أي فرضية يكون لدينا فرضين، وهما فرضان مانعان بالتبادل أما إن نرفض الفرض األول وبالتالي نقبل في 

( ويطلق عليه فرض العدم يعني عدم وجود Hoالفرض الثاني أو العكس، ويعني األول يعطي الرمز )
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( H1عطي الرمز)عالقة ) ذات عالقة إحصائية( بين إحصائية العينة ومعلومة المجتمع. والفرض الثاني ي

وهو الفرض البديل ويعني وجود عالقة ) ذات داللة إحصائية( بين إحصائية العينة ومعلومة المجتمع ال 

 يمكن إرجاعه إلي محض الصدفة وأن بيانات العينة تؤيد صحة هذا الفرض. وفروض الدراسة هي:

 .كنانة سكر بشركةالشركة توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين اختيار القوي العاملة وتطور أداء  .1

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين امتالك وتكوين رصيد بشري  تراكمي مؤهل  ومدي خفض فاقد  .2

 .القوي العاملة   بشركة سكر كنانة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عمليات قياس تطور األداء وتحقيق أهداف الشركة من خالل  .3

 .المناسبالتدريب الصحيح للعنصر البشري 

وفيما يلي مناقشة  ثانياً: تحديد العبارات المرتبطة بالفرضيات ثم اختبارها باستخدام تحليل االنحدار:

 واختبار فرضيات البحث.

 

 

بشركة توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين اختيار القوي العاملة وتطور أداء الشركة الفرضية الولي: 

 . سكر كنانة

 الفرضية بالمتغيرات التالية:وتم التعبير عن هذه 

 . اختيار القوي العاملة عبارات وتمثله: المستقل المتغير .1

 .. كنانة سكر بشركةتطور أداء الشركة  عبارات وتمثله: التابع المتغير .2

وإلثبات هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار لتحليل العالقة بين المتغير المستقل وتمثله عبارات 

)اختيار القوي العاملة( والمتغير التابع وتمثله عبارات)تطور أداء الشركة بشركة سكر كنانة(، وجاءت 

 نتائج التحليل كما هو موضح في الجدول التالي: 

 (7الجدول )

 تحليل االنحدار لفرضية الدراسة الولي: نتائج

 عبارات الفرضية
معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد
 المعنوية {Tاختبار}

نتيجة 

 الفرض

توجد بالشركة خطط ولجان إلجراء االختيار 

والتعين وتحديد مدي مالئمة القوي العاملة 

 للوصف الوظيفي والهيكل التنظيمي

 قبول 0.000 14.92 0.42 0.66

هنالك مساعي تطويرية ألداء الشركة مبنية 

علي تحديد كمية ونوعية االحتياجات من القوي 

 البشرية .

 قبول 0.000 18.24 0.46 0.65
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يوجد تفعيل للقوانين واللوائح عند إجراء 

عمليات االختيار والتعين من خالل مبادئ 

الشفافية وإتاحة الفرص للجميع من حيث 

 اسالمؤهالت واألعمار واألجن

 قبول 0.000 16.81 0.56 0.76

تتوفر فرص للترقية والتحفيز واالستغناء من 

 خالل نظم قياس األداء المتبعة .
 قبول 0.000 16.92 0.68 0.47

التنسيق بين األقسام المختلفة يجعل عمليات 

االختيار والتعين أكثر دقة ومالئمة للحوجة 

 الفعلية لكل أدارة وقسم

 قبول 0.000 13.72 0.63 0.56

 (7يتضح من الجدول)

 طردي ارتباط وجود االرتباط معامل قيم خالل من العبارات لجميع( 7) بالجدول الواردة النتائج تشير .1

 االرتباط معامل بلغ حيث( كنانة سكر بشركة الشركة أداء تطور)و ،(العاملة القوي اختيار) عبارات بين

 الثالثة، للعبارة( 0.76) الثانية، للعبارة( 0.65) األولي، للعبارة( 0.66) التوالي علي الفرضية لعبارات

 .الخامسة للعبارة( 0.56) الرابعة، للعبارة( 0.46)

 الشركة أداء تطور) التابع المتغير علي( العاملة القوي اختيار) المستقل المتغير لعبارات تأثير وجود .2

 المتغير يفسره ما نسبة أن علي يدل وهذا التحديد، معامل قيم خالل من ذلك حيث( كنانة سكر بشركة

 التوالي علي( كنانة سكر بشركة الشركة أداء تطور) التابع المتغير علي( العاملة القوي اختيار) المستقل

 الرابعة، للعبارة( 0.68)و الثالثة، للعبارة( 0.56)و ، الثاني للعبارة( 0.46)و األولي، للعبارة( 0.42)

 . الخامسة للعبارة( 0.63)و

 اختيار) المستقل المتغير عبارات جميع بين معنوية داللة ذات عالقة وجود التحليل نتائج من يتضح كما .3

 مستوي عند( T) الختبار وفقا   و( كنانة سكر بشركة الشركة أداء تطور) التابع والمتغير( العاملة القوي

 وللعبارة( 0.000)معنوية بمستوي( 14.92) األولي  للعبارة المحسوبة( T) قيمة بلغت حيث( %5) معنوية

 ،(0.000) معنوية بمستوي( 16.81) الثالثة وللعبارة ،(0.000) معنوية بمستوي( 18.24) الثانية

 بمستوي( 13.72)الخامسة وللعبارة ،(0.000)معنوية بمستوي( 16.92) الرابعة وللعبارة

 . %5المعنوية مستوي من أقل المعنوية مستوي قيم وجميع( 0.000)معنوية

وعليه فإن هذه النتيجة تشير إلي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جميع عبارات اختيار القوي العاملة و 

 تطور أداء الشركة بشركة سكر كنانة. 

ومما تقدم نستنتج إن فرضية الدراسة األولي والتي نصت علي: )توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين 

العاملة وتطور أداء الشركة بشركة سكر كنانة(. تم التحقق من صحتها في جميع عبارات  اختيار القوي

 الفرضية .
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الفرضية الثانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين امتالك وتكوين رصيد بشري  تراكمي مؤهل  ومدي 

 خفض فاقد القوي العاملة   بشركة سكر كنانة. 

 تغيرات التالية:وتم التعبير عن هذه الفرضية بالم

 .مؤهل تراكمي  بشري رصيد وتكوين امتالك عبارات وتمثله: المستقل المتغير .1

 . كنانة سكر بشركة   العاملة القوي فاقد خفض مدي عبارات وتمثله: التابع المتغير .2

عبارات وإلثبات هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار لتحليل العالقة بين المتغير المستقل وتمثله 

)امتالك وتكوين رصيد بشري  تراكمي مؤهل( والمتغير التابع وتمثله عبارات )مدي خفض فاقد القوي 

 العاملة   بشركة سكر كنانة(. 

 وجاءت نتائج التحليل كما هو موضح في الجدول التالي: 

 (8الجدول )

 نتائج تحليل االنحدار لفرضية الدراسة الثانية:

 عبارات الفرضية
معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد
 {Tاختبار}

مستوى 

 المعنوية

نتيجة 

 الفرض

تزيد فرص الحصول علي العنصر البشري 

المناسب من خالل تحديد الكم المطلوب 

 والمفقود من  الرصيد البشري .

 قبول 0.000 14.057 0.26 0.47

توليد المعرفة بقاعدة البيانات البشرية من 

برسم خطط خالل تخطيط القوي العاملة 

 التوظيف والخفض المنهج .

 قبول 0.000 14.395 0.62 0.54

االستقطاب المستمر يساعد علي نشاط 

دورة تجويد األداء باإلحالل واإلبدال 

 التخصصي .

 قبول 0.000 21.533 0.66 0.68

تدارك أخطاء خفض القوي العاملة المؤثرة 

 من خالل رصد أسباب اإلقالة أو االستقالة
0.23 0.46 15.104 

0.000 

 
 قبول

مراجعة قوانين الخدمة واإلحالة للتقاعد 

 يؤثر في الرصيد البشري .
0.39 0.55 19.952 

 

0.000 
 قبول

 (8يتضح من الجدول )

 طردي ارتباط ووجود االرتباط معامل قيم خالل من العبارات لجميع( 8) بالجدول الواردة النتائج تشير .1

 بشركة  العاملة القوي فاقد خفض مدي)و ،(مؤهل تراكمي  بشري رصيد وتكوين امتالك) عبارات بين
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( 0.54) األولي، للعبارة( 0.47) التوالي علي الفرضية لعبارات االرتباط معامل بلغ حيث(. كنانة سكر

 .الخامسة للعبارة( 0.39)و الرابعة، للعبارة( 0.23) الثالثة، للعبارة( 0.68)الثانية، للعبارة

 المتغير علي( مؤهل تراكمي  بشري رصيد وتكوين امتالك) المستقل المتغير لعبارات تأثير وجود .2

 وهذا التحديد، معامل قيم خالل من ذلك حيث(  كنانة سكر بشركة   العاملة القوي فاقد خفض مدي) التابع

 المتغير علي( مؤهل تراكمي  بشري رصيد وتكوين امتالك) المستقل المتغير يفسره ما نسبة أن علي يدل

( 0.62)و األولي، للعبارة( 0.26) التوالي علي( كنانة سكر بشركة   العاملة القوي فاقد خفض مدي) التابع

 .الخامسة للعبارة( 0.55)و الرابعة، للعبارة( 0.46)و الثالثة، للعبارة( 0.66)و الثانية، للعبارة

 امتالك) المستقل المتغير عبارات جميع بين معنوية داللة ذات عالقة وجود التحليل نتائج من يتضح كما .3

( كنانة سكر بشركة العاملة القوي فاقد خفض مدي) التابع والمتغير( مؤهل تراكمي  بشري رصيد وتكوين

( 16.156) األولي للعبارة المحسوبة( T) قيمة بلغت حيث( %5) معنوية مستوي عند( T) الختبار وفقا  

 الثالثة وللعبارة ،(0.000) معنوية بمستوي( 23.322) الثانية وللعبارة( 0.000) معنوية بمستوي

 وللعبارة ،(0.000)معنوية بمستوي( 20.727) الرابعة وللعبارة ،(0.000) معنوية بمستوي( 25.632)

 .%5( وجميع قيم مستوي المعنوية أقل من مستوي المعنوية000 .0) معنوية بمستوي( 21.352) الخامسة

إلي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين امتالك وتكوين رصيد بشري  وعليه فإن هذه النتيجة تشير 

 تراكمي مؤهل  ومدي خفض فاقد القوي العاملة   بشركة سكر كنانة.

ومما تقدم نستنتج إن فرضية الدراسة الثانية والتي نصت علي:) توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  

امتالك وتكوين رصيد بشري  تراكمي مؤهل  ومدي خفض فاقد القوي العاملة   بشركة سكر كنانة  تم 

 التحقق من صحتها في جميع عبارات الفرضية.

لة إحصائية بين عمليات قياس تطور الداء وتحقيق أهداف توجد عالقة ذات دال: : الفرضية الثالثة

 .  الشركة من خالل التدري  الصحيح للعنصر البشري المناس 

 وتم التعبير عن هذه الفرضية بالمتغيرات التالية:

 .األداء تطور قياس عمليات عبارات وتمثله: المستقل المتغير .1

 . المناسب البشري للعنصر الصحيح التدريب خالل من الشركة أهداف تحقيق: التابع المتغير .2

وإلثبات هذه الفرضية تم استخدام أسلوب تحليل االنحدار لتحليل العالقة بين المتغير المستقل وتمثله 

عبارات)عمليات قياس تطور األداء( والمتغير التابع وتمثله عبارات )تحقيق أهداف الشركة من خالل 

 اسب(. وجاءت نتائج التحليل كما هو موضح في الجدول التالي:التدريب الصحيح للعنصر البشري المن

 (9الجدول )

 يوضح نتائج تحليل االنحدار لفرضية الدراسة الثالثة

 عبارات الفرضية
معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد
 {Tاختبار}

مستوى 

 المعنوية

نتيجة 

 الفرض
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يمكن قياس األداء بناء علي الوصف 

 الوظيفي.
 قبول 0.000 6.53 0.43 0.45

المشاركة في عمليات قياس األداء تساهم 

 في تمكين و تنمية و رأس المال البشري.
 قبول 0.000 5.42 0.34 0.33

تطبيق المعارف والتجارب السابقة تساهم 

في تحقيق أهداف الشركة وتنمية قدرات 

 العاملين .

 قبول 0.000 4.32 0.58 0.77

اكتشاف أن استخدام األساليب الحديثة و 

االحتياجات التدريبية  الجديدة يؤدي إلى 

 تحقيق أهداف الشركة.

 قبول 0.000 4.33 0.66 0.57

لتجويد األداء بالشركة يجب االهتمام 

بالتغذية الراجعة بعد تعرض الموظف 

 لعملية التدريب .

 قبول 0.005 2.94 0.73 0.63

 (:9يتضح من الجدول )

 طردي ارتباط ووجود االرتباط معامل قيم خالل من العبارات لجميع( 9) بالجدول الواردة النتائج تشير .1

 للعنصر الصحيح التدريب خالل من الشركة أهداف تحقيق)و ،(األداء تطور قياس عمليات) عبارات بين

 األولي، للعبارة( 0.45) التوالي علي الفرضية لعبارات االرتباط معامل بلغ حيث( المناسب البشري

 .الخامسة للعبارة( 0.63)و الرابعة، للعبارة( 0.57) الثالثة، للعبارة( 0.77)الثانية، للعبارة( 0.33)

 أهداف تحقيق) التابع المتغير علي( األداء تطور قياس عمليات) المستقل المتغير لعبارات تأثير وجود .2

 وهذا التحديد، معامل قيم خالل من ذلك حيث( المناسب البشري للعنصر الصحيح التدريب خالل من الشركة

 أهداف تحقيق) التابع المتغير علي( األداء تطور قياس عمليات) المستقل المتغير يفسره ما نسبة أن علي يدل

 األولي، للعبارة( 0.43) التوالي علي( المناسب البشري للعنصر الصحيح التدريب خالل من الشركة

 .الخامسة للعبارة( 0.73)و الرابعة، للعبارة( 0.66)و الثالثة، للعبارة( 0.58)و الثانية، للعبارة( 0.34)و

 المستقل المتغير عبارات جميع بين معنوية داللة ذات عالقة وجود التحليل نتائج من يتضح كما .3

 للعنصر الصحيح التدريب خالل من الشركة أهداف تحقيق) التابع والمتغير( األداء تطور قياس عمليات)

 للعبارة المحسوبة( T) قيمة بلغت حيث( %5)  معنوية مستوي عند( T) الختبار وفقا  ( المناسب البشري

 ،(0.000) معنوية بمستوي( 15.396) الثانية وللعبارة( 0.000) معنوية بمستوي( 15.639) األولي

 معنوية بمستوي( 16.176) الرابعة وللعبارة ،(0.000) معنوية بمستوي( 17.129) الثالثة وللعبارة

 من أقل المعنوية مستوي قيم وجميع( 0.000) معنوية بمستوي( 13.895) الخامسة وللعبارة ،(0.000)

 .%5المعنوية مستوي
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وعليه فإن هذه النتيجة تشير إلي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين جميع عبارات عمليات قياس تطور 

 المناسب.األداء وتحقيق أهداف الشركة من خالل التدريب الصحيح للعنصر البشري 

ومما تقدم نستنتج إن فرضية الدراسة الثالثة والتي نصت علي: )توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 عمليات قياس تطور األداء وتحقيق أهداف الشركة من خالل التدريب الصحيح للعنصر البشري المناسب(

 الخاتمة

 تحتوي هذه الخاتمة على: أوال : النتائج ، ثانيا : التوصيات.

 

 

 أوالً : النتائج:

 النتائج: توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج الخاصة والعامة وهي:

 أوآل النتائج الخاصة:

 .كنانة سكر شركة أداء وتطوير العاملة القوي اختيار بين  إحصائية داللة ذات عالقة توجد .1

 فاقد خفض ومدي مؤهل تراكمي  بشري رصيد وتكوين امتالك بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد .2

 . كنانة سكر بشركة  العاملة القوي

 خالل من الشركة أهداف وتحقيق األداء تطوير قياس عمليات بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد .3

 . المناسب البشري للعنصر الصحيح التدريب

 :العامة النتائج ثانيآ

 . التخصصي واإلبدال باإلحالل األداء تجويد دورة نشاط علي يساعد المستمر االستقطاب. 1

 و تمكين في تساهم األداء قياس عمليات في والمشاركة الوظيفي الوصف علي بناء األداء قياس يمكن. 2

 .البشري المال رأس و تنمية

 .الشركة أهداف تحقيق إلى يؤدي الجديدة  التدريبية االحتياجات واكتشاف الحديثة األساليب استخدام أن. 3

 ثانياً : التوصيات :

 أوآل التوصيات الخاصة:

االهتمام بمبادئ االستقطاب السليمة قبل إجراء عمليات االختيار والتعيين واختيار المصادر المناسبة  .1

 في عمليات االستقطاب .

يجب اختيار وتعيين األشخاص المناسبين لشغل الوظائف وفقا للمؤهالت المطلوبة في الوصف  .2

 الوظيفي .

 التدريب المادية والمالية والفنية والبشرية.ضرورة توفير احتياجات إدارة  .3

 لتطبيق . نوعية استمرارية تمثل بحيث صالحيتها وزيادة التقييم رقابة لجنة دور تعزيز.4
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 ثانيآ التوصيات العامة:

 .التقييم بنتائج المرتبط والمعنوية المادية الحوافز نظام .تفعيل1

 الفرص وإتاحة الشفافية مبادئ خالل من والتعين االختيار عمليات إجراء عند واللوائح للقوانين تفعيل. 2

 . واألعمار المؤهالت حيث من للجميع

 .التدريب لعملية الموظف تعرض بعد الراجعة بالتغذية االهتمام يجب بالشركة األداء لتجويد.3

 :مستقبلية توصيات

 .التنظيمي اإلبداع تطوير في والتعيين اإلختيار أثر.1

 .الوظيفي العمل إثراء في العاملة القوى وتعيين إختيار أثر. 2

 .المنظمة أداء وفاعلية كفاءة تحسين في والتعيين اإلختيار دور.3

 المصادر والمراجع :

 . 5م، ص 2015، إدارة العالقات العامةمنشورات شركة سكر كنانة،  .1

)مدخل معاصر(، دار محمد عبد العليم صابر وخالد عبد المجيد تعليب، إدارة الموارد البشرية  .2

 .78م، ص 2010الفكر الجامعي ، طبعة 

 . 79المرجع نفسه، ص  .3

 .  79محمد عبد العليم صابر وخالد عبد المجيد تعليب، المرجع السابق ،  ص  .4

الشريف طالل مسلط. العوامل المؤثرة في أداء العمل مجلة جامعة الملك عبد العزيز، االقتصاد  .5

 .32م، ص 1992 5واإلدارة م

صحيفة  يوم العمال العالمي ومستقبل العالم من خالل أزمات البطالةلركابي زين العابدين، ا 1 .6

 .111م، ص 2006مايو  6الشرق األوسط 

 .112، ص مرجع سبق ذكرهالركابي زين العابدين،  .7

(، 1994القاهرة: دار النهضة العربية، إدارة المنظمات اتجاه شرطي، )  حامد أحمد رمضان بدر، .8

 .28ص

م(، ص 2008)دمشق: سلسلة محاضرات ألقيت في جامعة دمشق،  نظرية المنظمة،الصرن، رعد  .9
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 .35، ص  المرجع السابق .11

، الميزة التنافسية في المؤسسة االقتصادية، مصادرها تنميتها وتطويرهاعمار بوشناف،  .12
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 المستخلص :

اسات سعر صرف الجنيه السوداني علي أـسعار المستهلك ومعدالت التضخم دراسة سيتناولت الدراسة أثر 

م . كماهدفت الدراسة لتحليل السكون واتجاه العالقة  2014 –م  1980تطبيقية في السودان خالل الفترة 

قصيرة وطويلة المدى بين سعر الصرف الحقيقي الفعلي، وأسعار المستهلك ومعدالت التضخم. 

أثر تقلبات سعر الصرف الحقيقي الفعلي، وأسعار المستهلك ومعدالت التضخم . تمثلت وايضاتوضيح 

مشكلة الدراسة في التقلبات المستمرة ألسعار الصرف المؤثرة علي أسعار المستهلكين ومعدالت التضخم 

تها ضمن .وأنتهجت الدراسة المنهج الوصفي بالنظر إلي طبيعة المشكلة والمعلومات المتوافرة عنها ومناقش

إطار الدراسة. بغرض تحليل السالسل الزمنية ويتطلب ذلك اختبار جذور الوحدة واختبار التكامل المشترك 

(.توصلت الدراسة إلي أهم النتائج وجود عالقة TARCH,EGARCHواختبار التقلبات باستخدام نماذج) 

إلي وجود أثر لتقلبات أسعار م( . وايضا  2014 -م  1980تكاملية بين متغيرات الدراسة خالل الفترة)

الصرف علي تغيرات أسعار المستهلك ومعدالت التضخم.وكذلك االنخفاض المستمر  في سعر صرف 
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الجنيه السوداني من قبل صندوق النقد الدولي ادي إلي ضعف قيمة الجنيه السوداني أمام العمالت األجنبية , 

توردة، وهذا بدوره ترتبت عليه زيادة الضغوط علي وضعف القوة الشرائية ، مما زاد منأسعار السلع المس

أسعار المستهلكين.أوصت الدراسة بضرورة عدم تدخل البنك المركزي في سعر الصرف للتوازن بين 

العرض والطلب للعمالت األجنبية. لذا جاءت أهم توصية للدراسة بالعمل علي رفع قيمة الجنيه السوداني 

الرسمي والقضاء علي السوق الموازي الذي اضر كثيرا باالقتصاد القومي أمام العمالت األجنبية في السوق 

, وال يتأتي ذلك اال بزيادة اإلنتاج وتهيئة المناخ لالستثمارات األجنبية في البالد وجذب تحويالت المقيمين 

 بالخارج من العمالت االجنبية.

 

ABSTRACT : 

The study dealt with the effect of Policies in the Sudanese pound exchange rate 

on consumer prices and inflation rates, an applied study in Sudan during the 

period 1980-2014. The study also aimed to analyze the silence and trend of the 

short and long-term relationship between the actual real exchange rate, consumer 

prices and inflation rates. The explanations for clarifying the effect of fluctuations 

in the actual real exchange rate, consumer prices and inflation rates. The problem 

of the study was represented in the continuous fluctuations of exchange rates 

affecting consumer prices and inflation rates. The study adopted a descriptive 

approach in view of the nature of the problem and the information available on it 

and discussed within the framework of the study. For the purpose of analyzing the 

time series, this requires testing the unit roots, the joint integration test, and the 

fluctuation test using the models (TARCH, EGARCH) The study reached the 

most important results of the existence of an integrative relationship between the 

study variables during the period (1980-2014). In addition, there was an impact 

of exchange rate fluctuations on changes in consumer prices and inflation rates, 

as well as the continuous decline in the Sudanese pound exchange rate by the 

International Monetary Fund, which led to the weakening of the Sudanese pound 

against foreign currencies, weakening the purchasing power, which increased the 

prices of imported goods, and this in turn was arranged. It has to increase the 

pressure on consumer prices. The study recommended that the central bank 



113 
 

should not interfere in the exchange rate in order to balance the supply and 

demand of foreign currencies. Therefore, the most important recommendations 

for the study came to work to raise the value of the Sudanese pound against 

foreign currencies in the official market and eliminate the parallel market, which 

greatly damaged the national economy. This only comes to an increase in 

production and to create a climate for foreign investments in the country and to 

attract foreign currency remittances from residents abroad.  

 

  Introductionمقدمة :

نتيجة للتبادل التجاري الدولي في السلع والخدمات بين دول العالم المتقدم منها والنامي نشأ مفهوم 

( وعادة  Closed Economyبصوره تامة )  سعر الصرف، بحيث ال توجد دوله في العالم مغلقه اقتصاديا

ما تتخصص الدول في إنتاج السلع والخدمات التي تتوفر لديها مقوماتها بصوره كبيره، فمثال  ينتج السودان 

المواد الخام الزراعية االولية والسلع شبه المصنعةلوجود المقوماتالصالحه للزراعة. وبالتالي فإن 

فر لديها تلك المقومات. ومن هذا المنطلق نشأت التكلفةالنسبية لإلنتاج تكون أقل مقارنة بالدول التي ال تتو

(. (Comparative advatageالحاجة إلى التخصصية  في المنتجات الكبيرة مستفيدةمن المزايا النسبية

ومن ثم يتم التبادل التجاري الدولي من صادرات وواردات من سلع وخدمات بين الدول. هذا التبادل الدولي 

للدولة المصدرة على الدول األخرى. بينما يترك مدفوعات والتزامات  يوفر مستحقات عائدات صادرات

واجبة السداد إلى الدولة المستوردة من العالم الخارجي، ويتم تسوية تلك المعامالت بين الدول باستخدام 

سعر الصرف. وبينما يعتبر سعر الصرف من أهم أدوات السياسة النقدية . ألنه يؤثر على المؤشرات المالية 

والنقدية والسياسات االقتصادية الكلية والجزئية األخرى، باإلضافة إلى تأثره باألوضاع االقليمية والدولية . 

لذلك تولي السلطات النقدية سياسات سعر الصرف اهتماما بالغا. وباألخص الدول التي تعاني من شح في 

ألي بلد يرتبط ارتباطا وثيقا  بسعر  مواردها من العمالت األجنبية. ألن قوة واستقرار االقتصاد القومي

صرف عملته المحلية أمام العمالت األجنبية األخرى . وتأتي أهمية سعر الصرف في حاجة االقتصاد 

الوطني ألي دوله من العمالت األجنبية باعتبارها المصدر الرئيسي الحتياطيات الدولة وتمويل وارداتها 

ذلك تنبع  أهميه نظم سعر الصرف في الدول الناشئة من الدور الذي وسداد التزاماتهاتجاه العالم الخارجي. ك

تلعبه تلك النظم في المساهمة في إنجاح برامج اإلصالح االقتصادي على المدى القصير من جانب والعمل 

على استمرار نتائج سياسات التحرير االقتصادي على المدى الطويل من جانب آخر. وتؤثر سياسات سعر 

مباشرا  في تخفيض معدل التضخم وتخفيض التكلفة الحقيقية لإلصالح االقتصادي  الصرف تأثيرا  

والتصحيح الهيكلي بالنسبة للقطاعات المختلفة.ومن أهم العوامل االقتصادية والمالية التي تحدد سعر 
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( وهيكل الواردات والصادرات Degree of Opennessالصرف، درجة االنفتاح على العالم الخارجي )

()عبدالفتاح  Capital Inflow and Outflowة تدفق رؤوس األموال من وإلي الدولة )وحرك

 م( .1987وعبدالعظيم،

 

 

  Statement of the studyمشكله الدراسة

 منظمة نسبة لتداخل العالقات االقتصادية وارتباط الدول مع بعضها البعض وقوة التبادل التجاري في

والسودان يعاني من التذبذبات والتقلبات المريعة في مشكلة سعر صرف الجنيه ( . WTOالتجارة العالمية  )

السوداني مقابل الدوالر والعمالت االجنبية االخري. والسودان اليعيش اقتصاديا في معزل عن دول العالم 

 في ظل المتغيرات االقتصادية والسياسية و تجسدت مشكله الدراسة في التساؤالت االساسية التالية :

 ما اثر تغيرات أسعار الصرف علي أسعار المستهلكومعدالت التضخم  في السودان؟  -1

 هل توجد عالقة توازنيه بين متغيرات الدراسة طويلة المدى؟ -2

  Importance of the study أهميه الدراسة:

عالقات االقتصادية جاءت اهمية الدراسة لعدم االستقرار االقتصادي  التي تتسم به الدول النامية وتداخل ال

 وتاثير تقلبات سعر صرف الجنيه السوداني علي االسعار والتضخم .

 Objectives of the study أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة الي معرفة الي اسباب التغيرات االقتصادية التي مر بها السودان خالل فترة الدراسة 

 وهي :

صيرة وطويلة المدى بين سعر الصرف الحقيقي الفعلي، وأسعار دراسة وتحليل السكون واتجاه العالقة ق -1

 المستهلك ومعدالت التضخم.

 توضيح أثر تقلبات سعر الصرف الحقيقي الفعلي، وأسعار المستهلك ومعدالت التضخم. -2

 Hypotheses of the studyفروض الدراسة:

المتغيرات قيد الدراسة،لذا تعد هذه الدراسة تفترض الدراسة وجود عالقة متداخلة مشتركة وتبادلية بين 

 محاولة لبيان اتجاهات هذه العالقة وقياسها، فضال عن تحديد طبيعة العالقة على المدى الطويل.



115 
 

 :Methodology of  The Studyمنهجية الدراسة:

رة عنها تنتهج الدراسة المنهج الوصفي بالنظر إلي طبيعة الظاهرة موضع الدراسة والمعلومات المتواف

ومناقشتها ضمن إطار البحث. لغرض تحليل السالسل الزمنية ويتطلب ذلك اختبار جذور الوحدة واختبار 

 . ARCHالتكامل المشترك واختبار التقلبات باستخدام نماذج

  Study Dissertation Limitationحدود الدراسة :

 قارة افربقيا.  –الحدود المكانية : جمهورية السودان 

 م( . 2014 –م  1980الزمنية : الفترة من ) الحدود 

الحدود الموضوعية : دراسة تقلبات سعر صرف الجنيه السوداني واثره علي أسعار المستهلك ومعدالت 

 التضخم.

 Strcture of the study هيكل الدراسة :

تحتوي الدراسة علي ثالثة فصول اشتمل الفصل االول االطار المنهجي والدراسات السابقة والفصل الثاني  

 تناول االطار النظري والفصل الثالث االطار التحليلي . 

 الدراسات السايقة :

، هدفت الى قياس اثر تقلبات سعر الصرف على ميزان المدفوعات في السودان 2013دراسة تماضر -1

 -Eخدمت الدراسة المنهج الوصفي ومنهج االقتصاد القياسي في تكوين النموذج مستخدما برنامج است

views  في التحليل ، تم الحصول على البيانات من بنك السودان المركزي في الفترة من

( كما تم االعتماد على اختبار ديكي فولر وفيليبس بيرون لمعرفة سكون المتغيرات ، 2013__1970)

ار جوهانسون لمعرفة تكامل المتغيرات ، ووجدت ان المتغيرات متكاملة في االجل الطويل وباستخدام واختب

( مما يدل على ان المتغيرات المستقلة 0.78تم تقدير المعادلة بلغت معامل التحديد المعدل )  OLSطريقة 

يزان المدفوعات %( على المتغير التابع توصلت الدراسة بوجود اثر سعر الصرف على م78تؤثر ب)

وحدة  5.35بحيث عندما يتغير سعر الصرف بوحدة واحدة يتغير ميزان المدفوعات باالتجاة المعاكس 

واوصت الدراسة بانه ينبغي تحقيق نمو القطاع الحقيقي لتعزيز الصادرات وخلق فرص عمل ، الحد من 

 التضخم والفقر في نفس الوقت خفض الواردات الغير منتجة ،

 (.2013اضر جابر)) دراسة تم

هدفت الدراسة في تحليل وقياس العالقة السببية بين التوسع المالي ( :2010دراسة كامل ومحمد )-2

( وتنطلق الدراسة من  VARوالمتغيرات  االقتصادية في العراق من خالل اختبار سببية جرانجر ونموذج )
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ات االقتصادية في العراق للمدة فرضية مفادها وجود عالقة تبادلية بين التوسع المالي والمتغير

1974__2010 . 

وقد تناولت هذه الدراسة مطلبين خصص المطلب االول توصيف المنهج القياسي المستخدم في تقدير العالقة 

المسببية اما المطلب الثاني تحديد اتجاه العالقة المسببية للمتغيرات قيد الدراسة باستخدام االساليب القياسية 

يل السالسل الزمنية من اختبار الوحدة والتكامل المشترك وسببية جرانجر وانجل وتم الحديثة في تحل

)كامل كاظم ومحمد عالوي، التوصل الي وجود حول عالقة سببية بين التوسع المالي وحساب رأس المال 

(2010 )  . 

-2009آثار تقلبات أسعار صرف العائدات النفطية  دراسة حالة الجزائر،) موري سمية:-3

م(،تهدف الدراسة إلي الوقوف علي العالقة التي تربط تقلبات الدوالر بارتفاع أو انخفاض أسعار 2010

النفط. كما هدفت إلي إمكانية تسعير النفط بغير الدوالر نظرا للمشاكل التي يعاني منها االقتصاد األمريكي 

إلي الوقوف علي مشكلة ارتباط في الوقت الراهن . وتداعيات األزمة المالية العالمية . وأيضا تهدف 

االقتصاد الجزائري بهيكل تصديري وحيد يجعل من االقتصاد الوطني رهينا للظروف االقتصادية 

والسياسية التي تحدث في السوق العالمي.استخدمت البحث المنهج النظري من خالل مدخل لسعر الصرف 

وب القياسي لمعرفه درجه الترابط بين التقلبات وللتطور التاريخي ألسعار النفط ، إضافة إلي استخدام األسل

التي يشهدها الدوالر والتغيرات التي تعرفها  أسعار النفط.توصلت الدراسة إلي إن سلسله سعر الصرف  

وأسعار البترول غير مستقرة في مستواها ولكنهما مستقران عند الفرق األول وان الخطأ ساكن من الدرجة 

مل بين سعر الصرف وأسعار البترول، واهم ما توصلت له الدراسة تشكل صفر أي انه توجد عالقة تكا

العائدات النفطية شريان التنمية االقتصادية في الجزائر في ظل انعدام مساهمة القطاع الصناعي في تمويل 

االقتصاد الوطني.كما اوصت الدراسة بالبحث عن آليات ملموسة لترقية مساهمة الغاز الطبيعي في االقتصاد 

الوطني وذلك من خال تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى بإنشاء منظمة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي 

 يكون لها دور مماثل لدور األوبك.

(أثر التغيرات في سعر الصرف والتضخم المحلي علي  2018دراسة صالح أويابة وعبدالرزاق خليل ، -4

( . تهدف هذه الدراسة إلي تحليل أثر التضخم 2018-1990ميزان المدفوعات دراسة حالة الجزائر )

( وأثر التغيرات في سعر 2016-1990وسعر الصرف علي ميزان المدفوعات في الجزائر خالل الفترة )

الصرف سواء التغيرات التي تحدثها الدولة في إطار سياسة سعر الصرف أو التقلبات في العمالت الدولية 

في الجزائر ، والذي يتغير نوعه بتغير األسباب التي تحدثه ، من تضخم والتضخم علي ميزان المدفوعات 

الطلب الذي يكون سبب زيادة في الكتلة النقدية ، وتضخم التكااليف والذي يكون في جانب 

 العرض،والتضخم الراجع إلي أسباب هيكلية والتضخم المستورد. 
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دراسة إحصائية لبعض -أثر تقلبات أسعار الصرف علي األسواق المالية (2015دراسة )جبار محفوظ، -5

م يلعب سعر الصرف دورا هاما في أي 2015األسواق المتقدمة والنامية خالل السداسي األول من سنة 

اقتصاد، حيث يستعمل في تسهيل وتطوير التجارة الخارجية وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ورفع 

صاد، وغير من األهداف، ال سيما في المناخ الدولي الراهن المتميز باالنفتاح االقتصادي تنافسية االقت

والتحرير المالي ورفع الحواجز أمام السلع والخدمات ورؤوس األموال . في هذا اإلطار تعالج هذه الورقة 

سائد ، أظهرت مسألة تقلبات أسعار الصرف ومدى تأثيرها علي األسواق المالية.وعلي عكس االعتقاد ال

االختبارات أن العمالت العربية المكونة للعينة قد تميزت باالستقرار شبه التام لمعظمها خالل فترة الدراسة، 

األمر الذي جعلها مستقلة عن تطور األسواق المالية العربية في أغلب الحاالت ، وبالتالي لم يكن لها أي 

انهيار سعر البترول وتراجع اليورو أمام الدوالر وكذا  تأثير يذكر علي تلك األسواق. لقد تزامن ذلك مع

.وأخيرا ، وعلي سبيل المقارنة، بينت 2015االضطرابات السائد في المنطقة خالل السداسي األول من سنة 

الدراسة أن هناك تأثيرا أقوي للعمالت الرئيسة في العالم ، أي الدوالر واليورو ، علي األسواق المالية 

 والعالمية.

