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أ

امللخ�ص التنفيذي:
يعتقد الكثري من املحللني االقت�ساديني ان هناك �سئ خفي يف االقت�ساد ال�سوداين وان املعلن من 

يتنا�سب مع حجم  لالفراد...ال  املعي�سي  امل�ستوي  والبيانات واالح�ساءات....وحتي  املعلومات 

موارد ال�سودان املادية والب�سرية ب�سبب ان االقت�ساد اخلفي ينخر يف ج�سد االقت�ساد ال�سوداين 

ويعطل ويعيق الكثري من مفا�سله بل ي�سد �سرايينه ولذلك هدفت هذه الدرا�سة ايل �سرب غوار اثار 

االقت�ساد اخلفي علي االقت�ساد ال�سوداين خا�سة والية اخلرطوم التي تعترب املراة التي تعك�س 

كل ال�سودان. وقد ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�سفي االح�سائي كما مت بناء منوذج لتقدير حجم 

االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان. بناء علي تقدير حجم العينة وفق اال�س�س العلمية املعروفة ووزع 

عدد 384 ا�ستبانة يف مناطق والية اخلرطوم املختلفة ،ا�سرتجعت منها 373 ا�ستمارة ا�ستملت 

علي عدد من املحاور غطت اجلوانب املختلفة لالقت�ساد اخلفي وقد عر�ست على عدد من املحكمني  

قبل   حتليلها.    

اخلفي   لالقت�ساد  الرئي�سة  املفاهيم   االول  الف�سل  تناول  ف�سول  اربعة  علي  الدرا�سة  حتتوي   

واأ�سبابه، كما ا�ستعر�س الف�سل عدد من الدرا�سات ال�سابقة خا�سة يف الدول ال�سبيهة بال�سودان 

مثل م�سر واجلزائر.

يف  اخلفي  االقت�ساد  مكونات  بني  حيث  ال�سودان  يف  اخلفي  االقت�ساد  الثاين  الف�سل  وا�ستعر�س 

ال�سودان وا�سبابه وحجمه. وقد مت تقدير  حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان باأكرث من طريقة، 

وعليه تعترب هذه الدرا�سة بداية لدق ناقو�س خطر االقت�ساد اخلفي اأو االأ�سود، وال�ست�سعار  غدًا 

اأف�سل يف ظل التطورات التي ت�سهدها البالد.     وتو�سلت الدرا�سة اإيل اأن حجم االقت�ساد اخلفي 

يف ال�سودان  بلغ ‰41.0 يف العام 2017 واإن مل تتم املعاجلات الالزمة خالل الفرتة القليلة 

املقبلة �سوف يرتفع حجمه اإيل اكرث من .‰65.0 يف العام 2025 يف حده االأعلي. 

الثالث فتناول االقت�ساد اخلفي يف والية اخلرطوم، حيث ا�ستعر�س املالمح العامة    اأما الف�سل 

للوالية ومن ثم الدرا�سة امليدانية وتوزيع اال�ستبانة وجمعها وحتليلها، وتو�سلت الدرا�سة اإيل 

عدد من النتائج منها ان   اأن عدم توافر فر�س العمل يف االقت�ساد الر�سمي،  وعدم توازن التنمية 

واخلدمات بني الواليات والعا�سمة، وارتفاع اجلبايات وال�سرائب والر�سوم غري امل�سروعة هو 

من  اهم اال�سباب الرئي�سة التي توؤدي  اإيل اللجوء اإىل االقت�ساد اخلفي. فعدم التوازن يف التنمية 

بني الواليات  ادي ايل الهجرة  من الريف اىل العا�سمة ومن ثم اىل العمل يف االقت�ساد الهام�سي، 

كذلك يري %91 اأن ارتفاع اجلبايات وال�سرائب والر�سوم غري امل�سروعة اأدت اإىل العمل اخلفي ، 

كما اثر النزوح علي ت�سخم االقت�ساد اخلفي ح�سب  افادات  %84 من افراد  العينة،  يف حني  جلاأ 

ال�سيا�سة والظلم واجلور وعدم العدالة  اإىل االقت�ساد اخلفي ب�سبب  اأنهم    % منهم   82 نحو   

الدخل   يف  اإرتفاع    اأن    العينة   افراد   84% ابان  بينما  العمومية.   الوظيفة  التي متار�س يف 
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االقت�ساد اخلفي جذبهم اىل العمل يف هذا القطاع،  بينما ا�سطرت ن�سب مقدرة من املبحوثني للعمل 

يف االقت�ساد اخلفي ب�سبب الف�ساد واال�ستبداد االداري واملايل الذي تفاقم، وب�سب البطالة املقعنة 

يف املوؤ�س�سات العامة. 

مو�سحا  الر�سمي،  االقت�ساد  يف  اخلفي  االقت�ساد  دمج  ومقرتحات  باآفاق  الرابع  الف�سل  اخت�س 

ال�سوداين  االقت�ساد  مكونات  من  اأ�سا�سي  مكون  احلايل  الوقت  يف  يعترب  اخلفي  االقت�ساد  ان 

العديد  ويحت�سن  واخلدمية،  وال�سناعية  الزراعية  االقت�سادية  القطاعات  من  الكثري  وي�سمل 

من القوى العاملة. ورغماً عن ذلك فهو خارج ح�سابات الناجت القومي االإجمايل والدخل القومي 

ومعدالت البطالة واال�ستهالك واالإنتاج والتوفري وغريها. وظلت هذه املوؤ�سرات الكلية حت�سب 

ى اإىل  لفرتة طويلة بناًء على اإح�ساءات ومعلومات غري �ساملة لالقت�ساد اخلفي، االأمر الذي اأَدّ

ال�سلل التام يف ال�سعي اإىل الو�سل اإىل نتائج علمية حقيقية وواقعية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن 

االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان يتفاوت ما بني) %65-%41( من حجم االقت�ساد ككل، ويف بع�س 

الواليات فاقت م�ساهمته م�ساهمة االقت�ساد الر�سمي.  ولذلك  ا�ستمل الف�سل الرابع  على العديد 

من التو�سيات   منها الطرق املقرتحة ملناه�سة االقت�ساد اخلفي مثل ا وقف اإهدار املوارد املادية 

ممار�سة  اإىل  االأفراد  وجلوء  البطالة،  معدالت  تفاقم  اإىل  اأدى  الذي  ا�ستغاللها،  و�سوء  والب�سرية 

وال�سليمة،  العادلة  االقت�سادية  االأنظمة  تطبيق  بجانب   �سوية.  غري  خفية  اقت�سادية  اأن�سطة 

وحتجيم الت�سرت التجاري،  وحتفيز م�ساهمة امل�ساريع ال�سناعية ورفع طاقتها االإنتاجية، ورفع 

معدالت االدخار واال�ستثمار يف امل�ساريع االإنتاجية، مما يوفر فر�س عمل   للمواطنني، ويبعدهم 

عن االأعمال اخلفية،  وحت�سني توزيع الدخل بني االأفراد واملجموعات واالأقاليم وحتقيق العدالة 

االجتماعية وحتقيق التنمية املتوازنة ومنو ونه�سة الريف. 

 وقدم الف�سل روؤية الإدماج االقت�ساد اخلفي يف االقت�ساد الر�سمي ا�ستملت على مقرتحات حول 

الهياكل وال�سيا�سات منها: اإن�ساء املجل�س القومي ملعاجلة االقت�ساد اخلفي، وو�سع ا�سرتاتيجية 

وا�سحة املعامل بوا�سطة خمت�سني الإدماج االقت�ساد اخلفي يف الر�سمي ور�سم اخلطط والربامج 

واللوائح  والهياكل  والقوانني  ال�سيا�سات  واإجازة  اخلفي،  االقت�ساد  تناه�س  التي  وامل�ساريع 

حقوق  تنتهك  التي  والبولي�سية  االأمنية  االإجراءات  اإيل  الركون  وعدم  ال�سلة  ذات  واالإجراءات 

االأعمال  اإدارة  وت�سجع  اخلا�س  القطاع  حتكم  التي  القوانني  تفعيل  اأو  وا�ستحداث  االإن�سان، 

احلرة، ومراجعة اأ�سا�س ح�ساب ال�سريبة ومعدلها والعقوبات قد يحُدّ من تزايد ظاهرة االقت�ساد 

اخلفي، فكلما ارتفعت احتمالية ك�سف هوؤالء املتهربني من دفع ال�سرائب وازدادت حدة العقوبات 

على التهرب ال�سريبي،�سعفت حوافز دخول االأفراد اإىل االقت�ساد اخلفي، مما يقلل من ظهوره.
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املقدمة:  .1-1
رغم اأن ظاهرة االقت�ساد اخلفي من الظواهر القدمية يف كافة املجتمعات االإن�سانية، اإال اأن االهتمام 

بها ودار�ستها مل يبداآ اإال منذ اأعوام قليلة نتيجة الرتفاع حدة خطورتها على اقت�ساديات دول العامل 

التي تبحر حالياً يف بحر متالطم من تناق�سات العوملة احلديثة والتكتالت االقت�ساديةوت�سارع 

الظاهرة  1972م باالعرتاف بهذه  الدولية عام  العمل  التكنولوجيا.لذلك قامت منظمة  خطوات 

ى اإىل اعتبارها حقيقة من احلقائق االقت�سادية يف كافة دول العامل �سواء النامية  اأَدّ ر�سمياً مما 

اأواملتقدمة على حد �سواء، وبالتايل فاإن هذه احلقيقة قد ينطوى عليها �سعٌف �سديٌد يف اخلطط 

ا�ستقرار  تهديد  اإىل  توؤدي  فقد  وبالتايل  الدول  من  للعديد  املر�سومة  االقت�سادية  وال�سيا�سات 

االقت�ساد العاملي.)النمروطي: 2013م(.

العامل  دول  كافة  فيها  ت�سرتك  الظاهرة  اأن  على  اخلفي  االقت�ساد  دار�سي  بني  اتفاق  �سبه  ويوجد 

املتقدم منها والنامي، بل وميكن التاأكيد اأن كاًل منا قد �سارك بالفعل ب�سكل اأو باآخر يف اأن�سطة هذا 

االقت�ساد، �سواًءاأكان يعلم اأو ال يعلم اأنه يتعامل باالقت�ساد اخلفي. فعلى �سبيل املثال عندما ندفع 

اأو عندما  اأو جنارًااأو غري ذلك،  اكاً  �َسَبّ اأو عندما ن�ستدعي  نقودًا مقابل در�س خ�سو�سي الأبنائنا، 

اأن  فاإننا نتعامل يف االقت�ساد اخلفي، حيث  اأو عندما ندفع ر�سوة،  ن�سرتي �سلعة من بائع جائل، 

اأمثال هوؤالء ال يك�سفون عن دخلهم  لل�سلطات ال�سريبية، )عبد املطلب عبد احلميد:2013(.

عن  بحثه  ن�سر  عندما  الظاهرة  هذه  اإىل  االنتباه  لفت  من  اأول    Guttmann ويعد)جومتان( 

االقت�ساد ال�سفلي، الذي اأ�سار فيه اإىل اأن املعامالت االقت�سادية التي ال يتم ت�سجيلها �سمن ح�سابات 

الناجت القومي لي�ست قليلة ميكن اإهمالها. ونتيجة لذلك حاول كثرٌي من االقت�ساديني اإثبات الفر�سية 

الن�سبية لالقت�ساديات اخلفية يف  االأهمية  التاأكد من  التي طرحهاGuttmann وذلك من خالل 

 Guttmann دول العامل املختلفة. ولقد اأثبتت هذه الدرا�سات اأن االقت�ساديات اخلفية كما ادعى

بلغت ن�سباً ال ميكن اإهمالها من اإجمايل الن�ساط االقت�سادي يف كل من دول ال�سرق والغرب. بل واأنها 

اإىل ت�ساعد  اأدى ذلك  الر�سمية.  ولقد  فى بع�س احلاالت تنمو مبعدالت مل ت�سهدها االقت�ساديات 

االقت�ساد  اأن�سطة  منو  وم�ستوى  بحجم  منها  املتقدمة  خ�سو�ساً  العامل  دول  من  كثرٍي  يف  االهتمام 

اإذا كان من املمكن قيا�س حجم االقت�ساد  اأم ال، وما  اإذا كان االقت�ساد اخلفي يتزايد  اخلفي، وما 

اخلفي والتحكم فيه، وما اإذا كانت التكاليف االجتماعية امل�ساحبة لوجود االقت�ساد اخلفي كبرية 

اأم ال، وغري ذلك من الق�سايا املرتبطة بوجود هذا االقت�ساد، )عبد املطلب عبد احلميد:78(.

