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الدهداء
إلي روح والدي العزيز  ،الذي علمني معني الحياة والصمود والكفاح والصبر .
إلي أمي العزيزة  ،دفق الحنان والعاطفة .
إلي زوجتي وبناتي .
~

1

~

إلي إخوتي وأخواتي .
إلي أساتذتي الجلء .
إلي زمليئي العزاء .
إلي كل من كان له علي فضل ووقف معي في دروب الحياة الشايئكة .
إليهم جميعا ا أهدي هذا الجهد المتواضع.

الشكر والتقدير

الحمد لله وكفي والصصصلة والسصصل م علصصى الحصصبيب المصصصطفي  ،أتقصصد م
بالشكر الجزيل للدكتور علم الدين عبد الله بانقا الذى كان لرشاداته ونصحه
وآرايئه أن أكتمل هذا البحث  ،وكذلك شكري موصصصول للصصدكتور طصصارق محمصصد
الرشيد والدكتور من السيد علي حسين  ،وجميع أستاذة كلية الدراسات العليا
بجامعة السودان للعلو م والتكنولوجيصصا  ،كمصصا أسصصوق الشصصكر إلصصي أسصصرة بنصصك
السودان وأخص بالشكر منهم السصصتاذ الجليصصل محمصصد أحمصصد العبيصصد سصصويكت
مدير الدارة العامة للموارد البشرية  ،والستاذ موسي الفاضل مكصصي بصصالدارة
العامة للسياسات والبحوث والحصصصاء .وكصصذلك شصصكري وتقصصديري إلصصي أسصصرة
وزارة الماليصصة والقتصصصاد الصصوطني وأخصصص منهصصم السصصتاذين حسصصن إبراهيصصم
وعثمان دفع الله بمكتب وزير الدولة بوزارة المالية  ،والشكر أجزله من بعصصد
لكل من ساهم معي في توفير بيانات الدراسة أو بالرأي أو النصح لنتاج هصصذا
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البحث آملين من المولي عز وجل أن يكون هذا العمل إضافة حقيقية للبحصصصث
العلمي في السودان .

المستخلص
ناقش البحث موضوع الطلب علي الودايئع المصرفية في السودان فصصي
الفترة من  1980م وحتى   2013م حيث تمثلت مشصصكلة البحصصث فصصي معرفصصة
العوامل الساسية التي تؤثر علي الطلب علي الودايئع المصرفية ودرجة تصصأثير
كل منها  ،حيث كانت الفتراضات الريئيسية لهذه الدالة وجود علقة ذات دللة
إحصايئية بين كل مصصن الطلصصب علصصي الودايئصصع المصصصرفية كمتغيصصر تصصابع والصصدخل
القومي والتمويل المصرفي والكثافصصة المصصصرفية والصصوعي المصصصرفي وتكلفصصة
التمويل والتضخم وعايئد الوراق المالية كمتغيرات مستقلة .
وكانت المنهجية المتبعة في هذا البحث هي المنهصصج الوصصصفي التحليلصصي
ومنهجيصصة القتصصصاد القياسصصي .وقصصد تصصم جمصصع بيانصصات الدراسصصة مصصن تقصصارير
ومنشورات بنك السودان المركزي والجهاز المركزي للحصصصاء بالضصصافة إلصصي
رسايئل الماجستير والدكتوراة غير المنشورة .
وقد خلصت الدراسة بعد التحليل إلي نتايئج عصصدة أهمهصصا  :وجصصود علقصصة
سببية ذات دللة إحصايئية بين كصصل مصصن الطلصصب علصصي الودايئصصع المصصصرفية مصصن
جانب والدخل القومي وحجم التمويل المصرفي والكثافصصة المصصصرفية وتكلفصصة
التمويل والوعي المصرفي مصصن جصصانب آخصصر  ،وعصصد م وجصصود تلصصك العلقصصة بيصصن
الطلب علي الودايئع المصرفية والتضخم لذلك تصصم إسصصتبعاده  ،وكصصانت أفضصصل
دالة مقدرة هي دالة النموذج اللوغريثمي الكاملة والصصتي تحتصصوي علصصي الصصدخل
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القومي والتمويل المصرفي والكثافة المصصصرفية والصصوعي المصصصرفي وتكلفصصة
. التمويل كمتغيرات تفسيرية
هذا وقد إستخلصت الدراسة عدة توصيات منها زيادة الدخل القصصومي
 وتسصصهيل عمليصصات التمويصصل، عصصن طريصصق زيصصادة الناتصصج المحلصصي الجمصصالي
 والتوزيصصع، المصرفي بخفض تكلفة التمويل وتوجيهه نحو القطاعات النتاجيصصة
العصصادل أو )النتشصصار المثصصل( لفصصروع المصصصارف ونشصصر الصصوعي المصصصرفي
. بإستخدا م أساليب التقنية الحديثة في العمل المصرفي

ABSTRACT
This research, investigates the demand for bank deposits in
Sudan, during the period between 1980-2013. The problem
discussed by researcher is – to determine the main factors
that affect demand for the bank deposits and the extent of
the effect of each of them. The main hypothesis of the
research is presence of an economic and statistical
association between the demand for the bank deposits, as a
dependent variable and the national income, bank finance,
banking awareness, banking density, cost of finance,
inflation and bonds’ returns as independent variables.
The Researcher has employed a descriptive analytical and
econometric methodology.
The study, following the necessary analysis, has arrived at a
number of ship results, the most important, is presence of a
causal relation of statistical significance between the
demand for bank deposits from one side and national
income, bank finance, banking awareness, banking density,
and cost of finance from the other side, however no
association is found between the demand for the bank
deposits and the inflation and that is why it has been
removed from the model. The best estimated function is the
full - logorithmatic function which incorporates the national
~
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income, bank finance, banking density, banking awareness
and cost of finance as an explanatory variables.
The study has offered a number of recommendations of
which: increasing the national income by increasing the
gross domestic product (GDP) and facilitating the bank
finance by reducing its cost, giving the priority to the
productive sectors and proper or fair distribution of bank
branches in addition to spreading the people's awareness
towards the banking system by employing modern means of
technology in the banking activities.
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