 فصل الثاني : االطار النظري :ال

 سعر الصرف : 

يعرف سعر الصرف االسمي بأنه معدل تبادل العمالت األجنبية مقابل العملة الوطنية، أي هو سعر     

العملة المحلية بالنسبة للعملة أو العمالت األجنبية، وهو سعر نسبي ترتبط به العمالت المختلفة. كما يعبر 

)عبد الفتاح عكسية ألسعار السلع والخدمات بين الدولة المعنية والدول األخرى سعر الصرف عن العالقة ال

 م(.1987وعبد العظيم،

 Effective Exchange Rateسعر الصرف االسمي الفعال 

هو عبارة عن مؤشر يقيس متوسط التغير في سعر الصرف لعملة معينة بالنسبة لعدة عمالت أخري خالل  

لسنه أساس مناسبة اقتصاديا(، وهذا المؤشر يساوي متوسط عدة أسعار صرف فترة زمنية محددة)بالنسبة 

ثنائية ،ويُستخدم للتعرف علي مقدار التحسن أو التغيرات التي مرت بها هذه العملة بالنسبة لسلة العمالت 

ئدات التي تم االستناد عليها في وضع المؤشر ، وبما يتطابق والهدف المنشود منة ، فعندما نهدف لقياس عا

صادرات سلعة أو عدد من السلع لدولة معينة، فإننا نقوم باستخدام حصص الدول المنافسة من الصادرات 

 م(.2007رونالد ماكدونالد،–العالمية لتكوين األوزان في المؤشر،)سي بول هالوود 

 سعر الصرف الحقيقي الفعلي)الفعال( 
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هو متوسط أسعار الصرف الحقيقية الثنائية بين البلد وكل من شركائه التجاريين ُمرجحا بحصص التجارة  

الخاصة بكل شريك. ويتم قياس التعادل الكلي لعملة ما مع غيرها . وهو ينبه إلي مدى وجود تقييم غير سليم 

ف الحقيقية الفعالة علي مر ألسعار الصرف من خالل الحصول علي تقييم تقريبي من سلسلة أسعار الصر

الزمن ،حيث تشير التذبذبات غير الطبيعية إلي وجود مشكلة في تقييم سعر الصرف االسمي) 

 م(.2007رونالد ماكدونالد،–األساسي(،)سي بول هالوود 

 Real Exchange Rate (ReR)سعر الصرف الحقيقي  

بداللة عملة أخري لهذا فان سعر تم تعريف سعر الصرف االسمي علي انه سعر صرف احدي العمالت 

الصرف الحقيقي سوف يعادل سعر الصرف االسمي الذي يتعادل طبقا لالختالف بين المستويات النسبية 

لألسعار المحلية مع المعدالت النسبية لألسعار األجنبية  ويعرف سعر الصرف الحقيقي علي انه عدد 

حدة من السلع المحلية ، وهذا يعني إن سعر الصرف الوحدات من السلع األجنبية الالزمة لشراء وحدة وا

الحقيقي يعتبرا مفهوما حقيقيا يقيس األسعار النسبية لسلعتين، ولو افترضنا إن مستوى األسعار العام في بلد 

سعر الصرف االسمي فان سعر الصرف الحقيقي يعرف  Eوفرضنا إن   ∗𝑃وفي البلد األجنبي هو Pما هو 

𝑒كاألتي: = 𝐸
𝑃∗

𝑃
 يعكس األسعار األجنبية بداللة األسعار المحلية.  eيث ، ح

:P مستوي األسعار العام، و𝑃∗ .مستوي األسعار في البلد األجنبيE .سعر الصرف االسمي 

𝑅𝑒𝑅وبطريقة أخري  = 𝑒
𝑃𝑇

𝑃𝑁
أسعار السلع المحلية.  𝑃Nأسعار السلع القابلة للتجارة الخارجية. 𝑃Tحيث  

e .سعر الصرف االسمي 

 :نظرية تكافؤ القوة الشرائية

𝑅𝑒𝑅 = 𝐸
𝑃∗

𝑃
 ومن المعادلة يتم اشتقاق لوغريتم سعر الصرف الحقيقي. 

𝐿𝑛𝑅𝑒𝑅 = 𝐿𝑛(𝐸) + 𝐿𝑛(𝑃∗) − 𝐿𝑛(𝑃) 

∗eسعر الصرف التوازني: =
Pt

Pn
أسعار السلع  𝑃nأسعار السلع الداخلة في التجارة الخارجية. 𝑃t، حيث  

 م(.2006ف،غير داخلة في التجارة الخارجية)معرو

 Spot exchange rateسعر الصرف العاجل: 

وهو السعر الذي يتعلق بالتسليم المباشر حسب السعر المتفق علية وعادات السوق وكفاءة االتصاالت ويمكن 

 م(.2006أن يحدث تأخير زمن لمدة يومين بين سعر الشراء وسعر البيع)معروف،
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 Forward exchange rateسعر الصرف اآلجل :

بهذا السعر تبادل عملة دولة معينة بعملة دولة أخرى، حيث يتم التسليم في وقت الحق حسب السعر  ويقصد

يوما  أو أكثر من ذلك ويحدد سعر الصرف اآلجل وفقا   90-20المتفق علية، ويتراوح وقت التسليم بين 

 (.304، ص2006للصيغة الرياضية التالية)معروف،

sf1 = 𝐶𝑐
𝑟2 − 𝑟1
1 + 𝑟1

+ 𝐶𝑐 

 حيث :

Cc  ، سعر الصرف العاجل𝑠𝑓1 ،سعر الصرف اآلجل𝑟1  ،سعر الفائدة في البلد المحلي𝑟2  سعر الفائدة في

 البلد األجنبي.

 

 The real exchange rateسعر الصرف الحقيقي:

، قد ال يعطي صورة كاملة عن nominal exchange rateإن حدوث تغيير في سعر الصرف االسمي 

مدي التغيير الذي يحدث في القدرة التنافسية الدولية للبلد موضع االهتمام.علي سبيل المثال، إذا حدث 

في القيمة االسمية للعملة بمعدل أقل من نسبة ارتفاع مستوى األسعار قياسيا  إلي  depreciationانخفاض 

سية للدولة المعينة، قد تميل إلي االنخفاض بالرغم من حدوث الوضع في دولة أخرى، فانه القدرة التناف

انخفاض في سعر الصرف االسمي.ويُستخدم مفهوم سعر الصرف الحقيقي للتوافق مع هذا النوع من 

 بالصيغة التالية: Qالمشاكل. ويتم حساب سعر الصرف الحقيقي 

𝑄 = 𝑆(𝑃∗

𝑃⁄ ) 

ومعني ذلك، أن سعر الصرف الحقيقي هو عبارة عن سعر الصرف االسمي مرجحا  بمستويات األسعار 

النسبية )وهناك مقاييس أخرى عديدة يمكن استخدامها ومن بينها مستويات األجور النسبية(. لذلك، إذا كان 

سعار الصرف االسمي معدل التضخم في الدولة المعينة أسرع من نظيرة في دولة أخرى، فينبغي أن يرتفع 

في  appreciationيعد ارتفاعا    Qمن اجل تثبيت سعر الصرف الحقيقي.وجدير بالذكر أن الهبوط في 

يؤدي إلي زيادة  Qسعر الصرف الحقيقي يقلل من التنافسية الدولية للبلد موضع االعتبار، بينما االرتفاع في 

 (.2007د ماكدونالد،رونال–التنافسية الدولية لذلك البلد)سي بول هالوود 
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 أنواع سعر الصرف السائدة:

 Fixed Exchange Rate سعر الصرف الثابت

م، حيث التزمت كل الدول األعضاء في صندوق النقد الدولي 1971 عمل هذا النظام بكفاءة عاليه قبل عام

. ويتم بإيداع قدر محدد  من عمالتها الوطنية في حساب احتياطي طرف الصندوق )صندوق األمانات(

( بعد SDRsإقراض الدول التي تواجه عجز في ميزان مدفوعاتها ، كما تم طرح حقوق السحب الخاصة )

في ظل هذا النظام تحتفظ الدولة بسعر .)محمد دهب كباده ) 1971 انهيار نظام بريتون وودز بعد العام

عملة كل دوله مقابل الدوالر صرف محدد حيث تقوم البنوك المركزية ببيع وشراء العمالت ويتم تحديد قيمة 

، ويكون البنك المركزي على استعداد للتدخل في أي وقت للتحكم في العرض والطلب للمحافظة على قيمة 

وفي ظل نظام سعر الصرف الثابت يمكن للدولة أن تخفض سعر  عملته واستقرار سعر الصرف.

خيرة أحد العوامل التي ساهمت في صرفها.وتعتبر أسعار الصرف الثابتة والمربوطة خالل السنوات األ

م، وكذلك أزمة تايالند واندونيسيا وكوريا الجنوبية في 1994 حدوث األزمة المالية في المكسيك في عام

أما الدول التي لم تقم  م.2000م واألرجنتين وتركيا في عام1998 م، روسيا والبرازيل في عام1997 العام

م فقد 1998 وب أفريقيا وإسرائيل والمكسيك وتركيا في عامبربط أسعار الصرف بعمالت أخرى مثل جن

تمكنت من تجنب حدوث األزمات. ويؤخذ على هذا النوع من سعر الصرف أن احتفاظ الدولة بسعر صرف 

 التضخم قد تؤدي إلى أن يكون سعر عملتها أعلى من السعر الفعلي ثابت لفترة طويلة مع زيادة معدالت

(over-valued).  ن االحتفاظ بسعر أعلى للعملة من السعر الفعلي يؤدي إلى تزايد االختالل في وعليه فإ

التوازن الخارجي، ولمعالجة االختالل تلجأ الدولة إلى سياسة تخفيض سعر الصرف كما تلجأ الستخدام 

ب محمد ده (احتياطاتها من العمالت األجنبية أو االقتراض من الخارج لسد الفجوة بينالصادرات والواردات

 االقتصادي(. األداء علي وأثرها كباده، سياسات سعر الصرف

 

 : سعر الصرف المعدل

م بتغيير أسعار صرف عمالتها، حيث تم انتهاج هذاالنظام والذي 1960 قامت البنوك المركزية في عام

بموجبه تمكنت البنوك المركزية أن تتدخل وتعدل سعر صرف عمالتها إذا اتضح أن ذلك السعر ليس هو 

 م(.2006السعر الواقعي أو سعر التوازن)معروف،

 Exchange Rate Managed Floating سعر الصرف المرن المدار :
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ظهر هذا النظام في بداية عقد السبعينيات بعد انهيار نظام سعر الصرف المعدل، حيث تحولت معظم الدول 

بحيث إذا انخفض الطلب على  سعر الصرف وفق عوامل العرض والطلب،فيه إلى هذا النظام. والذي يحدد

 م(.2006الدوالر األمريكي ينخض سعر الصرف تلقائيا بصورة مرنة التدخل فيها وبشكل مدار)معروف،

 سعر الصرف الزاحف :

هذا النوع يسود في الدول التي تعاني من معدالت تضخم مرتفعه، وهناك محددات مختلفة لتحديد الزحف 

معدل التضخم وما سيكون عليه في المستقبل. حيث يتم تحديد حدود  مثل الزحف في الماضي وما كان عليه

دنيا وحدود عليا لتضييق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والسوق 

 م(.2006الموازي)معروف،

 أنظمة الصرف :

 Gold Standard(1914-1870قاعدة الذه : )

بأسعار ثابتة مقَومة بالذهب. وتكون كل  وفي ظل قاعدة الذهب،تم تحديد القيمة الخارجية لكل العمالت

البنوك المركزية مستعدة لبيع وشراء أي كمية من الذهب عند سعر محدد بعملتها المحلية. وحيث إن الذهب 

كان هو المعيار السائد الذي تم علي أساسة تحديد قيمة كل العمالت وتثبيتها، فإنه يحافظ علي معدالت 

وال تحدث تقلبات إال في حدود صغيرة جدا عن تلك القيم .ويتم تحديد نافذة التبادل بين العمالت المختلفة 

التقلبات بتكاليف شحن الذهب. ولكي تكون قادرة علي تحويل عمالتها بالذهب، فإن البنوك المركزية يجب 

أن تحتفظ باحتياطي من الذهب، ومن ثم فإن الذهب كان هو األصل الرسمي لالحتياطي.)محمد إبراهيم 

 م(.2007ون،وآخر

 .Bretton Woods( 1973-1944بريتون وودز)

وفقا التفاقية تم التوصل إليها بعد الحرب العالمية الثانية تم تبنيها من دول الحلفاء في بريتون وودز في 

فإن الذهب لم يعد هو المعيار األساسي لقياس قيمة العمالت وتم إحالله  New Hamshireنيوهامشير

لذي أصبح محور النظام الحديث. كل العمالت تم ربطها بالدوالر عند سعر ثابت . بالدوالر األمريكي ا

ونظرا لكون الدوالر هو المحدد الرئيس الذي يتم به قياس وتثبيت العمالت االخري ، فإن ذلك يعني أن 

 العمالت ارتبطت معا. 

أن يحتفظ باحتياطي  وللحفاظ علي سعر صرف ثابت بين عملة ما والدوالر، يتحتم علي أي بنك مركزي

رسمي من الدوالرات . وهذا االحتياطي يتم استخدامه في حالة حدوث أي زيادة في الطلب علي الدوالر، 

مما يضع ضغوطا علي الحد األقصى لسعر الصرف . وهذا الدعم يقود إلي االستنفادة من االحتياطي 

ولذا فإن الدوالر األمريكي كان بمثابة الرسمي. ويتم تراكم الدوالرات في االحتياطي عند زيادة العرض.
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المحدد العام للنظام ، وكذلك عملية االحتياطي الرسمي. وحيث إن كل الدول كانت تتدخل في أسواق سعر 

الصرف المحلية بالدوالر لكي تحافظ علي سعر صرف عملتها ثابتا في مواجهة الدوالر، فإن الدوالر هو 

.وأخيرا ولكي يتمكن البنك المركزي في أي دولة من بيع  intervention currencyأيضا عملة التدخل 

وشراء الدوالرات في أسواق عمالتها، فيجب أن تكون هناك أسواق عملة خاصة لكل عملة . ومن ثم يحتفظ 

األفراد والمؤسسات الخاصة عبر العالم بحسابات دوالريه في بنوكهم التجارية، ومن ثم يكون هناك كم كبير 

 ت المحتفظ بها خارج الواليات المتحدة األمريكية.من الدوالرا

ومما ذكر سابقا فمن مسؤوليات البنوك المركزية غير الدوالرية ، أن تحافظ علي أسعار صرف عمالتها 

ثابتة بالنسبة للدوالر. ومن ثم تأخذ الواليات المتحدة موقفا سلبيا ، ويتم تثبيت سعر صرف الدوالر نظرا الن 

مرتبطة بها. لذا لو أن الواليات المتحدة حققت عجزا )أو فائضا( في ميزان مدفوعاتها ، كل الدول األخرى 

فإنه يجب علي البنك المركزي األوروبي والياباني شراء )وبيع( الدوالرات لكي تمنع عمالتها من زيادة )أو 

بعينيات ، ترتب علي انخفاض( قيمتها بالنسبة للدوالر. وتجدر اإلشارة إلي أنه في الستينيات وبداية الس

حدوث عجز في الميزان التجاري األمريكي زيادة احتياطي البنك المركزي الياباني وبعض البنوك 

المركزية األوروبية من احتياطاتها ، مما أدى إلي تفاقم عدم تقبلها لهذا النظام . وفي المقابل، فإن الواليات 

تها علي تغيير سعر الصرف بالنسبة للدوالر)محمد المتحدة كانت غير راضية عن النظام نظرا لعدم مقدر

 م(.2007إبراهيم وآخرون،

 

 Flouting exchange rateنظام سعر الصرف المتغير أو المعًوم 

جاءت اتفاقية بريتون وودز لتوقف تحويل العمالت إلي ذهب فيما عدا الدوالر األمريكي حيث خرجت     

وقد استمد الدوالر األمريكي هذا الدور كعملة رئيسة في العالم  انذاك الواليات المتحدة من قاعدة الذهب.

تحدد علي أساسها باقي العمالت الدولية من قوة وحجم االقتصاد األمريكي في العالم.إال أنه في الستينيات 

بدأت تظهر قوى اقتصادية كبرى في أوربا الغربية وخاصة ألمانيا الغربية إضافة إلي اليابان وأصبحت 

الواليات المتحدة في زعامة العالم اقتصاديا . وبدأ االقتصاد األمريكي يعاني من العجز في ميزان تنافس 

المدفوعات خاصة في تعامله مع هذه الدول. وتبع ذلك ضعف الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسة  في 

طالبون بتحويل ما بحوزتهم من العالم كالمارك األلماني  والين الياباني ، وبدأ المتعاملون  مع أمريكا ي

دوالرات  إلي ذهب حتى أصبحت موجودات في أمريكا من الذهب ال تغطي حجم الدوالرات التي توجد 

م  يقضي 1970خارج أمريكا. هذه الصعوبات أدت إلي أن الواليات المتحدة األمريكية تتخذ قرارا  في عام 

القضاء علي اتفاقية بريتون وودز وانتهى عصر سعر بوقف تحويل الدوالرات إلي ذهب . وبهذا القرار تم 

م  أعلنت معظم دول أوربا والواليات المتحدة األمريكية تعويم عمالتها. 1973الصرف الثابت . ففي عام 

وهذا يعني أن سعر صرف العمالت يتحدد علي أساس العرض والطلب علي العملة وهو نظام سائد إلي 
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ميا  من أخبار تذبذب   قيمة الدوالر مقابل العمالت الرئيسة في العالم وقتنا الحالي.ولعل ما نالحظه يو

كالمارك األلماني والين الياباني والجنيه اإلسترليني له دليل علي عدم وجود سعر ثابت للدوالر.وإنما يتحدد 

لداخلي ، السعر نتيجة للعرض والطلب عليه.وهذا بدوره يعتمد علي عوامل عديدة من أهمها : قوة االقتصاد ا

 م( .2000وحجم تعامالته الخارجية ، وموقف ميزان المدفوعات، وسعر الفائدة)فائز إبراهيم،

 أسعار الصرف المعومة.. الفاق المستقبلية والخبرة الماضية:

FLOATING Exchange RATES : PROSPECTS AND RETROSPECT 

-Pegged الصرف المثبت القابل للتعديلخالل السنوات الطويلة لما يسمي حقبة ابريتون وودز لسعر 

But-Adjustable ل كثير من كبار االقتصاديين النقديين بالقول و،حا1973-1945ا أي خالل الفترة

بضرورة السماح بتعويم أسعار الصرف. ولكن الشئ الذي أصبح جليا  هو، أنه حينما تم السماح بتعويم 

الخاصة بوجود فعالية أكبر لنظم تعويم أسعار  ، كانت جميع التنبؤات1973أسعار الصرف في عام 

الصرف خاطئة تماما  بكل بساطة، وقد كان األمر كذلك، ألن نظرية تعويم سعر الصرف مازالت في حالة 

نبني عليها تنبؤات تتسم بالقوة. ومن المحزن أنه بعد مرور ما يزيد عن عقدين  بدائية جدا  ومن الصعوبةأن

رونالد –،)سي بول هالوود  توحيدلسعر الصرف تقدم نتائج تطبيقية متسقةمن الزمان ال توجد نظرية 

 (.2007ماكدونالد،

هناك ستة أسانيد قُدمت لصالح أسعار الصرف 

 (Fridman1953,sohmen1961,Johnson1970) المعُومة

 بإيجاز ، ونتائج اختبارها عبر الزمن:  نذكر هذه النتائج

لسعر الصرف الحقيقي، فان التغيرات في سعر الصرف االسمي ، يمكن كما سبق أن رأينا عند مناقشتنا  /1

أن تلغي األثر الناجم عن الفروق في معدالت التضخم الوطنية علي القدرة التنافسية للدول المعنية. فإذا 

بالنسبة لمستوي  p ( ثابتة )سعر الصرف االسمي(، فان االرتفاع في مستوى األسعار المحلية eكانت)

يؤدي إلي ارتفاع سعر الصرف الحقيقي، ويقلل من القدرة التنافسية للدول محل  ألجنبيةاألسعار ا

االعتبار)مع مالحظة أننا نترك جانبا  الفروق في معدالت نمو اإلنتاجية(. وهناك آثار اقتصادية خطيرة يمكن 

يقي إلي مستواه،  من أجل استعادة سعر الصرف الحق deflation أن تصيب الدولة عندما تمر بفترة انكماش

ولكن في ظل أسعار  employment والتوظيفoutput  فقد يحدث انخفاض في كل من مستوى الناتج

( سيلغي من حيث المبدأ، المعدل e الصرف المرنة، فان حدوث انخفاض في سعر الصرف)ارتفاع في

رة. لذلك، هناك ادعاء بأنه إذا المرتفع للتضخم المحلي، وبالتالي يمكن تجنب اآلثار االقتصادية الحقيقية الضا

تم السماح بتعويم أسعار الصرف، ومع التجرد من العوامل األخرى التي يمكن إن تؤثر علي التنافسية 

وبعد مرور عقدين من الزمان علي تطبيق أسعار  الدولية، فان سعر الصرف الحقيقي سوف يكون ثابتا .
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مة ، فان الدالئل التطبيقية تتناقض التي أشارت إليها النظرية. فقد كانت  مع التوقعات الوردية الصرف المعو 

أسعار الصرف الحقيقية أبعد ما تكون عن الثبات في المدى القصير . وفي المدى الطويل، وحتى السماح 

فان  1989في عام  De Grauwe بوجود فروق دولية في معدالت نمو اإلنتاجية،  وطبقا لما أشار إليه

ة للدول التجارية الرئيسة لم تظهر اتجاها نحو العودة إلي المستويات التي يمكن أن أسعار الصرف الحقيقي

 تحقق حسابات جارية قابلة لالستمرار.

إن أسعار الصرف المثبتة والقابلة للتعديل، كانت تشهد تغيرات في شكل قفزات كبيرة فقط لمرة واحدة،  /2

يل المثال تخفيض قيمة الجنيه اإلسترليني عام )علي سب Crisis وعادة ما يكون ذلك في حالة األزمة

(. وعلي النقيض ،  نجد أن مؤيدي أسعار الصرف المعومة ، يدعون أنه إذا لم يتدخل البنك 1967

ومرة أخري  المركزي، فان أسعار الصرف المرنة سوف تتغير ببطء، وبسالسة، وبشكل يمكن التنبؤ به.

عندما  1999وعام  1973تتهاوي وتتأرجح .وكذلك بين عامي  وجدنا مثل هذه التوقعات التي تبعث األمل

تم السماح بتعويم سعر الصرف بين الين الياباني والدوالر األمريكي فقد حدثت تغييرات كبيرة في أسعار 

كانت هناك تقلبات كبيرة في  1998الصرف مرة كل عام في المتوسط تقريباَ. علي سبيل المثال في عام 

والر، في فترة الشهور الثالثة التي سبقت أكتوبر من ذلك العام، حيث ارتفعت قيمة الد سعر صرف الين/

في الشهور   %13.2% مقابل الدوالر األمريكي، وكان ذلك عقب حدوث انخفاض بنسبة 19الين بنسبة 

 الستة التي سبقت يوليو في نفس العام.

د الدولة عن الصدمات القادمة من الخارج، كان من المتوقع أن تقوم أسعار الصرف المع ومة بعزل اقتصا /3

علي سبيل المثال، حدوث انخفاض في الدخل األجنبي والطلب علي الواردات . وفي هذه الحالة نجد إن سعر 

الصادرات. ومن ناحية أخرى ، نجد أن  الصرف يشهد انخفاض في قيمته، ويؤدي ذلك إلي استقرار حجم

لدي الدول الصناعية  gross domestic product لي اإلجمالياإلرتباط بين معدالت نمو الناتج المح

م عند السماح بتعويم أسعار 1973الرئيسة، قد اتجهت إلي الزيادة بدال  عن االنخفاض، وذلك في الفترة منذ 

، 1974-1973الصرف. وهناك عدة تفسيرات ممكنة لهذه الظاهرة، من بينها صدمة أسعار النفط في 

لت معظم الدول الصناعية تقريبا  بشكل متشابه.ولكن يوجد أيضا تفسير نقدي ، والتي طا1985-1986

إن الدول ليس في وضع   لسعر الصرف ، حيث أصبحت حركات أسعار الفائدة غير مستقرة، حيث

 فيما يتعلق بأسعار الصرف الحقيقية. indifferent سواء

تمكين الدولة من تطبيق سياسة نقدية  توقع أنصار أسعار الصرف المعومة إن يؤدي هذا النظام إلي /4

مستقلة. إن تعويم سعر الصرف يؤدي إلي التخفيف عن كاهل البنك المركزي للتدخل في سوق الصرف 

األجنبي، وهو ما يترك له سلطة كاملة للتحكم في األصول والخصوم، ومن ثم المعروض النقدي المحلي 

في خصوم البنك المركزي للبنوك التجارية مثل  exogenous )ويؤدي ذلك إلي ترك التغيرات الخارجية

، كما اشرنا  ومن ناحية أخرى .money multiplier التغيرات في التعويم وفي مكونات مضاعف النقود



125 
 

عاليه، فقد تحولت السياسات النقدية الوطنية لتصبح غير مستقلة بالكامل. فالتغيرات التي تحدث في 

َ ، والي حركات حادة في المعروض النقدي األجنبي، يمكن أن  تؤدي إلي تدفقات كبيرة لرأس المال دوليا

أسعار الصرف االسمية والحقيقية. وحيث أن سعر الصرف الحقيقي علي هذه الدرجة من األهمية )وربما 

بدرجة معتدلة( ، فان الحكومات والبنوك المركزية لم تكن   يكون أكثر األسعار أهمية في اقتصاد مفتوح

للسماح لسوق متحرر من القيود بأن يحدد هذا السعر المهم . لذلك، وحتى يمكن منع التقلبات  استعدادى عل

الكبيرة والضارة في سعر الصرف الحقيقي، فقد كان لزاما  علي السياسة النقدية للدولة، أن تتعايش مع 

النقدي  المثال نجد إن التوسع الضغوط المحددة بشكل خارجي علي سعر الصرف الحقيقي.علي سبيل

 األجنبي قد يحتاج إلي أن يالزمه توسع نقدي محلي من أجل إيقاف االرتفاع في سعر الصرف الحقيقي.

تؤدي أسعار الصرف المعومة إلي تحقيق التوازن دائما في ميزان المدفوعات دون تدخل من جانب  /5

ات الجمركية ، وتطبيق البنك المركزي، األمر الذي يساعد علي إزالة الضغوط المطالبة بفرض التعريف

من أشكال القيود علي التجارة الخارجية الدولية. وفي حقيقة األمر ،   نظام حصص االستيراد، وغير ذلك

كانت اختالالت الحساب الجاري في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين أكبر منها في أي فترة أخري بعد 

 voluntaryتطبيق نظام القيود االختيارية علي الصادراتالحرب العالمية الثانية، ومع التزايد الكبير في 

export restraints  واشتعال حروب حصص االستيراد التي اصطلح علي تسميتها احروب ،

ا ، لم يحدث أي تقدم ملحوظ في السياسة التجارية عن طريق تحرك أسعار الصرف banana warsالموز

 المعومة.

خالل الفترة التي سبقت السماح بتعويم أسعار الصرف  يمكن االستغناء  كان هناك اعتقاد ، أيضا  ، بأنه /6

عن االحتفاظ باحتياطيات الصرف األجنبي عند إتباع نظام التعويم، وبالتالي يمكن تحقيق قدر كبير من 

. فهذه االحتياطيات يمكن استثمارها في شكل أصول رأسمالية Social savingsاالدخار االجتماعي

مكن إنفاقها علي تحسين مستوى االستهالك(. إال إن مثل هذه التوقعات لم تتحقق علي النحو حقيقية)كما ي

المنشود، وقد اتجهت احتياطيات الصرف األجنبي إلي الزيادة إلي مستويات أكبر مما كانت علية خالل فترة 

 (.2007رونالد ماكدونالد،–) سي بول هالوود  أسعار الصرف الثابتة

 السوق وأسعار الصرفتغيرات ظروف 

Changing Market Condition and Exchange Rates 

عندما تتقلب أسعار الصرف بحرية فإن القيمة السوقية لعملة دولة ما سوف ترتفع أو تنخفض استجابة للتغير 

في ظروف السوق ولكن ما هي العوامل الرئيسة التي تسبب التغير في أسعار الصرف؟)عبد الفتاح وعبد 

 (. م1987م،العظي

 Exchange Rate Volatilityتقل  سعر الصرف



126 
 

كما سبق أن أوضحنا، فإن أحدي السمات الرئيسة للتجربة المعاصرة مع تعويم أسعار الصرف،كانت تتمثل 

السوق، ويري بعض  في تقلب أسعار الصرف، وعلي وجه الخصوص ، تقلباتها بالنسبة لبعض معايير

. يمكن النظر إلي التقلبات الراهنة في excessively volatile فرطةالمعلقين أنها قد شهدت تقلبات م

 أسعار الصرف من أربعة زوايا مختلفة هي:

. علي سبيل المثال ، فقد on a historical basis أوال: كانت أسعار الصرف متقلبة علي أساس تاريخي

ل الدوالر األمريكي، وعلي مقاب   Group of 7زادت تقلبات أسعار صرف عمالت الدول الصناعية السبع

م)جزء من تطبيق 1970-1961% في فترة من 0.20أساس المتوسط الشهري كانت التقلبات قد زادت من 

 م.1983-1974% في فترة من 1.18نظام بريتون وودز( إلي 

 fundamental ثانيا :كانت أسعار الصرف متقلبة بالنسبة لما يطلق علي المحددات الرئيسية

determinants  مثل المعروض النقدي، مستويات الدخل مستويات األسعار وتوازن الحساب الجاري. وقد

(. أن السمة التي أظهرها هذا الجدول هي إن أسعار الصرف أكثر 1تم إيضاح هذا األمر في الجدول رقم )

النظر عن  تقلبا عن المحددات الرئيسية، مثل أسعار السلع والمعروض النقدي )وكان هذا األمر حقيقيا بغض

المؤشر الذي تم اختياره للتعبير عن أسعار السلع أو مقياسا لمعروض النقدي(، ولكنها أظهرت مقدار تقلب 

وقد تم التعبير  (government debtمماثل لما شهدتها أسعار األصول المالية األخرى مثل الدين الحكومي)

نوع من التقريب، بإعتبارها تعبر عن مقلوب عنه بمعامالت التغاير لمعدالت الفائدة علي أذون الخزانة ك

 سعر هذه األذون(.

التنبؤ به من خالل الزيادة المدفوعة علي سعر   أخيرا : كانت أسعار الصرف متقلبة بالنسبة للتغير الذي تم

الصرف  اآلجل . ويمكن أن نشير إلي أن العالوة المعطاة علي السعر األخر غالبا  ما نشير إلي وجود اتفاق 

في األسواق بالنسبة لسعر الصرف المتوقع الذي سوف يسود في الفترة المستقبلية. ولكن  Consensusمعا

عند تمثيل العالوة اآلجلة بيانيا يتضح أنها ثابتة تقريبا  )وتدور حول الصفر(، بينما التغير الحقيقي في سعر 

كبيرا  من حجم التغير في سعر الصرف يكون علي درجة مرتفعة من التقلب، وهو ما يشير إلي أن قدرا  

الصرف غير قابل للتنبؤ به)ويبدو هذا األمر صحيحا  بغض النظر عن العملة المختارة()جون 

 (.م1987،هدسون

 لسعر الصرف في السودان  التطور التاريخي

( سوقين لسعر الصرف تشمل السوق الرسمية التي يتم التعامل  2004-1956 شهد السودان خالل الفترة )

عبر النوافذ الرسمية كالبنوك وصرافات النقد األجنبي. والسوق الموازية والتي تتم فيها عمليات البيع 

والشراء عبر الجهات غير الرسمية كتجار العملة والسماسرة وغيرهم من المضاربين في أسعار 
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ان ظهرا في العمالت.باإلضافة إلى نوعين من األسواق أال وهما السوق الرسمي والسوق الموازي الذ

 م .1979-1956 م والذين لم يكن لهما وجود من قبل خاصة في الفترة1979 السودان في عام

 (: م1978 – 1956 سعر الصرف للفترة ) /1

شهدت تلك الفترة استخدام سعر الصرف الثابت حيث كان يقوم بنك السودان المركزي ببيع وشراء العمالت 

بنك السودان فإنه يكون على استعداد للتدخل في أي وقت من ناحية  األجنبية وإذا لم يكن البيع عن طريق

العرض والطلب ليمنع تغيير سعر عملته عن المستوى المحدد لها. وأستمر التعامل بهذا النظام في السودان 

 م.1978 منذ إصدار الجنيه السوداني وحتى عام

 م(:1984 – 1979سعر الصرف خالل الفترة ) /2

م تم تعديل الئحة التعامل 1979 استخدام أكثر من سوق واحد لسعر الصرف، ففي عامشهدت هذه الفترة 

 م وتتمثل سماتها األساسية في األتي :1979 بالنقد األجنبي للعام

 حرية حيازة إدخال وإخراج النقد األجنبي دون قيود. أ/

 ون قيود.السماح للمقيمين بفتح حسابات بالنقد األجنبي تتم تغذيتها واستخدامها د ب/

 التعامل من خالل سوقين : سوق رسمي وسوق موازي وحدد لكل سوق موارده واستخداماته. ج/

باإلضافة إلى ذلك تم إصدار عدة قوانين ومنشورات تنظم التعامل بالنقد األجنبي . كذلك شهد  د/

يل سعر م استخدام سعر الصرف المعدل والذي بموجبه تمكن بنك السودان المركزي من تعد1979 عام

العملة خاصة في حاالت اكتشاف أن ذلك السعر ليس هو السعر الواقعي أو السعر التوازني حيث ظل سعر 

للدوالر الواحد في السوق الرسمي منذ  جنيه1.30 صرف الجنيه السوداني مقابل الدوالر ثابتا  في حدود

م وقد أستمر السعر 1983 مم وتم إلغاء السعر الموازي وأستعيض عنه بالسعر الحر في العا1982 عام

 م.1984 جنيه للدوالر الواحد حتى العام 1.30 بـ

 م (:1989  - 1985 / سعر الصرف خالل الفترة )3

جنيه للدوالر الواحد واستمرت  2.50 ليصبح %48 م تخفيض السعر الرسمي بنسبة1985 تم في عام

لتعلن أسعار الصرف المختلفة م حيث تم قيام سوق الموارد 1986 سياسة التخفيض لسعر الصرف حتى

بواسطة لجان متخصصة يتم من خاللها توزيع الموارد المتاحة من النقد األجنبي على استخداماته المنظورة 

م 1986 جنيه للدوالر بنهاية عام 4.90 وغير المنظورة. وواصل سعر الصرف في االنخفاض حتى بلغ

م تم تخفيض السعر الحر 1988 ي العامم ف1987 بنهاية عام %45وتم تخفيض سعر الصرف بنسبة

 . %62 بنسبة
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 ( : 1996– 1990 / سعر الصرف خالل الفترة )4

( إلى أن تم تحرير سعر الصرف وتعويمه  1996 – 1990 استمرت سياسة التخفيض خالل العامين )

 م كجزء من سياسات اإلصالح االقتصادي1992 بتبني سياسات التحرير االقتصادي في مطلع فبراير

التي انتهجها السودان في تلك الفترة، والتي هدفت إلى معالجة المشكالت التي تواجه ميزان المدفوعات 

وإعطاء قيمه واقعيه للجنيه السوداني مقابل العمالت األجنبية حيث شهدت تلك الفترة إتباع نظام سعر 

الصرف للجنيه وفي هذا اإلطار تم توحيد سعر  ( .Floating Exchange Rateالصرف العائم )

السوداني وألغى نظام السوق الرسمي واألسواق المصرفية الحرة وأستعيض عنهما بأسواق حرة موحده 

 للتعامل بالنقد األجنبي.