تتناول هذه الدرا�سة اأثر االقت�ساد اخلفي علىاالقت�ساد ال�سوداين-خا�سة والية اخلرطوم-حيث 

اأنه يوؤثرعلى الناجت القومي والدخل القومي واالإيرادات االحتادية والوالئية والعمالة والعطالة 

والثقافية  االجتماعية  االآثار  بجانب  واخلدمات،هذا  وال�سناعة  والزراعة  والف�ساد  والفقر 

واملنهج  الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت  وغريها.وقد  والبيئية  واالأمنية  وال�سيا�سية 

االإح�سائي واملنهج التحليلي، وهي مناهج تنا�سب هذا النوع من الدرا�سات.
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وتطوره: ون�ساأته  اخلفي  االقت�ساد  2 مفهوم   -1
مل يكن االقت�ساد اخلفي حمل اهتمام االقت�ساديني حتى االأربعة عقود االأخرية، حيث تبني اأن كل 

البلدان املتقدمة واملتخلفة معنية بهذه الظاهرة. ومنذ اكت�سافه كمفهوم يف اأوائل ال�سبعينات، �سار 

االقت�ساد اخلفي ودوره يف التنمية االقت�سادية حمل نقا�س كبري، بحيث ُيعَترَبُ من جهة م�سدرًا 

لك�سب العي�س لكثرٍي من الفقراء، كما ميثل جمموعة من م�ساريع تتميز ب�سمودها ومرونتها خا�سة 

يف االأزمات االقت�سادية واالجتماعية. ومن جهة ثانية فهو يهدد �سلطة واإيرادات الدولة من خالل 

اإيرادات الدولة، وبالتايل يوؤثر  التجنب العمدي  للقوانني والتنظيمات وال�سرائب ما يقل�س من 

على االإنفاق على البنية التحتية.)ر�سيدة حمودة:12(.

َي باالقت�ساد التحتي، واالقت�ساد  لقد اأُطِلَقْت اأ�سماء عديدة على هذا القطاع من االقت�ساد، حيث �ُسِمّ

ال�سفلي،  واالقت�ساد  املغمور،  واالقت�ساد  املرئي،  غري  واالقت�ساد  االأ�سود،  واالقت�ساد  اخلفي، 

ل، واقت�ساد الظل، واالقت�ساد  واالقت�ساد غري الر�سمي، واالقت�ساد الثاين، واالقت�ساد غري املُ�َسَجّ

ُيَعُدّ من  االقت�ساد اخلفي  فاإن  الت�سمية  كانت  واأياً  ذلك.  الباب اخللفي، وغري  واقت�ساد  املقابل، 

الظواهر املعقدة التي ت�سم الكثري من اجلوانب املختلفة واملت�سابكة التي حتتاج اإىل درجة اأكرب 

من التحليل والفهم.

غري  اخلفية  واالأن�سطة  املعامالت  من  )جمموعه  اأنه  على  اخلفي  لالقت�ساد  النظر  ميكن 

الظاهرة، وغري املح�سوبة يف احل�سابات االقت�سادية القومية، وغري امل�سجلة، �سواء كانت غري 

م�سروعةاأوم�سروعة(، )عبد املطلب عبد احلميد: 78(.  وميكن عر�س عدد من مفاهيم االقت�ساد 

اخلفي كما يلي:

ح�سابات  �سمن  ل  ُت�َسَجّ ال  والتي  للدخل  املَُوِلَّدة  االأن�سطة  كافة  باأنه  اخلفي  االقت�ساد  يعرف   .1
الناجت القومي االإجمايل اإما لتعمد اإخفائها اأو للتهرب من االلتزامات القانونية املرتبطة بالك�سف 

عنها، واإما الأنها خمالفة للنظام القانوين ال�سائد. وهناك العديد من االأمثلة على هذا االقت�ساد مثل 

ة، ودور الدعارة والقمار، وجتارة املخدرات. �سَ امل�سروعات احِلَرَفِيّة غري املَُرَخّ

2. يطلق �سندوق النقد الدويل عدة م�سميات على االقت�سادغري الر�سمي منها: اقت�ساد الطلب، 
االأن�سطة  ي�سمل  ال  وهو  املوازي.  واالقت�ساد  الر�سمي،  غري  واالقت�ساد  اخلفي،  واالقت�ساد 

غريامل�سروعة فقط بل ي�سمل اأي�ساً اأ�سكال الدخل التي ال ُيبَلّغ عنها واملتح�سلة من اإنتاج ال�سلع 

واخلدمات امل�سروعة، �سواًء من املعامالت النقدية اأواملعامالت التي تتم بنظام املقاي�سة. ومن 

ثم فاإن االقت�ساد غريالر�سمي ي�سمل جميع االأن�سطة االقت�سادية التي ال تخ�سع لل�سريبة اإذاما 

اأُبِلَغت ْبهاال�سلطات ال�سريبية.)ر�سيدة حمودة:12(. 

االإفريقي:  مفو�سيةاالحتاد  تعريف   .3
االحتاداالإفريقي  مفو�سية  وثيقة  اإىل  باالإ�سارة  الر�سمي  االقت�سادغري  تعريف  يتم   .4
ت�سجيلهاعادة  يتم  ال  التي  املن�ساآت  اأنه«ي�سمل  رقم)1553LSAC-EXP-5-SA(على 
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االأ�سواق  اإىل  حمدود  و�سول  ولها  واملردودية،   واالإنتاجية  التنظيم  من  منخف�س  ولهام�ستًوى 

غريثابتة،  اأو  �سغرية  ولهامباٍن  العامة،  واخلدمات  الر�سمي  والتدريب  االئتمانية  والت�سهيالت 

بلوائح  تتقيد  وال  العامة  ال�سلطات  قبل  من  التنظيم  اأو  والدعم  باالعرتاف  حتظى  ال  واأخريًا 

وُيعَترَبُ  ال�سحية.  ال�سالمة  اأحكام  اأو  بالعمالة  اخلا�سة  والت�سريعات  االجتماعية  احلماية 

اأي�ساً  وي�سري  �سواء،  َحٍدّ  على  واحل�سري  الريفي  املجالني  ي�سمل  وا�سعاًبحيث  هذاالتعريف 

التابعة   االجتماعية  وال�سوؤون   العمل  العادي.) جلنة   التنظيم  نظام  العمل غرياملت�سمن يف  اإىل 

لالحتاد االإفريقي:3(.

القومي  الناجت  من  ذلك اجلزء  باأنه  االقت�ساد اخلفي   )Guttmann  ، 1997( يعرف   .5  

اآخر مل  اأو  ل�سبٍب  االإجمايل ولكن  القومي  الناجت  اأن يدخل يف ح�سابات  كان يجب  الذي  االإجمايل 

يدخل �سمن هذه احل�سابات.

عنها  الك�سف  يتم  ال  التي  الدخول  ي�سمل  االقت�ساد اخلفي  فاإن   )Tanzi، 1982(لـ 6. ووفقاً 
لل�سلطات ال�سريبية والتي قد تدخل اأو قد ال تدخل �سمن ح�سابات الدخل القومي. 

Tanzi.1999-)p338(

اخلفي  االقت�ساد  م�سطلح  اأن  على  اخلفي  االقت�ساد  جمال  يف  الباحثني  من  كثرٌي  يتفق   .7
اإىل  احلاجة  اأو  ال�سريبي  التهُرّب  حماولة  يف  ت�سرتك  التي  االأن�سطة  من  خمتلفة  جمموعة  ي�سم 

جتنب القيود الروتينية املو�سوعة على عملية ممار�سة الن�ساط االقت�سادي. غري اإن هناك جانباً 

االأن�سطة  لهذه  الطبيعة اخلا�سة  التي تتم يف هذا االقت�ساد ب�سبب  االأن�سطة  اإهماله من  ال ميكن 

التي تعد خمالفة للقانون.فعلى �سبيل املثال اأن�سطة الر�سوة، والعموالت، وال�سرقة، وبيع ال�سلع 

القمار،  واأن�سطة  االأموال،  وتهريب  ال�سلعي،  التهريب  واأن�سطة  املخدرات،  وجتارة  امل�سروقة، 

التي  االأن�سطة  الطويلة من  القائمة  االإتاوات وغريها،فهذه  فر�س  اأو  املافيا  واأن�سطة  والدعارة، 

ُتَعُدّ خمالفة للقانون قد متثل جانباً ال ميكن اإهماله. 

اخلفي  االقت�ساد  اأن�سطة  عليه  نطلق  ما  اأن  اإىل   Mirus، Roger، & Smithوي�سري  .8
�سيعتمد على املنظور الذي ننظر منه اإىل هذا االقت�ساد. فقد ننظر اإىل االقت�ساد اخلفي على اأنه 

ي�سم كافة االأن�سطة امل�ساحبة لعمليات التهُرّب ال�سريبي النا�سئ عن وجود هذا االقت�ساد، اأو قد 

ة ح�سابات الناجت القومي فياالقت�ساد  ننظر اإليه من منظور اأثر وجود هذا االقت�سادعلى مدى ِدَقّ

ككل. ومن املنظور االأول فاإن نقطة االنطالق هي النظام القانونى الذي يحدد طبيعة الدخول التي 

تخ�سع لل�سريبة. ووفقاً لذلك فاإن االقت�ساد اخلفي ي�سمل كافة االأن�سطة التي ُتَوِلُّد دخاًل يخ�سع 

لل�سريبة والتي يتم اإخفاوؤها عن ال�سلطات ال�سريبية يف البالد بهدف التهُرّب من دفع ال�سريبة. 

اأما من املنظور الثانى فاإن االقت�ساد اخلفي �سيت�سع لي�سمل كافة االأن�سطة التي يرتتب عليها توليٌد 

للدخل �سواًء اأكانت هذه االأن�سطة قانونية اأو غري قانونية، و�سواًءاأكانت خا�سعة اأو غري خا�سعة 

لل�سريبة، )عبد املطلب عبد احلميد:79(.

الآخر  �سخ�س  من  يختلف  فهو  اخلفي،  لالقت�ساد  حمدد  تعريف  يوجد  ال  اأنه  يت�سح  �سبق  ومما 
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باأنه  التي تتم يف مثل هذا املجال. ولكن ميكن تعريف االقت�ساد اخلفي  ح�سب مفهومه لالأن�سطة 

اإخفائها  اإما لتعمد  القومى  الناجت  ل �سمن ح�سابات  ُت�َسَجّ التي ال  املَُوِلَّدة للدخل  »كافة االأن�سطة 

باً من االلتزامات القانونية املرتبطة بالك�سف عن هذه االأن�سطة، واإما ب�سبب اأن هذه االأن�سطة  تهُرّ

املَُوِلَّدةللدخل بحكم طبيعتها ُتَعُدّ من االأن�سطة املخالفة للنظام القانوين ال�سائد يف البالد«.

ووفقاً لهذا التعريف فاإن اأن�سطة االقت�ساد اخلفي ت�سمل الدخول املَُوَلَّدة بطرق �سرعية ولكن ال 

باملخدرات  االجتار  مثل  التقليدية  االإجرامية  االأن�سطة  وكذلك  ال�سريبية،  لالإدارات  عنها  يعلن 

والقمار والتهريب وغريها، واأخريًا عمليات املقاي�سة التي تتم بدون ا�ستخدام النقود.

ويدل تعدد التعريفات وامل�سميات على كرثة االأن�سطة التي تندرج حتت االقت�ساد اخلفي  لذلك فاإن 

التعرف على املق�سود باالقت�ساد اخلفي يعترب من االأمور العامة. وجتدر االإ�سارة اإىل اأنه اليوجد 

اتفاق على تعريف حمدد للمق�سود باالقت�ساد اخلفي، فهو يختلف من �سخ�س الآخر ح�سب مفهومه 

لالأن�سطة التي تتم فيه، فوجود اأن�سطة اقت�سادية غري م�سجلة ر�سمياً يف احل�سابات القومية للدولة 

هو حقيقة ال يخلو منها االقت�ساد القومي يف اأي دولة، نامية كانت اأو متقدمة، واإن كان حجم هذه 

اإىل اأخرى ح�سب ظروفها االقت�سادية واأحوالها االجتماعية ومراحل  الظاهرة يتفاوت من دولة 

النمو التي متر بها.

