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إستهلل
قال تعالي :

ِ
ق
ك َول َ
ك َمْغُللولًَة ِإَل ى ُعن ُ َ
)َول َ َتْجَعْل َيَد َ
َتْبُسْطَه ا ُكّل اْلبَْسِط فَتَْقُعَد َمُللوًم ا
ّمْحُسلوًرا(
صدق ال العظيم
سورة السراء
الةية)(29
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إهداء
إلى والدي العزيز
إلى والدتي العزيزة
إلى زوجت الحبيبة
إلى إبن الصغي
إلى إخوتي الزعزاء
إلى إصدقائي الشافاء
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شكروزعرافان:
الحمد لله حمدا طيب ا مب ارك ا كم ا ينبغي لجل ل وجهه وعظيم سلط انه
والصل ة والسل م عل ى سيدن ا محمد خي الخلق أجمعي .

أتقد م بخ الص الشكر للدكتلور خ الد حسن البيلي عل ى الرشاف عل ى هذه
الرس الة بكل صب وسعة صدر ك ان لتلوجيه اته الرثر الكبي في إعداد هذ ة
الرس الة أسأ ل الله له التلوفيق .

أتقد م بأطيب آي ات الشكر إل ى زوجت العزيز ة الت ك ان له ا الدور الوفر في
إعداد وطب اعة هذه الرس الة وأسأ ل الله له ا التلوفيق والسداد.

وأتقد م بلوافر الشكر إل ى أس ة مكتبة ج امعة السلودان للعللو م والتكنللوجي ا

وأخص ب الشكر مكتبة الدراس ات التج ارية ومكتبة الدراس ات العلي ا .كم ا أجزي
الشكر إل ى مكتبة ج امعة أمدرم ان السلمية  ،كم ا أتقد م ب الشكر إل ى بنك
السلودان الركزي والجه از الركزي للحص اء لدهم ا لي ب البي ان ات.
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مستخلص البحث:

تن اولت الدراسة محددات دالة عرض النقلود في السلودان خل ل الفت ة )، (2008 -1981
وتمثلت مشكلة الدراسة في مح اولة بن اء نملوذج قي اس لعرض النقلود في السلودان .
ام ا فرضي ات الدراسة فشملت التي :

 وجلود علقة طردية بي عرض النقلود والن اتج الحلي الجم الي . -وجلود علقة طردية بي عرض النقلود والتضخم .

 -وجلود علقة طردية بي عرض النقلود وسعر الصف.

 اتبعت الدراسة النهج اللوصفي التحليلي  ،إض افة لستخدا م منهج القتص ادالقي اس لتحليل البي ان ات ومن رثم إرثب ات أو نفي الفرضي ات  ،كم ا أعتمدت

الدراسة عل ى الص ادر الث انلوية التمثلة في الراجع  ،الرس ائل الج امعية  ،وتق ارير

بنك السلودان السنلوية .

 وقد تم إرثب ات جميع فرضي ات الدراسة الثلرثة  ،كذلك تلوصلت الدراسة الي انالتغيات الستقلة تفس التغيات الت تحصل للمتغي الت ابع بنسبة %89

والب اقي  %11عب ار ة عن ارثر التغيات الغي مضمنه في النملوذج.

 -احتلوت الدراسة علي العديد من التلوصي ات ومن اهمه ا ضور ة اتب اع سي اسة

اقتص ادية فع الة من قبل الدولة لتحقيق التلوازن في ميان الدفلوع ات ،والعمل

علي زي اد ة اليرادات من خل ل تحسي النظ ا م الضيب  ،اض افة لتحريك جملود

بعض القط اع ات النت اجية الختلفة و لسيم ا القط اع الزراعي بأعتب اره يمثل

العملود الفقري للقتص اد السلوداني ول ا يتمي به هذا القط اع من مؤهلت تجعله
ق ادراً علي سد النقص في ع ائد الص ادرات بعد انحس ار مس اهمة البتو ل في
الص ادرات اعتب اراً من 2012ملومن رثم العمل علي إستقرار سعر الصف.
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Abstract
The research examines the determinants of money supply function in
sudan during the period of 1981-2008 . the research problem in the
. attempt to build an econometric model for money supply in sudan
: The research hypotheses include the followings

the presence of a positive relationship between money supply and the . (Goss Domestic product (GDP

the presence of a positive relationship between money supply and . inflation

the presence of a positive relationship between money supply and . exchange rate
The research adopts the descriptive analytical method : and it uses
E.views program in the analysis of the data : as well as in verifying the
hypotheses. The research depends on the secondary sources of data
,which include refereces , master theses , and bank of sudan annual
. reports
All of the above mentioned hypotheses had been verified . moreover, the
research indicated that the independent variables explain the changes that
occur to the dependent variable by 89% while the remaining 11%
represents the impact of other variables which were not included in the
.model
The research includes many recommendations, the most important of
which is the need to adopt an affective economic policy by the state in
order to achieve the balance of payment equilibrium,as well as attempting
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to increase government revenue by improving the tax system . in addition
, more attention should be directed towards activating the operations of
the different productive sectors , especially the agricultural sector , which
represents the backbone of the Sudanese economy :since this sector can
play an important role in reducing the deficit in export revenue that took
Place as a result of the declining of oil contributions in the countys export
.(starting from 2012),and alternatively to stabilize the exchange rate
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