إضافة إلى ذلك تم توحيد وتعويم سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العمالت الحرة، وأصبح يحدد وفق 

 .السوق من واقع طلب العمالت األجنبية  عوامل

لالقتصاد السوداني استعاد السودان سمعته المالية والمصرفية وعلى   وفي ظل هذه السياسة االنفتاحية

األجنبي من خالل إجراءات  هذا الصعيد يقوم البنك المركزي بالعمل على تطوير سوق المال والصرف

المال .   دفقات رأستنظيم وضبط السيولة المحلية لتحقيق االستقرار النقدي بدون وضع أي قيود على ت

م 1995 وفي إطار تحرير وتطوير سوق النقد األجنبي تم إنشاء عدد من شركات الصرافة عام

م تم تحديد السعر الذي 1996 وصدرت الئحة بتنظيم أعمالها وعالقتها مع بنك السودان وفي عام

ده بنك السودان تتعامل به البنوك وشركات الصرافة المعتمدة يوميا  بناءا على السعر الذي يحد

 المركزي.

 ( : 2001 – 1997 / سعر الصرف خالل الفترة )5

شهدت هذه الفترة استئناف عالقة السودان مع صندوق النقد الدولي وهي عالقة جزئيه بدون مساعدات 

ماليه من الصندوق وفي إطار التفاوض والتعاون من خالل البرامج التي تم االتفاق عليها تم اعتماد 

طريقه سعر الصرف الزاحف ومن أهم مالمح هذا النظام تحديد سعر صرف رسمي تتخذه التعامل ب

الدولة للتخفيض من قيمة عملتها بمقدار صغير أسبوعيا  أو يوميا  على حسب ما يقتضي األمر. باإلضافة 

ة إلى أنه وسيله لتعديل سعر الصرف، يتضمن تثبيت قيمة اسميه وتكون القيمة االسمية أكبر من القيم

الحقيقية وتتراوح في حدود معينه )جزء من المائة(. وهذه القيمة االسمية يتم تعديلها بصوره نظاميه 

 وتبعا  لصيغه معينه تحددها السلطات المختصة.

م فقد تميزت باالستقرار النسبي لسعر الصرف نسبة لتدعيمها 1998 – 1997 أما الفترة خالل العامين

استكمال سياسات التحرير االقتصادي وتمثلت تلك اإلجراءات في إلغاء ببعض اإلجراءات من أجل 

تحديد سعر الصرف من بنك السودان المركزي وتم السماح للبنوك التجارية للقيام بتحديد سعر الصرف 
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بناءا  على قوى العرض والطلب. على أن يقوم بنك السودان المركزي بإعداد متوسط ترجيحي للبنوك، 

م فقد استحدث بنك السودان المركزي آلية التدخل في سوق النقد األجنبي عن طريق 1999 أما في عام

شراء وبيع العمالت األجنبية من وإلى البنوك وشركات الصرافة عبر غرفة التعامل بالنقد األجنبي 

– 2000 وذلك لمقابلة طلبات العمالء لالستيراد. ومن أهم وأبرز التطورات التي شهدتها هذه الفترة )

م ( فيما يتعلق بسوق النقد األجنبي. تم إلغاء عدد من القيود المفروضة على التعامل بالنقد 2001 

األجنبي وتحرير سعر الصرف كما تم السماح لكافة فروع المصارف التجارية المعتمدة بمزاولة 

ورات بنك عمليات النقد األجنبي وفقا  للسياسات الداخلية التي تحددها إدارة المصرف المعني ومنش

 السودان المركزي.

 ( : 2004 – 2002 / سعر الصرف خالل الفترة )6

استخدم خالل هذه الفترة نظام سعر الصرف المرن المدار. تم باستهداف عرض النقود لتحقيق معدل 

نمو إيجابي للناتج المحلي اإلجمالي واستقرار المستوى العام لألسعار وفق البرنامج االقتصادي السنوي 

ق عليه مع صندوق النقد الدولي وأصبح سعر الصرف من ضمن األدوات التي تستخدم في إدارة المتف

 السيولة.

المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار السوداني  2002 واستهدفت سياسات النقد األجنبي لعام

فيه السعر واالستمرار في تحرير التعامل بالنقد األجنبي باإلضافة إلى تعديل الهامش الذي يتحرك 

وذلك حسب  %2 ثم إلى %1.5 إلى %1 ألتأشيري المعلن بواسطة بنك السودان المركزي من

م فقد استهدفت سياسات النقد األجنبي أيضا  المحافظة على 2003 مقتضيات حركة السوق. أما في عام

عزيز موارد استقرار سعر الصرف واالستمرار في تحرير التعامل بالنقد األجنبي. هذا باإلضافة إلى ت

النقد األجنبي بالمصارف والصرافات من خالل توفير بيع النقد األجنبي عبر نافذة البنك المركزي كما 

الالزمة إلدارة احتياطيات الدولة من النقد األجنبي وحصر وتسجيل رأس  تم وضع التدابير والترتيبات

ة قد شهدت استقرارا  نسبيا  في سعر المال األجنبي المستثمر. وعلى الرغم من أن الخمسة أعوام األخير

 أال أن الواقع العملي يشير إلى أن هناك عدة أنماط لسعر الصرف يمكن إيجازها فيما يلي: الصرف.

 ( سعر البنك المركزي: وهو الذي يتعامل به بنك السودان المركزي بيعا  وشراء في كل معامالته.1

المصارف إذ أن هناك حدود مرسومه لتحرك ( أسعار المصارف التجارية: وهي أسعار تحددها 2

 أسعار الشراء والبيع.

( السعر التأشيرى: ويتم احتسابه من واقع العمليات التي تتم في سوق النقد األجنبي بالبالد عن طريق 3

كل المتعاملين فيه عبر المصارف والصرافات وما بين المصدرين والمستوردين وبنك السودان 
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حول السعر التأشيري ألغراض إدارة سعر الصرف بواسطة بنك  %1 قدرهالمركزي وفي نطاق 

 السودان.

( أسعار شركات الصرافة: ويتم تحديدها بناءا  على مؤشرات السوق وأسعار صرافات المصارف 4

 وأسعار البنك المركزي.

في حالة  ( أسعار السوق الموازي: وهي تشكل أفضليه بالنسبة للبائعين وملجأ هام ورئيسي لألجانب5

الطلب و عدم الحصول على احتياجاتهم عن طريق الشراء من القنوات المصرفية. ويتكون السوق 

الموازي من التحويل من حساب لحساب والتعامل خارج القنوات الرسمية, وهنالك عدة آثار سالبه 

صاديه من غير مبررات اقت تنطوي تحت التعامل في األسواق الموازية منها تتغير أسعار الصرف

 منطقيه, األمر الذي يؤدي إلى تقلبات في قيمة العملة الوطنية مقابل العمالت األجنبية األخرى.

 2004–2000 خالل الفترة أسعار صرف الدينار السوداني مقابل الدوالر المريكي (2-2جدول )

 السوق الموازي التأشيري البنوك التجارية بنك السودان العوام

2000 256.8 257.3 256.8 258.5 

2001 262.6 260.8 262.6 265.0 

2002 262.2 266.2 262.2 268.0 

2003 263.0 261.9 263.0 264.0 

2004 251.7 260.7 256.7 262.5 

 المصدر بنك السودان المركزي وإحصائيات من المصارف التجارية

صرف الدينار السوداني مقابل يتضح من الجدول أعاله أن هذه الفترة قد شهدت استقرارا كبيرا  في سعر 

الدوالر األمريكي ، حيث أن هناك فوارق طفيفة في أسعار الصرف لألسواق األربعة المذكورة أي يكاد 

يكون هناك توحيد في سعر الصرف ويعزى ذلك للسياسات والجهود التي بذلتها السلطات النقدية والمالية 

الحات االقتصادية والمالية من بينها استقرار قيمة خالل هذه الفترة والتي تهدف إلى مجموعه من اإلص

 العملة الوطنية.

م سياسة رفع قيمة الدينار 2004 ويالحظ انخفاض سعر بنك السودان المركزي لتبنيه في سبتمبر

السوداني مقابل الدوالر األمريكي نسبة لتحسن موقف االحتياطي بالنقد األجنبي وقد وصل سعر صرف 

 م .2005 بنهاية أكتوبر مقابل الدوالر 238.31السودانيالدينار 
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 م2014-2004سياسات النقد االجنبي خالل الفترة 

 2004سياسات النقد الجنبي 

تمشيا  مع سياسة التحرير في سوق النقد األجنبي وتفعيله وتوحيده وفي إطار سعي بنك السودان للوصول 

في سياسة النقد األجنبي علي   إجراء بعض التعديالت إلي سعر صرف مرن وحقيقي للدينار السوداني تم

 -النحو التالي:

تم التنازل للبنوك التجارية عن بعض المتحصالت غير المنظورة التي كان يتم شراؤها لصالح بنك  /1

السودان، وذلك لزيادة موارد غرف البنوك من النقد األجنبي، مثال لذلك تحويل مستحقات المقاولين 

دفوعة من الشركات األجنبية العاملة في مجال البترول والتي كان يتم تحصليها بواسطة بنك المحليين الم

السودان للبنوك التجارية والسماح لهم باستخدامها في االستيراد السلعي مرتبات األجانب ،نثريات السفر، 

 البيع للبنوك والصرافات، وأي استخدامات أخري يوافق عليها بنك السودان.

سماح للبنوك والشركات الصرافة بالبيع لشركات المالحة لتغطية التزاماتها الخارجية بالنقد األجنبي تم ال /2

لدفع إيجار السفن بعد إبراز عقد اإليجار وذلك توسيعا  الستخدامات موارد غرف التعامل بالنقد األجنبي 

 الصرف. بغرض الوصول إلي سعر صرف أكثر مرونة وللحد من التقلبات العابرة في سعر

تم توجيه المصارف باالستجابة الحتياجات عمالئها من النقد األجنبي لكافة مواردها أو بالشراء من بنك  /3

السودان،. وسيقوم بنك السودان بتوفير تلك الموارد شريطة أن يتم البيع للعمالء والجمهور بنفس السعر 

 الذي تم به الشراء من بنك السودان.

 %.2% بدال  عن 2.5ذي يتحرك حوله السعر التأشيري ليصبح / تم تعديل النطاق ال4

أن يقوم البنك بتحديد سعره باعتباره   /تقرر أن يكون السعر التأشيري منفصال  عن سعر بنك السودان علي5

 في سوق النقد األجنبي.  أحد المتعاملين

مية ببنك السودان حتى بلغت ما /وضع العديد من السياسات الناجحة لبناء قدر مناسب من االحتياطيات القو6

 % شهريا .4.7يعادل الحد الذي يغطي واردات 

بإنشاء وحدة إلدارة واستثمار االحتياطيات الرسمية،  9/10/2004بتاريخ  2004 /2/ لتنظيم العائد رقم 7

 م.2004ومارست أعمالها منذ نوفمبر 

 :2006سياسات النقد الجنبي 

، إلي المحافظة علي استقرار سعر الصرف بإتباع سياسة سعر 2006 هدفت سياسات النقد األجنبي للعام

 الصرف المرن المدار وتعزيز بناء احتياطيات النقد األجنبي الستكمال توحيد سوق النقد األجنبي وتحريره.
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 :2006فيما يلي استعراض ألداء سياسات النقد األجنبي للعام 

لحرة والخاصة بالنقد األجنبي والمقيدة بالعملة المحلية, وقد إزالة بعض القيود الخاصة بتغذية الحسابات ا /1

 سُمح للمصارف بتغذيتها بالمزيد من الموارد.

توجيه المصارف باستخدام حصيلة الصادر في كافة األغراض عدا التحويالت )النظيفة( والبيع  /2

تيراد وأن يتم التعامل في عملية باإلضافة للحسابات الحرة. أما في مجال االستيراد، فقد تم إلغاء حساب االس

 االستيراد مع الهامش مباشرة.

من النقد األجنبي بالمصارف والصرافات, كما تم التنازل عن   توحيد معاملة بنك السودان المركزي /3

موارد الشركات األجنبية العاملة في مجال استخراج الذهب والمعادن ليتم شراؤها لصالح المصارف 

 لصرافة بدال  عن بنك السودان.التجارية وشركات ا

إلغاء غرف التعامل بالنقد األجنبي بالمصارف والسماح لها بالبيع نقدا  في حدود مبلغ ال يتجاوز خمسة  /4

ألف دوالر, وقد تم أيضا السماح للمصارف وشركات الصرافة بالبيع لغرض التحويل للخارج بدون 

عادلها من العمالت األخرى, وبتغيير أسعار الصرف أكثر مستندات في حدود مبلغ ثالثة ألف دوالر أو ما ي

من مرة خالل اليوم الواحد مع ضرورة إعالنها للعمالء. كما تم السماح لشركات الصرافة ببيع أي مبالغ نقدا  

 بدون إبراز أي مستندات.

ات القطاع السماح لشركات الصرافة بالتعامل مع المقاولين األجانب المتعاقدين مع الحكومة ومؤسس /5

شركات الطيران األجنبية   العام, وكذلك السماح لها ببيع النقد األجنبي بغرض تحويل فوائض مبيعات

 العاملة للبالد.

وفي مجال سعر الصرف, سجل سعر صرف الدينار السوداني مقابل الدوالر األمريكي تحسنا  مستمرا  خالل 

دينار للدوالر الواحد في  202.48إلي  2005سمبر دينار للدوالر الواحد في دي 230.67من  2006العام 

 .2006نهاية ديسمبر 

 

 

 :2007سياسات النقد الجنبي 

إلي المحافظة علي استقرار سعر الصرف بإتباع سياسة سعر  2007هدفت سياسات النقد األجنبي للعام 

 جنبي وتحريره.صرف المرن المدار وتعزيز بناء احتياطيات واستكمال توحيد وتنظيم سوق النقد األ

 : 2007فيما يلي استعراضا  ألداء سياسات النقد األجنبي للعام 
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تم إجراء عدد من التعديالت في الضوابط المنظمة لعمليات النقد األجنبي بما يضمن وجود سياسة فعالة 

 وذلك علي النحو التالي:

وحظر تغذيتها بالمبالغ النقدية /السماح بفتح الحسابات الحرة بالنقد األجنبي بتحويالت من الخارج فقط 1

 .والمبالغ المشتراه من المصارف والصرافات والمبالغ المحولة أو المدفوعة من الحسابات الخاصة

 ./حظر الصرافات من البيع ألغراض االستيراد2

/السماح للمصارف بالبيع نقدا  للجمهور في حدود مبلغ عشرة ألف دوالر أمريكي أو ما يعادلها من 3

 .ت األجنبية األخرىالعمال

/إلغاء نسب الهوامش المحصلة علي االعتمادات الخاصة باالستيراد وترك للمصارف تحديد الهامش 4

 .المناسب حسب الجدارة االئتمانية للعميل

 .الحرة األخرى  /التحول من التعامل بالدوالر األمريكي إلي العمالت5

التحول من التعامل بالدوالر األمريكي إلي العمالت /تقديم النصح للمصارف وعمالئها للعمل علي 6

 .وذلك بغرض تفادي مخاطر التعامل بالدوالر األمريكي  األجنبية األخرى

/إلغاء شرط الحصول علي موافقة البنك المركزي المسبقة عند شراء المصارف التجارية العمالت 7

 .شرط أن يكون مصارف من الدرجة األولياألجنبية مقابل الدوالر من مراسليها بالخارج واإلبقاء علي 

أما في مجال سعر الصرف, فقد ارتفع سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدوالر األمريكي من مبلغ 

 م .2007جنيه للدوالر بنهاية ديسمبر  2.0526إلي مبلغ  2006جنيه للدوالر بنهاية ديسمبر  2.0133

كل أساسي علي تنظيم وتطوير سوق النقد األجنبي بغرض م : ركزت بش2008سياسات النقد األجنبي للعام 

 :تحقيق األهداف التالية

 ./سعر صرف مرن ومستقر1

 ./بناء االحتياطات2

 ./ إدارة االحتياطات بما يساعد علي استقرار سوق النقد األجنبي3

 ./تفعيل سوق مابين المصارف4

ابط المنظمة لعمليات النقد األجنبي بما يضمن وفي سبيل تحقيق ذلك تم إجراء العديد من التعديالت في الضو

 :وجود سياسة فعالة. وقد شملت هذه التعديالت اآلتي
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إزالة بعض القيود علي تغذية الحسابات الحرة والخاصة بالنقد األجنبي والمقيدة بالعملة المحلية حيث  -

 .سمح للمصارف بتغذيتها

المصدرين لكافة اإلغراض المسموح بها السماح للمصارف باستخدام حصيلة الصادر المشتراه من  -

الستخدام الموارد األخرى بدال  عن استخدامها في أغراض محددة. كما تم السماح للمصارف بشراء 

( يوما لصالحها بدال  من شرائها 180حصيلة الصادر التي يتم استردادها بعد التاريخ المحدد لها )

 .لصالح البنك المركزي

نسبة لالستيراد عن طريق التسهيالت الخارجية وذلك لخفض تكلفة السلع تخفيض تكلفة التمويل بال -

 .المستوردة

 .السماح لشركات الصرافة بالعمل في مجال التحويالت الداخلية -

-توجيه المصارف وشركات الصرافة بتحديد الهامش بين سعر الشراء وسعر البيع للعمالت األجنبية ب -

 .من سعر الشراء 0.40% 

وشركات الصرافة بإخطار البنك المركزي بالتعديالت التي تطرأ علي أسعار توجيه المصارف  -

 .الصرف لديها خالل اليوم

وقد انعكست هذه التعديالت علي استقرار وأداء سعر الصرف حيث سجل متوسط سعر صرف الجنيه  -

عام جنيه في  2.0157مقارنه ب  2008جنيه خالل العام  2.091السوداني مقابل الدوالر األمريكي 

جنيه خالل  3.0140مقارنه ب  2008جنيه خالل عام  3.0969وسجل متوسط سعر اليورو  2007

 .2007عام 

 م :2010سياسات النقد الجنبي 

 ركزت بشكل أساسي علي تنظيم واستقرار وتطوير سوق النقد األجنبي بغرض تحقيق األهداف اآلتية:

ج( إدارة االحتياطيات بما يساعد  /3 نقد األجنبيبناء االحتياطيات من ال /2 سعر صرف مستقر ومرن /1

 د( تفعيل سوق ما بين المصارف. /4 علي استقرار سوق النقد األجنبي

ولتحقيق تلك األهداف تم إجراء العديد من التدابير والتعديالت في اإلجراءات والضوابط المنظمة لعمليات 

 النقد األجنبي شملت األتي:

فتح الحسابات الجارية الحرة, حيث سمح بفتح حسابات جارية حرة بالنقد إزالة القيود عن إجراءات  -

يورو )فقط خمسة ألف  5,000 بمبلغ  األجنبي بشرط أن يكون الحد االدني لفتح الحساب الجاري الحر

يورو( أو ما يعادلها من العمالت األجنبية الحرة األخرى, وان يكون لصاحب الحساب تدفقات نقدية 

 .األجنبي مستمرة بالنقد

إلغاء كافة استخدامات الحسابات الجارية الحرة بالنقد األجنبي واالستعاضة عنها باستخدامات محددة  -

 .بدال  من استخدامها في كافة اإلغراض
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عدم السماح بإعادة تحويل المبالغ الواردة من الخارج لحسابات االدخار واالستثمار الخاصة باألفراد  -

 .األقل من تاريخ اإليداع واألجانب بعد مرور عام علي

 .تغذية واستخدامات الحسابات الخاصة واالستعاضة عنها بضوابط جديدة  إلغاء كافة ضوابط -

إلزام الصارف بشراء المبالغ المباعة من الحسابات الخاصة بالنقد األجنبي لصالح البنك المركزي بسعر  -

 .الصرف التجاري المنفذ للعملية

موافقة بنك السودان المركزي المسبقة بخصوص تحويل حسابات إلزام المصارف بالحصول علي  -

 .الجهات األجنبية المستثمرة من حسابات خاصة إلي حسابات جارية حرة

 .إصدار ضوابط جديدة الستخدام حصيلة المبالغ المضافة لحساب المقاولين المحليين -

 :تيإصدار ضوابط جديدة الستخدام حصيلة الصادرات غير البترولية وفقا  لال -

 .حصائل الصادر الناتجة عن تمويل العملية بواسطة المصرف يتم بيعها فقط للمصرف الممول -

حصائل الصادر المنفذة من مصادر تمويل أخرى تباع للمصرف المنفذ للعملية أو للمصارف األخرى  -

 .أو الستخدامها بواسطة المصدر نفسه لالستيراد

 .دةالسحب ألغراض السفر بموجب المستندات المؤي -

 .غير مسموح ببيع حصيلة الصادر لمستوردين آخرين -

السماح للمصارف باستخدام كل طرق الدفع لتنفيذ عمليات االستيراد للسلع األساسية ذات  -

األولوية)القمح، األدوية، األجهزة والمعدات الطبية،  مدخالت اإلنتاج الزراعي والصناعي، واآلالت 

راض االستثمار. أما بالنسبة للسلع األخرى فيتم استيرادها عن والمعدات الرأسمالية( واالستيراد ألغ

 Cash Against)والدفع ضد المستندات (Sight/Lcs) طريق خطابات االعتمادات المستندية إطالع

Document). 

إصدار خطابات الضمان بغرض االستيراد باستثناء حسابات الضمان البحري للبضائع   حظر -

 .المستوردة للسودان

)شركات, أفراد, ....الخ(   ع النقد األجنبي أو إجراء أي تحويالت للخارج لصالح المقيمينحظر بي -

 .بغرض استثمارات خارجية

أن تتم تسوية كافة المعامالت الداخلية بالعملة المحلية عدا المعامالت الخاصة باإليجارات وإقساط  -

ن المحليين المدفوعة من الجهات التامين للجهات األجنبية واستحقاقات شركات الطيران والمقاولي

 .األجنبية

أن يكون البيع لغرض السفر لكل من المملكة األردنية الهاشمية والجمهورية السورية وجمهورية مصر  -

دوالر أمريكي )فقط ألف دوالر أمريكي( أو ما يعادلها  1000العربية في حدود مبلغ ال يتجاوز 

 .بالعمالت األخرى
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علي الموارد واستخدامات النقد األجنبي بغرض جذب مزيد من الموارد تطبيق نسبة حافز الصادر  -

 .)للسوق المنتظم وتضييق الفجوة بين أسعار السوق المنظم والسوق الموازي)غير المنظم

 :2011سياسات النقد الجنبي 

ات سعر الصرف,وتشجيع الصادر  هدفت سياسات النقد األجنبي إلي االستمرار في المحافظة علي استقرار

غير البترولية، وترشيد الطلب علي النقد األجنبي وتوسيع شبكة مراسلي البنك المركزي, ولتحقيق تلك 

األهداف تم اتخاذ العديد من التدابير واإلجراءات والضوابط المنظمة لعمليات النقد األجنبي في مجال ترشيد 

 :االستيراد ومجال الموارد غير المنظورة وهي كالتالي

 :يد االستيراد تم األتيفي مجال ترش -

% لكل طرق الدفع باستثناء األدوية واألمصال 100/تحديد هامش االستيراد النقدي المدفوع بنسبة 1

البشرية والحيوانية ومدخالت اإلنتاج الزراعي والصناعي واالستيراد اآلجل الذي تكون فترته عاما  أو 

 .أكثر

الع والدفع ضد المستندات(، باستثناء السلع الضرورية / االستيراد فقط عن طريق خطابات االعتماد )إط2

 .واإلستراتيجية واالستيراد بغرض االستثمار

/وضع ضوابط لالستيراد من المناطق الحرة تلزم المستورد بتسوية عمليات االستيراد للسوق المحلي 3

 .بالعملة األجنبية

 .%45% إلي 40الليموزين من  / زيادة الهامش المسدد للبنوك مقابل استيراد عربات ومشاريع4

بناءا علي  91/2011/ / إصدار قائمة بالسلع المحظور استيرادها عممت علي كافة المصارف بتاريخ5

 .5/1/2011( بتاريخ 2قرار وزير التجارة الخارجية رقم )

للسلع  / إعطاء أولوية في تخصيص وتوفير موارد النقد األجنبي من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية6

الغذائية واألدوية والسلع الرأسمالية ومدخالت اإلنتاج الزراعي  الضرورية واألساسية، والتي تشمل المواد

 .يتم استيرادها من الموارد الذاتية للعمالء  والصناعي وما عداها

 بالتنسيق مع سلطات الجمارك وطباعتها بشكل جديد بعالمات (IM) /إعادة تصميم استمارة االستيراد7

 .تأمينية عالية لمنع التزوير وحفظ حقوق كافة األطراف

 

 

 :في مجال الموارد غير المنظورة تم التي -
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/ تقييد المبالغ المباعة بالنقد األجنبي من شركات الصرافة علي عمالئها بإغراض محددة تقتصر علي 1

دف تقنين الطلب علي النقد السفر, العالج, الدراسة, مصروفات األسر, وتحويل مرتبات األجانب, وذلك به

 .األجنبي ومنع تسربه للسوق الموازي

/ تقييد المبالغ المباعة بالنقد األجنبي ألغراض السفر بشركات الصرافة ليتم تسليمها بالمطار لمزيد من 2

 .الضبط

نتيجة   ي/ منع االستثمارات الخارجية التي يقوم بها المقيمون )شركات, أفراد, الخ( لحماية االقتصاد الوطن3

 .للظروف التي تمر بها البالد

وكذلك منع طرح  ,(cross listing) / منع طرح أسهم الشركات المسجلة في السودان للتداول خارجيا  4

 .أسهم الشركات األجنبية للتداول بالداخل

الخاصة /إصدار قرار بأن تتم تسوية كافة المعامالت الداخلية بالعملة المحلية باستثناء التسويات 5

باإليجارات والتأمين، ومستحقات شركات الطيران ومستحقات المقاولين المحليين واألجانب التي تدفع من 

 .الجهات األجنبية بالعمالت الحرة بغرض تخفيف الضغط علي سوق النقد األجنبي

درة لصالح / منع إصدار خطابات الضمان بالعملة األجنبية لمستفيدين بالداخل باستثناء الخطابات المص6

 .الحكومة وشركات البترول

 م :2012سياسات النقد الجنبي 

أستمر البنك المركزي في إتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار وانتهاج سياسة التصحيح المستمر في 

سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العمالت األجنبية بهدف التوصل إلي سعر صرف متوازن ومستقر, 

م ضمن حزمة اإلجراءات االقتصادية التصحيحية التي 2012ار الصرف في يونيو حيث تم تصحيح أسع

% إلي 4.77اتبعتها الدولة لتخفيف اآلثار السالبة النفصال دولة جنوب السودان . تم تعديل الحافر من 

 2.670% كما تم تخفيض سعر صرف البنك المركزي لمعامالت وزارة المالية واالقتصاد الوطني من 15

%, وبالمقابل انخفضت أسعار صرف الجنيه في السوق المنظم من 65بنسبة  4.398للدوالر إلي جنيه 

%, مما ساهم في تقريب 94جنيه للدوالر في المتوسط بنسبة  5.600جنيه للدوالر إلي حدود  2.881

 .الفجوة بين أسعار الصرف في السوق المنظم وأسعار الصرف في السوق غير المنظم

 . )2012بنك السودان المركزي  المصدر:تقارير)

 سياسة النقد الجنبي :
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هدفت سياسات النقد األجنبي إلي بناء احتياطيات من النقد األجنبي وترشيد استخداماته مع االستمرار في 

حرية التعامل به وتحرير المعامالت وإزالة كافة القيود علي حسابات النقد األجنبي, وذلك للوصول تدريجيا 

تقر تحدده عوامل العرض والطلب في سوق موحدة,وذلك من خالل انتهاج وتنفيذ حزمة لسعر صرف مس

المشاكل التي واجهت البالد بعد انفصال جنوب السودان وما صاحب ذلك من   من اإلجراءات لمعالجه

تحديات تمثلت في التوسع النقدي وفقدان جزء كبير من موارد النفط, ودعم السلع األساسية, والتوقعات 

لسالبة للمتعاملين المرتبطة بعدم اليقينية وانعدام الثقة في المصارف في ظرف شح او انعدام السيولة ا

)الكاش( , والحظر االقتصادي األمريكي والعقوبات االمريكية وادراج السودان في قائمة الدول الراعية 

وتزايد الفجوة بين أسعار وقد أدت تلك العوامل مجتمعة إلي انخفاض قيمة الجنيه السوداني  لالرهاب,

الصرف في السوق المنظم وأسعار الصرف في السوق غير المنظم. ولتحقيق أهداف سياسات النقد األجنبي 

قام البنك المركزي بتنفيذ حزمة من اإلجراءات التي أسهمت نسبيا في تخفيف حدة اآلثار السالبة, حيث 

 الجوانب التالية:  شملت اإلجراءات

 طل  علي النقد الجنبي: وتتمثل ذلك في الخطوات التالية :اوال : ترشيد ال

البنك المركزي ضخ النقد األجنبي للصرافات كليا وخفض النسبة المخصصة للمصارف بعد  أوقف /1

تصحيح أسعار الصرف, األمر الذي شجع المصارف والصرافات علي جذب موارد من النقد األجنبي بلغت 

 .م .2012مليون دوالرا بنهاية  121بالصرافات  مليون دوالرا 1,684  بالمصارف

البنك المركزي علي التنسيق مع الجهات ذات الصلة في ترشيد استخدامات النقد األجنبي من خالل   عمل /2

 ضبط الصرف في معظم البنود.

استمر البنك المركزي في ترشيد استخدامات النقد األجنبي لإلغراض غير المنظورة مثل السفر  /3

 الج, والدراسة بالخارج وغيرها. وقد أدي ذلك إلي انخفاض المبالغ التي تقوم ببيعها.والع

قام البنك المركزي بإنشاء نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد بين الجهات المعنية  /4

رسات غير )البنك المركزي, المصارف التجارية, إدارة الجمارك ووزارة التجارة(, وذلك درءا  للمما

 السليمة في مجال التجارة الخارجية والتي تسبب ضغطا  علي موارد النقد األجنبي.

نظم البنك المركزي التحويالت الخاصة بشركات االتصاالت وشركات الطيران وتحويالت العمل  /4

دولة األجانب. وذلك بمطالبة شركات االتصال بتحديد نسبة من أرباحها إلعادة استثمارها بالداخل, وج

 تحويالت شركات االتصال وشركات الطيران.

 ثانيا : موارد النقد الجنبي
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سعي البنك المركزي في التحرك الخارجي الستقطاب موارد نقد أجنبي, مما كان له األثر المباشر في زيادة 

لمركزي موارد النقد األجنبي وبالتالي المساهمة في تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف. كما قام البنك ا

لتصبح شهرا  بدال  عن شهرين. كما تم تحديد فترة  بتعديل فترة استرداد حصيلة الصادر بالنسبة لالعتماد

 شهر واحد فقط لالحتفاظ بحصيلة الصادر بحساب الصادر.

 ثالثا : استقرار سعر الصرف

التصحيح المستمر في أستمر البنك المركزي في إتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار وانتهاج سياسة 

سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العمالت األجنبية بهدف التوصل إلي سعر صرف متوازن ومستقر، 

م ضمن حزمة اإلجراءات االقتصادية التصحيحية التي 2012حيث تم تصحيح أسعار الصرف في يونيو 

 اتبعتها الدولة لتخفيف اآلثار السالبة النفصال دولة جنوب السودان .

 2013ياسات النقد الجنبي س

 ./ االستمرار في سعر الصرف المرن المدار1

 :/ االستمرار في سياسة إصالح سعر الصرف وإزالة التشوهات من خالل األتي2

وفقا للمؤشرات التي   تستمر المصارف والصرافات في تحديد أسعار صرف العمالت األجنبية - 1

 .يصدرها البنك المركزي

 .نك السودان المركزي علي كافة معامالت البنك المركزي مع الغيرتطبيق سعر صرف ب -2

 .االلتزام بتطبيق السعر المعلن علي كافة المعامالت بالنقد األجنبي ولكافة الجهات دون تمييز -3

العمل علي بناء احتياطيات مقدرة من النقد األجنبي لدي البنك المركزي لتقليل تدخل البنك المركزي في  - 4

 .الصرف األجنبيسوق 

االستمرار في حرية التعامل بالنقد األجنبي وتحرير كافة المعامالت الجارية وحرية استخدامات النقد   - 5

 .األجنبي في إطار الموجهات التنظيمية الصادرة من بنك السودان

 .االستمرار في سياسة ترشيد الطلب علي النقد األجنبي  - 6

وتصدير الذهب, علي إن يظل بنك السودان المركزي الجهة الوحيدة  التوسع واالستمرار في شراء - 7

المسموح لها بتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين األهلي ويسمح للشركات المرخص لها بالعمل ولها 

اتفاقيات مع حكومة السودان إن تقوم بتصدير إنتاجها من الذهب والمعادن األخرى وفقا  لضوابط بنك 

 .يالسودان المركز
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يسمح بتصدير الذهب بعد تصفيته وتنقيته بمصفاة الذهب بالخرطوم, يحظر تصدير الذهب الخام ابتداء   - 8

 .إال بموافقة البنك المركزي 2013من يناير 

االستمرار في تطوير وتنظيم سوق الذهب مع الجهات األخرى ذات الصلة بهدف إنشاء بورصة   - 9

 .للذهب في السودان

 ي استقطاب مدخرات السودانيين المقيمين والعاملين بالخارج .العمل عل  - 10

 :2014سياسات النقد الجنبي 

يسعي بنك السودان المركزي للمحافظة علي استقرار ومرونة سعر الصرف وتحقيق قدر من التوازن في 

 القطاع الخارجي خالل فترة البرنامج االقتصادي الثالثي من خالل تنفيذ اإلجراءات التالية:

 ./ االستمرار في تطبيق نظام سعر الصرف المرن المدار1

 / االستمرار في سياسة توحيد وإصالح سعر الصرف وإزالة التشوهات . 2

/ تحريك سعر الصرف بمرونة بهدف الوصول إلي سعر موحد ومستقر تحدده قوي العرض والطلب في 3

 .سوق النقد األجنبي

ة بنك السودان المركزي والمصارف والصرافات علي كافة / االلتزام بتطبيق السعر المعلن بواسط4

 .المعامالت بالنقد األجنبي ولكافة الجهات دون تمييز بما في ذلك المعامالت الحكومية

 ./ العمل علي بناء احتياطيات مقدرة من النقد األجنبي5

 ./ علي المصارف االلتزام بنسبة االنكماش المقدرة المراكز6

سات المتعلقة بالنقد الجنبي والتجارة الخارجية لصندوق النقد الدولي برنامج إصالح السيا

 (:1986-1978للفترة)

في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية واالقتصاد الوطني آنذاك ،  1979سبتمبر  15أعلن هذا البرنامج في 

 أهم بنود البرنامج علي النحو التالي: 16/9/1979ونقلته صحيفة األيام الصادرة يوم 

 / توحيد سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني بتضمين ضريبة التحويل وحافز المتحصالت .1

 / إلغاء السعر التشجيعي لتحويالت المغتربين.2
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/ تطبيق سعرين للجنيه السوداني أحدهما رسمي ويطبق علي الصادرات والواردات والتحويالت في 3

ب مؤشرات السوق يطبق علي الصادرات والواردات الكشفين المرفقين و اآلخر تشجيعي ويحدد سعره حس

 والتحويالت بخالف المضمنة في الكشفين المرفقين..