ل( اأن�سطة منعزلة عن املجتمع، بل تتعاي�س وتت�سابك  وال تعترب اأن�سطة االقت�ساد اخلفي )غري املُ�َسَجّ

مع اأن�سطة االقت�ساد الر�سمي يف اإطار املجتمع، اإال اأن هنالك جانبااًل ميكن اإهماله �سمن االأن�سطة 

التي تدخل يف اإطار هذا املجال ب�سبب الطبيعة اخلا�سة لهذه االأن�سطة التي تعترب خمالفة للقانون 

كالر�سوة، والعموالت، وال�سرقة، وجتارة املخدرات، وتهريب االأموال، والقمار، وغريها. 

اخلفي: االقت�ساد  وتقدير  قيا�ص  طرق   .3-1
اأ�ساًل  الأنه  االقت�ساد  هذا  حجم  تقدير  امل�ستحيل  من  اأنه  على  اخلفي  االقت�ساد  دار�سو  يتفق     

اخلفي.  االقت�ساد  حلجم  ما  تقدير  اإىل  ل  التو�سُّ حماولة  من  مينع  مل  ذلك  اأن  اإال  خفي.  اقت�ساد 

مت�ساربة حتى  التقديرات  هذه  اأن  ُوِجَد  االقت�ساد اخلفي،  لتقدير حجم  وعندما متت حماوالت 

بالن�سبة لالقت�ساد الواحد وذلك ب�سبب عدم االتفاق على تعريف حمدد لالقت�ساد اخلفي، ومن ثم 

يختلف التقدير باختالف تعريف االأن�سطة التي يتم تقديرها. وكذلك  تتعدد االأ�ساليب امل�ستخدمة 

يف تقدير حجم االقت�ساد اخلفي وتختلف من حيث املدخل امل�ستخدم يف القيا�س، ولذلك الي�ستطيع 

عاء باأنهم قد قاموا بتقدير حجم االقت�ساد اخلفي بدقة.  اأٌيّ من الذين تناولوا هذا املو�سوع االِدّ

وقد ُا�سُتخِدَمت طرق عديدة لتقدير االقت�ساد اخلفي، وهي:

الثابتة  الن�سب  اأ�سلوب  ا�ستخدم  من  اأول  يعد)جومتان(  الثابتة:  الن�سب  1.3.1.طريقة 
اإذ ا�ستخدم هذا االأ�سلوب لقيا�س الدخل غري املعلن يف الواليات  لقيا�س االقت�ساد غري الر�سمي، 

َرْت قيمته عام )1976(م مبا يوازي )176( بليون دوالر.  ويف درا�سة  املتحدة االأمريكية، اإذ ُقِدّ

َر بنف�س الطريقة يف عام )1979(م مبا يعادل )250( بليون دوالر وبن�سبة)%10( من  اأخرى ُقِدّ
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اإجمايل الناجت القومي االإجمايل. وتفرت�س هذه الطريقة اأن ثمة ن�سبة نقدية للعمالت اإىل الودائع 

حتت الطلب، يفرت�س اأن تظل ثابتة فيما لو مل يتواجد االقت�ساد اخلفي، وتفرت�س وجود فرتة يف 

املا�سي مل يوجد خاللها اقت�ساد غري ر�سمي اأو خفي. ) اإيهاب املو�سوي: 111، 113(.

والفعلية: اإن اأ�سا�س هذه الطريقة هو  الر�سمية  العمل  قوة  بني  التناق�ص  2.3.1.طريقة 
االختالف بني ن�سبة قوة العمل الر�سمية والفعلية يف االقت�ساد، بافرتا�س اأن ن�سبة قوة العمل الكلية 

ثابتة فاإن انخفا�س املعدل الر�سمي للم�ساركة ميكن اأن يعد موؤ�سرًا لزيادة االأن�سطة يف االقت�ساد غري 

اأنه من املمكن  اإن اأوجه ال�سعف يف هذه الطريقة تتمثل يف اختالف امل�ساركة، ف�ساًل عن  الر�سمي. 

اأن ي�سغل االأفراد وظيفة االقت�ساد الر�سمي ووظيفة االقت�ساد غري الر�سمي، وكذلك متثل موؤ�سرًا 

�سعيفاً لبيان وتطور االقت�ساد غري الر�سمي، )عادل عبد العزيز ال�سن2008، �س1(.

3.3.1.الطريقة النقدية: تعترب اأكرث الطرق التي ُا�سُتخِدَمْت يف تقدير حجم االقت�ساد اخلفي 
كما اأنها اأكرثها عر�سة لالنتقاد يف ذات الوقت. وتقوم على افرتا�س اأ�سا�سي مفاده اأَنّ معامالت 

ال�سائلةوذلك يف حماولة من جانب املتعاملني يف  النقود  با�ستخدام  اأ�سا�ساً  االقت�ساد اخلفي تتم 

بو�سائل  املعامالت  اإذا متت هذه  اكت�سافها  يتم  اأن  التي ميكن  الإخفاء معامالتهم،  االقت�ساد  هذا 

واأن ينعك�س يف  اأن كرب حجم االقت�ساد اخلفي البد  ثم يفرت�س  ال�سيكات. ومن  اأخرى مثل  دفع 

الناحية الواقعية  اإن هذا االفرتا�س يجد من  ال�سائلة.  النقود  �سكل ارتفاع م�ستوى الطلب على 

ما يوؤيده. على �سبيل املثال فاإن كافة الق�سايا التي مت �سبطها داخل ال�سودان وم�سر واملتعلقة 

كميات  م�سادرة  اأو  ب�سبط  م�سحوبة  كانت  اإلخ،  القمار...  اأو  العملة  اأو  املخدرات  يف  باالجتار 

كبرية من النقود ال�سائلة. 

لقد دعا هذا االفرتا�س املنطقي املهتمني مبجال االقت�ساد اخلفي  اإىل اإجراء العديد من الدرا�سات 

على الطلب على النقود، يف حماولة لتقدير حجم االقت�ساد اخلفي. ولقد متثل الت�ساوؤل االأ�سا�سي 

تداولها يف  التي ميكن  النقود  االآتي: »ما هي كمية  االإجابة عنه يف  الدرا�سات  الذي حتاول هذه 

؟«. فاإذا مت التو�سل اإىل ذلك فاإن الفرق بني الطلب على  االقت�ساد اإذا مل يكن هناك اقت�ساٌد حتتٌيّ

النقود يف االقت�ساد ككل والطلب على النقود الالزمة لتمويل املعامالت التي ميكن اأن تتم يف ظل 

ثم  ومن  اخلفي.  االقت�ساد  معامالت  لتمويل  الالزمة  النقود  كمية  ميثل  اخلفي  االقت�ساد  غياب 

تاأتي اخلطوة التالية وهي حماولة تقدير كمية املبادالت التي تتم يف مقابل كل جنيه يف االقت�ساد 

اخلفي،  اأو مبعنى اآخر، حماولة قيا�س �سرعة تداول النقود يف  االقت�ساد اخلفي، والتي من خاللها 

ميكن تقدير حجم االقت�ساد اخلفي. ويحتاج تقدير �سرعة تداول النقود يف االقت�ساد الراأ�سمايل  اإىل 

البحث عن فرتة زمنية يفرت�س اأنه مل  يوجد خاللها اقت�ساد حتتي، اأو كان حجمه �سئياًل بال�سكل 

الذي ميكن جتاهله. ثم و�سع بع�س الفر�سيات حول كيفية تغري الطلب على النقود خالل الفرتة 

الزمنية التي تف�سل بني الفرتة  التي يفرت�س عدم وجود االقت�ساد اخلفي خاللها  وفرتة الدرا�سة. 

وفيما يلي نتناول هذه االأ�ساليب النقدية بالتف�سيل.
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يقوم هذا االأ�سلوب على  املرتفعة:  القيم  ذات  النقدية  الوحدات  اأ�سلوب   :1-3-3-1
اأ�سا�س افرتا�س اأنه عندما يتزايد حجم االقت�ساد اخلفي، فاإن احلاجة اإىل النقود ال�سائلة تتزايد، 

ت�سوية  علمية  لت�سهيل  املرتفعة  النقدية  الفئات  ذات  االأوراق  ن�سبة  زيادة  املتوقع  من  وبالتايل 

املعامالت يف  االقت�ساد اخلفي. على �سبيل املثال يف الواليات املتحدة زادت ن�سبة التعامل  بالورقة 

النقدية فئة الـ 100 دوالر باأكرث من %250  فيما بني اأعوام 1966 اإىل 1978، يف الوقت الذي 

زادت فيه القيمة االإجمالية للنقد امل�سدر بحوايل %125. اأما يف اململكة املتحدة فقد ارتفع معدل 

  .1979 عام   47.5% اإىل   1967 عام   7% من  جنيهاً   20 و   10 فئة  من  النقدية  الوحدات 

ويقوم هذا االأ�سلوب على اأ�سا�س ا�ستقاق حجم االقت�ساد اخلفي من خالل ن�سبة الوحدات النقدية 

ذات الفئات املرتفعة اإىل باقى الفئات.

وقد َتَعَرّ�َس هذا االأ�سلوب اأي�ساً للنقد على اأ�سا�س اأنه من ال�سعب اأن نعزو ارتفاع معدل وحدات 

النقود ذات الفئات النقدية املرتفعة اإىل وجود االقت�ساد اخلفي. ذلك اأن حماولة ا�ستقاق حجم 

االقت�ساد اخلفي من خالل ن�سبة الوحدات ذات القيم النقدية املرتفعة يواجه م�سكلة كبرية وهي 

اأن جانباً كبريًا من احلاجة اإىل اإ�سدار هذه الوحدات قد يعود بالدرجة االأوىل اإىل عوامل لي�س لها 

عالقة باالقت�ساد اخلفي  مثل الت�سخم اأو التدهور امل�ستمر يف القوة ال�سرائية للعملة اإىل الدرجة 

ال�سغرية  النقدية  القيم  ذات  النقدية  الوحدات  با�ستخدام  املعامالت  اإبراء  عملية  جتعل  التي 

م�سكلة كبرية بالن�سبة للمتعاملني. كذلك قد يرجع جانب كبري من الزيادة يف النقود ذات الفئات 

خار من الدخول القانونية حيث تربز احلاجة اإىل  النقدية املرتفعة اإىل زيادة م�ستوى االأجور واالِدّ

وحدات نقدية ذات فئات اأعلى.

النقدي  املدخل  خالل  من  اخلفي  االقت�ساد  حجم  لتقدير  اقرتاحها  مت  التي  الثالثة  االأ�ساليب  اإن 

حجم  يف  للتغري  فقط  ُتعَزى  النقدية  املعدالت  يف  التغريات  اأن  وهو  اأ�سا�سي  نق�س  من  تعانى 

االقت�ساد اخلفي. ومثل هذا املدخل يعد معقواًل يف حالة واحدة وهي غياب تاأثري اأِيّ عوامل اأخرى 

على هذه املعدالت. اإال اأنه من املعلوم وفقاً للنظرية االقت�سادية اأن املعدالت النقدية امل�ستخدمة 

حل�ساب حجم االقت�ساد اخلفي عر�سة لعدد كبري من العوامل منها:

 اأ - اآثار االأ�سعار الن�سبية الناجتة عن التغريات يف تكلفة االحتفاظ بالنقود ال�سائلة والنقود 

املرتبطة  املخاطرة  ودرجة  الت�سخم  ومعدالت  الفائدة  معدالت  يف  التغري  اأي  عام،  ب�سكل 

باالحتفاظ بالنقود يف �سكل �سائل.

ب - اآثار الدخل. 

ج - التغريات يف الرتتيبات املوؤ�س�سية، وب�سفة خا�سة اال�ستخدام املتزايد لل�سيكات والبطاقات االئتمانية.

د - التغريات يف االأذواق واملتعلقة با�ستخدام النقود ال�سائلة اأو باقي اأ�سكال النقود.

ولقد اأ�سار العديد من الباحثني اإىل اأن هناك حاجة اإىل التحكم يف هذه االآثار بهدف التاأكد من اأن 

التغريات يف عر�س النقود ترجع اإىل التغريات احلادثة يف  االقت�ساد اخلفي.
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4: طريقة الطلب على العملة: اإن الفكرة الرئي�سية لهذه الطريقة هي اأن كل ال�سفقات   -3-1
غري الر�سمية تاأخذ �سكل مدفوعات نقدية، وبذلك فاإن اأي زيادة يف حجم االقت�ساد غري الر�سمي، 

�سوف توؤدي اإىل زيادة الطلب على العملة، ويتم ذلك من خالل معادلة ريا�سية حمددة، ويجب اأن 

تتوفر جمموعة من العوامل لتقدير حجم االقت�ساد غري الر�سمي مثل منو الدخل ومعدالت الفائدة 

ومرونة  احلكومية  والت�سريعات  املبا�سر  وغري  املبا�سر  ال�سريبي  التهرب  مثل  اأخرى  وعوامل 

النظام ال�سريبي والتي تفرت�س عوامل م�ساعدة للعمل يف االقت�ساد غري الر�سمي، وتكون معادلة 

التقدير على ال�سكل التايل: 

LN)C/M2( = B0+B1 LN )1+TW(t+B2LN)WS/Y(t+B3LNRT_

B4 LN)Y/N(t+Ut
B4، 0>B3 ، 0<B1>0

اإذ اأن:

C/M2           معدل النقود املدخرة للعملة واحل�سابات 

TW                           املتو�سط املرجح ملعدل ال�سريبة

WS/Y             ن�سبة االأجور والرواتب والدخل القومي

Rالفائدة املدفوعة على االدخارات املح�سومة كلفة الفر�سة البديلة للنقود املدخرة

    Y/Nالدخل ال�سخ�سي للفرد

ويف هذه الطريقة فاإن اأي زيادة يف الطلب على العملة ُتعَزى اإىل ارتفاع التهُرّب ال�سريبي وباقي 

اإن حجم ومنو االقت�ساد غري الر�سمي  اإىل العمل يف االقت�ساد غري الر�سمي.  االأ�سباب التي تقود 

ميكن اأن يح�سب يف اخلطوة االأوىل بوا�سطة مقارنة االختالف بني التطور يف العملة عندما يكون 

العملة مع  العوامل منخف�سة، والتطور يف  املبا�سر وباقي  املبا�سر وغري  ال�سريبي  التهُرّب  فيها 

ارتفاع قيم التهُرّب ال�سريبي املبا�سر وغري املبا�سر وباقي العوامل بافرتا�س اأن اخلطوة الثانية 

ثبات �سرعة دوران الدخل للعملة امل�ستخدمة يف االقت�ساد غري الر�سمي. 

تقوم هذه الطريقة يف فكرتها علىافرتا�س   : القومي  والناجت  ال�سفقات  طريقة   :5-3-1
اأن هنالك عالقة ثابتة بني حجم ال�سفقات )املعامالت( والناجت القومي، وتنطلق هذه الطريقة من 

m عر�س النقود،v �سرعة دوران النقود،p  االأ�سعار،  اأن  اإذ   )mv=pt(معادلة في�سر الكمية

غري  لالقت�ساد  االإجمايل  القومي  الناجت  ا�ستخراج  ميكن  الطريقة  هذه  خالل  ومن  املعامالت.    t
الر�سمي وذلك من خالل طرح الناجت القومي الفعلي، ونفرت�س اأن الناجت القومي الر�سمي يجب 

اأن يكون طبيعياً وثابتاً، ووجود اأ�سا�س من دون اقت�ساد خفي. اإال اأن ماُيَعاب على هذه الطريقة 

اأنها تفرت�س وجود �سنة من غري اقت�ساد خفي وهو اأمر �سعب نوعاً ما، كما اأن هنالك العديد من 

ال�سفقات تتم يف االقت�ساد الر�سمي واليتم االإف�ساح عنها وهو مايعطي �سورة غري حقيقية عن 

حجم االقت�ساد غري الر�سمي احلقيقي.
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واملبادالت: تختلف هذه الطريقة عن الطريقة ال�سابقة بكونها  ال�سفقات  طريقة   :6-3-1
املبا�سر  ال�سريبي  التهرب  وهو  واحد  متغري  على  اخلفي  االقت�ساد  حلجم  تقديرها  يف  التقت�سر 

وغري املبا�سر، فهنالك اأ�سباب اأخرى مثل: عبء الت�سريعات احلكومية، وال�سريبة االأخالقية. كما 

تاأخذ يف االعتبار موؤ�سرات منو النقد، ومنو �سوق العمل، ومنو �سوق االإنتاج.

وت�سم  لالقت�ساد اخلفي  اأ�سباب عديدة  تاأخذ  كونها  ال�سابقة  الطرق  اأف�سل  الطريقة  هذه  تعترب 

اأنها  الر�سمي، كما  التي ح�سلت يف االقت�سادغري  الزيادة  الك�سف عن  موؤ�سرات ميكن من خاللها 

توفر  اإىل  حتتاج  لكنها  اخلفي،  االقت�ساد  يف  ال�سرعي  وغري  ال�سرعي  اجلانب  االعتبار  يف  تاأخذ 

جمموعة من البيانات كبيانات �سوق النقد والعمل واالإنتاج وال�سرائب عن الت�سريعات احلكومية 

والتي ال ميكن توفرها يف بع�س الدول.

طريقة االعتماد على موؤ�سرات جزئية: تتمثل هذه الطريقة يف االعتماد على موؤ�سرات جزئية، مثل 

اإذا  اأو اعتماد موؤ�سر الت�سغيل النظامي، فمثاًل  اأو املاء،  معرفة اال�ستهالك احلقيقي من الكهرباء 

كان حجم الكهرباء الالزم الإنتاج دخل قدره )20( مليار دوالر يف بلد ما اإحتاج اإىل )21( مليون 

كيلو فولت، فاإذا كان اال�ستخدام من الكهرباء هو )30( كيلو فولت فعندها ن�ستطيع اأن نقدر حجم 

االقت�ساد غري الر�سمي بعد ا�ستبعاد الهدر يف الكهرباء. متتاز هذه الطريقة بال�سهولة واإمكانية توفر 

البيانات، اإال اأنه ُيَعاُب عليها اأن كثريًا من االأن�سطة غري الر�سمية التعتمد يف اإنتاجها على الكهرباء 

فقط. كما اأن العالقة بني االإنتاج والكهرباء امل�ستخدمة قد يتغري من وقت الآخر، وكباقي الطرق 

تفرت�س �سنة اأ�سا�س من غري اقت�ساد خفي، )اإيهاب املو�سوي : 114،115،116،119(.

توزيع  على  الطريقة  هذه  تقوم  اال�ستق�ساء)اال�ستبيانات(:  اأ�سئلة  طريقة    7-3-1
خرباء  مبعرفة  املنوعة  االأ�سئلة  من  عددًا  حتتوي  ا�ستق�ساء(  )اإ�ستمارات  ى  ُت�َسَمّ اإ�ستمارات 

الر�سمي،  غري  االقت�ساد  حقيقة  عن  مفيدة  معلومات  جمع  اإىل  االأ�سئلة  وتهدف  متخ�س�سني، 

وهي موجهة اإىل البائعني وامل�سرتين يف االقت�ساد غري الر�سمي.ويف حالة تطابق االإجابات ميكن 

االعتماد على نتائج عملية اال�ستق�ساء، ويف هذه احلالة ميكن التو�سل اإىل اأرقام تكون قريبة من 

قيمة االقت�ساد غري الر�سمي احلقيقية وقد مت تطبيق هذه الطريقة يف كل من ال�سويد والرنويج. 

ومما ُيَعاُب على هذه الطريقة اأنها:

•تغطي جزءًا معيناً من االقت�ساد غري الر�سمي املتمثل يف اجلانب املنظم كالباعة اجلائلني  	

ل�سعوبة  وذلك  االأ�سود،  اأي  ال�سرعي،  غري  اجلانب  تهمل  حني  يف  الر�سمية  وامل�سروعات 

احل�سول على معلومات هذا اجلانب اأو رف�س املتعاملني يف هذه االأن�سطة غري القانونية 

االإدالء باإجابات على قوائم اال�ستق�ساء.

•حتتاج اإىل عدد كبري من الباحثني لتغطية الباعة املنت�سرين. 	

•حتتاج اإىل جهد ووقت كبريين، ف�ساًل عن احتمال ظهور حتيز يف البيانات واالإجابات،وف�ساًل  	

عن احتمال عدم تطابق االإجابات بني البائعني وامل�سرتين.
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الدخل  بني  التناق�س  اإىل  الطريقة  هذه  ت�ستند  واالإنفاق:  الدخل  بني  الفروق   :8-3-1
املقي�س واالإنفاق املقي�س، وت�ستخدم كموؤ�سر لوجود االقت�ساد غري الر�سمي، اأي اأن التعاون بني 

اإح�ساءات الدخل واالإنفاق يف احل�سابات القومية يرجع اإىل اأن هنالك دخواًل تتولد بني اإح�ساءات 

الدخل واالنفاق يف احل�سابات القومية خارج اإطار االقت�ساد الر�سمي، وبالتايل يظهر التناق�س بني 

الدخل واالإنفاق ب�سبب اأن االأفراد اليعلنون عن جانب من دخولهم املتح�سل عليها، وبالتايل يكون 

َلة واالإنفاق يعطينا معلومات حول  دخلهم املعلن اأقل من اإنفاقهم. ولهذا فالفرق بني الدخول املُ�َسَجّ

حجم االقت�ساد غري الر�سمي. وُيَعاُب على هذه الطريقة اأن حاالت االإغفال اأو االأخطاء يف احل�سابات 

القومية �ستوؤثر يف تقدير حجم االقت�ساد غري الر�سمي، )فادية بي�سون2008، �س95(.

اخلفي: االقت�ساد  اأ�سباب   4-1
وعلى  اخلفي.  االقت�ساد  ظاهرة  وات�ساع  ن�سوء  اإىل  توؤدي  التي  والعوامل  االأ�سباب  تتعدد   

الرغم من اختالف هذه العوامل من دولة اإىل اأخرى، اإال اأن العوامل االقت�سادية تاأتي يف مقدمة 

عن  ف�سلها  الميكن  العوامل  هذه  اأن  كما  اخلفي.  االقت�ساد  ظاهرة  منو  عن  امل�سوؤولة  العوامل 

اإن  القول  ميكن  ثم  البلدان،ومن  يف  ال�سائدة  واالأمنية  والثقافية  وال�سيا�سية  االجتماعية  البيئة 

منو ظاهرة االقت�ساد اخلفي ُيعَزى اإىل جمموعة مت�سابكة من العوامل االقت�سادية واالجتماعية 

االختالالت  اأن  والواقع  اخلارجية.  العوامل  بع�س  عن  واالأمنية،ف�ساًل  والثقافية  وال�سيا�سية 

ن�ساأة  التي تف�سر  العوامل  اأهم  للدولة املعنية يعتربمن  القومي  التي ت�سيب االقت�ساد  الهيكلية 

ي  تف�ِسّ اإىل  الظاهرة  هذه  ن�سوء  االقت�ساديني  بع�س  ُيرِجع  كما  اخلفي.  االقت�ساد  ظاهرة  ومنو 

جمريات  على  العام  القطاع  بهيمنة  ترتبط  التي  االإدارية  والتعقيدات  البريوقراطية  ظاهرة 

اأ�سباب  اإيجاز  ميكن   عامة  وب�سفة  ال�سريبية.  االأعباء  ارتفاع  عن  ف�ساًل  االقت�سادي،  الن�ساط 

ن�سوء االقت�ساد اخلفي يف االآتي:

يعد انخفا�س م�ستوى دخل الفرد من اأهم االأ�سباب التي توؤدي  الدخل:  م�ستوى  انخفا�ص   .1
اإىل ن�سوء ظاهرة االقت�ساد اخلفي، خ�سو�ساً اإذا ما ات�سمت دخول االأفراد باجلمود لفرتة طويلة 

مع ارتفاع عام مل�ستوى االأ�سعار، مما يوؤدي اإيل انخفا�س الدخول احلقيقية لالأفراد.وعادة ما يجد 

االأفراد اأنف�سهم م�سطرين للعمل يف االقت�ساد اخلفي حتى يتمكنوا من احلفاظ على نف�س م�ستوى 

اأقل من معدل انخفا�س دخلهم  معي�ستهم وقد يدفعهم ذلك اإىل تخفي�س معدل ا�ستهالكهم بن�سبة 

احلقيقي، )�سفوت عبد ال�سالم:11(.