 / إلغاء الرسم اإلضافي وضريبة التنمية علي الواردات.4

 / إلغاء نظام تجارة المقايضة باستثناء تلك التي تتم في إطار تجارة الحدود.5

انيين وغيرهم بفتح حسابات جارية بعمالت أجنبية ، ومنح / السماح للمقيمين وغير المقيمين من السود6

السودانيين منهم أو الحاصلين علي رخص استيراد أولية في الحصول علي رخص استيراد الستخدام 

 أرصدتهم في تمويل عملياتهم.

سعر / يسمح ببيع وشراء العمالت األجنبية لدي البنوك المرخص لها باألسعار الواقعية المرنة وقد تحدد 7

 قرشا سودانيا لهذه العمليات. 80الدوالر ب 

/ تلغي القيود الحالية علي إدخال وتحويالت العمالت األجنبية إلي داخل وخارج القطر وفقا إلجراءات 8

 وضوابط مرنة  وواقعية..

 المذكرة الولي لصندوق النقد الدولي حول تخفيض الجنيه السوداني:

ما ورد في مذكرة صندوق النقد الدولي حول )سعر صرف الجنيه  في هذا الجانب سنقوم باستعراض أهم

السوداني واإلجراءات المتصلة به( . ولعله من المناسب  مالحظه أن هذه المذكرة ، والتي ال تحمل تاريخا ، 

تحتوي علي إحدى عشرة صفحة باإلضافة إلي رسمين بيانيين وقد اشتملت علي سبعه أقسام محتوياتها كما 

 يلي:

الوقع علي ميزان  -تعديل سعر الصرف. -عالقة التكاليف باألسعار.-عدم التوازن الداخلي. -مه.مقد 

 الوقع علي تكاليف المعيشة .  -المدفوعاتالوقع علي )التركيز( والميزانية

الحظت المذكرة في مقدمتها انه )علي مدى السنوات القليلة الماضية  تسبب عدد من التطورات االقتصادية 

في إحداث خلل  –كعمليات الميزانية ، والتوسع في االئتمان والعالقات بين التكاليف واألسعار  –جية والخار

هيكلي في االقتصاد السوداني وقد انعكست هذه التطورات في عدم التوازن الحاد في الميزانية العامة 

خالل تخفيض الجنيه وميزان المدفوعات.  وعليه فقد أضحى من الضروري القيام بخطوات  إصالحية من 

السوداني باإلضافة إلي اتخاذ خطوات أخرى إلزالة أسباب العجز( . هذا وقد حدد الهدف األساسي من هذه 

الخطوات اإلصالحية علي انه )زيادة معدل النمو من خالل ترشيد توزيع الموارد ومن ثم االستغالل األمثل 

عة والصناعة الزراعية(. )علي عبد القادر علي للميزة المقارنة لالقتصاد السوداني خصوصا في الزرا

 م(1990،
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 / عدم التوازن الداخلي:1

انتقلت المذكرة بعد ذلك لتحليل أسباب العجز في االقتصاد السوداني فأوضحت فيما يختص بعدم التوازن 

ن جنيه عام إلي ما يفوق مائة مليو 72/1973الداخلي أن ارتفاع اإلنفاق التنموي من ثالثين مليون جنيه عام 

لم يصاحبه ارتفاع في االدخار بل بالعكس من ذلك تماما إذ انخفض االدخار العام حتى أصبح  1975 /74

سالبا علي الرغم من الزيادة المتسارعة في اإليرادات الحكومية. وعزت المذكرة هذا التطور إلي ارتفاع 

ية والي الزيادة الملحوظة في اإلنفاق التحويالت من الحكومة المركزية  إلي الحكومات المحلية من ناح

الجاري علي الخدمة المدنية والتدهور الملحوظ في الموقف المالي لعدد من المؤسسات العامة من ناحية 

إلي ما يفوق  72/1973أخرى ، مما نتج عنه ارتفاع في عجز الموازنة الجارية من ثالثين مليون جنيه عام 

علي هذا العجز أن اضطرت الحكومة والمؤسسات العامة للجوء  . ترتب74/1975مليون جنيه عام  150

مليون جنيه  99المتزايد لالستدانة من القطاع المصرفي مما أدي إلي توسيع شديد في االئتمان المحلي بلغ 

)واالقتراض من الخارج مما أدي إلي ارتفاع المديونية وزيادة ضغوط خدمات الديون حتى    74/1975

مقابلتها من إيرادات الصادر  (. ومن ثم فقد أدت السياسات المالية والنقدية للحكومة بلغت نسبة يصعب 

إلي تفاقم موجه ارتفاع األسعار بحيث أصبح معدل التضخم السائد  74/1975 – 72/1973خالل الفترة 

رة حتى في السودان أعلي من معدالت التضخم في األقطار التي يتعامل معها تجاريا. هذا ولقد شهدت الفت

 ارتفاعا شديدا في تكلفة العمالة. 75/1976

 / عدم التوازن الخارجي:2

تالحظ المذكرة أن عدم التوازن الداخلي باإلضافة إلي ارتفاع أسعر المستوردات أدي إلي تفاقم العجز في 

ميزان المدفوعات ، حيث تسبب اإلنفاق التنموي الحكومي المباشر والضغوط التضخمية العالمية 

نخفاض النسبي لتكلفة اإليرادات إلي زياد استيراد السلع االستهالكية والمواد الخام ونقص في  استيراد واال

مليون    118المواد الوسيطة إلنتاج الصادرات , مما ترتب عليه أن ازدادت فاتورة االستيراد من متوسط 

ا لم ترتفع حصيلة الصادرات ، بينم 74/1975مليون جنيه عام  250إلي  1970/1973جنيه سنويا للفترة 

مليون جنيه  19، األمر الذي أدي إلي بارتفاع العجز في ميزان الحساب الجاري من متوسط سنوي  بلغ 

. ولتغطية هذا العجز لجأت 74/1975إلي حوالي مائة وخمسين مليون جنيه عام  1973 – 1970للفترة 

 162ازدادت الديون الخارجية من حوالي  الحكومة إلي االقتراض الخارجي غير الميسر مما نتج عنه

. ارتفعت خدمة الديون  1975مليون جنيه سوداني بنهاية يوليو  390إلي حوالي  1972مليون جنيه بنهاية 

% في عام 27إلي حوالي  1972/1973%  عام 17كنسبة من  إيرادات العمالت األجنبية من 

حتياطي السودان من العمالت األجنبية والذي )وآخذين في االعتبار الموقف المتدهور ال 1974/1975

أصبح يعادل تكلفة إيرادات أسبوعين فقط. فان هذا الموقف لميزان المدفوعات السودانية ال يمكن دعمه. 

باإلضافة لي ذلك فإذا لم تتخذ خطوات عاجلة للحد من الضغوط التضخمية حتى يتسنى معالجة الخلل في 
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وسط فسيصبح في العسير علي السودان الحصول علي قروض خارجية ميزان المدفوعات في المدى المت

 مما سيكون له أثر سلبي في برامج التنمية التي تعتمد اعتمادا أساسيا علي مثل هذه القروض(.

 / عالقة التكلفة باألسعار:3

تشير المذكرة إلي دراسة قطاعية تختص بتركيبة التكلفة واتجاهات األسعار العالمية اله مسته محاصيل 

زراعية سودانيه : القطن طويل  ومتوسط التيلة والفول السوداني المروي، والذرة المروية ، والقمح 

يعية التي تم استعراضها والسمسم والسكر. تم إعدادها بواسطة الصندوق وتؤيد نتائجها االعتبارات التجم

سابقا والتي تقول بوجود تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني.وتستند نتائج هذه الدراسة علي مالحظة أن 

ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج الزراعية قد حافظت علي اتجاهاتها الصعودية بينما بدأت أسعار الصادرات 

ذه السلع خصوصا تلك كثيفة استخدام مدخالت اإلنتاج في الثبات مما احدث تدنيا في الهوامش الربحية له

المستوردة)القمح( . كما تشير الدراسة إلي أن القطن قد ظل يتحمل تكلفة إنتاج كل المحاصيل المروية مما 

أسفر عنه أحجام المزارعين عن العناية بهذا المحصول الحيوي . والحظت الدراسة انه إذا ما تمت جباية 

ج علي الفول والقمح والذرة فان هذه المحاصيل لم تتمكن من المنافسة عالميا علي أساس رسوم تكلفة اإلنتا

دوالر( بينما سيكون القطن منافسا هامشيا. إال انه إذا استمرت  2,5سعر الصرف السائد لها )واحد جنيه =

القطب وصاحبها االتجاهات الصعودية في تكلفة اإلنتاج من ناحية ، وإذا لم تتحسن التوقعات للطلب علي 

انخفاض في األسعار من ناحية أخرى ، فسيكون من الالزم تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني حتى 

 تصبح زراعه القطن مجزية من الناحية الربحية .

تالحظ المذكرة أنه علي الرغم من صعوبة الحسابات المباشرة لمدى تخفيض سعر الصرف نسبة لعدم توفر 

الكمية علي االستيراد ، فان الحسابات المبنية علي إعادة أربحية اإلنتاج للتصدير  المعلومات لتفشي القيود

دوالر مما يعني أن نسبة التخفيض  2,5تتطلب تخفيضا لسعر الصرف بحيث يصبح الجنيه السوداني يعادل 

% علي أساس سعر الصرف الفعلي . كما 20% علي أساس سعر الصرف الرسمي و 30المطلوب تبلغ 

% 25% علي أساس السعر الرسمي و44ذا التخفيض إن العملة األجنبية ستصبح أكثر تكلفة بنسبة يعني ه

على أساس السعر الفعلي  وتقول المذكرة إن هذا التخفيض سيكون كافيا  إلعادة توازن تركيبة التكلفة في 

لتي ستصاحب إزالة السودان مع األسعار العالمية كما سيوفر مجاال للتكيف مع زيادة تكلفة  العمالة ا

التشوهات في أسعار المدخالت اإلنتاجية . ومن ثم فان التخفيض المقترح سيؤمن تنافسية أهم المحاصيل 

السودانية وسيخلق فرصا كبيرة للتوسع في الصناعات الزراعية ومن ثم سيوسع المقدرة التصديرية. 

ي للتخفيض علي تخصيص الموارد البد من وتسارع المذكرة لتالحظ انه )إلغراض االستفادة من الواقع الكل

ترك جهاز األسعار ليعكس تكلفة اإلنتاج بحرية ، باألخص ، البد من استبدال نظام الشراكة في التكلفة 

 المعمول به في مشروع الجزيرة بنظام فرض فئات للماء واألرض لكل المحاصيل المروية(.
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لذي يتطلب أن يساوي الجنيه دوالرين في تحقيق الهدف كذلك تالحظ المذكرة أن نجاح التعديل المقترح ، وا

متوسط المدى سيعتمد اعتمادا كبيرا علي نجاح اإلجراءات التي ستتخذ للتغلب علي مشكلة التضخم ، فإذا لم 

 يتحقق التوازن النقدي المحلي فان الحاجة إلي تعديل آخر في سعر الصرف ستظهر جديد.

 تخفيض سعر الصرف وتتوصل إلي النتائج التالية : تنتقل المذكرة بعد ذلك لتعدد آثار

يتوقع إن يكون التحسن الذي سيطرأ علي الميزان التجاري في المدى القصير متوسطا ، إال انه سيزداد  - أ

مع الزمن بعد أن تتعدل األنماط الزراعية وتزرع أراٍض جديدة ويبدأ السودان في إنتاج سلع ذات 

 مرونات خل مرتفعة.

القصير يتوقع إن تتصف الواردات بمرونات سعرية متدنية وذلك نسبة للقيود  الكمية في المدى  - ب

الممارسة التي خفضت هذه الواردات إلي ادني مستوياتها ، إال أن التخفيض من شأنه التخفيف التدريجي 

 من وقع هذه القيود بحيث يتحدد حجم الواردات عن طريق قوى السوق األم الذي سيؤدي إلي استخدام

أكثر كفاءة لموارد النقد األجنبية الشحيحة باإلضافة إلي ذلك فان التكلفة المرتفعة للواردات ستشجع تلك 

المشروعات والوحدات اإلنتاجية التي تتسم بمحتوى استيراد متدن كما ستحفز إنتاج السلع التي تحل 

 محل الواردات.

ض إلي تشجيع االستثمار األجنبي باإلضافة إلي نمو نتيجة لتقوية الثقة في الجنيه السوداني سيؤدي التخفي -ج

الصادرات سيؤدي إلي وفرة النقد األجنبي مما سيمكن من استيراد مدخالت اإلنتاج الزراعية والصناعية 

 بكميات أكبر ومن ثم سيؤدي إلي ارتفاع معدل استغالل الطاقة المصممة.

الرغم من أن مثل هذا التحسن ربما يكون  سيودى التخفيض إلي تحسين الوضع المالي للحكومة علي -د

ضئيال إذا لم تصاحبه إجراءات ضرائبية إضافية ، فبينما ستتأثر اإليرادات الحكومية سلبا نسبة لالرتفاع  

في تكلفة استيراد السكر ، إال أن هذه الخسارة ستغطي بواسطة الزيادة في اإليرادات الناتجة عن الضرائب 

% . هذا ، وسيكون تأثير التخفيض علي 44ارجية التي سترتفع قاعدة تقييمها بنسبة النسبية علي التجارة الخ

 اإلنفاق الجاري هامشيا لما تتسم به بنود هذا اإلنفاق من تدني محتواها االستيرادي.

بينما سيؤدي التخفيض إلي زيادة  تكلفة اإلنفاق التنموي نسبة لمحتواها االستيرادي المرتفع إال أن هذه  -ه

زيادة لن تؤدي ال عبء مالي ذي أهمية ألن التخفيض سيؤدي إلي ارتفاع قيمة القروض الخارجية التي ال

 ستستخدم في تمويل اإلنفاق التنموي )القيمة بالجنيه السوداني(.

وفيما يختص بتأثير القيود الكمية علي االستيراد فان )ريع الندرة( الذي كانت تجنيه تلك الفئات التي تتمكن 

حصول علي تراخيص استيراد سيتدنى ، كما وانه نسبة ألن تخفيض سعر الصرف سيؤدي إلي ارتفاع من ال

إنتاج السلع التي تحل محل الواردات فان الوقع اإلجمالي للتخفيض سيتمثل في ارتفاع أسعار المستهلكين 

في القطاع  سلعا ذات محتوى استيرادي متدن ومن ثم فان تأثير التخفيض في تكاليف المعيشة سنحصر

 الحضري فقط.
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 منهج تنافسية المحاصيل : فشل التجربة األولي 

يتضح من استعراض مذكرة الصندوق األولي في القسم الثاني أعاله إن صندوق النقد الدولي قد استند في 

علي النتائج األولية لدراسة قام بنشرها  1978حجته القائلة بتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني في عام 

. واستخدم النشا شيبي في دراسته ما يسمي بمنهج تنافسية المحاصيل الذي  1980ما بعد النشا شيبي في

يعتمد علي استخالص تكلفة اإلنتاج الفعلية لهذه المحاصيل بعد تعديل تكاليف اإلنتاج المحلية وأسعار 

وغيرها من أسباب مدخالت اإلنتاج المستوردة لتأخذ في االعتبار مختلف الضرائب وسياسيات الدعم 

التشوهات السعرية )من تحكم في األسعار وإتباع األساليب االحتكارية(. أي بمعني آخر يعتمد هذا المنهج 

 علي تقدير التكاليف علي أساس األسعار العالمية باعتبارها أفضل مؤشر ألسعار السوق التنافسي.

جنبي الذي يتم الحصول عليه من تصدير علي أساس هذه التكاليف الفعلية يمكن احتساب صافي النقد األ

السلعة المعينة ، أو الذي يتم توفيره من عدم استيراد السلعة في حالة إحالل الواردات ، الذي يمكن مقارنته 

بوحدة الموارد المحلية التي تستخدم في إنتاج السلعة تحت النظر. يعني ذلك انه يمكن القيام بتقدير سعر 

ن النقد األجنبي الذي يتم توفيره بالموارد المحلية التي يتم استخدامها في صرف ضمني لكل محصول يقار

اإلنتاج . وقد عبر النشا شيبي عن هذه العالقة بمؤشر اسماه تنافسية المحصول أو السلعة ، أو ما يمكن أن 

 نطلق عليه سعر صرف المحصول أو السلعة ، وقد عرفه علي النحو التالي:

 (1معادلة رقم )

تكلفة عوامل  ))سعر الصرف(xة المحصول)بالدوالر((=)القيمة المضافة العالمية)بالعملة المحلية(()تنافسي

 اإلنتاج المحلية)بالعملة المحلية((

 حيث عرفت القيمة المضافة العالمية علي النحو التالي:

 (2معادلة رقم )

)تكلفة عوامل اإلنتاج  -لمية()القيمة المضافة العالمية(= )قيمة إنتاج السلعة علي أساس األسعار العا

 المستوردة باألسعار العالمية(

وهذا وقد استخدم النشا شيبي هذا المنهج لتقدير تنافسية مختلف المحاصيل الزراعة السودانية للسنوات 

. ويهمنا في هذا المجال تلخيص ما توصل إليه التحليل من نتائج تختص   76/1977و 72/1973

أنه وألسباب تتعلق بتوفر المعلومات لم يكن من المستطاع الحصول علي نتائج بالمحاصيل المروية ، إذ 

 .72/1973للمحاصيل المطرية لعام 

 (تنافسية المحاصيل الزراعية السودانية : نتائج النشا شيبي )دوالر(1جدول رقم )

 76/1977 72/1973 المحصول

 القطن طويل التيلة

 القطن متوسط التيلة

 فول

3,52 

2,75 

1,92 

2,68 

2,22 

2,46 
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 قمح

 ذرة

 سكر

1,05 

1,39 

3,96 

1,10 

1,34 

2,58 

 2,26 2,68 المتوسط المتثقل)*(

 (1980المصدر : النشاشيبي )

 )*( مالحظة : للتثقيل استخدمت االونصة في قيمة الناتج

الواضح أن ولعل في استطاعة القاري القيام بترتيب هذه المحاصيل فيما يتعلق بتنافسيتها كما لعله من 

تنافسية المحاصيل الزراعية السودانية قد تدهورت خالل السنوات تحت الدراسة ، إال أن ما يهمنا مالحظته 

هو إمكانية القول بتخفيض سعر الجنيه السوداني علي أساس مقارنة سعر صرف المحصول المعني بسعر 

 التخاذ القرار يقضي بالمقارنة التالية: صرف سائد في السنة المعينة .ويمكن تلخيص هذه اإلمكانية في قانون

 (3معادلة رقم )

إذا كان سعر صرف المحصول أكبر من )أصغر من( سعر الصرف السائد يتوجب زيادة سعر الصرف 

 السائد )تخفيض سعر الصرف السائد(.

من  علي افتراض إمكانية تطبيق هذه المنهجية في ظروف االقتصاد السوداني، وعلي افتراض أنها مقبولة

الناحية النظرية ، قمنا باختبار سجل التخفيضات المتعاقبة لسعر صرف الجنيه السوداني خالل الفترة 

وذلك للحكم علي سياسات صندوق النقد الدولي من خالل تطبيق منهجيته ذاتها حتى نضمن   1978-1983

خدمنا المعطيات لنفسنا حيادا أكاديميا نحن في غنى علي أية حال ، وألغراض هذا االختبار است

 واالفتراضات التالية:

أن هنالك عالقة سببية بين تنافسية المحصول المعني وإنتاجيته معبرا عنها  بالقلة الفدانية : ونسارع  - أ

لنالحظ إن صياغة هذه الدالة تستند علي مذكرة الصندوق وعلي تحليل النشا شيبي باستخدام هذه 

لمحصول المعنى بالنسبة إلنتاجيته . وقد قمنا بحساب هذه الصياغة يمكن الحصول علي مرونة تنافسية ل

: هذا وقد كانت 80/1981و  76/1977المرونات علي أساس مقارنة النتائج المنشورة لألعوام 

 المرونات علي النحو التالي:

( ، الفول المطري 1( ، الفول المروي )2,05( ، والقطن متوسط التيلة )1,19القطن طويل التيلة )

 (.4.06، السمسم )(0.54)

إن دالة التنافسية معرفة علي اإلنتاجية دالة لوغريثمية بمعني إن المرونات المحسوبة أعاله ستظل ثابتة  - ب

خالل فتة التحليل . وعلي الرغم من إن هذا افتراضا يمكن اعتباره متصلبا للغاية إال انه ولعدم توفر 

من تصلبه إال إن افتراضنا ال يعتبر أكثر تصلبا المعلومات ال يوجد افتراض بديل مناسب .وعلي الرغم 

 من افتراضات مذكرة الصندوق.
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أن سلع القطن والفول والسمسم تمثل أهم صادرات القطر ومن ثم يمكن التوصل إلي سعر صرف   -ج

الجنيه السوداني بتثقيل أسعار صرف كل من هذه المحاصيل بنصيب المحصول في حصيلة الصادرات 

م .إال إن 1980.ويجد بنا مالحظة أن هذا االفتراض قد كان صحيحا فيما قبل عام  للسنوات المعنية

التركيبة النسبية للصادرات السودانية قد تغيرت جذريا بعد ذلك عندما بدأ األثر اإلسالمي في الظهور 

 بحيث تساوى النصيب النسبي للصادرات الحبوب مع نصيب صادرات القطن.

منا بحساب أسعار الصرف لكل محصول علي حده وحساب سعر علي أساس هذه االفتراضات ق

. ولقد كانت النتائج علي النحو الذي يوضحه /821983 -77/1978الصرف الجنيه السوداني للفترة 

 الجدول التالي:

 (منهجية تنافسية المحاصيل : أسعار الصرف المحصولية )دوالر(2جدول رقم )

 82/83 81/82 80/81 /7980 78/79 77/78 البند

 القطن طويل التيلة

 القطن متوسط التيلة

 الفول المروي

 الفول المطري

 السمسم

2,69 

2,22 

2,46 

3,22 

2,68 

1,75 

1,58 

1,75 

3,34 

2,68 

1,30 

1,25 

2,21 

3,01 

2,68 

1,22 

1,61 

1,50 

3,40 

2,79 

2,31 

3,26 

1,50 

3,03 

4,72 

2,48 

4,07 

1,77 

3,03 

3,42 

 82/83 81/82 80/81 /7980 78/79 77/78 البند

 سعر الصرف

 المحصول المثقل

 سعر الصرف الرسمي

 سعر الصرف الفعلي

 سعر الصرف المثقل

 

2,66 

2,87 

2,50 

3,75 

 

1,94 

2,50 

2,00 

2,39 

 

1,56 

2,00 

2,00 

2,00 

 

2,16 

2,00 

1,25 

1,60 

 

2,05 

1,17 

1,06 

1,10 

 

2,92 

0,77 

0,62 

0,68 

 1985المصدر : علي 

م فقد احتسب سعر الصرف الرسمي بالتثقيل الزمني لألسعار 81/1982يتعلق بعام دعنا نالحظ أنه فيما 

دوالر للجنيه  1,11( و /91981/11 -8/6/1981دوالر للجنيه والذي كن سائدا خالل الفترة ) 1,25

 81/1982(. كذلك فيما يتعلق بعام 30/8/1982 - /1981/11  12والذي كان سائدا خالل الفترة )

ل الزمني بالطريقة  الموضحة أعاله إلي التثقيل النسبي خالل الفترة الثانية ، حيث احتسبت استخدم التثقي

فقد تم  82/1983دوالر للجنيه . أما فيما يتعلق بعام  0,9% من حصيلة الصادرات علي أساس سعر 75

بينما % من حصيلة الصادرات علي أساس السعر الرسمي 75التوصل إلي المتوسط المثقل بحيث احتسبت 
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دوالر  0,75% من حصيلة الصادرات علي أساس متوسط سعر الصرف للسوق الحر بلغ 25عوملت 

 (1990للجنيه. )علي عبد القادر علي ،

( للتأكد من صحة 3ليس من الصعوبة بمكان استخدام قانون اتخاذ القرار الذي لخصناه في المعادلة رقم )

 النتائج التالية:

 

 

 النتيجة الولي:

،محكوما عليها بمنهجية  1983- 1978سياسة تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني خالل الفترة إن 

تنافسية محاصيل الصادر السودانية التي قال بها الصندوق ، قد كانت سياسة خاطئة باستمرار إما )أ( الن 

تخفيض كان خطأ قرار التخفيض قد كان صوابا إال انه نسبة التخفيض قد كانت خطأ ، أو )ب( الن قرار ال

 ومن ثم كانت نسبة التخفيض خطأ أيضا.

 النتيجة الثانية:

أن التطبيق الصارم لمنهجية التنافسية التي قال بها الصندوق كان يقتضي تعديل سعر الصرف بحيث تزداد 

 . 81/1982قيمة الجنيه السوداني ابتداء  من موسم 

 النتيجة الثالثة:

سوداني علي المستوى التجميعي لالقتصاد محكوما عليها بمنهجية إن سياسة تخفيض سعر صرف الجنيه ال

التنافسية قد كانت خطأ لألسباب الواردة في النتيجة األولي أعاله . كما أن التطبيق الصارم لهذه  المنهجية 

. )قارن 80/1981كان يقتضي تعديل سعر الصرف بحيث تزداد قيمة الجنيه السوداني ابتداء  من موسم 

 صول المثقل بسعر الصرف المثقل(.سعر المح

هذا ما كان من أمر الحكم علي سياسة التخفيض بمعيار المنهجية التي قال بها الصندوق . وتجدر اإلشارة 

( قد قاما باختيار تطبيقي آخر لمضامين اإلطار الذي اقترحه  1984كذلك إلي أن حسين وثيرلول  )

وذلك عن طريق تقدير دوال لعرض الصادرات باستخدام الصندوق لتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني 

( بالنسبة للزمن  للحصول علي الشروط 1نماذج لالقتصاد القياسي ، حيث قاما بمفاضلة المعادلة رقم )

الواجب توافرها لنجاح سياسة التخفيض . وقد توصال إلي نتيجة مؤداها أن )مرونة العرض المتدنية 

سعار بالنسب لتخفيض سعر الصرف تؤدي إلي خسارة في النقد األجنبي باإلضافة إلي مرونة مرتفعة لأل

لكل وحدة من الموارد المحلية المستخدمة في إنتاج السلعة لكل سلع الصادر .وعلي المستوى التجميعي 

% لكل وحدة من 1,02% يؤدي إلي فقدان للنقد األجنبي بنسبة 1يقدران تخفيضا لسعر الصرف بنسبة 

المستخدمة .  ولقد سجل الفول اعلي خسارة لما يتسم به من تدِن في  مرونة العرض  الموارد المحلية

 وارتفاع لدرجة المرور العابر تدِن .
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وبعد , يبدو أن الصندوق قد بدأ في االقتناع بفشل تجربته األولي في مجال سياسة سعر الصرف) ليس لفعل 

ودانية قد عرضوا سياسته لنقد موضوعي استخدمت الشواهد التجريبية المتراكمة والن قاطني الغابات الس

فيه أساليب التحليل المهنية المتعارف عليها( . ومن ثم فقد بدأ في التحضير إلجراء تجربة ثانية في نفس 

المجال وليس علي الصندوق من حرج في ذلك إذا كان  في متناول يديه معمل خاص ، وتحصل عليه دون 

 .ارب.عون مادي أو فني إلجراء  التج

 ربط الجنيه السوداني بسلة للعمالت:

 نحو تجربة ثانية للصندوق

كما سبق و ذكرنا فسوف يهتم هذا القسم باستعراض محتويات مذكرة صندوق النقد الدولي فيما يتعلق 

بتجربته الثانية في مجال سعر الصرف , وذلك  بغرض التوثيق من ناحية وحتى يتسنى لنا التعليق علي هذه 

ت فيما بعد من ناحية ثانية. هذا وسنقوم بإتباع التسلسل األصلي لمذكرة الصندوق حسبما أوردنا في المحتويا

 (1990المقدمة. )علي عبد القادر علي ،

 سياسة سعر الصرف

 يشتمل هذا الجزء من مذكرة الصندوق علي جزاءين فرعيين , على النحو التالي:

 التجربة حديثة العهد: - أ

مذكرته انه )خالل السنوات الماضية وجد السودان أنه من الضروري القيام بتخفيض يقول الصندوق في 

سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدوالر األمريكي عدة مرات .ولما كانت الفترة الزمنية بين كل تخفيض 

، وآخر طويلة ، فقد تمت التخفيضات بالضرورة بنسب كبيرة من ناحية ز كما تفشي ، بالضرورة أيضا 

خبرها قبيل تنفيذها ومن ثم أصبحت معلومات عامة ، ومن ناحية أخرى . لقد كان لمثل هذه التعديالت 

الكبيرة عدد من النتائج السلبية من أهمها االرتفاع الحاد في أسعار المستوردات ) بما في ذلك أسعار 

ة حقيقة علي االقتصاد ، الواردات األساسية كالبترول والقمح والسكر( والمضاربة ، والتي فرضت تكلف

وبعض اآلثار التوزيعية التي حابت المجموعات التي تعمل بالتجارة . وكنتيجة لالرتفاع الهائل اآلني في 

تكلفة المعيشة فقد اكتسبت تعديالت سعر الصرف صفه )االنكماش( التي أدت بدورها إلي إثارة المعارضة 

 ر الصرف من الصعوبات بمكان(.السياسية مما جعل تنفيذ التعديالت الحقة في سع

عدد من اآلثار االقتصادية  1982و 1981)ولقد كان موجة المضاربة التي صاحبت)تخفيضات( عامي 

الضارة . فحالما تأسست التوقعات فيما يتعلق بتخفيض آت ، قام المصدرون باالحتفاظ بسلعهم للحصول 

عدد من التجار المحليين ببناء مخزوناتهم من علي غنائم مالية بالعملة المحلية ، وفي نفس الوقت قام 

سلع الصادر والوارد لنفس الهدف  وتمت مكافآتهم بارتفاع قيمة هذه السلع بالعملة المحلية بعد تنفيذ 

التجار . هذا  ىتخفيض سعر الصرف . وقد تسبب هذا  في تحويل للدخل من المستهلكين والمنتجين إل

سلعي هذه تمويال إضافيا من البنوك والذي كان يمكن تدفقه في وقد تطلب نشاطات  بناء المخزون ال

مجاالت أكثر إنتاجية في االقتصاد. باإلضافة إلي ذلك فقد زاد الضغط علي االحتياطي الرسمي من النقد 
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األجنبي ، واألمر الذي ربما تسبب في تدني ما هو متاح من النقد األجنبي لإلغراض األساسية وخدمات 

قة في آجالها المحدودة . ومن ثم ، فقد أدت موجة المضاربة إلي تفاقم حالة عدم التوازن الديون المستح

الخارجي ، وأدت أيضا إلي ارتفاع سعر صرف الدوالر في السوق الحر إلي مستويات ال يمكن تبريرها 

 م(1990بقوى العرض والطلب(. )علي عبد القادر علي ،

 التعديالت المستقبلية لسعر الصرف: - ب

الصندوق أن ) هذه العوامل األربعة : االرتفاع الحاد في األسعار ، واالنكماش السياسي للتخفيض  يقول

و وسوء تخصيص الموارد بسبب المضاربة ، واألثر السلبي علي توزيع الدخل ، التي تصاحب 

ي لسعر التخفيضات الكبيرة في أسعار الصرف. تعضد وبشدة الحجة القائلة بإتباع منهج التعديل التدريج

الصرف .فبينما يعتبر سعر الصرف الرسمي السائد حاليا مالئما لضمان تنافسية الصادرات السودانية 

في اإلطار الحالي لتركبيه التكاليف ، واألسعار العالمية واإلنتاجية و إال انه ليس من المتوقع أن تستمر 

صا تكاليف اإلنتاج التي تتأثر هذه الظروف لمدة طويلة . فالتغيير في أي من هذه العوامل ، وخصو

بتحركات سعر صرف السوق الحر ، وسيتطلب تغييرا في سعر الصرف الرسمي لإلغراض التنافسية 

وحدها . بينما ال يتوقع أن تطرأ مثل هذه التغيرات )في العوامل المذكورة( خالل األشهر القليلة القادمة 

ة لصيقة في ضوء تطور هذه العوامل ، كما البد ، إال انه البد من مراقبة سعر الصرف الرسمي مراقب

من عدم استبعاد احتمال تعديل جديد لسعر الصرف. باإلضافة إلي االعتبارات التنافسية ، هناك عوامل 

أخرى ربما أشارت إلي الحاجة إلي هذا التعديل ، فعلي أساس سعر الصرف الجاري يوجد هناك طلب 

ق الرسمي , خصوصا فيما يتعلق بالواردات األساسية. وقد تمت زائد علي النقد األجنبي في إطار السو

مقابلة هذا الطلب الزائد من خالل السوق الحر ، إال أن هذا قد تسبب في اتساع الشقة بين سعري 

الصرف الرسمي والحر مما أدى إلي تشوهات في التجارة واإلنتاج . وإذا لم يتم تضييق هذه الشقة من 

تيراد والتشدد في السياسات النقدية والمالية ، فسيتحتم تعديل سعر الصرف خالل ترشيد سياسة االس

 م(.1990الرسمي(. )علي عبد القادر علي ،

 التعديل التدريجي لسعر الصرف:

 ويشتمل هذا الجزء من مذكرة صندوق النقد علي جزاءين فرعيين علي النحو التالي:

 مزايا التعديل التدريجي: - أ

)إذا ما قبلت الحجة القائلة بأنه سيتحتم تعديل سعر الصرف الرسمي مع مرور الزمن يقول صندوق النقد أنه 

فيبدو أن هنالك ثالث مزايا من التغيير الدوري والمحدد النسبة لسعر الصرف في مقابل التغيرات المتباعدة 

لتي تثيرها كبيرة النسبة : فالتغيرات المحدودة ستعمل علي تهدئة القضايا السياسية واالجتماعية  وا

التغييرات الكبيرة  وعلى االرتفاع التدريجي لألسعار وعلي تدني ربحية المضاربات. ويمكن أن يخفض 

سعر الصرف بالنسبة للدوالر بطريقة دورية , كما يمكن إجراء التخفيضات عن طريق ربط الجنيه بسلة من 
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اق مع الصندوق فيما يتعلق بسياسة العمالت.وإذا اتبع النهج التدريجي لتخفيض سعر الصرف ، فان االتف

سعر الصرف سيأخذ شكل تحقيق  هدف محدد كميا لتخفيض سعر الصرف الرسمي علي مدى زمني معلوم 

. والعامل الحاسم في نجاح التخفيض التدريجي لقيمة العملة في تحقيق أهدافه المرتجاة هو بقاء الهدف الكمي 

ه ، سرا يتحفظ  عليه بشدة . وإذا ما أصبحت األهداف الكمية لتخفيض سعر الصرف ، والذي يتم االتفاق علي

هذه معلومات عامة فسيؤدي هذا إلي فقد أن بعض المكاسب من إدخال نظام الربط بسلة من العمالت ، 

 م(.1990وكوسيلة لتخفيف المضاربة(،)علي عبد القادر علي ،

 التعديل بواسطة سلة العمالت أم مقابل عملة واحدة.-ب

صندوق )إن التعديل التدريجي في حالة ربط الجنيه السوداني بالدوالر األمريكي يعاني من مشكلتين  يقول ال

مقارنة بحالة ربط الجنيه بسلة من العمالت . أوال، ستظل قيمة الجنيه السوداني ثابتة علي مدى كل الفترات 

سوداني هي محور النشاطات في التي تفصل بين تعديل وآخر، كما ستبقي العالقة بين الدوالر والجنيه ال

سوق النقد األجنبي . ولتحقيق المرونة لسياسة سعر الصرف فانه من المهم أن يتعود الجمهور علي حقيقة 

التذبذب اليومي لقيمة الدوالر. األمر الذي يتحقق عند ربط الجنيه بسلة من العمالت بطريقة تلقائية مما 

سيصبح االتجاه العام للقيمة المتبادلة للجنيه السوداني واضحا  يشجع قبول تذبذب قيمة الدوالر . ثانيا ،

مقارنة بحالة الربط بسلة العمالت . ففي حالة )السلة( سيتذبذب سعر الصرف تلقائيا باإلضافة إلي التغييرات 

يقن التي تفرضها السياسة . ومن ثم فان االتجاه العام لن يكون مفضوحا . ومن المتوقع أن تؤدي حالة عدم الت

فيما يتعلق بسلوك سعر الصرف في المدى القصير التي سيفرزها إتباع السياسة الجديدة ،  إلي تدني القابلية 

للمضاربة حتى إذا قورنت بالوضع السابق الذي يتسم بتغييرات كثيرة في سعر الصرف. ومن ثم سياسة 

كون من المفضل إدخال نظام الربط بسلة العمالت عنصرا  أكبر من المرونة في سياسة سعر الصرف.وسي

السلة في الوقت الحضر حيث ال توجد توقعات حول إجراء تخفيض في سعر صرف العملة. هذا وسوف 

يترتب علي التغيرات في العمالت المضمنة في السلة تغيرات في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل 

سيعود الجمهور علي هذه التطورات قبيل الدوالر)كما تحددها تغيرات األوزان بالنسبة لهذه العمالت( مما 

أي تغييرات مفروضة بواسطة السلطات والتي ربما تم رفضها في وقت الحق. وعندما يتم تقويم سعر 

الصرف الرسمي، فانه يمكن استخدام السلة لبلوغ هذا الهدف عن طريق تخفيضات طفيفة والتي ستكون 

 (.1990مقابل العمالت األخرى((،)علي عبد القادر علي ، مغلقة جزئيا بواسطة التحركات التلقائية للدوالر

 التجربة الثانية لصندوق النقد الدولي:

ألغراض المناقشة التفصيلية للمقترحات الجديدة للصندوق فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه السوداني يمكننا 

 تلخيص أهم ما جاء في المذكرة علي النحو التالي:
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م لنا اعترافا صريحا بأن التخفيض المتعاقب لسعر صرف الجنيه السوداني أوال: يالحظ أن الصندوق يقد

 قد أدي  في نهاية المطاف إلي تفاقم حالة عدم التوازن وتفاقم مشكلة التضخم. 1984-1978خالل الفترة 

ثانيا :يالحظ أن الصندوق قد استخدم ظاهرة المضاربة في سوق النقد األجنبي كأهم أداة تحليلية  وظاهرة 

 الطلب الزائد في السوق الرسمي كأداة تحليلية ثانوية.

ثالثا : يالحظ أن الصندوق قد اعتمد تقليل تفشي ظاهرة المضاربة في سوق النقد األجنبية كدالة هدف للسياسة 

 المقترحة.

 رابعا :باالعتماد علي هذا اإلطار التحليلي يقترح الصندوق ربط الجنيه السوداني بسلة من العمالت،عوضا

عن ربطة بالدوالر، وذلك بغرض تحقيق الهدف المعتمد ومن ثم يقترح الصندوق إتباع منهج التعديل 

 المتكرر لسعر الصرف عوضا عن سياسة التعديل المتعاقب.

خامسا: ليتمكن الصندوق من إقناع صانعي القرار قامت المذكرة بشرح عدد من اآلثار التي ستترتب علي 

كزة علي اآلثار علي التجارة الخارجية وعملية تسعير السلع وخدمات الديون إتباع السياسة الجديدة مر

 م ( .1990وسعر صرف السوق الحر)علي عبد القادر علي،

 

 

 

 

 الفصل الثالث : اإلطار التحليلي:

 (:Unit Root Testsأوال : اختبارات جذور الوحدة)

االقتصادية والمالية، يالحظ وجود اتجاهات عند دراسة السالسل الزمنية وخاصة تلك التي تتناول الجوانب 

(معنوية تجعل السلسلة غير مستقرة، ولغرض إجراء عملية التحليل ،فانه Stochastic Trendsعشوائية)

Yt∆يتطلب معالجتها بتحويل إلي سلسلة مستقرة،وذلك من خالل إيجاد  الفرق األول   = 𝑌t − 𝑌t−1 

(First Difference أو الفرو قات من ) الرتبة األعلى وحسب طبيعة السلسلة ومدى استجابتها لهذا

التحويل. ولغرض الحكم علي إستقرارية السلسلة فانه تتم عادة استخدام اختبار ديكي فولر الموسع 

(Augmented Dickey and Fuller(1981 )أو اختبار فيليبس )-  ( بيرونPP(:1988)Phillips- 

Perron اختبار ديكي فولر الموسع.( وسيستخدم في هذه الدراسة 



153 
 

 :Augmented Dickey –Fuller test(ADF)اختبار ديكي فولر الموسع

 Dickey and()1979يعد اختبار ديكي فولر الموسع نسخه مطورة من اختبار ديكي فولر )

Fuller()DF( ويستخدم في نماذج السالسل الزمنية المعقدة والكبيرة. ففي عام،)طور كم من ديكي 1981 )

فولر ثالث معادالت انحدار  مختلفة الختبار وجود جذور الوحدة، وسميت هذه المعادالت باختبار ديكي و 

فولر الموسع .تحتوى معادله االنحدار األولي علي الحد الثابت واالتجاه العام ، في حين تحتوى المعادلة 

ثابت أو بدون االتجاه العام، وان حدود الثانية علي الحد الثابت فقط ، أما المعادلة الثالثة فهي بدون الحد ال

الخطأ في المعادالت الثالث هي خطا عشوائي بتباين متساو، ولغرض اختبار جذور الوحدة فانه يستلزم 

 تقدير واحدة أو أكثر من هذه المعادالت باستخدام طريقه المربعات الصغرى العادية

(OLS()Ordinary least Squaresولغرض التوضيح فان معا ،) دلة  االنحدار التي تحتوى علي الحد

 الثابت واالتجاه العام 

∆Yt = ∝ +β𝑡 + 𝛾𝑌𝑡−1 + 𝛿1∆𝑌𝑡−1 + ⋯ + 𝛿𝑝∆𝑌𝑡−𝑝 + 𝐸t 

 حيث:

𝑌t.هي السلسلة الزمنية المراد اختبارها 

 الفرق األول للسلسة الزمنية. ∆

α, β, γ,δ .المعلمات المراد تقديرها 

P .عدد االرتدادات الزمنية 

E .هو الخطأ العشوائي بوسط حسابي صفر وتباين ثابت وان عناصره غير مرتبطة ظاهريا 

 بعد إن يتم تقدير معلمات معادلة االنحدار أعاله يتم اختبار الفرضيتين اآلتيتين:

δيحتوى علي جذور الوحدة ( ،  𝑌t( غير مستقرة ) 𝑌𝑡السلسلة )  < 0: 𝐻0 

:𝐻1( مستقرة( ، 𝑌t)السلسلة )  δ = 0 

تقاربت قيم إذ
δ^

SEδ^
 =𝐷𝐹t    ( المستخرجة مع قيمτ (  الجدولية )التي اقترحهاMackinnon 1991 فإذا ،)

 Null( أكبر من القيمة الجد ولية المطلقة، عندئذ نرفض فرض العدم )DFτكانت القيمة المطلقة ل)

Hypothesis()𝐻0( ونقبل الفرض البديل ،)Alternative Hypothesis()𝐻1 ) 
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( مستقرة( ، وبخالفة تعد السلسلة غير مستقرة، ومن ثم يستلزم اخذ الفرق  األول 𝑌tن السلسلة ))أي أ

(First Difference للسلسلة الزمنية ومن ثم إعادة االختبار ، فإذا كانت غير مستقرة في الفرق األول يتم )

عبدالقادر محمد عبدالقادر اخذ الفرق الثاني واختبارها، وهكذا إلي إن يتم لحصول علي سلسلة مستقرة)

 م(.1990عطية،

 CO-integration Testثانيا اختبار التكامل المشترك: 

( إذ عرفه علي انه توازنية  1969 )Grangerجرا نجر هو أول من أشار إلي مفهوم التكامل المشترك ))

وسع هذا  ( بين المتغيرات ، ومن ثمStable Long-run equilibrium relationshipطويلة األجل )

 Johansen( وكذلك جوهانسون )Engle-Granger(1987)المفهوم كل من جرا نجر وانجل )

(، إذا استقرت  d( ، إذ يطلق علي السلسلة أنها ذات تكامل مشترك من الرتبة )(1994,1991,1988)

فيطلق عليها أنها ( من الفرو قات ،فمثال إذا استقرت السلسلة بعد اخذ الفرق األول لها، dالسلسلة بعد اخذ )

 ذات تكامل مشترك من الرتبة األولي ، وهكذا.

( 𝑥t( و)𝑦tإن تحليل التكامل المشترك الذي قدمه جرا نجر وانجل يقوم علي انه إذا كانت بيانات المتغيرين )

𝐸t( ، وإذا كان باإلمكان توليد نماذج خطية من سلسلة البواقي)I(d)ذات التكامل من الدرجة نفسها ) =

yt+α + xt(الناتجة من نموذج العالقة الخطية بين المتغيرين ذات التكامل من الدرجة الصفرية )I(0) ،)

( . وعلية فهذا يعني وجود عالقة  توازنية I(d)فان متغيرات النموذج ستكون ذات تكامل من الدرجة نفسها )

لية من اختبار جرا نجر طويلة األجل.إما تحليل التكامل المشترك الذي قدمه جوهانسون، فهو أكثر شمو

 وانجل،ألنه يتناسب مع العينات صغيرة الحجم، وكذلك في حالة وجود أكثر من متغيرين.

( Spurious estimatesإن وجود التكامل المشترك بين السالسل الزمنية يؤدي إلي تقديرات وهمية )

ت،وهو ما يسمي نموذج متجه لمعلمات االنحدار المقدرة ، عليه يتطلب إضافة مقدار الخطأ إلي المعادال

 م(.2005()خلف هللا عربي، Vector Error Correlation Model()VECMتصحيح الخطأ)

 النتائج التطبيقية للدراسة:

 أوال:اختبار السكون

 

Null Hypothesis: REER has a unit root  

Exogenous: Constant   
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Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-

3.646030  0.0076 

Test critical 

values: 1% level  

-

3.548208  

 5% level  

-

2.912631  

 10% level  

-

2.594027  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 من النتيجة أعاله اتضح سكون سلسلة سعر الصرف الفعلي عند مستواها

Null Hypothesis: D(CPI) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-

7.704699  0.0000 

Test critical 

values: 1% level  

-

3.550396  

 5% level  
-
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2.913549 

 10% level  

-

2.594521  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 هناك استقرار لسلسلة اسعار المستهلك عند الفرق األول 

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test 

statistic 

-

9.980220  0.0000 

Test critical 

values: 1% level  

-

4.127338  

 5% level  

-

3.490662  

 10% level  

-

3.173943  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 هناك استقرار لسلسلة معدالت التضخم  عند الفرق األول.
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 ثانياً:نتائج تطبيق اختبار جوهانسونللتكامل المشترك:

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

     
     Hypothesiz

ed  Trace 0.05  

No. of 

CE(s) Eigenvalue Statistic 

Critical 

Value Prob.** 

     
     None *  0.312264  33.20653  29.79707  0.0195 

At most 1  0.121721  11.86859  15.49471  0.1633 

At most 2 *  0.075433  4.470498  3.841466  0.0345 

     
      Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 

level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum 

Eigenvalue) 

     
     Hypothesiz

ed  Max-Eigen 0.05  

No. of 

CE(s) Eigenvalue Statistic 

Critical 

Value Prob.** 

     
     None *  0.312264  21.33795  21.13162  0.0468 
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At most 1  0.121721  7.398088  14.26460  0.4432 

At most 2 *  0.075433  4.470498  3.841466  0.0345 

     
      Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 

0.05 level 

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

الحقيقي الفعلي، معدالت التضخم ، وسعار اثبت جوهانسون وجود عالقة تكاملية بين سعر الصرف 

 المستهلك.

 نموذج عتبة إلنحدار الذاتي الختالف التباين الشرطي  ARCHثالثا :اختبار التقلبات باستخدام نماذج  

Threshold Autoregressive Conditional Hetroscadcity: TARCH 

وجاقاناثان وجلوستين و رانكل  Zankoian (1990)اقترح هذا النموذج على حدة كل من زانكويان 

Glosten, Jaganthan, Runkle (1993) :يكتب النموذج كاآلتي 

                                                          otherwise    0d      ;0  if1;d
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0االخبار الجيدة في هذا النموذج هي  t  0واالخبار السيئة t  لها تأثيرات مختلفة علي التباين

أكبر من  0. إذا كانت قيمة بينما تأثير االخبار السيئة  الشرطي حيث تأثير االخبار الجيدة هو 

 ير متماثل.الصفر نقر بوجود تأثير الرافعة و إذا لم تساوي الصفر فإن تأثير الرافعة غ

 توصيف النموذح لدرجات أعلي يكون كاآلتي:
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مقابل الدوالر األمريكي خالل  REERعند إستخدام بيانات سعر صرف  الجنيه السوداني TARCHتقدير -

 اآلتي:كوطريقة التقدير هي اإلمكان األعظم  2018-1960الفترة 

 

Dependent Variable: REER   
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Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 11/26/20   Time: 12:21   

Sample: 1960 2018   

Included observations: 59   

Convergence achieved after 352 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

GARCH = C(4) + C(5)*RESID(-1)^2 + C(6)*GARCH(-

1) 

     
     

Variable 

Coefficie

nt Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     

C 

108.645

8 1.548418 70.16570 0.0000 

INF 

0.95309

5 0.041786 22.80881 0.0000 

CPI 

-9.69E-

05 4.84E-06 

-

19.99427 0.0000 

     
      Variance Equation   

     
     

C 

5.45391

0 14.55615 0.374681 0.7079 

RESID(-1)^2 

2.16509

1 0.644231 3.360739 0.0008 

GARCH(-1) 
0.06857

0.095794 0.715858 0.4741 
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5 

     
     

R-squared 

-

0.17934

4 

    Mean dependent 

var 

110.601

7 

Adjusted R-

squared 

0.22146

4 

    S.D. dependent 

var 

47.5030

7 

S.E. of regression 

52.5003

2 

    Akaike info 

criterion 

9.31346

0 

Sum squared 

resid 

154351.

9     Schwarz criterion 

9.52473

5 

Log likelihood 

268.747

1 

    Hannan-Quinn 

criter. 

9.39593

4 

Durbin-Watson 

stat 

0.75019

4    

     
 التفسير     

وهو ال  ARCH(1)*(RESID<0)تأثير الرافعة و يتم تمثيلها في نتيجة المثال أعاله بالحد  تعطي 

يختلف معنويا  عن الصفر و بالتالي ال يوجد تأثير غير متماثل. عند استخدام هذا النموذج في التنبؤ فإننا نعتبر 

وقت و بما أن تحديد هذا الوقت غير ممكن نفترض نصف ال 1tdأن توزيع البواقي متماثل بحيث تساوي 

 لكل المشاهدات. 5.0tdأن 

 EGARCHنموذج اإلنحدار الذاتي الختالف التباين الشرطي  األّسى 

 هذا النموذج: Nelson (1991)اقترح نيلسون 
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الشرطي. و يفيد هذا بأن عمل الرافعة أّسيا  و ليس حيث طرف المعادلة األيسر يساوى  لوغاريتم التباين 

تربيعيا  مما يضمن أن تنبؤات التباين الشرطي ستكون موجبة. ويمكن اختبار وجود آثار الرافعة من خالل 

 اختبار الفرض:

0:

0:

1

0





H

H
 

 كاآلتي:و تكون اآلثار تقاربية إذا قبل الفرض البديل. يكتب النموذج في الدرجات األعلي 
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مقابل الدوالر األمريكي  REERعند إستخدام بيانات سعر صرف الجنيه السوداني EGARCH تقدير -

 وطريقة التقدير هي اإلمكان األعظم كاآلتي: 2018-1962خالل الفترة 

Dependent Variable: REER   

Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution 

Date: 11/26/20   Time: 12:24   

Sample: 1960 2018   

Included observations: 59   

Convergence achieved after 77 iterations  

Presample variance: backcast (parameter = 0.7) 

LOG(GARCH) = C(4) + C(5)*ABS(RESID(-

1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(6) 

        *RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + 

C(7)*LOG(GARCH(-1)) 

     
     

Variable 

Coefficie

nt Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 

113.146
2.755996 41.05447 0.0000 
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0 

INF 

0.45914

9 0.153707 2.987168 0.0028 

CPI 

0.00010

0 1.14E-05 

-

8.798270 0.0000 

     
      Variance Equation   

     
     

C(4) 

0.04462

0 0.334347 0.133454 0.8938 

C(5) 

0.73820

6 0.451537 1.634875 0.1021 

C(6) 

0.44038

4 0.195477 2.252872 0.0243 

C(7) 

0.90722

8 0.050473 17.97435 0.0000 

     
     

R-squared 

0.18109

5 

    Mean dependent 

var 

110.601

7 

Adjusted R-

squared 

0.15184

8 

    S.D. dependent 

var 

47.5030

7 

S.E. of regression 

43.7480

3 

    Akaike info 

criterion 

9.09789

4 

Sum squared 

resid 

107177.

9     Schwarz criterion 

9.34438

2 

Log likelihood 
-

261.387    Hannan-Quinn 9.19411



163 
 

9 criter. 3 

Durbin-Watson 

stat 

0.99175

2    

     
 التفسير     

و هو يختلف معنويا  عن الصفر مما يعدل علي   RES|/SQR[GARCH](1)|بالحد  بقدّر تأثير الرافعة 

 وجود تأثير الرافعة علي سعر الصرف.

 الخاتمه :النتائج والتوصيات ومصادر المعلومات

 أوالً:النتائج

 توجد عالقة تكاملية بين متغيرات الدراسة من سعر الصرف واسعار المستهلك ومعدالت التضخم . -1

يوجد أثر لتقلبات سعر الصرف الحقيقي الفعلي علي تقلبات أسعار المستهلك ومعدالت التضخم خالل  -2

 فترة الدراسة.

الدولي إلي ضعف أدي االنخفاض المستمر  في سعر صرف الجنيه السوداني من قبل صندوق النقد  -3

 الجنيه السوداني أمام العمالت األجنبية .

انخفاض سعر الصرف ادي الي زيادة أسعار السلع المستوردة، وهذا بدوره زاد  من الضغوط علي  -4

 أسعار المستهلكين. 

  السعي الي التوصل الي سعر صرف مستقر ومرن ومدار. -5

  االحتياطيات بما يساعد علي استقرار سوق النقد األجنبيبناء االحتياطيات من النقد األجنبي وإدارة   -6

 ثانيًا:التوصيات

عدم تدخل البنك المركزي في سوق سعر الصرف للتوازن بين العرض والطلب للعمالت  – 1

 األجنبية.

العمل علي تقوية الجنيه السوداني أمام العمالت األجنبية وذلك بزيادة اإلنتاج وتهيئة المناخ - 2

 ألجنبية في البالد. لالستثمارات ا

يجب علي الدولة اتخاذ حزمة من االجراءات الكفيلة باستقرار سعر الصرف وفق سياسة تعويم  – 3

 الجنيه السوداني . 

 جذب وتشجيع دخول مدخرات المقمين بالخارج الي البالد عبر النافذة الموحدة البنك المركزي .  – 4

لسيارات وغيرها ممايساعد علي حدوث اتزان خفض واردات السودان من السلع الكمالية مثل ا – 5

 في الميزان التجاري وبالتالي يقل الطلب علي النقد االجنبي . 
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 ايقاف التعامل التجاري الداخلي بالنقد االجنبي .   – 6

 ثالثاً:مصادر المعلومات:

 ، الدار2000عبد القادر محمد عبد القادر عطية، االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق،، (1

 (.690،ص689الجامعية للنشر،ص

م(، الطبعة 2009خلف هللا احمد محمد عربي،االقتصاد القياسي المتقدم،)نوفمبر  (2

 الثانية,،جي تاون ألعمال الكمبيوتر.

م(،الطبعة الثانية،جي 2009خلف هللا احمد محمد عربي،االقتصاد القياسي المالي، )نوفمبر  (3

 تاون ألعمال الكمبيوتر.

هرندر، العالقات االقتصادية الدولية، تأليف: طه عبد هللا منصور جون هدسون ومارك  (4

 (.182-145م( دار المريخ للنشر، الطبعة العربية، ص)1987-ه1407وآخرون،)

عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد وعبد العظيم محمد مصطفي التحليل االقتصادي الكلي  (5

  562-548ود،  ص النظرية والسياسة، المكتبة العربية,جامعة الملك سع

شارع  40م(،مؤسسه شباب الجامعة، 2002ضياء مجيد،اقتصاديات النقود والبنوك، ) (6

 الدكتور مصطفي شرفة.

 ، دار المريخ للنشر.2007رونالد ماكدونالد،النقود والتمويل الدولي، –سي بول هالوود  (7

، ص 1994فايز إبراهيم الحبيب ، مبادئ االقتصاد الكلي ، الطبعة الثالثة  (8
11
،الدار 2000. 

 (690,ص 689الجامعية للنشر،ص

فريد عمر مدني، مجلد السياسات االقتصادية،السياسات التجاريةا ، المؤتمر االقتصادي  (9

 م.1982األول ، الخرطوم، ديسمبر 

محمد الحسن المكاوي، االمتغيرات  والمستجدات في النظام االقتصادي واإلنمائي  (10

المركز القومي لإلنتاج اإلعالمي، سلسلة إصدارات الوعد بالسودانا ، الطبعة األولي ، 

 م.2005(، الخرطوم ،7الحق، إصدارة رقم )

م( ، 2001عبد الوهاب عثمان ،ا منهجية اإلصالح االقتصادي في السودانا) (11

 الطبعة الثانية، شركة مطابع السودان للعمالت المحدودة، الخرطوم .

يل عبد الوهاب لطيفة،االسياسات علي توفيق الصادق ،معبد علي الجارحي،نب (12

معهد السياسات االقتصادية ، أبو ظبي  -النقدية في الدول العربيةا صندوق النقد العربي

 م.1996،

 ثانياً:مصادر أخرى:

 ( محمد دهب كباده ، سياسات سعر الصرف وأثرها علي األداء االقتصادي1
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ودان المركزي)اإلدارة العامة للسياسات ( سلسلة الدراسات والبحوث سلسلة بحوث تصدر عن ببنك الس2

 م.2008(، مايو 13والبحوث واإلحصاء(اإلصدارة رقم )

( الجهاز المركزي لإلحصاء:جمهورية السودان ، اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء في 3

 م(.2012السودان)نسخة مختصرة (،)سبتمبر 

 ( تقارير بنك السودان السنوية خالل فترة الدراسة.4

 ( الجهاز المركزي لإلحصاء السوداني.5

 .249/14( صندوق النقد الدولي ، التقرير القطري، رقم اإليداع 6

 ( موقع مكتب إحصاءات العمل، الواليات المتحدة األمريكية.7

 م، المجلة االقتصادية.2006( معروف،8

 .EVIEWS( مخرجات برنامج 9

كلية العلوم االقتصادية والتجارية  2018جوان  02لعدد، ا 15( مجلة دراسات العدد االقتصادي،المجلد 10

 جامعة غرادية،الجزائر(.-وعلوم التسيير

 م(آثار تقلبات أسعار الصرف علي العائدات النفطية )دراسة الجزائر2010-2009( موري سمية،)11
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 ( GDPالسياسات المالية والنقدية علي معدالت نمو الناتج المحـلي اإلجمالي )  دور

 م(2015  - 1990)السودان فى الفترة 

The role of Fiscal and monetary policy on the GDP growth an empirical study – 

Sudan (1990- 2015) 
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 المستخلص     

في التأثير علي المتغيرات االقتصادية الكلية السياسات االقتصادية لها دور مهم جدا  

وتحقيق األهداف االقتصادية مثل معدالت نمو عاليه في الناتج اإلجمالي المحلي ومعدالت 

 تضخم منخفضة وإعادة التوازن االقتصادي.

يهدف هذا البحث إلي معرفة أثر السياسات االقتصادية المالية والنقدية علي معدل النمو 

م ( وتأثير هذه السياسات االقتصادية عن 2015 –م 1990السودان للفترة من )االقتصادي في 

طريق أدواتها االقتصادية  مثل الضرائب واإلنفاق الحكومي بالنسبة للسياسة المالية وعرض 

 النقود وتكاليف رأس المال بالنسبة للسياسة النقدية . 

عرفة أثر كل من السياسة أتبع البحث المنهج الوصفي بتحليل الجداول والبيانات وم

المالية والنقدية علي معدالت النمو االقتصادي في السودان للفترة المذكورة ،  كذلك أتبع البحث 

(علي برنامج  OLS Methodالمنهج القياسي التطبيقي وطبقت طريقة المربعات الصغرى )

 –م 1990)( لبيانات من بنك السودان ووزارة المالية للفترة من  E.Viewsالحاسوب )

 م ( . 2015

توصل البحث إلي وجود عالقة ضعيفة بين تطبيق السياسات المالية والنقدية ومعدالت 

النمو وفي بعض السنوات تحققت معدالت نمو عالية إال أن العامل الرئيسي فيها ليس السياسات 
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ياسات االقتصادية المنتهجة وإنما أسباب أخرى   ، وقد أوصى البحث بعمل تعديالت في الس

 .المالية والنقدية حتي يكون لها األثر الواضح في تحقيق معدالت نمو عالية

                                                                        Abstract 

The fiscal and monetary policy has an  importante  role on the 

principle variable economics, it can  achieves economic aims  , supports 

growth ( GDP) decrease in  inflation rate  and equilibrium economics .  

The aims of this research it is to highlight and evaluate the effect of 

fiscal and monetary policy on the growth economics (GDP) on the Sudan 

economics by use fiscal and monetary  elements  (tax ,  government 

expenditure , money supply ) . 

The research followed  descriptive approach by analysis the table to 

know the effects of the policy on the (GDP)  , and this  research also used 

statistical and analytical approach and data from the central bank of Sudan 

reports and ministry financial  and economic from period (1990- 2015) 

and applied least squares method on the software (E.Views ) . 

The research concluded that , there is an feeble and powerless  relation 

between economy's growth and economics policy applied .  

Research recommend to coordinate between economies policy and 

economic growth .  

توى المتغيرات الكلية من إن الهدف من استخدام السياسات االقتصادية هو إحداث تأثير علي مس

أجل تحقيق أهداف اقتصادية معينة مثل مستويات نمو عالية وتنمية مستدامة أو تحقيق استقرار اقتصادي 

وغيره من األهداف االقتصادية ، وبالتالي فإن  استخدام  تطبيق المتغيرات االقتصادية يكون حسب متطلبات 

ا . فاالقتصاديات المتقدمة مثل االقتصاد األمريكي والبريطاني  اقتصاديات هذه الدول والتي تختلف  فيما بينه

وغيره له مميزاته ومالمحه وأدواته ومتغيراته االقتصادية التي يمكن أن تعالج االختالالت االقتصادية فيه 

للوصول إلي أهداف محددة ، أما االقتصاديات البسيطة والمختلفة مثل اقتصاديات دول العالم الثالث فهي 

يها أدواتها ومتغيراتها االقتصادية التي يمكن أن تعالج االختالالت االقتصادية فيها ، ومشكلة كثير من هذه لد

االقتصاديات البسيطة أنها تستخدم نفس األدوات والسياسات والمتغيرات التي تستخدمها االقتصاديات 
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اديات وهي استخدام سياسات المتقدمة في عالج مشاكلها االقتصادية ، وهنا تكمن مشكلة هذه االقتص

ونظريات اقتصادية ال تناسب مع أوضاعها ومشاكلها االقتصادية ومرونة متغيراتها االقتصادية دون أي 

تعديل لهذه السياسات والنظريات االقتصادية ,وبالتالي في كثير من األحيان ال تستطيع هذه السياسات أن 

 في طريقة التطبيق وليس في السياسة نفسها .  تحقق األهداف التي طبقت من أجلها ويكون الفشل

تستخدم السياسة المالية كل من الضرائب واإلنفاق الحكومي  من أجل التأثير علي المتغيرات 

االقتصادية لتحقيق األهداف االقتصادية ، ويعتمد اإلنفاق الحكومي علي إيرادات الدولة وهذه اإليرادات 

ي دول الخليج تعتمد نفقات  الدولة علي البترول ومشتقاته والدول الغنية تختلف من دولة إلي أخرى ، فمثال  ف

مثل أمريكا و أوروبا أيضا  لديها مشروعاتها وإيراداتها الخاصة بها ، أما الدول الفقيرة فإنها في أغلب 

بما تحققه  األحيان تعتمد إيراداتها علي الرسوم والضرائب بنسبة كبيرة جدا  . فكفاءة السياسة المالية تكون

أدوات هذه السياسة من إمكانية  إحداث تغيرات علي الدخل ومستوى التشغيل ومعدالت النمو والتضخم أما 

السياسة النقدية فإنها تستخدم عرض النقود من خالل أدواتها االقتصادية مثل عمليات السوق المفتوحة ) من 

انوني للمصارف لدي البنك المركزي وأسعار خالل بيع شراء األوراق المالية ( واالحتياطي النقدي الق

تكاليف رأس المال والتمويل وإحداث تغيرات اقتصادية يعتمد في المقام األول علي مدى مرونة عرض 

النقود والمتغيرات التي تؤثر فيه من أجل إحداث تأثيرات علي الدخل واالستثمار وغيره وتحقيق األهداف 

 .االقتصادية الموضوعية 

  -ـــــــدف من البحث :الهـــــــ

 -يهدف هذا البحث إلي :

 معرفة أثر اإلنفاق الحكومي علي معدل النمو االقتصادي في السودان .  .1

 معرفة  أثر الضرائب علي معدالت النمو االقتصادي في السودان .  .2

 معرفة أثر عرض النقود علي معدالت النمو االقتصادي في السودان . .3

  مشكلة البحث :

 تكمن مشكل البحث في اإلجابة علي هذه األسئلة    

 إلي أي مدى يمكن لإلنفاق الحكومي أن يؤثر علي النمو االقتصادي في السودان ؟  .1

 إلي أي مدى يمكن للضرائب أن تؤثر علي معدالت النمو االقتصادي في السودان ؟ .2

 السودان ؟ إلي أي مدى يمكن أن يؤثر عرض النقود علي معدالت النمو االقتصادي في .3

 فرضيات البحث : 

 هنالك عالقة طردية بين اإلنفاق الحكومي ومعدالت النمو االقتصادي في السودان  .1
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 هنالك  عالقة عكسية بين الضرائب ومعدالت النمو االقتصادي في السودان .  .2

 هنالك عالقة طردية بين عرض النقود ومعدالت النمو االقتصادي في السودان .  .3

 

 

 

 :  منهجية البحث

أتبع البحث المنهج الوصيفي في تحليل الجداول ,والمنهج القياسي والتطبيقي باستخدام طريقة  

( لمعرفة أثر كل من اإلنفاق الحكومي والضرائب وعرض النقود علي معدالت OLSالمربعات الصغرى )

 ( .E.Views م علي برنامج الحاسوب ) 2015 –م 1990النمو االقتصادي في السودان للفترة من 

 خطة البحث :

  -يتكون البحث من خمسة فصول علي النحو التالي : 

 الفصل األول : اإلطار النظري للسياسة المالية والنقدية.  -

 الفصل الثاني : السياسات المالية والنقدية في السودان  -

 الفصل الثالث تحليل السياسات المالية والنقدية في السودان .  -

 الفصل الرابع : المنهجية والشـــــواهد التطبيقية .  -

 الفصل الخامس : اختيار الفرضيات والنتائج والتوصيات والخاتمة .  -

 الدراسات السابقة : -

(م د/محمد درار الخضر :  2010-2005/ اثر السياسة المالية علي اداء االقتصاد السوداني )1 -

ودورها فى اداء االقتصاد السوداني , هدفت الى معرفة  تناولت هذة الدراسة موضوع السياسة المالية

دو الساسة المالية علي الناتج االجمالي المحلي , وعملت علي ايجاد حلول ايجابية لتخفيض االثار 

 السالبةللسياسة المالية علي االقتصاد السوداني , اتبعت المنهج التحليلي الوصفي , اهم نتائج الدراسة:

 الداخلية والخارجية وفوائدها عبء كبير علي االقتصاد السودانى مثلت الديون العامة -

 تزايد معدل االداء الفعلي للضرائب خالل الفترة -

 حقق االقتصاد السوداني معدالت نمو عالية خالل الفترة -

دراسة –اسراء محمد عمر –(م  2016-2000/ اثر السياسة النقدية علي النمو االقتصادى فى السودان )2

هدفت الى معرفة اثر السياسة النقدية علي اداء االقتصاد السوداني خالل الفترة ,  –الماحستير  لنيل درجة

 اتبعت المنهج الوصفى التحليلي , من نتائج الدراسة:
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 وجود ارتباط طردى بين النمو االقتصادى واالحتياطى النقدى القانونى -

 اليفى االجل القصيرعدم وجود اثر معنوى لعرض النقود علي الناتج المحلي االجم -

 وجود اثر معنوى بين عرض النقود والناتج الجمالي المحلي فى المدى الطويل -

 وجود عالقة عكسية غير معنوية  بين االنفاق العام ومعدل نمو الناتج المحلي االجمالي                      -

 الن معظم االنفاق العام موجة الى القطاع االستهالكي.