ال�سرائب: تعترب ال�سرائب املرتفعة والر�سوم ال�سرعية وغري ال�سرعية  م�ستوى  ارتفاع   .2
م�سوؤولة عن ن�ساأة االقت�ساد اخلفي ب�سكل كبري يف كثري من الدول. ويتزايد احلافز نحو الدخول 

اإىل العمل يف االقت�ساد اخلفي اإذا كانت االأن�سطة يف االقت�ساد الر�سمي تتعر�س للمزيد من ال�سرائب 

اأ�سا�س  على  ال�سرائب  من  للتهُرّب  اخلفي   االقت�ساد  يف  امل�ساركة  قرار  ويعتمد  الآخر.  وقت  من 

املوازنة بني العقوبات التي يتعر�س لها الفرد يف حالة اكت�ساف التهُرّب من دفع ال�سرائب اأخذًا 
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اأو  بالتهُرّب  قراره  يتخذ  املوازنة  وبناًء على هذه  املخاطرة،  لتحمل  االعتبار مدىا�ستعداده  يف 

عدم التهُرّب.ويوؤدي ارتفاع العبء ال�سريبي اإىل حتول امل�سروعات نحو االقت�ساد اخلفي، لكن 

اأن املتعاملني يف االقت�ساد اخلفي  اإذ  تخفي�س ال�سرائب اليعني الق�ساء على االقت�ساد اخلفي، 

يتمتعون مبعدل �سريبة فعلي ي�ساوي �سفرًا، وبالتايل فاإن تخفي�س ال�سريبة بعدة نقاط لي�س من 

املحتمل اأن يوؤثر على رغبة هوالء االأفراد يف اإظهار دخولهم احلقيقية ودفع ال�سريبة املطلوبة، 

)ن�سرين عبد احلميد نبيه:40، 41(.

االأخرى  احلكومية  والقيود  االإدارية  النظم  ُتَعُدّ  احلكومية:  والقيود  االإدارية  النظم   .3
التي يتم فر�سها على الن�ساط االقت�سادي من العوامل املهمة التي توؤثر على منو وات�ساع نطاق 

االقت�ساد اخلفي بحيث اأنه ميكن القول »كلما ارتفعت درجة التدخل احلكومي وزادت ال�سوابط 

االأفراد  لدى  الدوافع  زادت  كلما  القومي،  االقت�ساد  ال�سيطرة على  اأجل  من  املفرو�سة  االإدارية 

للتحايل على هذه النظم والقواعد«. وعادة ماُتفَر�س هذه النظم اأو القيود بهدف ممار�سة اأعمال 

اأو  املعي�سة  من  منا�سبة  م�ستويات  و�سمان  لالأفراد  االقت�سادية  الرفاهية  م�ستوى  ورفع  معينة 

اأو  العمل  اأ�سواق  بتنظيم  املفرو�سة  النظم  اأو  القيود  تتعلق هذه  قد  كما  لهم.  واالأمان  الرفاهية 

القيود  هذه  ُتفَر�س  وقد  االأجنبي.  النقد  اأ�سواق  اأو  املحلية  املالية  االأ�سواق  اأو  ال�سلع  اأ�سواق 

اأي�ساً ب�سبب اأن االأن�سطة ذاتها تعترب غري قانونية من املنظور االقت�سادي اأو االجتماعي، واإذا 

ماكانت هذه القيود م�سحوبة بغرامات مرتفعه ونظام فعال للرقابة، وهو ماقد يحول دون وجود 

مثل هذه االأن�سطة، االإ اأنه يف اأغلب االأحوال ي�ساهم يف حدوث االقت�ساد اخلفي. كما اأن ممار�سة 

اأنواع معينة من املهن احلرفية اأو العمليات االإنتاجية تتطلب يف كثرٍي من االأحيان احل�سول على 

ترخي�س اأو اإذن حكومي، كما قد تهدف هذه النظم اإيل احلد من الكمية املُنَتَجة اأو املعرو�سة من 

الكمية املعرو�سة والكمية  �سلع وخدمات معينة وهو ماين�ساأ عنه يف بع�س االأحيان فجوة بني 

الذين اليحملون ترخي�ساً مبزاولة املهنة  ال�سلع واخلدمات مما يحفز االأفراد  املطلوبة من هذه 

باإنتاج هذه ال�سلع واخلدمات اإيل دخول االقت�ساد اخلفي بدون حتمل النفقات اال�ستثمارية املتمثلة 

د لالأجور اأو احلوافز  يف تكاليف ا�ستخراج مثل هذه الرتاخي�س. ويف حالة و�سع الدولة لنظام ُمَعَقّ

اأو ل�ساعات العمل االإ�سافية اأو للتقاعد عن العمل وغريها، فاإن ذلك يوؤدي يف معظم احلاالت اإىل 

ظهور ومنو االأ�سواق ال�سوداء للعمل، ومن ثم اإىل ا�ستخدام القوة الب�سرية يف غري االأغرا�س التي 

تخدم التنمية االقت�سادية واالجتماعية.

اأو  اأ�سواق ال�سلع فعادة مات�ستمل على نظٍم لالأ�سعار املحددة للبيع  اأما النظم املفرو�سة على    

للواردات  اأو فر�س ح�س�س  بالبطاقات  البيع  اأو  الت�سويق  اأو ملكاتب  للحكومة  االإجباري  البيع 

اأو قيود على الت�سدير، وهو مايوؤدي يف معظم احلاالت ال�سابقة اإىل ظهور ومنو ال�سوق ال�سوداء 

لل�سلع نظرًا ملحاولة كل من البائع وامل�سرتي التحايل على هذه النظم والقيود من خالل اأ�سواق 

اأ�سواق �سوداء ترتبط باالقت�ساد اخلفي ب�سكل مبا�سر، وعادة ماينتج عن مثل هذه  اأو  موازية 

املعامالت عدم ت�سجيل للدخل القومي احلقيقي يف احل�سابات القومية، وتدهور م�ستوى الن�ساط 
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االقت�سادي مع خ�سارة الدولة لن�سبه مهمة من ح�سيلة االإيرادات التي كان من املفرت�س اأن توؤول 

اإىل خزانة الدولة. )�سفوت عبد ال�سالم:18(.

بع�س  تفر�سها  التي  بالقيود  ترتبط  فهي  والنقد،  املال  اأ�سواق  على  املفرو�سة  للنظم  وبالن�سبة 

ال�سوق  ن�ساأة  اإىل  مايوؤدي  وهو  املحلي،  االئتمان  حجم  وعلى  الفائدة  اأ�سعار  على  احلكومات 

اأو ح�سيلة الفائدة التي  اأغلب االأحيان وعادة اليتم ت�سجيل عوائد  ال�سوداء للنقد واالئتمان يف 

القومية. احل�سابات  يف  قيمتها  قيد  اليتم  كما  ال�سريبية،  ال�سلطات  لدى  املقر�سون  عليها  ح�سل 

)بيرت كويرك:8،9(.

التعامل  على  القيود  بع�س  احلكومة  تفر�س  عندما  فتن�ساأ  االأجنبي  للنقد  املوازية  ال�سوق  اأما 

يف النقد االأجنبي اأو حتديد �سعر غري منا�سب اأو اليتفق مع ظروف العر�س والطلب واليعك�س 

بالتايل القيمةاحلقيقية للعملة الوطنية مقابل العمالت االأجنبية. وين�ساأ االقت�ساد اخلفي يف مثل 

هذه االأحوال نتيجًة لقيام الكثري من التجار بالتحايل على ُكٍلّ من قيود التعامل يف النقد االأجنبي 

والقيود املفرو�سة على حتركات راأ�س املال )مثال على ذلك قيام بع�س امل�ستوردين باحل�سول 

على النقد االأجنبي بال�سعر الر�سمي وحتويل جانب منه واالحتفاظ به خارج البالد، اأو بيع النقد 

بح�سيلة  يتعلق  فيما  ال�سيء  نف�س  ويحدث  االأجنبية(.  للعمالت  ال�سوداء  ال�سوق  يف  االأجنبي 

يقومون  اأو  اخلارج  يف  االأجنبي  النقد  ح�سيلة  من  بجزء  امل�سدرون  يحتفظ  حيث  ال�سادارات، 

من  طائلة  اأرباح  وحتقيق  ال�سوداء  ال�سوق  يف  اخلارج  من  عليه  املتح�سل  االأجنبي  النقد  ببيع 

وراء ذلك. وتن�ساأ يف كافة هذه احلاالت �سوق �سوداء اأو موازية لل�سوق الر�سمية للنقد االأجنبي 

خ�سوع  عدم  عن  ف�ساًل  �سوق،  كل  يف  التعامل  اأ�سعار  بني  وا�سحة  فجوة  هنالك  وتكون  حملياً 

اأرباح املعامالت يف هذه االأ�سواق لل�سرائب وعدم ت�سجيلها �سمن احل�سابات القومية للدولة.ففي 

ال�سودان،على �سبيل املثال،جند اأن اأكرث من %90 من التعامل يف النقد االأجنبي يتم خارج االأطر 

اخلفي  االقت�ساد  يف  تتعامل  كانت  نف�سها  احلكومة  حتي  بل  اخلفي،  االقت�ساد  يف  اأي  ال�سرعية، 

وتتعامل بطريقة غري �سرعية مع املجتمع العاملي واالإقليمي واملحلي-خا�سة يف فرتة احل�سار 

1997-2017. وال ت�ستطيع البنوك واملوؤ�س�سات املالية  االقت�سادي املفرو�س علي ال�سودان 

اأو حتى �سداد امل�ستحقات ويتم  للخارج  العمالت  ال�سرعية لتحويل  بالطرق  التعامل  ال�سودانية 

ذلك عرب الو�سطاء وال�سما�سرة وال�سوق ال�سوداء والتهريب. كما اأن احلكومة كانت متار�س اأ�سكااًل 

�ستى من اأن�سطة االقت�ساد اخلفي مثل:التجنيب الذي متار�سه العديد من املوؤ�س�سات احلكومية 

العامةعن طريق تزييف املعلومات وعدم االإف�ساح عنها باالإ�سافة اإىل اأ�سكال الف�ساد املختلفة التي 

تتم يف الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية، بل اإن هناك مئات ال�سركات احلكومية الع�سوائية والتي 

ال يدري املراجع العام عنها �سيئاً. 

املتعمدة  املتعمدة وغري  االإدارية  التعقيدات  ازدياد  اإن  االإداري:  والف�ساد  التعقيدات   .4
التي  فالتعقيدات  ال�سوداء.  بال�سوق  ى  ماُي�َسَمّ اأو  االأبواب اخللفية  اإىل  اإىل جلوء اجلمهور  يوؤدي 

ت�سعها اجلهات احلكومية مثاًل يف �سبيل احل�سول على تراخي�س اأو ت�سريحات توؤدي اإىل ظهور 
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اأو  اإكراميات  على  احل�سول  مقابل  يف  االإجراءات  هذه  باإنهاء  يقومون  امل�ستفيدين  من  طائفة 

عموالت اأو ر�ساوي، وعندما تفر�س احلكومات القيود على تداول هذه العمالت  مثاًل،�سرعان ما 

جند انت�سار االأ�سواق ال�سوداء لتغطي احتياجات املتعاملني من هذه العمالت. 

م�سروعه،  غري  مكا�سب  حتقيق  اإىل  تهدف  قانونية  غري  فات  ت�سُرّ االإداري  الف�ساد  ي�سمل  كما 

اإر�ساء  اأو  قانونية  غري  ت�سريحات  اإعطاء  يف  مثاًل  �سلطاتهم  ا�ستغالل  على  امل�سوؤولون  فيعتمد 

عطاءات جلهات الت�ستحقها على ح�ساب جهات اأخرى لها االأولوية فيها. فكل التعقيدات االإدارية 

واالإجراءات البريوقراطية توؤدي اإيل نتيجه حتمية واحدة هي انتعا�س االقت�ساد اخلفي.

اأنواع  بع�س  يف  التعامل  اأو  اال�سترياد  م  ِرّ حُتَ التي  القوانني  ظهور  اإن  املانعة:  القوانني   .5
ال�سلع يوؤدي اإىل ظهور ال�سوق ال�سوداء التي تتعامل يف مثل هذا النوع من ال�سلع ل�سد احتياجات 

االقت�ساد  عداد  يف  تدخل  كبرية  اأرباحاً  وحتقق  الثمن  باهظة  ماتكون  وعادة  لها،  امل�ستهلكني 

اخلفي، ومثال: لها جتارة املخدرات، واأن�سطة القمار، واالإقرا�س بفوائد ربوية عالية، والتعامل 

يف االأدوية وغريها. 

ل امل�سروعات نحو االقت�ساد اخلفي  وهنالك جمموعة اأخرى من القيود القانونية التي ت�ساهم يف حتُوّ

مثل القيود املفرو�سة بوا�سطة نقابات العمال حول م�ستويات االأمن وال�سالمة الواجب توفرها اأثناء 

اأداء الوظيفة اأو العمل بهدف حماية البيئة واملحافظة عليها.)حممد ابراهيم طه:22،23(.

عدم  باالإ�سافةاإىل  والر�سوة،  البريوقراطية  وانت�سار  مهامها  اأداء  عن  الدولة  تراجع   .6
تطبيق القوانني ب�سرامة وغريها، كل هذاي�سجع االأفرادعلى الدخول اإىل مثل هذاالنوع من االقت�ساد.

النمواالقت�سادي: يف بع�س البلدان يكون النمو االقت�سادي �سعيفاً، اأو يوجد منو  هيكل   .7
العاطلني،  ت�سغيل  اإمكانية  يف  اختالاًل  يخلق  ما  وهذا  جديدة،  عمل  لفر�س  توفري  اليرافقه  لكن 

ممايدفعهم اإىل اجلوء اإىل العمل يف القطاع غريالر�سمي من اأجل تلبية حاجاتهم، )ملك قارة 38(.

8. ندرة ال�سلع: تختلف عوامل ن�سوء االقت�ساد اخلفي يف الدول النامية عنها يف املتقدمة، فندرة 
ال�سلع اال�ستهالكية والراأ�سمالية و�سهولة التالعب يف ال�سلع التي توفرها الدولة والتي يفرت�س اأن 

توزعها من خالل قنوات التوزيع املتعارف عليها توؤدي اإىل زيادة حجم االقت�ساد اخلفي.

املوازنة: يوؤدي اأي�ساً عجز املوازنة العامة للدولة اإىل ن�سوء ظاهرة االقت�ساد اخلفي،  9. عجز 
اإذ اأن عجز املوازنة العامة للدولة يزيد من االأعباء الواقعة على كاهل الدولة مما يجعلها تلجاأ 

القائمة،  ال�سرائب  قيمة  زيادة  اأو  جديدة  �سرائب  فر�س  طريق  عن  ال�سريبي  العبء  لزيادة 

الن�ساط  اإىل  واللجوء  ال�سرائب  دفع  من  للتهُرّب  املمولني  لدى  حافزًا  تخلق  احلالتني  كلتا  ويف 

اخلفي،)اأ�سامة اجليالين: 8(. وهذا يزيد من عدم التكافوؤ يف حتمل االأعباء العامة. ويف حال التهُرّب 

ال�سريبي قد تلجاأ الدولة )خا�سة يف البلدان النامية التي ت�سعف فيها كفاءة النظام ال�سربيبي( 

اأن  معروف  ماهو  مع  احلكومية،  املوازنة  يف  العجز  بع�س  لتمويل  اجلديد  النقدي  االإ�سدار  اإىل 

و�سائل الدفع اجلديدة تعترب من امل�سادر الرئي�سة لل�سغوط الت�سخمية واالرتفاع يف امل�ستوى 

العام لالأ�سعار ويالحظ اأن انكما�س الدخل احلقيقي للفرد يف ِظّل  ارتفاع امل�ستوى العام لالأ�سعار 
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ُيَعُدّ من االأ�سباب الرئي�سية لنمو وازدهار اأن�سطة االقت�ساد اخلفي يف اأغلب الدول النامية حيث 

ي�سعى الفرد اإىل زيادة دخله  احلقيقي عن طريق العمل يف اأن�سطة االقت�ساد اخلفي.

للم�سروعات  بالن�سبة  جدًا  مهماً  اخلفي  االقت�ساد  يعترب  ال�سغرية:  امل�سروعات  دور   .10
فامل�سروعات  اخلفي.  االقت�ساد  لوجود  جدًا  مهمة  ال�سغرية  امل�سروعات  اأن  كما  ال�سغرية، 

ال�سغرية متيل اإىل اإجراء معامالتها با�ستخدام النقود ال�سائلة. ومن املعلوم اأن جماالت االأعمال 

ل االأن�سطة اخلفية، ولهذا ال�سبب  التي تقوم على ا�ستخدام النقود ال�سائلة يف اإجراء املعامالت ُت�َسِهّ

جند اأن اأي حماولة لتطبيق النظم ال�سريبية بالقوة يرتتب عليها اإفال�س عدد كبري من امل�سروعات 

تزايد  ويوؤدي  �سرائب.  وجود  عدم  افرتا�س  ظل  يف  اأ�ساًل  تعمل  امل�سروعات  هذه  الأن  ال�سغرية 

اأعداد امل�سروعات ال�سغرية التي تقوم اأ�سا�ساً على ا�ستخدام النقود ال�سائلة يف اإبراء املعامالت اإىل 

زيادة االأهمية الن�سبية لالقت�ساد اخلفي يف العديد من الدول، حيث ي�سبح من ال�سهل التهُرّب من 

ال�سريبة عندما يكون حجم امل�سروعات �سغريًا ن�سبياً، )ن�سرين عبد احلميد: 46، 50(.

العوملة: اإن حترير اأ�سواق راأ�س املال وحركة االإ�سالحات االقت�سادية والهيكلية ونواحي   .11
التقدم يف تكنولوجيا املعلومات وانخفا�س تكلفة النقل، كلهااأحوال جتعل التدفقات اأ�سهل واأ�سرع 

واأقل تعقيدًا، لي�س بالن�سبة للمعرفة فقط بل لتطور االأ�ساليب واالأدوات من اأجل ممار�سة اأن�سطة 

غري م�سروعة كغ�سل االأموال وجتارة املخدرات وجتارة االأ�سلحة والب�سر وغريها، االأمر الذي 

يوؤدي اإىل خلق تفاوت طبقي بني فئات املجتمع من �ساأنه اأن يدفع اإىل االنخراط يف االقت�ساد غري 

الر�سمي، )اإيهاب املو�سوي:18(.

من اأبرز اأ�سباب االقت�ساد اخلفي من املنظور االإ�سالمي:
•الف�ساد الديني)العقائدي( اإن هوؤالء قد طم�س اهلل على قلوبهم واأ�سبحت قا�سية بل اأ�سد  	

ق�سوة من احلجارة وال يخافون اهلل يف تعامالتهم.

•الف�ساد االأخالقي وانت�سار اخليانة وال�سرقة والكذب والن�سب والتدلي�س والغرر واجلهالة  	

واأكل اأموال النا�س بالباطل والتعامل يف احلرام اخلبيث.

•الف�ساد ال�سلوكي ومن اأبرزه االأنانية والذاتية وتطبيق مبداأ الغاية تربر الو�سيلة والكراهية واحلقد. 	

•الف�ساد االإداري والبريوقراطية و�سوء تاأويل وتف�سري القانون. 	

•الف�ساد ال�سيا�سي وت�سرب من ال قيم وال اأخالق وال وطنية لهم اإىل املنا�سب االأ�سا�سية.  	

ال�سابقة: الدرا�سات   .5.1
الدرا�سة االأويل: 

1
مو�سوع الدرا�سة: االقت�ساد اخلفي والنمو يف البلدان النامية :حالة اجلزائر درا�سة قيا�سية

كاتب الدرا�سة: د.بودل العلي، كلية العلوم االقت�سادية. علوم الت�سيري والعلوم التجارية- جامعة 

اأبيبكر بلقايد جامعة تلم�سان2007م.

د. بودل العلي )2007( ، االإقت�ساد اخلفي والنمو يف البلدان النامية : حالة اجلزائر درا�سة قيا�سية ، جامعة ابيبكر بلقايد جامعة 
1

تلم�سان ، اجلزائر.
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اأهم فر�سيات الدرا�سة:

فرعية.  اأخرى  وفر�سيات  م�سائل  عنها  تتفرع  وحيدة  اأ�سا�سية  فر�سية  حول  البحث  يتمحور 

الفر�سية االأ�سا�سية هي اأن االقت�ساد اخلفي هو ال�سبب املبا�سر وغري املبا�سر يف اإ�سعاف معدالت 

النمو االقت�سادي والتخلف، والفر�سيات الفرعية تتمثل يف الرتابط بني االقت�ساد اخلفي والبطالة، 

ومن ثّم نفرت�س اأي�ساً اأن ر�سم ال�سيا�سات الوطنية املنا�سبة ملكافحة البطالة هو املدخل احلقيقي 

الإدماج القطاع اخلفي وحتقيق التنمية.

اأهم نتائج الدرا�سة:

تو�سلت اإىل اأن حجم  االقت�ساد اخلفي يف اجلزائر خالل الفرتة )1970-2004(م  م�سوؤولية 

َباع ا�سرتاتيجية  حمددة ملكافحة االقت�ساد اخلفي اأحد ال�سروط  تتقا�سمها جميع البلدان، واأن ِاِتّ

اخلفي  االقت�ساد  م�ساكل  ملعاجلة  واال�سرتاتيجيةالفعالة  امل�ستدامة.  التنمية  ل�سمان  االأ�سا�سية 

النمواالقت�سادي  وتعزيز  واالإنتاج،  املوارد  بالرتكيزعلى  تبداأ  واحد  وقت  يف  والبيئة  والتنمية 

ب�سكٍل مطرد وم�ستدام.

منهجية الدرا�سة:

اعتمدت الدرا�سة على املنهج القيا�سي والو�سفي التحليلي.

اأهم نتائج وتو�سيات الدرا�سة:

املوارد  الدخل وتنمية  العدل يف توزيع  الق�ساء على االقت�ساد اخلفي وحتقيق مزيد من  مازال 

الب�سرية من التحديات الرئي�سية يف كل مكان. ومكافحة االقت�ساد اخلفي هي م�سوؤولية تتقا�سمها 

ال�سروط  اأحد  اخلفي  االقت�ساد  ملكافحة  حمددة  ا�سرتاتيجية  َباع  ِاِتّ فاإن  ولذا  البلدان.  جميع 

االأ�سا�سية ل�سمان التنمية امل�ستدامة. واال�سرتاتيجية الفعالة ملعاجلة م�ساكل االقت�ساد اخلفي 

النمو  وتعزيز  واالإنتاج،  املوارد  على  بالرتكيز  تبداأ  اأن  ينبغي  واحد  والبيئة يف وقت  والتنمية 

االقت�سادي ب�سكٍل مطرد وم�ستدام يرتافق باإجراءات مبا�سرة للق�ساء على القطاع اخلفي، تتمثل 

يف حتقيق االأهداف االآتية: 

الر�سمي، واإدماجها يف موؤ�س�سات االقت�ساد  القطاع غري  اأن�سطة  التعُرّف على  اإىل  ال�سعي   .1
الر�سمي.

االقت�ساد  على  الق�ساء  اأن�سطة  ب�ساأن  النامية  البلدان  بني  فيما  التقني  التعاون  ت�سجيع   .2
اخلفي.

3. تقوية الهياكل القائمة يف منظومة االأمم املتحدة لتن�سيق العمل الدويل املتعلق بالق�ساء 
على االقت�ساد  اخلفي، مبا يف ذلك تنفيذ م�ساريع رائدة ملكافحة الفقر تكون قابلة للتكرار.

االقت�ساديني. املتعاملني  من  ال�سريبي  النظام  متكني   .4
اال�ستعانة بالدعم الدويل عند االقت�ساء يف اإقامة هياكل اأ�سا�سية ونظم الت�سويق 

االإجراءات  لدعم  الالزمة  الب�سرية  واملوارد  ذلك،  �ساكل  وما  واالئتمان  والتكنولوجيا   .5
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للتعليم  عليا  اأولوية  واإعطاء  املوارد،  ملحدودي  املتاحة  اخليارات  وزيادة  اآنفاً،  املذكورة 

االأ�سا�سي والتدريب الفني.

الدرا�سة الثانية: 

جتارب  ومقارنة  عر�س  مع  اجلزائر  يف  الر�سمي  غري  االقت�ساد  اإ�سكالية  الدرا�سة:  مو�سوع 
1
)املك�سيك، تون�س، ال�سنغال(

ق�سنطينة -  منتوري  قارة مالك - جامعة  الطالبة  اأعدتها   دكتوراه  ر�سالة   : الدرا�سة  كاتب 

اجلزائر 2011م.

اأهم فر�سيات الدرا�سة:

فر�سية اأ�سا�سية هي اأن تنامي االقت�ساد غري الر�سمي يف اجلزائر يعود اإىل:

قطاع الت�سغيل يف اجلزائر اليغطي احتياجات االأفراد.

ال�سريبي،  الغ�س  التزييف،  )الف�ساد،  الوطني  االقت�ساد  يف  ال�سلبية  الظواهر  خمتلف  انت�سار 

البريوقراطية(.

فر�س  من  كبري  عدد  توفري  اأجل  من  ا�ستغاللها  ميكن  التي  القطاعات  بع�س  يف  اال�ستثمار  ركود 

العمل )كقطاع الفالحة،ال�سياحة،...اإلخ(. 