  الفصـــل الول :

 اإلطــار النظري

 Fiscal Policy     -السياسة المالية :1-1 
(1) 

إن احد أهم الموضوعات التي يبحث فيها االقتصاد الكلي هو الكيفية التي يمكن بها 

تفادي التقلبات في النشاط االقتصادي والتي تؤدي إلي الكساد ) بطالة ( أو التضخم . فعندها 

( أقل من الناتج   x – m)+C +1 G = (GDPالمتوازن )المحلي   يكون إجمالي الناتج

التوظيف الكامل ) أي إذا كان الطلب الكلي أقل من  المحلي  اإلجمالي الذي          يحقق

العرض الكلي ( سينجم عن هذا الوضع فجوة كساديه ، أما  إذا كان الناتج المحلي اإلجمالي 

ذي يحقق التوظيف الكامل ) أي عندما يكون المتوازن اكبر من الناتج المحلي اإلجمالي ال

الطلب الكلي اكبر من العرض الكلي (  سينتج عن هذا الوضع فجوة تضخمية , ولتفادي هاتين 

المشكلتين قد تلجأ  الحكومات إلي التأثير علي الناتج المحلي اإلجمالي من خالل سياستها 

مالية ، وعليه عندما تلجأ الحكومة إلي اإلنفاقية والضريبية ، تعرف هذه اإلجراءات بالسياسة ال

السياسة المالية لمعالجة االقتصاد من البطالة والتضخم ستستخدم لتحقيق ذلك الهدف أداتين هما 

 اإلنفاق الحكومي أو الضرائب أو االثنان معا  . 

فإذا كان الطلب الكلي أقل من مستوى الدخل عند التوظيف الكامل فإنه يمكن استخدام سياسة مالية توسعية 

expansionary  Fiscal policy   بزيادة اإلنفاق الحكومي أو خفض الضرائب لزيادة الطلب الكلي ، ومع

الطلب الكلي أعلي من مستوى  زيادة الطلب الكلي يرتفع الدخل عند التوظيف الكامل . أما إذا كان مستوى

 الدخل عند التوظيف الكامل فإنة يمكن تقليل اإلنفاق الحكومي أو زيادة الضرائب . 

 )Automatic  stabilizers (2               عوامل االستقرار الذاتية

لكي تكون السياسة المالية محققة لالستقرار االقتصادي ال بد أن يرتبط تنفيذها بتوقيت 

  صحيح .

ويري بعض االقتصاديين إن مع مرور الوقت فإن تنفيذ برامج جديدة لإلنفاق أو 

الضرائب يولد أثارا  علي االقتصاد ولذلك يجب دراسة الحاجة إلي مثل هذه البرامج وبالتالي 
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يجب أن يكون االعتماد  األكبر علي الضرائب و المدفوعات التحويلية التي تتغير مع الدخل 

( . الضرائب و المدفوعات   discretionary  policyة المالية الحذرة )وليس علي السياس

التحويلية التي تتغير مع الدخل تشكل عوامل استقرار ذاتية ألنها تخفض التقلبات في الدخل 

 دون إن يقوم صانعوا السياسة بفعل ما .

ص  – 2008هلية م ج ام درمان األ–موضوعات في االقتصاد الكلي  –عبد هللا الشريف الغول     .1

164. 

   127 -126ص  – 1988دار المريخ للنشر  –االقتصاد الكلي التغذية السياسية  –مايكل ابد جمان  .2

. 

  

 Monetary policy       (1)- السياسة النقدية :1-2 

هي إحدى الخيارات التي تلجأ إليها الحكومة ممثلة في السلطات النقدية لمعالجة التضخم 

 -البطالة وتحقيق النمو االقتصادي والسياسة النقدية تستخدم األدوات التالية :أو تخفيف 

 كمية النقود ) أي عرض النقود ( .  -

 سعر الفائدة ) أي تكلفة رأس المال ( .  -

وقد تكون السياسة النقدية توسيعه عند محاربة البطالة وانكماشية لمعالجة التضخم . 

خالل أحداث تغيرات علي سعر الفائدة ، ويرى بعض فالسياسة النقدية تحقق أهدافها من 

االقتصاديين أنه في  بعض الحاالت من الممكن أن تحقق السياسة النقدية أهدافها من خالل 

 متغيرات أخرى غير سعر الفائدة مثل:

يفترض  الكالسيك عالقة عكسية بين االستهالك وسعر الفائدة ، بما أن االستهالك  .1

الكلي ، فإن الزيادة في العرض الحقيقي للنقود تؤدي إلي هو  احد مكونات الطلب 

أسعار فائدة أقل ومعدالت استهالك أكبر ، هذا يعني أن السياسة النقدية سوف تكون 

 أكثر فعالية إذا كان االستهالك يرتبط بعالقة عكسية مع سعر الفائدة . 

ي الثروة نسبة تؤثر السياسة النقدية أيضا  علي الدخل من خالل تأثيرها علي صاف .2

لالرتباط المباشر بين االستهالك وصافي الثروة الخاصة . ستؤدي الزيادة في 

عرض النقود إلي زيادة صافي الثروة الخاص وبالتالي  زيادة االستهالك والذي 

 يؤدي بدوره إلي زيادة الدخل .

 (2الفعالية النسبية للسياسة المالية والنقدية :)1-3 
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The  relative Effectiveness of Monetary and Fiscal  policy:-  

تكون الفعالية النسبية لكل من السياسة المالية النقدية من خالل مقدرتها علي توليد 

وبالتالي كلما كان التغير في المستوى التوازني للدخل  ،تغيرات في المستوى التوازني للدخل

والضرائب , كانت السياسة المالية أكبر بالنسبة للتغير في عرض النقود واإلنفاق الحكومي 

والنقدية أكثر فعالية وكلما كان الميل الحدي لالستهالك أكبر وتعاظمت فعالية كل من السياسة 

المالية والنقدية , فالسياسة النقدية تعمل من خالل سعر الفائدة واالستثمار , فإذا تغير االستثمار 

ل الحدي لالستهالك أكبر ، بالنسبة للتغير في فإن التغير في الدخل يكون أكبر كلما كان المي

المشتريات الحكومية يكون التغير في الدخل أكبر كلما كان الميل الحدي لالستهالك أكبر 

  -.وهنالك محددات أقوى لفعالية كل من السياسة النقدية والمالية وهما:

 )3(-مرونة الطلب علي النقود بالنسبة لسعر الفائدة : -

الطلب علي النقود بالنسبة لسعر الفائدة أكبر كانت فعالية السياسة النقدية أقل  كلما كانت مرونه

 وفعالية السياسة المالية أكبر .

  -مرونة االستثمار لسعر الفائدة :   -

كلما اشتدت عدم مرونة االستثمار لسعر الفائدة كانت السياسة النقدية أقل فعالية والسياسة 

 المالية أكير فعالية . 

 174ص  –مرجع سابق  –موضوعات في االقتصاد الكلي  –هللا الشريف الغول  .عبد1

 176ص –سبق ذكرة –موضوعات فى االقتصاد الكلي  –عبدهللا الشريف الغول   2-

 182ص   2008-القاهرة دار الفجر –السياسة النقدية –صالح صالحى   -3

 الفصـــــــل الثانـــــي :

 م (2015 –م 1990السودان )السياسة النقدية والمالية في 

 ( 1( : ) 2015- 1999السياسة النقدية فى السودان )2-1      

من السهل أن نفرق بين مرحلتين مختلفتين في تجربة بنك السودان المركزي في إدارة  

السياسة النقدية , المرحلة األولى امتدت في التسعينات وتميزت بعدم وجود سياسة نقدية مستقلة 

لبنك المركزي بأهداف ووسائل محددة أنما كانت األوضاع النقدية في السودان مجرد قبل ا من 

انعكاس للسياسة المالية ، ونتاج تمويل الحكومة والمؤسسات الزراعية الحكومية الكبرى من 

قبل بنك السودان المركزي وكان دور البنك المركزي في التأثير علي األوضاع النقدية 

يل المتاح لدى البنوك التجارية بين قطاعات االقتصاد المختلفة عن ينحصر في توزيع التمو
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م حيث بدأ بعدها 1996طريق السقوفات والتدخل المباشر ، وقد استمر هذا الوضع حتى العام 

بداية المرحلة الثانية  والتي شهدت  97 – 96الوضع في التغيير ، ويمكن أن نعتبر عامي 

م تم وضع برنامج شامل 1996قدية في السودان وفي العام ميالد الدور الفعال للسياسات الن

لإلصالح االقتصادي في إطار متوسط المدى يستهدف معالجة االختالالت والعلل التي يعاني 

منها االقتصاد السوداني وفي مقدمتها عدم استقرار المالي والذي تمثل في االرتفاع المطرد 

لصرف للعملة الوطنية ، وفي إطار هذا لمعدالت التضخم والتدهور المستمر في سعر ا

البرنامج تم تحديد دور رئيسي للسياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية وترك أمر وضع 

وتنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي في تنسيق مع  السياسات االقتصادية األخرى لتحقيق 

 األهداف المحددة للبرنامج.

 ( 1جدول رقم )
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 ليةالمصدر: وزارة الما

–دار جامعة ام درمان االسالمية للنشر -السياسة المالية والنقدية فى االسالم-احمد مجذوب احمد .1

 89ه ص 1418 1الخرطوم ط 

 ( 2جدول رقم )

 اإلنفــــــــــــــاق الحكومي  اإليرادات الضرائب / الحكومية  السنة 
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1990 12.49 15.45 

1991 15.40 1975 

1992 21.23 52.45 

1993 6.3 80 

1994 103 119 

1995 209 278 

1996 604 830 

1997 826 1244 

1998 1162 1575 

1999 1540 1975 

2000 1602 3125 

2001 1880 3428 

2002 2137 3770 

2003 2658 5633 

2004 4203 7936 

2005 5007 10435 

2006 5081 14713 

  10048نفط  17403 6529.50 2007

  15997نفط  22724 7680.60 2008

 9596نفط  20696 8655.60 2009

 924نفط  24162 10009 2010
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 8403نفط  28578 11481 2011

 4240نفط  26272 15568 2012

 6368نفط   36178 24134 2013

 5811نفط   40516 26216 2014

 5560نفط  40810 27008 2015

 المصدر: وزارة المالية       

  -( نالحظ اآلتي :1من الجدول رقم )

حيث ارتفع من  2004 – 1995شهد عرض النقود ارتفاعا  متزايد خالل الفترة من 

مليون جنيه ، ويعزى ذلك االرتفاع إلي ارتفاع  9.61إلي   1999مليون جنيه في العام  2.58

شبه النقود باإلضافة إلي ارتفاع وسائل الدفع الجارية وارتفاع العملة لدى الجمهور تحت 

م  نالحظ أن معدل نمو عرض 2004 –م 1999ياسة النقدية للفترة من الطلب . ومن واقع الس

% ويعزي االنضباط النسبي في  30.8%  30.3%  ، 33% ، 25النقود االسمي  قد بلغ 

  -معدل نمو عرض النقود إلي عدة عوامل منها :

 فعالية األدوات المستخدمة في ضبط السيولة مثل االحتياطي القانوني .  . أ

ضعت من قبل السلطات النقدية لتخفيف استدانة الحكومة من البنك المركزي حيث القيود التي و . ب

لم 2004تم وضع سقف مستهدف لكل عام مع االلتزام الحكومة بهذه السقوفات وفي العام 

تستخدمها الحكومة ويرجع ذلك إلي فعالية السياسة النقدية المتمثلة في شهادات شهامة التي 

 زنة الحكومية باإلضافة إلي  التحكم في عرض النقود. تهدف إلي تغطية عجز الموا

 ج. النمو المنضبط لتمويل القطاع الخاص . 

م سجل معدالت نمو مرتفعة إذ 2004 –م 1999الناتج المحلي اإلجمالي  خالل الفترة من 

مليون 12.4م من 2004م 1999% وقد ارتفع خالل الفترة من 6.8بلغ متوسط معدل النمو 

م ، نالحظ أن  هذه الفترة شهدت استقرارا  متصال  2004مليون جنيه في العام  19.3جنيه إلي 

في األداء االقتصادي  بعد دخول البترول كمنتج جديد في هيكل اإلنتاج والصادرات مع زيادة 

%  من 50في إنتاجه وارتفاع أسعاره العالمية، حيث أضاف لالقتصاد السوداني أكثر من 

كما زاد من مساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي ، فضال  عن تدفق  إجمالي القيمة المضافة
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االستثمارات الخارجية المباشرة وأثرها في تمويل االقتصاد ، كما أصبح يساهم بصورة كبيرة 

 في الصادرات بعد تغطية الطلب المحلي . 

فترة م فقد شهدت ارتفاع في معدل النقود بشكل أكبر من ال2010-م 2005أما الفترة من 

( ومعدل النمو   GDPالسابقة نتيجة الرتفاع وسائل الدفع سابقة الذكر ، أما الناتج اإلجمالي )

فقد  تواصل االرتفاع في معدل نمو الناتج اإلجمالي خالل هذه الفترة إذ بلغ متوسط معدل النمو 

الفترة % وقد شهدت البالد استقرار في النمو خالل هذه 6.8% مقارنة بالفترة السابقة 7.3

بالرغم من اآلثار السالبة لالزمة المالية العالمية علي مجمل اإليرادات العامة للدول والقطاعات 

اإلنتاجية وعائد الصادرات وتدفقات االستثمار األجنبي وما تبع ذلك من ضغوط أسعار صرف 

  -م    2010 – 2005العمالت األجنبية ، بلغ  متوسط نمو الناتج المحلي اإلجمالي  للفترة من 

مليون جنيه في العام  29.4إلي   2005مليون جنيه في العام  20.3%  حيث ارتفع من 7.3

م وذلك لزيادة مساهمة البترول في الناتج المحلي اإلجمالي وارتفاع أسعاره العالمية , 2010

ع كذلك تنامي االستثمارات الخارجية المباشرة بجانب نمو مساهمة القطاعات الفرعية مثل قطا

 البناء  والتشييد وخاصة صناعة األسمنت والكهرباء وزيادة مساهمة قطاع الخدمات . 

م فقد شهدت ارتفاعا  كبيرا  ملحوظا  في عرض النقود مقارنة 2015 -2011أما الفترة من 

 -مع الفترتين السابقتين ، ومن الجدول نالحظ اآلتي :

مليون جنيه في العام  77.39لي إ 2011مليون في العام  41.85ارتفع عرض النقود من 

م نتيجة لزيادة فرق السعر الناتج من عملية الشراء وتخصيص الذهب للحكومات 2014

المركزية ، إضافة إلي ارتفاع التمويل المقدم للقطاع الخاص وارتفاع وسائل الدفع الجارية ، 

رات السابقة إذ بلغ في وقد شهدت معدالت النمو انخفاضا  ملحوظا  خالل هذه الفترة مقارنة بالفت

% (  ونالحظ تذبذب معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي فقد ارتفع تارا   2.8المتوسط )

% نتيجة  1.4إلي  2012% في العام 1.9إلي   2011وانخفض أخرى فقد انخفض في العام 

النفصال دولة جنوب السودان وخروج معظم  حقول النفط من دائرة اإلنتاج ، حيث تمثل 

% من اإليرادات المالية العامة ويمثل 45% من إيرادات النقد األجنبي  و75عائدات النفط 

% في العام 1.4% من حجم الصادرات ، ارتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي من 95النفط 

م نتيجة الرتفاع معدل نمو القطاع الصناعي ويعزي إلي 2013% في العام 4.4م إلي 2012

بعض المربعات النفطية ودخولها في اإلنتاج وزيادة إنتاج بعض  دخول النفط باكتشاف

 الشركات . 

 م :2015    -م 1999السياسة المالية في السودان     2-2 
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كل السياسات المالية في السودان خالل هذه الفترة  ركزت علي تحقيق أهداف معينة 

وهي زيادة معدالت النمو االقتصادي وخفض متوسط معدل التضخم وزيادة عائد الصادرات 

% 5م إلي تحقيق نمو  2000والعمل علي استقرار سعر الصرف . فقد هدفت موازنة العام   

% بما يفوق 8.1% ومعدل التضخم 8.3دل النمو نسبة % وقد سجل مع12ومعدل تضخم 

مليار دينار في  205.2مليار دينار مقابل  334المستهدف حيث بلغت اإليرادات العامة الذاتية 

% ، وتعزي هذه الزيادة إلي الزيادة في عائدات البترول 62.8م إي  نسبة زيادة 1999العام 

 مليار دينار .  154يار دينار مقابل مل 150.2وقد سجلت إيرادات الضرائب الفعلية 

م هدفت السياسة الكلية إلي ترشيد الطلب الكلي ودفع اإلنتاج واإلنتاجية 2001وفي العام 

بتوجيه اإلنفاق نحو القطاعات والخدمات األساسية واالستمرار في  برنامج الخصخصة 

ي بنسبة ال تقل عن وبرامج الدعم االجتماعي  ، كما استهدفت معدالت نمو الناتج اإلجمال

% ومن واقع األداء الفعلي فقد تحقق معدل النمو 5% والنزول بمعدالت التضخم إلي 6.5

مليون دينار 16.1% وقد ارتفعت اإليرادات الضريبية إلي 4.8% و 6.7والتضخم بنسبة 

 نتيجة الرتفاع الضريبة علي القيمة المضافة . 

ستراتيجية القومية الشاملة فقد ركزت م وفي إطار تنفيذ برنامج اإل2002في العام 

السياسة االقتصادية المالية علي االستقرار االقتصادي واالستمرار في سياسة التحويل 

االقتصادي وسياسة االعتماد علي الذات وتوجيه السياسات الكلية لدفع اإلنتاج واإلنتاجية 

تقوية العالقات االقتصادية وتقوية قدرات البالد اإلستيعابية واالهتمام ببرنامج التقانة و

% مع المحافظة علي استقرار 5% ومعدل تضخم 7الخارجية . وهدفت إلي تحقيق معدل نمو 

 %  . 8% والتضخم 6.5سعر الصرف ، ومن واقع األداء الفعلي فقد حقق معدل النمو نسبة 

م باإلضافة إلي 2002م ارتكزت الموازنة علي نفس موجهات العام 2003وفي العام 

هتمام بالبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية ومكافحة الفقر. وهدفت إلي تحقيق معدل نمو اال

م فقد 2004% والمحافظة علي االستقرار في سعر الصرف . أما العام 7% وتضخم 5.8

هدفت الموازنة باإلضافة إلي األهداف السابقة لنفس األعوام فقد هدفت إلي المحافظة علي 

 االستقرار االقتصادي واالستمرار في تحقيق معدالت نمو عالية. تخفيض حدة الفقر و

مليار دينار دون  165وألول مرة  في تاريخ السودان تتحقق موارد إضافية في حدود 

تحميل المواطنين أي أعباء إضافية وذلك بسبب زيادة اإليرادات البترولية واإليرادات 

الضريبية التي ادى توسيعها إلي زيادة اإلنفاق التنموي ، حيث ارتفعت اإليرادات الضريبية 

% . وكذلك  األمر في 57.5مليار دينار بزيادة  266.8العام السابق  مليار عن 420.3إلي 

م 2006م والتي هدفت فيه الموازنة إلي نفس األهداف السابقة وكذلك موازنة العام 2005العام 
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م والتقيد الوحيد في أهداف السياسة المالية هو 2009م والعام 2008م والعام 2007، والعام 

االجتماعية ومكافحة الفقر والتركيز علي تنمية وأعمار المناطق  التوسع في برنامج التنمية

 المتأثرة بالحروب . 

م بأهداف منها  االستمرار في المحافظة علي االستقرار 2009وجاءت  موازنة العام 

االقتصادي وتنفيذ موجهات اتفاقية السالم واستمرار في تنفيذ اتفاقية  قسمة الثروة وضبط 

كومي  والتركيز علي تنفيذ اإلنفاق علي مشروعات البينة التحتية والخدمات وترشيد اإلنفاق الح

م بنفس موجهات موازنة العام 2010األساسية . وكذلك أدت أهداف السياسة المالية للعام 

 م.2009

م  وبعد انفصال  جنوب السودان جاءت موجهات  2015م إلي 2011وفي األعوام من 

دائل لعائد النفط والذي خرج من الموازنة بعد انفصال دولة السياسة المالية في البحث عن ب

جنوب السودان وعملت السياسة المالية علي زيادة معدالت النمو وخفض معدالت التضخم 

والمحافظة علي االستقرار االقتصادي وتقليل االرتفاع في انهيار الجنيه السوداني مقابل 

 العمالت األجنبية األخرى. 

 ث :الفـــصــل الثال

 م2015   - 1999- تحليل السياسات االقتصادية في السودان

االقتصاد السوداني مر بعدة مراحل خالل العهود الثالثة األخيرة الماضية وهي المرحلة 

م والتي شهدت توسعا  مذهال  في اإلنفاق العام للحكومة 1995م حتي 1990األولى ، الفترة من 

م يشهد لها السودان مثيال  حيث بلغ متوسط معدل والذي بدوره أدي إلي صدمات تضخمية ل

 % 115التضخم 

المرحلة الثانية : وهي مرحلة اإلصالح الذي أعقب اإلدراك بالفشل للسياسات غير 

المدروسة  التي تمت في المرحلة األولي وهي من منتصف التسعينات حتى بداية األلفية 

 الجديدة  والتي تمت بمساعدة عاملين أساسيين هما:

 / عودة صندوق النقد الدولي ومساهمته في رسم سياسة إصالحية جديدة االقتصاد .   1  

/ تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة في قطاع النفط والذي ساعد علي االستقرار النسبي 2  

 لألوضاع المالية في االقتصاد مما أدي  إلي الهبوط التدريجي لمعدالت التضخم .

: وهي مرحلة العودة  إلي عدم االستمرار في اإلصالح وعدم تقوية المرحلة الثالثة 

السياسات والمؤسسات االقتصادية والمالية والذي ساعد في ذلك تدفق  صادرات النفط والتي 
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أعطت مساحة كبيرة للحكومة للحركة المالية دون االهتمام بالقطاعات األخرى ، وذلك الن 

وال يمكن االعتماد عليها في المدى الطويل ، وبالتالي  موارد  النفط هي موارد غير مستدامة

توسع اإلنفاق الجاري ) التشغيلي ( بمستويات عالية مما أدى إلي تقليص الموارد التي يمكن 

توظيفها في قطاعات إنتاجية أخرى  بتعبير أخر كان البترول نغمة وليس نعمة علي االقتصاد 

جيري، االعتماد علي الواردات وإهمال اإلنتاج السوداني حيث أصيب السودان بالمرض الني

المحلي ، والذي أدي إلي أتساع الفجوة   بين العرض من اإلنتاج المحلي والطلب الفائض في 

القطاع العام ، وعدم التوازن هذا بين الطلب والعرض الكليين في االقتصاد تسبب في ارتفاع 

مالت األجنبية ومن هنا بدأت مشكلة األسعار خاصة سعر صرف العملة  المحلية مقابل الع

  الدوالر كانعكاس لعدم التوازن في االقتصاد والكلي.

 

 

 م 2015    -م 1999السياسات االقتصادية في السـودان  3-1 

م وبعد أن سيطرت حكومة اإلنقاذ علي مقاليد الحكم في السودان 1989منذ العام  

قامت   بتطبيق سياسة الخصخصة ببيع  عملت علي تطبيق سياسة السوق الحر ولتحقيق ذلك

مؤسسات الدولة غير الناجحة وذلك لتقليص دور الدولة في االقتصاد ولفتح المجال للقطاع 

الخاص للمساهمة في االقتصاد وكانت النتيجة لهذه السياسات ارتفاع معدالت التضخم بصورة 

قتصادية لمعالجة هذا م وانصبت أغلب السياسات اال1995 –م 1992عالية جدا  للفترة من 

الوضع والسيطرة علي معدالت التضخم وهذه الفترة هي التي رسمت مالمح االقتصاد 

السوداني فيما بعد وذلك الن كل السياسات االقتصادية التي جاءت بعد ذلك كانت عبارة عن 

 م .1992معالجات لألوضاع التي خلفتها سياسات التحرير االقتصادي في العام 

م بالرغم دخول البترول في ميزانية السودان والذي كان يمثل ثلثي موارد الدولة . إال 1999وفي العام 

أنه لم تستقل موارد البترول بالشكل الصحيح وإنما استغلت في أغلب األحيان بزيادة الصرف الحكومي 

ضافة ) اإلنفاق الجاري( في مقابلة الصرف علي حرب الجنوب والتي استنزفت مواد كثيرة جدا  باإل

إلي الصرف  البذخى للحكومة علي االحتفاالت والمؤتمرات والدستوريين وغيره وكانت النتيجة إهمال 

م 2004 –م 1999جانب اإلنتاج المحلي خاصة المشروعات الزراعية ، واتسمت هذه الفترة من 

الفترة فمعدالت باالستقرار االقتصادي لتوفر موارد أجنبية من البترول والتدفقات األجنبية خالل هذه 

 التضخم وسعر الصرف اتسمت باالستقرار النسبي وارتفعت معدالت النمو االقتصادي. 
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م وهي فترة االنتعاش لالقتصاد  السوداني 2011م حتى  العام   2005الفترة من العام 

وذلك بعد توقيع اتفاقية السالم مع جنوب السودان لحرب استمرت أكثر من عشرون عاما   

ه الحرب توقف بند صرف استنزاف موارد كثيرة جدا  من موارد السودان وخالل هذه بنهاية هذ

في العام  19.3الفترة ركزت السياسة المالية علي زيادة معدالت النمو والتي ارتفعت من 

م ومع زيادة عرض النقود والتوسع في السياسات المالية 2011في العام  27م إلي 2004

 النمو مع الثبات النسبي لمعدالت التضخم وأسعار الصرف.  وأدى ذلك إلي زيادة معدالت

وخالل هذه الفترة وبالرغم من ارتفاع معدالت النمو االقتصادي عام بعد عام ، إال أن 

الصرف البذخي للحكومة مازال متواصل واالعتماد علي البترول كمورد أساسي في الميزانية 

ي ساهمت في الناتج القومي اإلجمالي بنسب أدى إلي إهمال بقية القطاعات االقتصادية الت

متواضعة جدا  خالل هذه الفترة فقد السودان فرصة سانحة لتوزيع موارد البترول علي النمو 

بالقطاعات اإلنتاجية األخرى والتي كانت يمكن أن تقلل من خطر االعتماد علي مورد واحد 

 فقط في الميزانية السنوية للدولة . 

في العام  41.85م إلي 2004في العام  9.61داد عرض النقود من خالل هذه الفترة از

% في المتوسط سنويا  مع المحافظة في معدالت أسعار صرف 5م بمعدل زيادة 2011

وتضخم اتصفت بالثبات النسبي فكانت السياسة النقدية المتبعة خالل هذه الفترة توسعية ، أما 

لي المحافظة علي االستقرار االقتصادي وزيادة السياسة المالية فقد ركزت في المقام األول ع

 معدالت النمو. 

م وبعد انفصال جنوب السودان وفقدان السودان لمورد 2015 –م 2011الفترة من العام 

أساسي وهو البترول والذي كان يشكل ثلثي موارد الميزانية فقد تراجعت معدالت النمو 

م وارتفعت معدالت التضخم 2012عام % لل1.4م إلي 2011% في العام 1.9االقتصادي من 

وتراجع أسعار الجنيه السوداني مقابل العمالت األجنبية األخرى ، وبالرغم من السياسات 

المالية والنقدية التي عملت علي السيطرة علية وثبات التضخم بمعدالت منخفضة و أسعار 

كبر وتراجع الجنيه الصرف ثابتة بإتباع سياسة انكماشية إال أن التضخم ارتفع بمعدالت أ

السوداني معدالت أكبر وسبب ذلك هو عدم تنازل الحكومة للصرف الزائد وعدم وجود بدائل 

لمورد البترول ، فعدم االهتمام بالقطاعات االقتصادية األخرى أدى إلي تدهور في هذه 

القطاعات والتي تحتاج إلي موارد ضخمة إلعادتها ليكون لها دور إيجابي في االقتصاد 

 لسوداني .ا

 الفصل الرابع :
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 المنهجية والشواهد التطبيقية

في هذا الفصل سيتم استخدام المنهج التطبيقي ومن ثم تكوين معدالت النمو المقترح والذي يتكون من 

  -ثالثة معادالت وهي :

 -المعادلة الولى :

Log (dy) = Bo +B1 logd G+ e                          (1) 

 =التغير في اإلنفاق الحكومي dGمعدل النمو &          d y  =حيث أن: 

e  المتغير العشوائي = 

Bo , B1     المعــــــامالت 

( وذلك من خالل التغير في اإلنفاق الحكومي علي dyوسيتم تقدير أثر التغير في النمو ) 

 ( ، ونتوقع عالقة طردية , GDPمعدل النمو ) 

 المعادلة الثانية : 

Log (dy) = Bo-B1 log dx + e                             (2) 

= التغير في الضرائب  وستقوم بتقدير أثر التغير في النمو من خالل  dx -بحيث أن :

 التغير . 

 في الضرائب ومتوقع عالقة عكسية . 

  -المعادلة الثالثة :

log ( dy)  = Bo + B1  log (dm) + e                         (3)   

النقود  بتقدير للنقود وستقوم بتقدير أثر التغير في النمو   = عرض dm  بحيث أن  :  

 من  خالل التغير في عرض النقود ، ونتوقع عالقة طردية. 

   -الشواهد التطبيقية :

( ، وسنقوم  least squaresسيتم  تقرير النموذج بتطبيق طريق المربعات الصغرى )

 بتقرير وتحليل كل معادلة علي حدة .

  -المعادلة الولي :
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داله اإلنفاق الحكومي باستخدام بيانات دورية عن اإلنفاق الحكومي ومعدالت النمو من 

م ( باستخدام برنامج ) 2015 –م 1990بنك السودان المركزي ووزارة المالية للفترة من ) 

E.Views ( تم تقدير المعادلة )كآالتي : 1 ) 

log(dy) = 7.82 + 0.0001 (G)                                           (4) 

-2
R = 0.22  /            F = 7.33 

P- Value  0.01    /  Durban – Watson = 7.3 

 -يمكن تقييم الكفاءة اإلحصائية للدالة أعاله من خالل تفسيرات االختبارات اآلتية :

F. Statistic   يشير إلي وجود عالقة جوهرية بين المتغير التابع والمتغير المستقل =

يدل هذا االختبار علي القوة المعنوية اإلحصائية ، أي القدرة  التفسيرية للنموذج ، ويالحظ لديه 

% مما يدل علي وجود عالقة معنوية بين المتغير التابع 1معنوية إحصائية عالية عند مستوى 

 ي نرفض العدم ونقبل الغرض البديل. والمستقل وبالتال

P-Value statistic    ، تعتمد هذه  القيمة علي مستوى المعنوية أو مستوى االحتمال :

%   ، 5وهو احتمال الوقوع في الخطأ ، وفي معظم العلوم يتم اختيار مستويين للمعنوية هما )

جم االحتمال بأن االختالف ( تخيرنا بح P. value% ( وبالتالي  فإن القيمة االحتمالية )1

المقاس في التجربة يعود إلي عوامل تتعلق بالصدفة وبالتالي إذا كانت القيمة  االحتمالية أصغر 

% فهذا  يدل علي معنوية النموذج وان البيانات ذات تأثير حقيقي وهنا القيمة االحتمالية 5من 

البيانات مجرد صدفة هو % ( وهذا يعني أن احتمال الفرق في 5% ( وهي أقل من )1هي )

 % ( وبالتالي نرفض هذا الفرض أي نرفض فرض العدم ونقبل بالقرض البديل. 1)

R
2

= وبدل هذا االختبار علي قوة العالقة بين المتغير التابع والمستقل وتشير قيمة 
2
R 

، % من التغير في المتغير التابع ترجع إلي التغير في المتغير المستقل 28أي أن حوالي  0.28

% غير مضمنة في النموذج وهذا يدل علي ضعف العالقة وتأثير التغير في اإلنفاق 72بينما 

 الحكومي علي التغير في النمو . 

Durbin- Watson   يدل هذا االختبار علي ما إذا كان هنالك ارتباط ذاتي بين األخطاء

 ط الذاتي . هي  المنطقة الخالية من االرتبا D-W = 7.3العشوائية حيث تقع قيمته 

  -المعادلة الثانية :

Y = 7.53 – 0.0008  ( TX)                                       (5) 
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-2
R  = 0.26         F= 6064  

P. Value = 0.021      D.W = 1.6 

يشير إلي وجود عالقة جوهرية بين المتغير التابع والمستقل ، أي  Fونجد أن االختبار 

المحسوبة وهي أكبر من القيمة الجدولية   F = 6.64القوة التفسيرية للنموذج ونالحظ أن قيمة 

% ووجود عالقة بين 1مما يدل أن النموذج له قيمة معنوية إحصائية عالية عند مستوى 

 نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل . المتغير التابع والمستقل وبالتالي

% وهذا يدل 5% وهي أقل من 1 -% 5والتي تقع ما بين القيمة  p. valueوكذلك قيمة 

% وبالتالي 98% وان حقيقة البيانات تمثل 2علي حقيقة معنوية البيانات وأن الصفة تمثل فقط 

 نرفض فرض العوم ونقبل بالفرض البديل .

أما قيمة   
-2

R
  

% فهذا يعي أن العالقة بين المتغير التابع والمستقل ضعيفة وان 26وهي 

% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع ناتجة من التغيرات التي تحدث في المتغير 26

 ( أي المتغير العشوائي . e% من التغيرات تمثلها )74المستقل ، وأن 

ارتباط ذاتي بين األخطاء والذي يشير ما إذا كان هنالك مشكلة  D.Wأما اختبار 

 ( حيث تقع في المنطقة الخالية من االرتباط الذاتي .1.6العشوائية ، وتشير قيمته ) 

  -المعادلة الثالثة :

Y = 7.68     +    0.0006 (M)                                 (6)   

-2
R = 0.39    F   =  11.46 

p. value  =0.04   D.W = 1.26 

تشير إلي وجود عالقة جوهرية بين المتغير التابع والمستقل أي القوة  Fونجد إن 

وهي أعلي من القيمة الجدولية وبدل ذلك أن  F =  11.46التفسيرية للنموذج ، وإن قيمة 

%  ووجود عالقة بين المتغير التابع 1النموذج له قيمة معنوية إحصائية عالية عند مستوى 

العدم  ونقبل بالفرض البديل وهو وجود عالقة بين المتغير  والمستقل ، وبالتالي نرفض فوض

 التابع والمستقل . 

% أي 4هي   p. value%  وقيمة 5والتي تمثل قيمة أقل من   p. valueوكذلك اختبار 

% حقيقة وبالتالي نرفض فرض العدم ونقبل 96% فقط من البيانات غير حقيقة وإن 4أن 

 بالفرض البديل. 
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-2
R  39إلي وسطية العالقة بين المتغير التابع والمستقل وهي والتي تشير %   

-2
R = 

% من المتغيرات التي تحدث في المتغير التابع ترجع إلي التغيرات التي تحدث 39وتفسر بأن 

 في المتغير المستقل . 