اأهم مربرات واأهداف الدرا�سة:

االأخرية.  االآونة  يف  خا�سة  الظاهرة  لهذه  واملتزايد  امل�ستمر  1.التنامي 
فيه. الدرا�سات  وقلة  وحداثته  املو�سوع  اأهمية   .2

اجلزائر. يف  الر�سمي  غري  االقت�ساد  تطور  اإىل  اأدت  التي  االأ�سباب  درا�سة   .3
الظاهرة. هذه  جتاه  ال�سلطات  طرف  من  امل�ستعملة  االأ�ساليب  نوعية  درا�سة   .4

االقت�ساد  مع  التعامل  يف  �سيا�ستها  جنحت  التي  البلدان  جتارب  من  درو�س  ا�ستخال�س   .5
غري الر�سمي.

منهجية الدرا�سة:

املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج الو�سفي التحليلي واال�ستقرائي اال�ستنباطي. 

اأهم نتائج الدرا�سة:

االأفراد. احتياجات  اليغطي  الت�سغيل  قطاع  اأن   .1
الغ�س  التزييف،  الوطني)الف�ساد،  االقت�ساد  يف  ال�سلبية  الظواهر  ملختلف  انت�سار  هنالك   .2

ال�سريبي، البريوقراطية...اإلخ(.

اأجل خلق عدد كبري  3. هنالك ركود يف اال�ستثمار يف بع�س القطاعات التي ميكن ا�ستغاللها من 
من منا�سب ال�سغل.

.قارة مالك )2011( ، اإ�سكالية االإقت�ساد غري الر�سمي يف اجلزائر مع عر�س ومقارنة جتارب )املك�سيك ، تون�س، ال�سنغال ( ر�سالة 
1

دكتوراة ، جامعة منتوري ق�سنطينة ، اجلزائر،�س2.



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

26

اأهم تو�سيات الدرا�سة: 

ي�ساير  مبا  وتفعيلها  الت�سغيل  بربامج  املهتمة  للموؤ�س�سات  االأ�سا�سية  املهام  مراجعة   .1
متطلبات �سوق العمل. 

باعتبارها  واملتو�سطة  ال�سغرية  بامل�ساريع  املتعلقة  لال�ستثمارات  كبري  دعم  اإعطاء   .2
القاعدة االأ�سا�سية للنهو�س بالقطاعات خا�سة ال�سناعية منها.

اإىل  باالإ�سافة  التي يت�سمنها  الثغرات  ال�سريبي و�سد خمتلف  الت�سريع  3. �سرورة مراجعة 
اإن�ساء ق�ساء �سريبي م�ستقل يف�سل يف ق�سايا ال�سرائب.

.
1
ال�سريبة وحت�سيل  بربط  املتعلقة  االإدارية  االإجراءات  تب�سيط  على  العمل   .4

الدرا�سة الثالثة: 
مو�سوع الدرا�سة: ظاهرة االقت�ساد اخلفي وغ�سيل االأموال، امل�سادر واالآثار، درا�سة يف جمموعة 

.
2
من البلدان املختارة )1998-2008(م 

كاتب الدرا�سة: ورقة اأعدها اأ. د. اأحمد ح�سن الهيتي - جامعة املو�سل/ كلية االقت�ساد- من�سورة 

عام2010م.

اأهم فر�سيات الدرا�سة: 

ظل  يف  واالجتماعية  االقت�سادية  االآثار  من  جملة  اخلفي  واالقت�ساد  االأموال  غ�سيل  لظاهرة  اإن 

ع و�سمولية الظاهرة املدرو�سة. تو�ُسّ

اأهم اأهداف الدرا�سة:

مواجهتها  وكيفية  وخماطرها  وموؤ�سراتها  مراحلها  حيث  من  االأموال  غ�سيل  ظاهرة  درا�سة 

باعتبارها ت�سكل جزء ًاكبريًا من االقت�ساد اخلفي. 

منهجية الدرا�سة:

اخلفي  االقت�ساد  لكلمن  املفاهيمي  للجانب  يت�سَدّى  نظري  االأول  ق�سمني،  البحث  منهج  ن  َمّ َت�سَ

حجم  وحتليل  تقدير  على  ا�ستمل  عملي  والثاين  عنا�سرها،  والأغلب  االأموال  غ�سيل  وظاهرة 

االقت�ساد اخلفي وعمليات غ�سيل االأموال اعتمادًا على التقديرات الدولية لها.

نتائج الدرا�سة:

ال�سيا�سي،  ونظامها  الدولة  هيبة  مت�س  اأن  ميكن  التي  اجلرائم  من  االأموال  غ�سيل  عمليات  ُتَعُدّ   .1
اأن هذه اجلرائم مت�س املنظومة االأخالقية  كما مت�س باالقت�ساد الوطني بكافة قطاعاته، وال�سك اأي�ساً 

للمجتمع. 

.قارة مالك )2011( امل�سدر ال�سابق ،�س224،223،4
1

د .احمد ح�سن الهيثي)2010(، ظاهرة االقت�ساد اخلفي وغ�سيل االموال ، امل�سادر واالآثار ، درا�سة يف جمموعة من البلدان املختارة 
2

-2008(،جملة االدارة واالإقت�ساد العدد 81 ، جامعة املو�سل ، العراق ،�س80.  1998(
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وجود  الأن  وذلك  االأموال  غ�سيل  عمليات  مواجهة  يف  املهمة  االأمور  من  الت�سريعات  ُتَعُدّ   .2
فاإن  ذلك  عن  ف�ساًل  والق�ساءعليها.  منها  احلد  اإىل  �سيوؤدي  االأموال  غ�سيل  عمليات  م  ُيَجِرّ ن�س 

اأغلب هذه  اأن  للمعاهدات واالتفاقيات واملوؤمترات والندوات الدور الكبري يف املواجهة، خا�سة 

االتفاقيات عملت على اإرغام اأوجذب الدول جلهود املواجهة. 

ففي  الظاهرة  من  احلد  اإمكانية  حيث  من  خمتلفة  كانت  املتقدمة)عينةالدرا�سة(  الدول  اإن   .3
القول  ميكن  والنم�سا(  وفنلندا،  والدمنارك،  واليابان،  واليونان،  وبلغاريا،  من(اأ�سرتاليا،  كل 

باأن املواجهة لهذه الدول كانت مثمرة، وجنحت هذه الدول يف الت�سِدّي للظاهرة، وذلك الأن حجم 

عمليات غ�سيل االأموا لفي هذه الدول كانت الزيادة بها قليلة، ويرجع ذلك اإىل اجلدية يف تطبيق 

القوانني واالإجراءات التي مت اتخاذها من قبل هذه الدول. اأمايف)اإيطالياوفرن�سا وكندا( فاإن مقدار 

الزيادة يف حجم عمليات غ�سيل االأموال م�ستمرة، ويعد ذلك دلياًل على عدم قدرة هذه الدول على 

َعة على االتفاقيات، وهذايعني عدم جدوى الت�سريعات وعدم جديةالدول  ال�سيطرة وهي دول ُمَوِقّ

يف تطبيقهارمباالأنهات�ستفيد من هذه العمليات. 

مبعدالت  ولكن  الدرا�سة  عينة  دول  يف    اأي�ساً  َر  َتَطَوّ امل�سروعة  غري  الدخول  حجم  اإن   .4
واأن هذه  واليونان(  واليابان،  يف كل من)اأ�سرتاليا، وبلغاريا،  بطيئاً  كان  التطور  اإذاأن  متباينة، 

الدول تقريباً نف�سها كانت عمليات غ�سيل االأموال فيها تتزايد ب�سكل قليل. اأمايف( اإيطاليا، وفرن�سا، 

اأما( فيها.  ملحوظة  متزايدة مبعدالت  امل�سروعة  الدخول غري  التطور يف  ن�سبة  فكانت  وكندا(، 

مماانعك�س  �سئيل  لهاب�سكل  غريامل�سروعة  ن�سبالدخول  النم�سا،وفنلندا،والدمنارك(فقدتطورت 

على ن�سب الزيادة يف حجم عمليات غ�سيل االأموال يف تلك الدول.

اأهم تو�سيات الدرا�سة: 

1. �سرورة تفعيل التعاون الدويل فيما يتعلق مبكافحةعمليات غ�سيل االأموال واال�ستفادة الق�سوى 
من جتارب بع�س الدول املتقدمة التي حققت نتائج باهرة يف مواجهةعمليات غ�سل االأموال.

ويت�سمن  �سورها  جميع  على  ين�س  االأموال  ملكافحةغ�سيل  وطني  قانون  ت�سريع  �سرورة   .2
توقع  �سارمة  جزائية  عقوبات  على  ين�س  كما  واأدواته  القذر  للمال  الكاملة  امل�سادرة  عقوبة 

.
1
على الفاعلني واملتعاونني وال�سركاء وامل�ساهمني من موظفي امل�سارف العامة واخلا�سة

3. ت�سديد الرقابة على االأموال التي تدخل امل�سارف يف كل دولة ومعرفة م�سادر االأموال التي 
يفتح اأ�سحابها لهم ح�سابات يف هذه امل�سارف خا�سة اإذاكان املبلغ كبريًا وي�ستبه اأن يكون من 

ك�سب غري م�سروع. 

4. ثمة اأ�ساليب ملكافحة جرائم غ�سيل االأموال تقوم بها اجلهات املخت�سة، االأمنية وامل�سرفية، 
حتديث  يتطلب  االأمرالذي  جديدة.  وو�سائل  اأ�ساليب  ابتكار  يحاولون  االأموال  غا�سلي  اأن  اإال 

الو�سائل الراهنة وا�ستحداث و�سائل اأكرثت طورًا.  

د.احمد ح�سن الهيتي )2010( امل�سدر ال�سابق ،�س101،�س102
1
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الدرا�سة الرابعة: 
للتنمية  التخطيط  ظل  يف  الر�سمي  غري  االقت�ساد  اإدارة  ا�سرتاتيجيات  الدرا�سة:  مو�سوع  

.
1
امل�ستدامة، درا�سة مقارنة بني جتربتي اجلزائر وم�سر

كاتب الدرا�سة: ر�سالة ماج�ستري اأعدتها الطالبة ر�سيدة حمودة - جامعة فرحات عبا�س �سطيف- 

اجلزائر 2012م.

فر�سيات الدرا�سة: 

الكامنةغري  للتنمية امل�ستدامة من خالل الرثوة  التخطيط  الر�سمي على  1. يوؤثر االقت�ساد غري 
امل�سرح بها املوجودة فيه والتي تختلف ح�سب خ�سو�سية كل دولة.

2. ُيَداُر االقت�ساد غري الر�سمي من خالل تبني ا�سرتاتيجية تنموية تقوم على تب�سيط اإجراءات 
وخف�س تكاليف ممار�سة االأعمال التي تختلف على ح�سب اأنظمة وقوانني كل دولة.

االجتماعية  واحلماية  ال�سحة  �سروط  حت�سني  خالل  من  الر�سمي  غري  االقت�ساد  ُيَداُر   .3
للعاملني فيه. 

اأهم اأهداف الدرا�سة:

اأبعاد  الر�سمي على  االأثر االقت�سادي واالجتماعي والبيئي واملوؤ�س�سي لالقت�ساد غري  اإبراز   .1
التخطيط للتنمية االقت�سادية.

الدولية  التجارب  خالل  من  الر�سمي  غري  االقت�ساد  اإدارة  ا�سرتاتيجيات  على  التعُرّف   .2
الناجحة يف الدول النامية.

كبرية  �سريحة  اإهمال  اأن  وكيف  الر�سمي  غري  االقت�ساد  خ�سائ�س  على  ال�سوء  ت�سليط   .3
التنموي  الروؤية يف التخطيط  اإىل ق�سور  ال�سيا�سات يوؤدي  وح�سا�سة واإبعادها عن ق�سايا �سنع 

امل�ستدام بجميع اأبعاده االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية والبيئية.

وذلك  امل�ستغلة  وغري  الر�سمي  غري  االقت�ساد  يف  املوجودة  الكامنة  الرثوة  مدى  اإبراز   .4
باال�ستعانة بدرا�سة اخلبري االقت�سادي البريويف هريناندو دي �سوتو.

يف  ودورها  وال�سغرية  امل�سغرة  للموؤ�س�سات  بالن�سبة  االأعمال  بيئة  حت�سني  اأهمية  اإبراز   .5
حت�سني تراجع حجم االقت�ساد غري الر�سمي. 

حت�سني  ناحية  من  فيه  ت�ساهم  اأن  ميكن  وما  للفقراء  بالن�سبة  امللكية  احلقوق  اأهمية  اإبراز   .6
البيئة واحلد من الفقر.

ي  7. اأهمية تركيز ال�سيا�سات على االأ�سباب ولي�س على االآثار، اأي االأ�سباب التي دفعت اإىل تف�ِسّ
االقت�ساد غري الر�سمي والتي نتجت عن ف�سل ال�سيا�سات يف االقت�ساد الر�سمي. 