والذي يعني خلو النموذج من مشكلة االرتباط الذاتي  1.26وهو   D. Wأما اختبار 

 طقة الخالية من االرتباط الذاتي . لوقوعه في المن

 الفصل الخامس :

 اختبار الفرضيات ومناقشة النتائج والتوصيات والخاتمة 

  -اختبار الفرضيات:5-1 

 -الفرضية الولى :5-2 

 وجود عالقة طردية بين اإلنفاق الحكومة ومعدل النمو االقتصادي في السودان .  

والتي تدل علي وجود عالقة طردية بين اإلنفاق الحكومي ومعدل النمو االقتصادي   ( :4من المعادلة )

أي كلما زاد اإلنفاق الحكومي ، كلما زاد معدل النمو االقتصادي في السودان ، وهذا يتفق مع 

النظرية االقتصادية ، حيث الزيادة في اإلنفاق الحكومي بزيادة المشتريات الحكومة وزيادة 

يد من معدالت الطلب الكلي ويحفز المؤسسات اإلنتاجية علي زيادة اإلنتاج لزيادة المرتبات بز

الطلب المصحوب بالقوة الشرائية ) طلب فعال ( ويحرك الجمود االقتصادي بزيادة معدالت 

% من التغير في معدالت  النمو ترجع إلي 28الطلب علي السلع والخدمات ، تشير النتيجة إلي أن 

تحدث  في اإلنفاق الحكومة ، وهذا نسبة ضعيفة تشير إلي أن الزيادة في معدالت التغيرات التي 

% وهذا األمر يتنافى مع الفرضية 72النمو تحدث ألسباب أخرى غير اإلنفاق الحكومي بنسبة 

 األولى لوجود العالقة الطردية الضعيفة وبالتالي ال يمكن 

ا تعتبر عالقة ضعيفة جدا  وإن النسبة األكبر من قبول هذه الفرضية برغم من وجود العالقة إال إنه 

التغير في النمو يفسر بأسباب غير اإلنفاق الحكومي ، رغم من جودة النموذج وقدرتة التفسيرية 

 للمتغير المستقل والتابع ووجود عالقة طردية  إال إن ضعف النسبة تجعلنا نرفض  هذه الفرضية . 

  -الفرضية الثانية :5-3 

قة عكسية بين الضرائب ومعدالت النمو االقتصادي في السودان  تدل هنالك عال 

( علي وجود عالقة عكسية بين الضرائب ومعدل النمو ، فكلما زادت الضرائب 5المعادلة )

تأثرت معدالت النمو بالنقصان وحسب النظرية االقتصادية فإن زيادة الضرائب سواء ٍإن كانت 
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سلبي علي النمو من خالل تقليل القوة الشرائية لألفراد ) مباشرة أو غير مباشرة ذات تأثير  

مباشرة ( ومن خالل زيادة تكاليف اإلنتاج علي المنشآت اإلنتاجية مما يجعل المنشأة أمام 

خيارين وهي أما أن تقلل العمالة حتي تقلل من تكاليف اإلنتاج وهذا بدوره يقلل من الطلب ، 

ا أيضا   يقلل من الطلب الن زيادة األسعار تقلل من وأما أن تزيد من أسعار المنتجات وهذ

الطلب . وفي كل الحالتين يتأثر الطلب وتضطر المنشأة اإلنتاجية إلي تقليل اإلنتاج والذي يترك 

 أثر سالب علي النمو. 

% من التغيرات التي تحدث في معدل النمو ترجع إلي التغيرات 26تشير النتيجة إلي أن 

ب ، ونظريا  للضرائب أثر سالب علي معدل النمو ، ولكن تطبيقيا   علي التي تحدث في الضرائ

% من التغيرات التي تحدث 74مستوى االقتصاد السوداني فإن هذه النسبة ضعيفة جدا  ، وإن 

 في النمو تحدث نتيجة  لمتغيرات غير الضرائب وبالتالي ترفض هذه الفرضية . 

  -الفرضية الثالثة :5-4 

ية بين عرض النقود ومعدالت النمو االقتصادي السوداني . تشير وجود عالقة طرد

( علي وجود عالقة موجبة بين عرض النقود ومعدل النمو االقتصادي ، 6المعادلة رقم )

وحسب النظرية االقتصادية فإن زيادة عرض النقود في ظل هياكل  إنتاجية مرنة تستجيب  

ادة في عرض النقود تقابلها زيادة في الطلب للتغيرات التي تحدث في جانب الطلب فإن أي زي

بنفس النسبة تقريبا  ، وزيادة الطلب كما ذكر في حالة هياكل إنتاجية مرنة تقابلها زيادة في 

 اإلنتاج وبالتالي يزيد من النمو. 

تدل 
-2

R  علي االرتباط بين المتغير التابع  والمستقل وقيمةR  هي التي تحدد حجم وقوة

= 0.39( نجد أن 6ومن خالل المعادلة )هذا االرتباط . 
-2

R
 

% من التغيرات التي 39أي 

تحدث في النمو هي من التغيرات التي تحدث في عرض النقود وتعتبر هذه النسبة وسط وتفسر 

% من التغيرات التي 61% من التغير في النمو ناتج من التغير في عرض النقود ، وإن 39أن 

غير عرض النقود ، وفي حالة إذا كان االقتصاد مستقر تحدث في النمو هي ألسباب أخرى 

ومتوازن ويمتاز باستقرار في معدالت التضخم يمكن أن نقبل الفرضية ولكن في االقتصاد 

السوداني والذي تمتاز فيه معدالت التضخم بعدم االستقرار والتسارع في الزيادة خاصة بعد 

ة فإن إي زيادة في عرض النقود تتحول انفصال الجنوب وخروج البترول من ميزانية الحكوم

إلي زيادة في األسعار خاصة  في ظل الهياكل اإلنتاجية غير المرنة إي زيادة في عرض النقود 

تؤدي إلي زيادة في األسعار واألمر الذي يؤثر علي الطلب الكلي فتكون النتائج سلبية وبالتالي 

 نرفض هذه الفرضية .
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  -: النتائج5-5 

يع السياسات المالية والنقدية المتبعة في التأثير علي معدل النمو وزيادة لم تفلح جم .1

 (.GDPحجم )

هنالك عدم تناسق بين السياسة المالية والسياسة النقدية حيث السياسة النقدية نهجها  .2

انكماش وإن السياسة المالية نهجها توسعي مما أدى إلي زيادة عرض النقود 

 وبالتالي زيادة معدل التضخم. 

يتسم االقتصاد السوداني بضعف هيكله االقتصاد األمر الذي أضعف قاعدة  .3

 القطاعات المنتجة ومن ثم أضعاف قدرتها علي اإلنتاج. 

مم خالل نتائج التحليل السابقة نجد إن المتغير التابع لها عالقة طردية معنوية عند  .4

 .% مما يؤكد وجود إليه تصحيح الخطأ في النموذج 1مستوى داللة معنوية 

عدم وجود أثر معنوي لعرض النقود واإلنفاق الحكومي رغم وجود عالقة طردية  .5

 أثر معنوي في المدى الطويل بين المتغير التابع والمستقل وقد يكون هنالك

 التوصـيات 5-6  .6

ربط زيادة عرض النقود بالناتج المحلي اإلجمالي حتى ال تتسبب في ارتفاع المستوى  .1

 العام لألسعار ، مما ينعكس سلبا  علي معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي .

 اإلجمالي . ضبط اإلنفاق الحكومي وتوجيهه  إلزالة األثر السالب في الناتج المحلي  .2

تقليل الصرف علي القطاعات غير المنتجة ألحداث نوع من التوازن بين اإليرادات  .3

 والنفقات العامة ، توجيه اإلنفاق نحو المشروعات اإلنتاجية . 

 زيادة الناتج اإلجمالي المحلي عبر االهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.  .4

عملية زيادة الناتج المحلي اإلجمالي ، وعالجها لما  معالجة المشاكل والمعوقات التي تعيق .5

 له من أثار ايجابية علي االقتصاد الكلي. 

توجيه السياسات االقتصادية الكلية نحو تنمية الموارد واإلستفادة من اإلمكانيات المحلية  .6

 وإنتاج السلع والخدمات المحلية  حتى تساهم في الناتج المحلي اإلجمالي. 

م مراكز تهتم بدراسة السياسات االقتصادية الكلية وأدواتها وأثارها علي العمل علي قيا .7

 مؤشرات االقتصاد الكلي للمساعدة في تحليل اتجاه السياسات.  
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Abstract 

This paper aimed to compare and contrast between spine one and smile one 

which are used to teach English language at Sudanese basic school. Spine one has 

been replaced by smile one in late decade.   The  motivation  behind  this  study   

lies  in  the  belief this comparison  shed  important  light  on  the syllabus  

contents of teaching English as a foreign or second language, the objectives  , and 

the activities. A teachers' questionnaire was used to collect the teachers stand 

points about the contents, objectives , and the learning activities of spine and 

smile to  identify  some  of  the  differences  among these   textbooks  and  to  

explore  the  findings  which reflect  English  language  teaching  curriculum  in 

Sudan . the data was analyzed  by adopting (SPSS) program. The results reveal 
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the following: spine and smile one are different in term of objectives.  spine and 

smile one are different in term of content.  spine and smile one are different  in 

term of activities .Moreover,  smile one has a   general trends as well as the 

unique features which is different from spine one. The researchers recommend 

that smile  should be supported and encouraged as it contains modern rends in 

teaching English. As well as contains  clear objectives and effective activities  in 

accordance to the general objectives of teaching English. 

 

 

 

 

 المستخلص

الذان  يستخدمان  لتدريس اللغة  spine one and smile one هدفت هذه الدراسة الي مقارنة بين

في العقد  spine one حل محل  smile one االنجليزية  في مدارس السودان لتالميذ مرحلة االساس .

االخير.الدافع من وراء هذه الدراسة  يقوم علي االعتقاد علي ان هذه المقارنة  تسلط الضوء علي محتوي 

المنهج و اهدافه و مناشطة التعليمية. استخدم استبيان لمعلمي مرحلة االساس لجمع البيانت لتوضيح وجهة 

شطة التعلمية للتعرف علي االختالف في الكتابين من اجل نظرهم فيما يتعلق بمحتوي المنهج و اهدافه و منا

بلورت النتائج التي تعكس تدريس منهج اللغة االنجليزية في السودان. و قد تم تحليل البيانات باستخدام 

 spine برنامج الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية.بعد تحليل البيانات توصلت الدراسة للنتائج االتية:    

one and smile one    مختليفين من ناحية االهداف و والمحتوي و من ناحية المناشط التعلمية . و من

النه يحتوي علي اتجاهات حديثة  smile one اهم توصيات البحث : يجب دعم و تشجيع تدريس كتاب  .

االهداف  لتدريس اللغة االنجليزية , كما يحتوي علي اهداف واضحة و مناشط تعليمية مؤثرة  تتماشي  و

 العامة لتدريس اللغة االنجليزية. 

 

1. Introduction  

English has become the most important language in most of the world countries,  

During the beginning of 21
st
 century, a lot of efforts have been made in many  

countries  to enhance and develop  their  education system to bring it into line 

with social, economic, political, and cultural change in the world that is  why  the 

administration of the National Centre for curricula  decided to replace  Spine 
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series into Smile one. The ultimate goal of this paper is to  compare and contrast 

some aspects of two English textbooks at Sudanese basic school level, namely 

Spine and Smile, the books that are designed to be taught for third  level at basic 

school. Also, it interested in investigating the differences and similarities between 

the two textbooks in term of objectives, contents and activities.  This paper is 

important because it aims to answer an important question that is why every 

country carries out the education reform especially through curriculum reform. 

These changes in education are reflected in national educational policies and the 

curriculum framework via curriculum designers. Change in curriculums is always 

imposed by Social/economic/political/cultural factors. These changes are 

supported to be according to the need and the mode of the age if they are intended 

to develop education.  

 

1.2 Statement of Problem 

This study aims to  compare  between Spine Students book one and Smile student 

book one on teachers’ point of view in term of objectives, contents, and activities.  

The reasons which have led to this study is the current debate on the future of 

English in the Sudanese education system and the manner in which the English 

curriculum is delivered. There has been very few  researches carried out on 

national and international educational systems therefore this study will attempt to 

fill the existing gap in literature in this area. It has been acknowledged that 

Sudanese students in the past have not performed well in learning English .  

There is an effort to radically change the national education system of English 

language  to provide a curriculum, which is able to enhance students performance 

in English language . This requires the competent use of English as a global 

language. The choice of the curriculum delivery and method of education is very 

much determined by the financial means of the family. For those Sudanese  

families, which have the financial capabilities many are opting to place their 

children in international schools with government approval. From prior research 

the major contributing factor to this, is the medium of instruction through which 
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the curriculum is delivered . In reality, the overall standard of the English 

language in Sudanese basic school is  law because of the English textbook. 

Therefore , it should be changed to a new one.  

The problem was observed by the researchers due to their experience of  teaching 

English   at basic school, secondary school , universities as well  postgraduate  

According to some scholars such as ……………. A curriculum should be 

changed to suit peoples social , economical , cultural , and political needs. So this 

study is done to meet the above people's needs.  

The Objectives of the Study  

This study aims to achieve the following objectives:  

1- To appreciate the similarities and differences between spine and smile one  

in term of objectives.  

2-  To appreciate the similarities and differences between spine and smile 

one in term of contents .  

3-  To appreciate the similarities and differences between spine and smile 

one in term of activities.   

4- To identify general trends as well as the unique features of spine and 

Smile one .   

The Questions of the Study: 

This study aims to answer the following questions:  

1- What are  the similarities and differences between spine and smile one in 

term of objectives? 

2-  What are  the similarities and differences between spine and smile one in 

term of content?  

3-  What are  the similarities and differences between spine and smile one in 

term of activities?   

4- To what extent do the  general trends as well as the unique features of 

spine and Smile are different.  

  The hypotheses of the study:  



193 
 

This study aims to verify  the following hypotheses   

1- Spine and smile one are different in term of objectives.  

2-  Spine and smile one are different in term of  content .  

3-  Spine and smile one  are different in term of  activities .   

      4-The  general trends as well as the unique features of spine and Smile one 

are   different. 

Literature review  

This part  presents a review of the relevant literature in this particular field of  

study. It serves to review in detail the English curriculum content for both the 

Spine one and Smile to highlight the various learning theories in relation to the 

delivery of the English curriculum. The   reasons behind changing  the textbook 

will be presented. What and why to change Curriculum Framework , and 

planning and implementing the curriculum. The literature reviewed in the  

process of this research will also be discussed  

Historical background about teaching English language in Sudan  

Changes in national curriculum 

It is well known that Curricula are change regularly to anticipate  the future  

better opportunities for the students' needs  There is a need  to revise and review 

curriculum to suit the social, psychological, economical , and political needs of a 

particular county. Some countries such as  Japan and Sri Lanka have an approved 

government direction for future curriculum, while others are only in the position 

to predict trends. 

The integration of information technology, listening and speaking skills, and the 

handwriting books is the basic need  changing from Spine to Smile in Sudanese 

English Language curriculum. This change across the curriculum is regarded as a 

major priority by many countries. Other priority areas for the coming years 

include maintaining basic skills such as literacy and numeracy; values education 

in a pluralistic society; vocational education and enterprise studies; 

encouragement of independent, self-directed learning; development and 

refinement of school based assessment; and education for participation in a global 
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society. Countries expect to continue to focus on the balance between compulsory 

and elective subjects.  

In addition to curricular and pedagogical changes, some countries are considering 

changes in school structures. For example, the Sudanese curriculum institute  is 

planning to decrease  the content of the subjects teaching at classrooms in  one 

year. Also it  is decreasing  the number of hours in the school day, and reducing 

the number of school days by eliminating instruction on Saturdays. 

What and why to change  Curriculum Framework  

State of Israel ,Ministry of Education ,Pedagogical Secretariat, Language Dept., 

English Inspectorate, Revised English Curriculum ,Principles and Standards for 

Learning English as an  International Language for All Grades(2013) Research in 

foreign language acquisition and insights from the field during the last decade 

have  set new challenges for EFL teaching, learning and assessment, requiring an 

in-depthree xamination of the English Curriculum “Principles and Standards for 

Learning English as a  Foreign Language” published in 2001. As a result of this 

process, it was decided to revise and  expand the document, resulting in a 

curriculum that will better address the needs of teachers, material writers and test 

designers.  

The following new components have been integrated into the curriculum: 

Benchmarks for teaching English at the Pre-Foundation Level, in order to 

facilitate the teaching of the beginning stages of language acquisition to younger 

learners. 

Word and grammar lists, in order to standardize the linguistic content of 

materials being taught and tested.  

Higher-order thinking skills (HOTS) at all levels and all domains, in order to 

enhance  learners’ understanding and critical thinking. 

Information Communications Technology (ICT) skills, in order to enable 

learners to be  prepared to cope with the challenges of using modern digital tools. 
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Key components for the teaching of literature (and access to information when  

appropriate) at all levels, in order to provide a more unified and comprehensive 

framework for literature teaching.   

 

Goals of the Curriculum 

This curriculum is an expansion of the curriculum published in 2001. It adheres 

to the goals set  

in 2001, whereby on completion of the twelfth grade, learners should be able to:  

interact effectively in a variety of situations; 

access and make use of information from a variety of sources and media; 

present information in an organized manner;  

appreciate literature and other cultures, and develop linguistic awareness. 

 

According to Renato Opertti, Hyekyung Kang, Giorgia Magni (2018:8-9)   It is 

essential to distinguish the nature of a curriculum framework from a curriculum, 

as well as the complex dynamics behind their preparation, development and 

subsequent implementation. A framework implies the existence of specific ways 

of organizing and managing content - policies, procedures, concepts, etc. - in a 

systematic manner. 
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 “parameters, directions and standards for curriculum policy and practice” (IBE-

UNESCO, 2017a, p. 6). That being said, it should organize, control and/or 

regulate the content of the curriculum – the subject descriptors or syllabi, 

textbooks and other teaching and learning approaches and materials. Meanwhile, 

flexibility is also a crucial feature that should be present in curriculum 

frameworks, and should not constitute a set of rules, but rather a set of guidelines, 

allowing for variation and use of disetion when implementing it, while adhering 

to underlying principles and specified standards (IBE-UNESCO, 2017a). It is 

important to note that a curriculum framework is not the solution to all challenges 

and issues of a curriculum, which is why it is essential to keep the targets of a 

curriculum framework clear (IBE-UNESCO, 2017a, p. 8).  

A curriculum framework may include a wide range of matters, which will 

generally provoke direct impact on processes of curriculum development and 

implementation. Some possibilities include, for instance, the way in which 

curriculum is aligned with the country’s future needs; teachers’ governance 

aspects; teacher recruitment and selection processes; methodologies adopted in 

the classroom; assessment practices; and class sizes or even time allocation for 

the different subjects or areas of knowledge per education level.  

Planning and Implementation of a Curriculum. 

Planning and Implementation of a Curriculum.  

According to Wiles and  Bondi (2007) cited Vanessa Jane Woodruff (2015:12-

13)  ,  a  curriculum is a plan of action with planned  targets and values that are 

delivered through the teachers to stimulate the development  process of the 

individual. The outcome of the curriculum is  determined by how well  the  

delivery  process  provides  successful  learning  experiences  for  the  children.  

Through the delivery of selected activities (such as reading, socializing and 

playing an  instrument)  the curriculum  intends  to have a positive effect  on  the 

child’s  behaviour  in  the  classroom,  which  can  be  applied  to  everyday  life  

as  they  learn  new  things  (Kelly  2009).  The  Department  of  Education  and  

Early  Childhood  Development  in  Victoria Australia (2012) refers to five 
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categories into which, curriculum planning can  be  divided.  Firstly  the  context  

of  what  is  to  be  taught  is  to  be  understood  clearly.  Secondly  there  must  

be  effective  planning  and  adequate  sourcing  of  the  necessary  materials for 

the delivery of the syllabus. Thirdly the curriculum must be well  

Page 13 of 70  implemented. Fourthly there should be a proper curriculum 

maintenance system to  ensure that targets are being met and finally there must be 

a proper system of evaluation  and  review  to  make  sure  that  the  students  

have  achieved  the  anticipated goals. 

Previous studies  

The last few years have seen an increase in research studies on the  differences 

and the similarities between two takes books in which one has been replaces by 

other. The comparison  between previous  Spine Students book one and the recent 

 Smile student book one on teachers’ point of view is important to be investigated 

so as to know the strength and the weakness point of each of them.  

The huge amount of researches, studies and on- line articles and papers conducted 

locally and internationally indicates that to compare between a textbook  which is 

replace by other gives  instructors, teachers and scholars  a chance to know  

advantage s and drawbacks of both of them , it gives them  a new medium to 

enhance instructions and designing materials. The studies identified in this review 

that are concerned with difference and simulates in term of objectives ,contents 

and the learning outcomes  

Koji Uenishi1 and Masaki Akase wrote a paper entitled  “A Comparative 

Analysis of English Textbooks in China, Japan and, Thailand. This study makes a 

comparison of the frequency of the wh-interrogative questions taught in English 

textbooks in the above-mentioned countries. It  focuses on the textbooks at the 

primary and secondary educational levels in Japan and the ones at primary 

educational level in China and Thailand. The aim is to analyze the 

corpora to identify some of the differences among the textbooks and to explore 

the findings which reflect English language teaching curriculum in Japan. Each 

textbook was first digitized and then analyzed in terms of the wh-interrogatives. 
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The results reveal the following:  (1) In China and Thailand, new wh-

interrogative questions are introduced in a well-organized way from Book 1 to 

Book 3 in the primary school textbooks and they are also regularly recycled. (2)  

In China, four interrogatives (i.e. what, where, how, who) are introduced in the 

first grade at primary schools, while why is introduced in the second grade. (3) In 

Japan, the wh-interrogatives failed to appear in an organized way in standard EFL 

textbooks. The what and how interrogatives are taught in Book 1 (5th grade), 

while how is completely omitted in Book 2 (6th grade). In Book 2 the new 

interrogatives (i.e. where, when) are introduced, but why is never taught for three 

years. (4) The wh-interrogative what is the highest frequency in all of the 

textbooks in the three countries. However, the second most frequently taught wh-

interrogative from Book 1 through Book 3 varies from country to country. 

Specifically, the second most frequently taught interrogatives are where in China, 

who in Thailand and how in Japan. 

Another study was  viewed in the wider context of educational research projects 

initiated by the National Institute for Educational Research (NIER) of Japan. In 

the late 1960s, for example, NIER organized a series of workshops as part of a 

joint research project: A Comparative Study of School Curriculum Development 

of the Stage of Elementary Education in Asian Countries. The outcome of these 

workshops was the publication in 1970 of a three-volume report titled Asian 

Study of Curriculum. 

This study was conducted by Research Centre for Basic Education, Southwest 

University, Chongqing, China (2016) . the title of the paper is A Comparative 

Study on the Three Versions of Mainstream English Textbooks of New 

Curriculum for the Senior High School in China  It  examined three versions of 

mainstream English textbooks for current use in senior high school. It first 

focuses on the research background and significance of the current use of three 

main versions of English compulsory textbooks. Then it outlines the design of the 

research scope and contents, research method. It conducts comparison of four 

dimensions and is analyzed in details. The findings indicate that three versions of 
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textbooks have their respective and unique characteristics, and the scope of 

adaptation. It suggests that the author of textbooks should re-examine and survey, 

and really come up with a credible basis to demonstrate the moderate and feasible 

measures of the materials, and to adjust the difficulty of the text. At the same 

time, it needs to increase the input of modern teaching equipment, so that teachers 

are more likely to operate and implement the link in the classroom teaching. 

This study is conducted by  Shahzad Karim and  Naushaba Haq(2014)  it 

concerned with the evaluation of two English language teaching (ELT) textbooks 

from the point of view of hidden curriculum i.e. the invisible or implicit 

ideological assumptions hidden in the content of these textbooks and the culture 

of language learning and teaching they promote. Both the textbooks (selected for 

the present study) are used for ELT in two different systems of education in 

Pakistan. One is used in the government owned schools; the other in private 

system of education which follows the Cambridge system of education. The 

research framework includes the detailed analysis of the selected units from the 

two textbooks. Firstly, the text of the units was analyzed by focusing on genre, 

contents and hidden curriculum the contents may embody. The second part of the 

framework is the analysis of the culture of language learning and teaching these 

books promote. For this purpose the focus was on the rubrics and 

questions/activities of grammar, vocabulary and four 

language skills given in the exercises at the end of each unit. The results reveal a 

clear-cut difference in the two textbooks from the point of view of hidden 

curriculum and the culture of language learning and teaching they espouse. 

 

This study was conducted by Elham Ghaderi Doust, Sanandaj,(2007)it  aims to 

provide an introductory of the codification of the objectives and components of 

teaching writing within the National Language curriculum in upper secondary in 

correlation with elementary and lower secondary curriculums. The method is a 

qualitative analysis of the contents. The data includes the Persian Language 

curriculum in Iranian upper secondary schools (version 2007) and American core 
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curriculum for Language Arts (in New Jersey, 2004) collected through library 

study and note taking from Iran and foreign documents. In the present research, 

objectives and components of teaching writing within the curriculums in 

countries cited are analyzed and perused based on Autonomous and Ideological 

approaches to literacy; suggesting that objectives and components of American 

curriculum for teaching writing are formularized and influenced by Ideological 

approach, whereas Iranian writing curriculum possess properties of Autonomous 

Approach (consciously or unconsciously) and characteristics concerned with 

Ideological approach are marginal in Iran. After discussing features of 

curriculums in America (New Jersey), impressed by the Ideological approach to 

literacy, we proceed to bring forward the advantages and drawbacks of objectives 

and components of Iranian curriculum for teaching writing and some suggestions 

to improve are mentioned. 

Methodology  

This study is descriptive analytical one. The comparison  of the two textbooks 

i.e., Sine and Smile one  was  based on the objectives , content, and the activities  

.  The process of comparison was  done  by asking the  English language teachers 

and trainers  about their standpoints  of  the two  books. In addition the 

researchers found it interesting to make inquiries about their attitudes to English 

in general, how they imagined the ideal textbook and if they thought their English 

skills and knowledge had improved in the course of the school year. This verifies 

the fourth hypotheses which revels the similarities and the differences between 

the two books in term of objectives.   

The researchers therefore decided to construct a questionnaire as a tool to collect 

data  because they   thought that  it would be the easiest way to collect.  

The statements of the questionnaire  were primarily responded  by English 

language teachers who have been trained to teach Sine as well as Smile   . White 

Nile , Rbak and Kosti localities. The responds  of the teachers 's questionnaire 

was  analyzed by using  (SPSS).   
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The teachers’  questionnaire was submitted to five  educational experts at three 

universities so as to ensure the quality and to  avoid the problematic aspects of the 

questionnaire such as poor wording constructions and ambiguity,    

The researchers respected their standpoints about the overall contents, shape 

and the design of the questionnaire. In the light of their feedback, some items 

had been slightly changed ; while other were reconstructed and restructured to 

remove the ambiguity and make the items quite clear for the respondents. 

To check the consistency of the questionnaire items, the SPSS was applied,  

and then accordingly the statistical analysis the negative items have been 

canceled. a corompach Afa Test was applied to check the consistency of the 

items in the questionnaire, 

Discussion of  hypotheses 

The hypothesis one which assumes that Spine and smile one are different in term 

of objectives. The majority of the participates agree that  smile objectives are 

unique because of they are  explained in the instructional unit , lesson ,and  

specific tasks, help in communication, promote independent learning motivate 

learners in learning for pleasure, enable learners to present ideas in an organized, 

planed manner.  

The second hypothesis which claims that  Spine and smile one are different in 

term of  content. Most of the participants agree that smile textbook one increases 

studens’  vocabulary, includes procedures where students can choose a variety of 

texts or tasks, provides a variety of texts that suit the learners’ reading level, the 

article that the textbook selected are up date and diversified, teach phonemic 

awareness and other essential factors related to the contents of syllabus.  

The hypothesis three anticipates that  Spine and smile one  are different in term of  

activities. The participants’ responds are: Provides success oriented tasks and 

positive feedback, Provides multiple opportunities for learners to listen to and 

recite rhymes , chants , songs . and simple dialogues, provides activities for peer 

interactions, Provides ability to perform activities such as giving instructions , 
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following directions , making requests and responding to written messages, 

includes assessment activities such as thematic projects and performance – based 

tasks, and other aspects related to the aspects of a good textbook designing.  

 

Conclusion  

This study focuses on  the Comparison  between Spine Students book one and 

Smile student book one on teachers’ point of view. The two books show a 

striking difference in the objectives  ,contents , and activities.  spine and smile 

one are different in term of objectives.  spine and smile one are different in term 

of content.  spine and smile one are different  in term of activities .Moreover,  

smile one has a   general trends as well as the unique features which is different 

from spine one. The researchers recommend that smile  should be supported and 

encouraged as it contains modern rends in teaching English. As well as contains  

clear objectives and effective activities  in accordance to the general objectives of 

teaching English . 
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 دور المزيج الترويجي في تحقيق الحصة السوقية

 دراسة حالة شركة سكر كنانة

 :Email، بجامعة اإلمام المهدي - أستاذ إدارة األعمال المشارك -م د. حسابو أحمد حسابو آد

@gmail.com2007hassabo 

 

 المستحلص:

السوقية لمنتجات  هدفت هذه الورقة إلي التعرف علي الدور الذي تلعبه عناصر الترويج في تحقيق الحصة

شركة سكر كنانة المحدودة، افترضت الورقة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين عناصر المزيج 

ورقة العلمية إستخدمت المنهج الوصفى والتاريخى، الترويجى  وتحقيق الحصة السوقية، كما أن هذه ال

. توصلت الورقة إلي العديد من النتائج من أهمها (SPSS)فضال  عن الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

تطوير األسلوب الترويجي المناسب حسب طبيعة السوق إلي تحقيق الحصة السوقية للمنظمة، كما مساهمة 

أوصت الورقة األسواق المستهدفة المنظمة في تحقيق الحصة السوقية.  العمالء في تساعد أنماط اإلنفاق لدي

اإلعالم المعاصرة من أجل جذب المزيد من العمالء والزبائن،  الحمالت اإلعالنية عبر وسائط إلي تكثيف

ية تلبية رغباتهم وتطلعاتهم وضرورة وضع إستراتيج وإتجاهات العمالء والعمل علي والتعرف علي ميول

  حصتها السوقية. المحافظة عليوتسويق المنتجات  ترويجية لضمان

تنشيط المبيعات، الحصة السوقية، والء العمالء، الجهود الترويجية وعناصر الترويج  الكلمات المفتاحية:

 الشخصية

 

Abstract: 

This paper aimed at recognizing the role of promotion mix for ascertaining the 

market share for Kenana Sugar Company, and it was hypothesized there were 

statistical relationship between marketing mix elements & ascertaining market 

share. The researcher used descriptive & historical methods, in addition to the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). This paper concluded to various 

findings, such as: perusal suitable promotion evolution will lead the Kenana to 

ascertain market share, the styles of expenditures of the clients in the targeted 

markets, also motivated Kenana to ascertain the market share. The most focused 

recommendations were; enlarging advertisement campaigns through the possible 

media for attracting more clients & consumers, and to recognize about their 

mailto:hassabo2007@gmail.com
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tendency & attitudes, in order to meet their interests & needs, also it is so 

necessary to assign promotional strategic for products marketing &  and to 

ascertain sustainable market share. 

Key words: sales activation, market share, clients’ loyalty, promotional efforts & 

personal promotion mix elements  

 

 

 : (Introduction)المقدمة

يتوقف نجاح ترويج المنتجات الصناعية علي مدي إختيار المنظمات الصناعية و الخدمية المزيج الترويجي 

 المناسب

لتلبية رغبات عمالئها الحاليين و جذب عمالء جدد ، و ال يمكن أن تحقق حصتها السوقية إال من خالل 

 معرفة نسبة

بيعات اإلجمالية في القطاع الصناعي أو الخدمي ، لتحقيق قدرا  مبيعات الشركة في السوق بالنسبة للم

 ملموسا  من

تطلب الحصول علي الحصة السوقية بذل الجهود التي من شأنها تلبية ياألرباح تعكس مركزها المالي. 

 رغبات وتطلعات العمالء و الذين يعتبرون مفتاح نجاح الشركة و استمراريتها ، فكلما كانت الحصة السوقية

 كبيرة كلما زاد  والء العمالء للشركة و بالتالي زيادة مبيعاتها و أرباحها. 

 :  (Research problem)مشكلة البحث

تعتبر األنشطة الترويجية التى تقوم بها منظمات األعمال هى مفتاح إستمراريتها وبقائها فى ظل المنافسة 

 الشرسة بين

أن شركة سكر كنانة ال تهتم كثيرا  بترويج منتجاتها بهدف  المنظمات المعاصرة، لكن مع ذلك الحظ الباحث

 المحافظة

علي حصتها السوقية، حتي اصبح الطلب علي منتجاتها مثل األعالف والدواجن يضمحل مما جعلتها تفقد 

 حصتها

 السوقية و ميزتها التنافسية ، لذلك يمكن أن يتمحور مشكلة البحث في السؤال الرئيسى التالي:

دوار التي يمكن ان تلعبها عناصر المزيج الترويجي في تحقيق الحصة السوقية للمنتجات ما هي األ

 الصناعية؟

 وللتعامل مع هذه المشكلة تمت صياغة األسئلة الفرعية التالية:

 هل تؤثر الوسائل اإلعالنية في تحقيق الحصة السوقية لشركة سكر كنانة؟ -1

 السوقية لشركة سكر كنانة؟هل تؤثر الدعاية و النشر في تحقيق الحصة  -2
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 إلي أي مدي يمكن أن يؤثر البيع الشخصي في تحقيق الحصة السوقية لشركة سكر كنانة؟ -3

 

 : (Research significance)أهمية البحث

تكمن أهمية البحث من اهمية الترويج الذي يعتبر من أهم عناصر المزيج التسويقي، فال يمكن ان تحافظ 

وبقائها في السوق إال من خالل تكثيف الجهود الترويجية والتي تجذب جمهور  الشركات علي إستمراريتها

العمالء والمشتريين لشراء منتجاتها وتحقيق المزيد من األرباح، كما تكمن أهمية البحث في معرفة األساليب 

ويجية الترويجية التي تتالئم مع طبيعة نشاط و حجم المنظمات الصناعية، من خالل وضع إستراتيجيات تر

للمحافظة علي حصتها السوقية. من ناحية أخري يمكن أن يشكل هذا البحث إضافة نوعية للمكتبة السودانية 

 و مكتبة الجامعة في البحوث ذات العالقة بالتسويق.

 :   (Research objectives)أهداف البحث

 يهدف البحث إلي إبراز الجوانب التالية:

 التعرف علي اهمية عناصر الترويج ودورها في تحقيق الميزة السوقية لمنظمات األعمال.  -1

 ابراز العالقة الترابطية والتكاملية بين عناصر المزيج الترويجي. -2

 إظهار الجوانب الترويجية التي تتبعها شركة سكر كنانة في ترويج منتجاتها. -3

 :(Research hypothesis)فرضيات البحث

 حث الفرضيات التالية:افترض الب

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلعالن و تحقيق الحصة السوقية لشركة سكر كنانة.  -1

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعاية والنشر وتحقيق الحصة السوقية لشركة سكر كنانة. -2

 لشركة سكر كنانة.توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البيع الشخصي وتحقيق الحصة السوقية  -3

 :(Research methodology)منهجية البحث

استخدم الباحث المنهج الوصفى لوصف المتغيرات ذات العالقة بموضوع الورقة العلمية، والمنهج التأريخي 

من خالل إبراز الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث واإلستفادة من الجوانب العلمية بمتغيرات 

 (.SPSS ) ج اإلستنباطي إلستنباط فرضيات البحث والحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةالبحث، والمنه

  

 :  (Overview of previous researches)الدراسات السابقة

 استطاع الباحث أن يتحصل علي بعض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث ، كما يلي:

(2015دراسة سمية فرح ) -1
(1)

تناولت هذه الدراسة أثر إستراتيجيات الترويج واإلعالن علي تقديم  :

المنتجات و الخدمات، من اهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن اإلعالن والترويج ترفع من 

جهل المستهلك بالمنتجات والخدمات من خالل تقديم معلومات عن الشركة المنتجة وخصائص 

صت الدراسة بوضع إستراتيجيات ترويجية للترويج يتم مراجعتها كل منتجاتها وخدماتها، بينما أو
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عام لتطويرها لتواكب المتغيرات وكذلك اإلهتمام بالعنصر البشري و تدريبه حتي يقوم بأنشطة 

 الترويج بالصورة المطلوبة.  

صة يختلف البحث المقدم عن هذه الدراسة بأنه تناول كل عناصر الترويج و دورها في  تحقيق الح

 السوقية للشركات الصناعية.

(2011دراسة مجيد منصور ) -2
(2 )

: تناولت هذه الدراسة دور عالقة الترويج اإللكتروني بالحصة 

السوقية ، كانت أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بأن عالقة تكاملية بين اإلعالم و تنشيط 

تكنولوجيا  المعلومات نظم دية بين إستخدام المبيعات و الترويج اإللكتروني، وأن هنالك عالقة طر

و زيادة الترويج اإللكتروني في المعامالت المصرفية ، بينما تمثلت أهم التوصيات في ضرورة 

تعاقد المصارف مع شركات الترويج اإللكتروني للقيام بحمالت ترويجية إلكترونية تستطيع من 

 من العمالء.  خاللها تنشيط مبيعاتها بهدف الوصول إلي أكبر عدد

إتفقت هذه الدراسة مع البحث المقدم في الحصة السوقية كمتغير تابع ، بينما إختلفت معه في   تناول   

عناصر المزيج الترويجي كمتغير مستقل ومجتمع الدراسة في المنشآت الصناعية، بينما كان 

 مجتمع الدراسة في المؤسسات الخدمية.      

(2010دراسة ناهد توفيق ) -3
(3)

: تناولت هذه الدراسة أثر تطبيق المفهوم التسويقي الحديث علي 

جودة و تطوير منتجات األلبان، توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج من ضمنها أن إهتمام 

المنتجات بجودة األلبان و إتباع األساليب العلمية للترتيب الداخلي لمزارع الدواجن، وأن المستهلك 

ان الطازجة أكثر من ألبان البودرة ، لذلك أوصت الدراسة بتكثيف الوعي السوداني يفضل األلب

 التسويقي لمنتجات األلبان.

إتفقت هذه الدراسة مع البحث المقدم في تناول عناصر المزيج الترويجي، بينما يكمن اإلختالف في 

 المتغير التابع والذي يتمثل فب تحقيق الحصة السوقية.

(2008دراسة نادر سعد ) -4
(4)

: تناولت هذه الدراسة أثر الترويج المصرفي علي تسويق الخدمات 

المصرفية في السودان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الزعيم األزهري، السودان، 

م، توصلت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها أن الترويج المصرفي هي الركيزة األساسية 2008

يق خدماتها والوصول إلي عمالئها الحاليين و المرتقبين، كما التي تعتمد عليها المصارف في تسو

أن الترويج المصرفي يزيد من حصة المصرف من الودائع اإلستثمارية ويضمن لها النمو 

واإلستمرار واإلزدهار، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ضرورة مواكبة المصارف 

لمصرفية و السعي لتطبيقها في المصارف السودانية للتطورات التقنية العالمية في الصناعة ا

لإلرتقاء بها، وكذلك ضرورة تبني إستراتيجيات للترويج المصرفي طويلة األمد تضمن لها 

 إستمرارية تسويق خدماتها المصرفية في المستقبل.
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ويقي ، إتفقت هذه الدراسة مع البحث المقدم بتناول فعالية الترويج بحسبانه من عناصر المزيج التس

وإختلف معها في تناول كل عناصر المزيج ودورها في تحقيق الحصة السوقية للمنشآت الصناعية 

 بينما تناولت المؤسسات الخدمية كمتغير تابع.

(2001دراسة عالء السراي ) -5
(5)

: تناولت هذه الدراسة دور عناصر المزيج الترويجي في تنمية و  

إلي نتائج عديدة من ضمنها وجود تباين لألهمية النسبية زيادة الحصة السوقية ، توصلت الدراسة 

لعناصر المزيج الترويجي، حيث كان البيع الشخصي ذو التأثير األكبر علي تسويق المنتجات 

الصناعية، وتعتبر األنماط الحياتية للمستهلكين ومستويات دخلهم لها تأثير علي القوة الشرائية 

ات كانت ضرورة إهتمام المنشآت الصناعية بتنمية مهارات للمنتجات الصناعية، ومن أهم التوصي

اإلتصال مع الشرائح المستهدفة لدي العاملين في اإلدارات التسويقية ، و ضرورة القيام ببحوث 

لقياس إتجاهات العمالء نحو أهمية عناصر المزيج الترويجي خالل فترات متقاربة لمعرفة 

 لعناصر المزيج الترويجي.التغيرات المحتملة في األهمية النسبية 

إتفقت هذه الدراسة مع البحث المقدم في المتغيرين المستقل و التابع ، لكن اختلفت معه في تناولها 

لألهمية النسبية لعناصر المزيج الترويجي و تأثيراتها في إتجاهات العمالء، باإلضافة إلي تنمية 

 الحصة السوقية بدال  من تحقيقها. 

 :)Literature Review(اإلطار النظري

يشتمل اإلطار النظري علي متغيرات البحث والتي تشتمل علي المزيج الترويجي والحصة السوقية من 

 خالل محورين، كما يلي:

  (Promotion mix):المحور الول: المزيج الترويجي

جي، علي النحو يتم تناول المزيج الترويجي من خالل التعرف علي مفهوم الترويج وعناصر المزيج التروي

 التالي:

 تناول العديد من الباحثين والكتاب مفهوم الترويج على النحو التالى:  أوالً: مفهوم الترويج:

ممارسة إخبار وإقناع وإتصال من خالل التأثير علي سلوك اآلخرين ومشاركة مؤسسات العمال  -1

األفكار والمشاعر الخاصة بجمهور المستهلكين
(6)

 . 

المستهلكين لقبول السلعة أو الخدمة أو الفكرة ، ثم البحث عنها إما إلعادة  التأثير علي جمهور -2

شرائها بغرض إستخدامها
(7)

 . 

النشاط الذي يتم ضمن إطار أي جهد تسويقي و ينطوي علي عملية إتصال إقناعي -3
(8)

 . 

إلي إخبار عرف المزيج الترويجي بأنه نشاط اإلتصال التسويقي الذي يهدف  ثانياً: المزيج الترويجي:

وإقناع وتذكير المستهلكين أو المشترين بقبول أو إعادة شراء الخدمة أو السلعة
(09)

، وتتألف عناصر المزيج 

 الترويجي من عناصر شخصية وغير شخصية ، علي النحو التالي:

 تتمثل العناصر الشخصية العناصر الفرعية التالية: العناصر الشخصية: -1
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البيعية بأنها مجموعة األشخاص المكلفين باإلتصاالت الشخصية القوي البيعية: تعرف القوي  - أ

بين التجار والعمالء الحاليين والمرتقبين، وتنقسم القوي البيعية هي األخري إلي 

مجموعتين
(10)

: 

تتألف من الموظفين والمبعوثين المختصين في كتابة التقارير القوي البيعية الداخلية:  -

 وإستالم الطلبيات والرد عليها.

القوي البيعية الخارجية: تتألف من المنقبين والذين يبحثون عن المشترين المحتملين،  -

الممثلين وهم الذين يقومون بتمثيل المؤسسة في المعارض والمناسبات التجارية بتقديم 

المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات للعمالء المرتقبين ومفتشي البيع والذين يقومون 

 ات البائعة. بمراقبة أنشطة الشرك

 طابع مخطط ذات إدارية وظيفة بأنها العامة للعالقات الدولية تعرف الجمعية :العالقات العامة - ب

وتأييد  تعاطف كسب إلى والخاصة العامة و الهيئات المنظمات خاللها من ومستمر، تهدف

 أجل من بها، المتعلق العام الرأي تقييم طريق عن ثقتهم على والحفاظ بهم، تهتم الذين أولئك

 طريق عن كفاءة أكثر مثمر تعاون تحقيق أجل ومن اإلمكان، قدر و إجراءاتها ربط سياستها

تخطيط
(11)

المزايا، أهمها ما يلي من مجموعة العامة العالقات تحقق .
(12)

:  

 المؤسسة و منتجاتها   عن ينشر ما وكل المقاالت تتمتع حيث المصداقية: من عالي مستوى -

 على كبير أثر لها يكون وبالتالي عالية، بمصداقية محايدة كجهة اإلعالم وسائل من قبل

 الجماهير. 

المشترين  إلى تصل أن العامة للعالقات يمكن حيث الهدف: إلى الوصول على القدرة -

 طريق عن الرسالة تصلهم إذ واإلشهار، البيع مندوبي يتجنبوا أن يمكن الذين المحتملين

 العالقات العامة.

 وصورة دور يضخم أن العامة العالقات لنشاط المقبول: يمكن التضخيم على القدرة -

 .التضخيم لهذا الجمهور تقبل مع المؤسسة ومنتجاتها

 أو عرض للحث واإلقناع مباشر تستخدم بشكل التي األنشطة تلك به تنشيط المبيعات: يقصد - ت

البائعين لصالح وذلك للمنتج حوافز أو مضافة قيمة
(13)

تنشيط المبيعات السلع ومن أمثلة . 

والمنتجات التي تعرض في المعارض علي المستوي  المحلي أو اإلقليمي أو الدولي، وخير 

مثال معرض الخرطوم الدولي الذي يقام في السودان سنويا ، وكذلك الجهود البيعية غير 

ها أو الروتينية والتي تتمثل في المسابقات التي تجريها بعض المؤسسات للترويج عن منتجات

 خدماتها.

 تتمثل في العناصر الفرعية التالية:  العناصر غير الشخصية: -2
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 إلى الهادفة الشخصية غير الوسيلة" اإلعالن بأنه األمريكية التسويق جمعية عرفتاإلعالن:  - أ

مدفوع أجر نظير معلومة جهة بواسطة الخدمات أو والسلع تقديم األفكار
(14)

. يهدف اإلعالن 

 المذياع، التلفزيون، مثل: عامة إعالنية السلعة، ويستخدم فيه وسائل بشراء المستهلك إلي إقناع

 معينين أشخاص أو شخص إلى الموجهة غير العامة الوسائل من ذلك المجالت، وغير الجرائد،

 .معين سوقي بل توجه إلي قطاع

وجذبهم بزيادة النشر والدعاية: يعتبر النشر عملية إتصال غير مباشر بهدف إثارة المستهلكين  - ب

الطلب علي المنتج ، بينما تعرف الدعاية بأنها وسيلة غير شخصية و مجانية بهدف الترويج 

عن المنتجات أو الخدمات أو األفكار للجمهور عبر جهة معينة ، فهي كذلك نشاط إخباري عن 

المؤسسة ومنتجاتها
(15)

. 

عديدة منها بعوامل مؤسسة ألية الترويجي المزيج يتأثر :الترويجي المزيج على المؤثرة ثالثاً: العوامل
(16)

: 

 إلى المؤسسات  يدفع مما اإلقتصادي اإلنتعاش فترات العام: يزيد اإلستهالك في االقتصادي الوضع -1

  لسلعها. للترويج الجهد من المزيد بذل

 استخدام إلي مقدرتها علي  للمؤسسة المالي للمؤسسة: يؤدي الوضع والمالي االقتصادي الوضع -2

 والعكس بالعكس. المتنوعة الترويجية الوسائل

 يتم التقديم مرحلة ففي لمراحل دورة حياة المنتج، طبقا الترويج كثافة المنتج: تختلف حياة دورة -3

 على المزيج التركيز النمو مرحلة واإلعالن اإلخباري، بينما يتم البيع قوة جهود على التركيز

 والسعي إلقناع الحالي المستهلك وتلبية تطلعات المنتج على رئيسي طلب لبناء الترويجي

 المؤسسة والتشبع. ينبغي علي  النضوج األخرى، أمافي مرحلة الفئات من المستهدفين المستهلكين

للمبيعات، أما  معين مستوى على للمحافظة المزيج الترويجي عناصر بين التوازن من نوع إحداث

ومن  التسويق و تكاليف اإلنتاج تكاليف العمل علي تخفيضينبغي للمؤسسة  اإلنحدار في مرحلة

 .الترويج ضمنها

 للمنتجات  الترويج في الشخصي البيع استخدام على التركيز يتم وطبيعته: بحيث المنتج نوع -4

 .اإلعالن على اإلعتماد يتم اإلستهالكية المنتجات في ،بينما الصناعية

 حالة ففي الترويجي المناسب، المزيج اختيار أيضا  على الخدمة أو السلعة سعر يؤثر :المنتج سعر -5

 اإلعالن، على التركيز يكون المياه الغازية مثل منخفضا الوحدة سعر فيها يكون التي المنتجات

 .بيعية ومعاملة زيارة الشخصي ألية البيع تكاليف وذلك من خالل ارتفاع

جوانب، كما  عدة من وذلك ويجيالتر المزيج إختيار على السوق طبيعة السوق: تؤثر طبيعة -6

يلي
(17)

:  

في حالة إنشار السوق  فعالية أكثر اإلعالن السوق: يكون في اإلنتشار أو التركيز درجة - أ

 المركز. السوق حالة جغرافيا ، بينما يكون التركيز أكثر علي القوي البيعية في
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 أو الوسطاء من المستهدف السوق كان الشخصي إذا البيع العمالء: يفضل استخدام نوع - ب

 إلىفي الغالب إلي اللجوء يتم المستهلكين من المستهدف السوق كان إذا أما الصناعيين، المشترين

 استخدام اإلعالن.

 البيع يصبح ألنه في هذه الحالة كبيرا، العمالء عدد العمالء: يستخدم اإلعالن عندما يكون عدد - ت

 والعكس بالعكس. الشخصي مكلفا  

 

  (Market share): السوقية المحور الثاني: الحصة

يتناول الباحث في هذا المحور مفهوم وخطوات الحصة السوقية، باإلضافة إلي طرق تعظيم الحصة 

 السوقية، على النحو التالى:

تناول العديد من الباحثين والكتاب مفهوم الحصة السوقية، بأنها تعني مفهوم الحصة السوقية:: أوالً 
(18)

: 

 مبيعاتها إلي المبيعات اإلجمالية لقطاع الصناعة. نصيب المنظمة أو نسبة - أ

نصيب المنظمة من السوق والتي يرتفع في حالة مواجهة منافسيها وينخفض في حالة عدم  - ب

 مقدرتها لمواجهتم.

 مؤشر يدل علي مكانة المنظمة في السوق في منطقة بيعية معينة. - ت

األهداف التسويقية والقيام  وسيلة من الوسائل التي يتم من خاللها التأكد من مدي تحقيق - ث

 باإلجراءات الالزمة لتحسين أداء المنظمة.  

توجد خطوات عديدة لتحديد الحصة السوقية للمنظمة، أهمها ما  ثانياً: خطوات تحديد الحصة السوقية:

يلي
(19)

: 

تحديد السوق )المنطقة الجغرافية( مكان الدراسة، من خالل تحديد مبيعات المنظمة فيها، مما  -1

 اعد علي حصر عدد الشركات المنافسة في نفس المنطقة.يس

 تحديد المنتجات من سلع وخدمات في السوق المستهدف. -2

 تحديد الشركات أو الجهات المنافسة الحالية و المرتقبة في السوق المستهدف. -3

 جمع المعلومات المتعلقة بالشركات المنافسة والتي تتعلق بتقاريرها المالية المنشورة، مواقعها -4

 اإللكترونية ومجالتها المتخصصة التي تصدرها.

ال تستطيع المنظمات تعظيم أرباحها إال من خالل تعظيم حصتها  ثالثاً: طرق تعظيم الحصة السوقية:

السوقية، والذي يتم من خالل معرفة إتجاهات العمالء وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والقيام بالعديد من 

جات السوق و ظروفه السائدة ، علي النحو التالياإلستراتيجيات طبقا  إلحتيا
(20)

  : 

إستراتيجية اإلختراق لألسواق: تعد من أسهل اإلستراتيجيات لزيادة الحصة السوقية للمنظمة، لكنها  -1

في نفس الوقت تواجه بمخاطر عالية، كما انها تستخدم في حالة محدودية العمالء في مرحلة تقديم 

 السلعة في السوق ألول مرة.
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إستراتيجية تنمية المنتجات والخدمات: تقوم المنظمات بزيادة حصتها السوقية في حالة قدرة العمالء  -2

 علي إستيعاب المزيد من الخدمات والمنتجات.

إستراتيجية تنمية األسواق: تقوم المنظمة طبقا  لهذه اإلستراتيجية بتقديم كميات كبيرة من المنتجات  -3

 تشار جغرافيأ.والخدمات، بهدف التوسع و اإلن

إستراتيجية تنويع المنتجات والخدمات في السوق: تعتبر من أعظم اإلستراتيجيات خطورة ألنها 

تستخدم في ظل ظروف عدم التأكد، ألنه ربما ال يتوفر العمالء الذين يمكنهم إستيعاب منتجات 

 وخدمات المنظمة، يطلق عليها أحيانا  إستراتيجية اإلنتحار أو الموت. 

 : (Proceedings  of Physical study)إجراءات الدراسة الميدانية     

تشتمل هذه اإلجراءات علي مجتمع وعينة البحث، ثبات وصدق اإلستبانة، األساليب اإلحصائية التي 

 إستخدمت في تحليل البيانات باإلضافة إلي إختبار فرضيات البحث، علي النحو التالي:

تمثل مجتمع الدراسة في العاملين بإدارة شركة سكر كنانة )الموقع(، وهم ي أوالً: مجتمع و عينة الدراسة:

 100من المحاسبين ومناديب المبيعات و رؤساء األقسام والذين لهم صلة مباشرة بنشاط التسويق وعددهم 

فردا  وتم توزيع االستبانات عليهم جميعا  وإستردت صالحة بنسبة  50فردا . تم إختيار عينة ميسرة من 

100.% 

للتأكد من صحة الثبات الظاهري لعبارات اإلستبانة، تم عرضها لمحكمين من  ثانياً: ثبات وصدق اإلستبانة:

أصحاب التخصص و تم تعديل العبارات طبقا  لمالحظاتهم، كما إستخدم معامل ألفاكرونباخ لقياس الثبات 

(، وهي نسبة جيدة % 81% وكانت نسبة معامل ألفاكرونباخ )90واإلتساق الداخلي، فكانت نسبة الثبات 

 يعتمد عليها في نتائج البحث. جدا  

 الثبات و الصدق اإلحصائي - 01الجدول       

اإلستبانات  البيان

 الموزعة

معامل  عدد العبارات

 ألفاكرونباخ

معامل 

 الثبات

 0.902 0.813 15 50 فرضيات البحث

 م.2017المصدر: إعداد الباحث        

باالستعانة باألساليب اإلحصائية ضمن برنامج الحزمة اإلحصائية قام الباحث  السالي  اإلحصائية:ثالثاً: 

( في تحليل البيانات، حيث استخدم الباحث الوسط الحسابي والتباين واالنحرافات SPSSللعلوم االجتماعية )

 المعيارية والتكرارات والنسب المئوية إلختبار صحة عبارات فروض البحث، على النحو التالى: 

الفرضية األولي: والتي تنص علي وجود الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات إختبار  -1

 عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلعالن و تحقيق الحصة السوقية في شركة سكر كنانة.
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 إختبار المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعيارية لعبارات الفرضية األولي -02الجدول  

الر

 قم

وسط ال العبارات

 الحسابي

االنحرا

ف 

المعيار

 ي

تختلف عناصر المزيج الترويجي طبقا  لطبيعة المنتج و خصائص  1

 السوق في شركة سكر كنانة.

4.64 0.53 

يساهم إختيار األسلوب الترويجي المناسب في تحقيق الحصة السوقية   2

 للشركة. 

4.28 0.61 

تلعب اإلعالنات دورا  فاعال  في زيادة حجم المبيعات و في تحقيق  3

 الحصة السوقية للشركة. 

4.44 0.76 

تساهم إستراتيجية التميز في زيادة الميزة التنافسية و الحصة السوقية  4

 للشركة. 

4.12 0.82 

يؤدي تطوير األسلوب الترويجي المناسب حسب طبيعة السوق إلي  5

 تحقيق الحصة السوقية للشركة. 

4.30 0.86 

 0.89 4.48 المتوسط العام 

 م.2017المصدر: إعداد الباحث  

( والتي 01( أن اإلجابات تراوحت ما بين أعلي وسط حسابي لللعبارة رقم )02يتبين من الجدول رقم )

كانت نصها: تختلف عناصر المزيج الترويجي طبقا  لطبيعة المنتج وخصائص السوق لشركة سكر كنانة، 

جابات والتي ( على أقل نسبة من اإل04(، بينما حصلت العبارة رقم )4.64حيث بلغ وسطها الحسابي )

كانت نصها: تساهم إستراتيجية التميز في زيادة الميزة التنافسية والحصة السوقية للشركة، حيث بلغ وسطها 

 (.  4.12الحسابي )

( وبمقارنة هذا المتوسط الذي تم 4.48بلغ المتوسط العام لألوساط الحسابية إلجابات العينة المستهدفة )

لمستخدمة في قياس عبارات هذه الفرضية، أنه أعلى من النقطة التي الحصول عليه بمتوسط أداة القياس ا

(، طبقا لهذا النتائج يمكن 0.89( فيما بلغ المتوسط العام لالنحرافات المعيارية )4تمثل درجة الموافقة )+

 إثبات صحة عبارات الفرضية األولى.

الثانية، والتي تنص علي وجود  لفرضية الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات اإختبار  -2

 عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعاية و النشر و تحقيق الحصة السوقية في شركة سكر كنانة.
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 إختبار المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعبارات الفرضية الثانية - 03الجدول  

الر

 قم

الوسط   العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

األهمية النسبية لعنصر الدعاية و النشر في زيادة الحصة السوقية تؤثر  1

 لشركة سكر كنانة.

4.40 0.88 

يؤدي ضعف األهمية النسبية لعناصر المزيج الترويجي إلي ضعف  2

 األهداف اإلستراتيجية الترويجية. 

4.22 0.89 

ار تساعد درجة األهمية النسبية بالدعاية و النشر في التأثير علي القر 3

 الشرائي للعمالء و الزبائن.

4.06 0.79 

يحقق التنسيق بين عناصر المزيج الترويجي في توصيل رسالة الشركة  4

 و زيادة الطلب علي منتجاتها.

4.24 0.77 

يؤدي تطوير األسلوب الترويجي المناسب لطبيعة السوق إلي تحقيق  5

 الحصة السوقية للشركة.

4.30 1.05 

 0.88 4.24 المتوسط العام 

 م.2017المصدر: إعداد الباحث  

( على العبارة رقم 4.40( أن اإلجابات تراوحت ما بين أعلي وسط حسابي )03يتبين من الجدول رقم )

( والتي حصلت على أعلى نسبة من اإلجابات وهى: تؤثر األهمية النسبية لعنصر الدعاية و النشر في 01)

( على أقل نسبة من اإلجابات ، 03بينما حصلت العبارة رقم )زيادة الحصة السوقية لشركة سكر كنانة، 

(، وتنص هذه العبارة على أن: تساعد درجة األهمية النسبية بالدعاية 4.06حيث بلغ وسطها الحسابي )

 والنشر في التأثير علي القرار الشرائي للعمالء والزبائن.

(، وبمقارنة هذا المتوسط الذي تم 4.24هدفة )بلغ المتوسط العام لألوساط الحسابية إلجابات العينة المست

الحصول عليه بمتوسط أداة القياس المستخدمة في قياس عبارات هذه الفرضية، أنه أعلى من النقطة التي 

(، طبقا لهذا النتائج يمكن 0.88( فيما بلغ المتوسط العام لالنحرافات المعيارية )4تمثل درجة الموافقة )+

 ضية الثانية. إثبات صحة  عبارات الفر

الفرضية الثالثة: والتي تنص علي وجود الوسط الحسابي واإلنحراف المعياري لعبارات إختبار  -3

 عالقة ذات داللة إحصائية بين البيع الشخصي وتحقيق الحصة السوقية في شركة سكر كنانة.
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 الثالثةإختبار المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعبارات الفرضية  -04الجدول 

الوسط  العبارات الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

يؤدي اإلهتمام بتطوير البيع الشخصي إلي تحقيق الحصة السوقية  1

 لشركة سكر كنانة.

4.24 0.98 

يؤدي نمط الحياة السائد لدي العمالء في األسواق المستهدفة إلي  2

 زيادة الحصة السوقية للشركة.

3.88 0.80 

إتجاهات العمالء باألسواق المستهدفة في إمكانية تحقيق تساهم  3

 الحصة السوقية للشركة.

4.02 0.82 

تساعد أنماط اإلنفاق واإلدخار لدي العمالء في األسواق  4

 المستهدفة للشركة في تحقيق الحصة السوقية

4.18 0.83 

يساهم مستوي دخل العمالء في األسواق المستهدفة في إمكانية  5

 الشركة للحصة السوقية.تحقيق 

4.42 0.86 

 0.86 4.15 المتوسط العام 

 م. 2017المصدر: إعداد الباحث 

( على العبارة رقم 4.42( أن اإلجابات تراوحت ما بين أعلي وسط حسابي )04يتبين من الجدول رقم )

( والتي حصلت على أعلى نسبة من اإلجابات، وهى: يساهم مستوي دخل العمالء في األسواق 05)

نسبة من  ( على أقل02المستهدفة في إمكانية تحقيق الشركة للحصة السوقية، بينما حصلت العبارة رقم )

(، وتنص هذه العبارة على أن: يؤدي نمط الحياة السائد لدي 3.88اإلجابات، حيث بلغ وسطها الحسابي )

 العمالء في األسواق المستهدفة إلي زيادة الحصة السوقية للشركة. 

تم ( وبمقارنة هذا المتوسط الذي 4.15بلغ المتوسط العام لألوساط الحسابية إلجابات العينة المستهدفة )

الحصول عليه بمتوسط أداة القياس المستخدمة في قياس عبارات هذه الفرضية، أنه أعلى من النقطة التي 

(، طبقا لهذا النتائج يمكن 0.86( فيما بلغ المتوسط العام لالنحرافات المعيارية )4تمثل درجة الموافقة )+

 إثبات صحة عبارات الفرضية الثالثة. 

إشتمل البحث علي ثالثة فرضيات، يقوم الباحث بإختبارها بهدف التأكد من : ثرابعاً: إختبار فرضيات البح

 مربع كاي، كما يلى:صحتها أو عدمها، من خالل إستخدام 

إختبار كاي تربيع للفرضية األولي والتي تنص علي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلعالن  -1

 و تحقيق الحصة السوقية في شركة سكر كنانة.
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 إختبار كاي تربيع لعبارات الفرضية األولي - 05 الجدول

 

 

الر

 قم

كاي تربيع  العبارات

 المحسوبة

درجا

ت 

 الحرية

مستوي 

 المعنوية

تختلف عناصر المزيج الترويجي طبقا  لطبيعة المنتج وخصائص  1

 السوق في شركة سكر كنانة.

30.76 2 0.00 

يساهم إختيار األسلوب الترويجي المناسب في تحقيق الحصة  2

 السوقية  للشركة. 

17.44 2 0.00 

تلعب اإلعالنات دورا  فاعال  في زيادة حجم المبيعات وفي تحقيق  3

 الحصة السوقية للشركة. 

39.28 3 0.00 

تساهم إستراتيجية التميز في زيادة الميزة التنافسية و الحصة  4

 السوقية للشركة. 

25.64 3 0.00 

يؤدي تطوير األسلوب الترويجي المناسب حسب طبيعة السوق إلي  5

 تحقيق الحصة السوقية للشركة. 

49.40 4 0.00 

 م.2017المصدر: إعداد الباحث 

والذي يمثل نسبة الخطأ المقبول  0.050المعنوية الصفرية واألقل من أن مستوي  05يتبين من الجدول رقم 

% ، مما يعني أن عدم وجود فروق مؤثرة في 95عند درجة ثقة لكل عبارات هذه الفرضية ال تقل عن 

اإلجابات والنتائج المتعلقة بالتحليل اإلحصائي، كما أن قيمة كاي تربيع المحسوبة أكبر من الجدولية في ظل 

، مما يرجح القرار القاضي بقبول هذه الفرضية في حدود عباراتها  0.050معنوية األقل من مستوي 

 ونصها كما يلي:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلعالن وتحقيق الحصة السوقية في شركة سكر كنانة.

ن الدعاية و عالقة ذات داللة إحصائية بي إختبار كاي تربيع للفرضية الثانية والتي تنص علي وجود -1

 النشر وتحقيق الحصة السوقية في شركة سكر كنانة.
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 إختبار كاي تربيع لعبارات الفرضية الثانية -06الجدول 

الر

 قم

كاي  العبارات

تربيع 

المحس

 وبة

درجا

ت 

الحر

 ية

مستوي 

المعنو

 ية

تؤثر األهمية النسبية لعنصر الدعاية والنشر في زيادة الحصة  1

 كنانة.السوقية لشركة سكر 

37.5

2 

3 0.00 

يؤدي ضعف األهمية النسبية لعناصر المزيج الترويجي إلي  2

 ضعف األهداف اإلستراتيجية الترويجية. 

21.8

4 

3 0.00 

تساعد درجة األهمية النسبية بالدعاية و النشر في التأثير علي  3

 القرار الشرائي للعمالء و الزبائن.

31.1

2 

3 0.00 

عناصر المزيج الترويجي في توصيل رسالة يحقق التنسيق بين  4

 الشركة وزيادة الطلب علي منتجاتها.

29.6

8 

3 0.00 

يؤدي تطوير األسلوب الترويجي المناسب لطبيعة السوق إلي  5

 تحقيق الحصة السوقية للشركة.

45.2

0 

4 0.00 

 م.2017المصدر: إعداد الباحث 

والذي يمثل نسبة الخطأ المقبول  0.050الصفرية واألقل من أن مستوي المعنوية  06يتبين من الجدول رقم 

%، مما يعني أن عدم وجود فروق مؤثرة في 95عند درجة ثقة لكل عبارات هذه الفرضية ال تقل عن 

اإلجابات والنتائج المتعلقة بالتحليل اإلحصائي، كما أن قيمة كاي تربيع المحسوبة أكبر من الجدولية في ظل 

، مما يرجح القرار القاضي بقبول هذه الفرضية في حدود عباراتها ونصها 0.050قل من مستوي معنوية األ

 كما يلي:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الدعاية والنشر وتحقيق الحصة السوقية في شركة سكر كنانة.

ة بين إختبار كاي تربيع لعبارات الفرضية الثالثة والتي تنص علي وجود عالقة ذات داللة إحصائي -2

 البيع الشخصي وتحقيق الحصة السوقية في شركة سكر كنانة.
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 إختبار كاي تربيع لعبارات لعبارات الفرضية الثالثة - 07الجدول 

الر

 قم

كاي  العبارات

تربيع 

المحس

 وبة

درجا

ت 

الحر

 ية

مستو

ي 

المعن

 وية

يؤدي اإلهتمام بتطوير البيع الشخصي إلي تحقيق الحصة السوقية  1

 سكر كنانة.لشركة 

45.2

0 

4 0.0

0 

يؤدي نمط الحياة السائد لدي العمالء في األسواق المستهدفة إلي  2

 زيادة الحصة السوقية للشركة.

33.6

8 

3 0.0

0 

تساهم إتجاهات العمالء باألسواق المستهدفة في إمكانية تحقيق  3

 الحصة السوقية للشركة.

33.3

6 

3 0.0

0 

لدي العمالء في األسواق المستهدفة تساعد أنماط اإلنفاق واإلدخار  4

 للشركة  في تحقيق الحصة السوقية

26.9

6 

3 0.0

0 

يساهم مستوي دخل العمالء في األسواق المستهدفة في إمكانية تحقيق  5

 الشركة للحصة السوقية.

42.0

0 

3 0.0

0 

 م. 2017المصدر: إعداد الباحث 

والذي يمثل نسبة الخطأ المقبول  0.050واألقل من أن مستوي المعنوية الصفرية  07يتبين من الجدول رقم 

%، مما يعني أن عدم وجود فروق مؤثرة في 95عند درجة ثقة لكل عبارات هذه الفرضية ال تقل عن 

اإلجابات والنتائج المتعلقة بالتحليل اإلحصائي، كما أن قيمة كاي تربيع المحسوبة أكبر من الجدولية في ظل 

، مما يرجح القرار القاضي بقبول هذه الفرضية في حدود عباراتها ونصها 0.050مستوي معنوية األقل من 

 كما يلي:

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين البيع الشخصي وتحقيق الحصة السوقية في شركة سكر كنانة.

 

 (Conclusion):الخاتمة 

 :  (Findings)أوالً: النتائج

 أثبت البحث صحة كل فرضيات البحث. -1
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 إستراتيجية التميز في زيادة الميزة التنافسية والحصة السوقية للمنظمة.تساهم  -2

 .يساهم تطوير األسلوب الترويجي المناسب حسب طبيعة السوق إلي تحقيق الحصة السوقية للمنظمة -3

يؤدي ضعف األهمية النسبية لعناصر المزيج الترويجي إلي ضعف األهداف اإلستراتيجية الترويجية  -4

 للمنظمة.

 أنماط اإلنفاق واإلدخار لدي العمالء في األسواق المستهدفة المنظمة في تحقيق الحصة السوقية.تساعد  -5

 يحقق التنسيق بين عناصر المزيج الترويجي في توصيل رسالة المنظمة وزيادة الطلب علي منتجاتها. -6

 :ثانياً: التوصيات 

يات الحديثة وتطبيقاتها في مجال ضرورة اإلعداد الجيد للحمالت اإلعالنية والحرص علي مواكبة التقن -1

 اإلعالن.

 نشر الوعي التسويقي في أوساط العمالء والزبائن بهدف جذبهم لشراء منتجات الشركة. -2

 تخصيص ميزانية كافية للترويج بهدف زيادة مبيعات الشركة لتحقيق الحصة السوقية. -3

لترويجي خالل فترات ضرورة اإلهتمام بإتجاهات العمالء وميولهم نحو أهمية عناصر المزيج ا -4

 متقاربة لمعرفة المتغيرات التي قد تطرأ في تحديد األهمية النسبية لهذه العناصر.

 وضع إستراتيجيات ترويجية طويلة األمد لضمان إستمرارية ترويج و تسويق منتجات الشركة. -5

ز علي ضرورة تكثيف الحمالت الترويجية لمنتجات الشركة عبر وسائل اإلعالم المتاحة، والتركي -6

 الترويج عبر اإلنتريت بهدف إستهداف اعداد كبيرة من المستخدمين. 
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