.ر�سيدة حمودة )2011( ا�سرتاتيجيات اإدارة االإقت�ساد غري الر�سمي يف ظل التخطيط للتنمية امل�ستدامة ، درا�سة مقارنة بني 
1

جتربتي اجلزائر وم�سر، جامعة فرحات عبا�س �سطيف-اجلزائر �س د.
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منهجية الدرا�سة: 
1
املنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج الو�سفي التحليلي واال�ستقرائي اال�ستنباطي

اأهم  نتائج الدرا�سة:

و�سفه  منذ  تعقيدًا  امل�سكلة  زاد  والذي  الر�سمي  غري  لالقت�ساد  وم�سرتك  د  ُمَوَحّ تعريف  غياب 

1972م، وما رافق ذلك من  الأول مرة يف تقرير ملنظمة العمل الدولية عن العمل يف كينيا �سنة 

خوا�س مغايرة لطبيعة االأن�سطة االقت�سادية غري الر�سمية، وبالتايل تعريفات خمتلفة توؤدي اإىل 

ا�سرتاتيجيات خمتلفة. وكذلك اختالف وجهات النظر يف تف�سري عالقته باالقت�ساد الر�سمي، ما زاد 

د له. من �سعوبة �سبط تعريف ُمَوَحّ

يعترب العن�سر الن�سوي وفئة ال�سباب واالأطفال من اأهم ما مييز خ�سائ�س العاملني يف االقت�ساد 

م�سافة  كقيمة  حجمه  ميثله  ما  خالل  من  الر�سمي  غري  االقت�ساد  اأهمية  وتزداد  الر�سمي.  غري 

وكن�سبة مئوية من اإجمايل الناجت الوطني االإجمايل.

تتعدد اأ�سباب منو حجم االقت�ساد غري الر�سمي لكن اأهمها هو عبء ال�سرائب وال�سمان االجتماعي 

االأ�سواق  يف  احلكومي  والتدخل  وتعقدها  االأن�سطة  ملمار�سة  َمة  املَُنِظّ والقوانني  اللوائح  وكرثة 

فيه، وهي ظروف تعترب مبثابة  العام والعاملني  القطاع  املختلفة وتدين كفاءة وجودة خدمات 

اأر�س خ�سبة لنمو وانت�سار االأن�سطة غري الر�سمية وانت�سار الف�ساد.

للمبادرات  االإبداع ويعترب كمخزن  على  االإنتاجية  القدرة  للتنمية  الر�سمي  االقت�ساد غري  يوفر 

القائمة على املوؤ�س�سات امل�سغرة، وكديناميكية م�ستقلة لبناء القدرات واملهارات املتخ�س�سة، 

وهذه القدرات غري م�ستغلة.

احلد من ظاهرة الفقر ودعم الفقراء العاملني يف االقت�ساد غري الر�سمي من خالل اإن�ساء موؤ�س�سات 

م�سغرة وتدعيم القائم منها.

اأهمية تنمية املوؤ�س�سات؛ عن طريق قانون العقود،واالأ�سواق املالية،والنظام الق�سائي واإتاحة 

احل�سول على قرو�س، واإ�سدار �سكوك ملكية لالأرا�سي، وتب�سيط االإجراءات االإدارية، وتوفري 

فر�س احل�سول على املعلومات العامة.

ُ من جهة عن و�سع اأو حالة غري طبيعية يف العالقة بني الدولة  وجود االقت�ساد غري الر�سمي ُيَعرِبّ

ا تقدمه الدولة من خدمات  واملواطن، ولذلك يتولد �سعور بعدم الر�سا من قبل دافعي ال�سرائب عَمّ

للق�ساء عليه بليجب  ال�سعي  ينبغي  اإ�سكالياً  الر�سمي ال يعترب قطاعا  لذا فاالقت�ساد غري  عامة؛ 

ال�سعي اإىل فهم اأ�سبابه، فهو ابن �سرعي لل�سيا�سات الفا�سلة يف االقت�ساد الر�سمي.

ُيعترب معظم العمال غري الر�سميني فئات م�ست�سعفة تعمل يف ظروف حمفوفة باملخاطر، وبالتايل 

خا�سة  وقانونية  اجتماعية  �سيا�سات  انتهاج  خالل  من  مل�ساعدتها  تدابري  اتخاذ  ت�ستحق  فهي 

بالعمل.

.ر�سيدة حمودة )2012(.
1
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من  التخل�س  اإىل  يحتاجون  ن�سطني  م�ساريع  ملنظمي  ميدان  هو  الر�سمي  غري  االقت�ساد  اإن   .9
اللوائح املرهقة احلائلة دون اإ�سفاء ال�سبغة الر�سمية على اأعمالهم. 

اأو االإقليم  الريف  الر�سمي واتباع �سيا�سات جتعل  اإدارة االقت�ساد غري  التاأكيد على  10. يجب 
توفره  ملا  الريفية  املناطق  يف  خا�سة  وال�سغرية  ال�سغر  املتناهية  للم�ساريع  وداعماً  جذاباً 

من فر�س عمل ودخل للعاملني بها وم�ساعدتها على تقليل النزوح الريفي اإ�سافة اإىل حتويلها اإىل 

م�ساريع ر�سمية ت�ساهم يف ال�سريبة.

ت�سرف  الأنها  له  دقة  االأكرث  ال�سورة  متثل  ال  الر�سمي  غري  االقت�ساد  يف  الفقر  مظاهر  اإن   .11
االقت�ساد  ثروة  من  جزءًا  ميثلون  الذين  الريادية  امل�ساريع  اأ�سحاب  اإجنازات  عن  االهتمام 

غري الر�سمي والذين يخاطرون باإن�ساء م�ساريعهم يف ظروف �سعبة �ساهم يف تكوينها االقت�ساد 

الر�سمي.

اأهم تو�سيات الدرا�سة: 

االإقرار بدور االقت�ساد غري الر�سمي كمحرك رئي�سي للنمو وخلق فر�س العمل، و�سرورة  توفر 

اإىل م�سروعات  �سيا�سات ت�ستهدف تنمية هذا االقت�ساد لدعم توفريفر�س العمل و�سمان حتوله 

تتمتع باالعرتاف القانوين ال�سليم ويكون لديها كافة احلقوق وامل�سوؤوليات.

لالقت�سادغريالر�سمي  االجتماعية  توفرياحلماية  خطة  حول  النطاق  وا�سعة  حملة  اإطالق 

امل�ستويات  كل  االجتماعيةعلى  توفرياحلماية  خلطة  ال  الفَعّ التنفيذ  وكذلك  الريفيني،  والعمال 

غريالر�سمي  لالقت�ساد  املخ�س�س  االإلكرتوين  املوقع  حيز  تو�سيع  جانب  اإىل  الوطنية،  وبخا�سة 

وزيادة الر�سائل االإخبارية ذاتال�سلة للتوعية بهذا املجال، وح�سد التاأييد خلطة توفري احلماية 

االجتماعية لالقت�ساد غريالر�سمي والعمال الريفيني كمااأو�ست به مفو�سية االحتاداالإفريقي.

جتب معاجلة االعتبارات االجتماعية التي تكمن وراء كثرٍيمن نظم �سوق العمل من خالل �سبكة 

االجتماعي،  واالأمن  االقت�سادي،  واالأمن  العمل،  عن  للعاطلني  االجتماعي  لالأمان  فعالية  اأكرث 

واالأمن البيئي، واالأمن ال�سيا�سي.

يجب اأن يكون االإ�سالح املوؤ�س�سي على راأ�س التحديات التي تواجه اقت�ساَدي اجلزائر وم�سر، 

والتي تعترب عاماًل حا�سماً يف حتقيق التنمية امل�ستدامة وتوفري بيئة مواتية لالأعمال.

تتطلب املنظومة العامة الإدارة احلكم يف الدول العربية على وجه عام ودولتي م�سر واجلزائر 

على وجه خا�س، حتواًل جوهرياً يف دور الدولة نحو تطبيق احلكم الرا�سد، يف مقابل التحول يف 

 .
1
دور الفاعلي ن واالأطراف اأ�سحاب امل�سلحة يف التنمية

.ر�سيدة حمودة )2011( امل�سدر ال�سابق ، �س 314،311.
1
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الدرا�سة اخلام�سة:
.
1
مو�سوع الدرا�سة: االقت�ساد  اخلفي يف ليبيا، اأ�سبابه وحجمه واآثاره االقت�سادية

 – البحوث واالإح�ساء  باإدارة  اقت�سادي  اأ�سامة اجليالين علي-)2011( باحث  الدرا�سة:  كاتب 

م�سرف ليبيا املركزي.

اأهم فر�سيات الدرا�سة:

وت�سكل  اخلفي،  االقت�ساد  ى  ُت�َسَمّ اقت�سادياتها  ُد  ُتَهِدّ ظاهرة  من  العامل  دول  معظم  تعاين   .1
ن�سبة الي�ستهان بها من الناجت القومي االإجمايل، ويف بع�س االأحيان ينمو هذا االقت�ساد مبعدالت 

منو تفوق معدالتن مواالقت�ساد الر�سمي.

مما  �سحيحة  غري  تكون  الر�سمي  االقت�ساد  و�سع  تعك�س  التي  واملعلومات  البيانات  اإن   .2
يرتتب على ذلك اأن ال�سيا�سات املتخذة قد ينجم عنها اأثار عك�سية ت�سرب االقت�ساد.  

اأهم اأهداف الدرا�سة:

تهدف الدرا�سة اإىل ت�سليط ال�سوء على ظاهرة االقت�ساد اخلفي يف االقت�ساد الليبي وتقدير حجمه 

ون�سبة م�ساهمته يف الناجت املحلي االإجمايل لالأن�سطة االقت�سادية غري النفطية.

منهجية الدرا�سة: 

تقوم  التي  املبا�سرة  الطريقة  منها  اخلفي،  االقت�ساد  حجم  لتقدير  الطرق  من  جمموعتان  هناك 

على احت�ساب الناجت املتولد عن خمتلف االأن�سطة الفرعية التي لها عالقة باالقت�ساد اخلفي، اأما 

الطريقة الثانية فتعتمد على االأ�ساليب غري املبا�سرة يف تقدير حجم االقت�ساد اخلفي، حيث تقوم 

على اأ�سا�س تتبع االآثار املرتتبة على وجود االأن�سطة اخلفية.

اأهم  نتائج الدرا�سة:

معظم  اأن  لكون  ترجع  الليبي  االقت�ساد  يف  اخلفي  االقت�ساد  م�ساهمة  ن�سبة  انخفا�س  اإن   .1
م�ساهمة  اأمان�سبة  االقت�سادالعام.  ل�سيطرة  خا�سعة  االقت�سادالوطني  يف  العاملة  املوؤ�س�سات 

القطاع اخلا�س )املتمثلة يف امل�سروعات ال�سغرية( فال تزال متوا�سعة.

2. االرتفاع الن�سبي يف االقت�ساد اخلفي خالل الن�سف الثاين من عقد الثمانينيات والت�سعينيات 
مقارنة بال�سنوات االأخرى اإمناهو ناجم عن تطبيق االإجراءات املتبعة يف الرقابة على ال�سرف 

االأجنبي والقيودعلى الواردات. 

الت�سعينيات  عقد  خالل  الليبي  االقت�ساد  يف  اخلفي  االقت�ساد  حجم  اأو  رقعة  ارتفاع  اإن   .3
القطاع  اأمام  اأهمها فتح املجال  اإىل جمموعة من العوامل، لعل  مقارنة بال�سنوات االأخرى يرجع 

اإيل �سراء العملة االأجنبية من  اخلا�س لال�سترياد بدون حتويل عملة مما ي�سطر معه املُ�سَتوِرد 

ال�سوق املوازية.

.ا�سامة اجليالين )2011( االإقت�ساد اخلفي  يف ليبيا ا�سبابه ،حجمه ،اثاره االإقت�ساديه ،باحث اقت�سادي باإدارة البحوث واالح�ساء 
1

-م�سر فليبيا املركزي ،ليبيا، �س 3.
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اخلفي  االقت�ساد  م�ساهمة  ن�سبة  تقدير  خالل  من  عليها  احل�سول  مت  التي  البيانات  اأظهرت   .4
اأن الرقابة على ال�سرف االأجنبي والتي ترتب عليها ظهور لل�سوق املوازية  يف االقت�ساد الليبي 

عقدي  خالل  الليبي  االقت�ساد  يف  اخلفي  االقت�ساد  م�ساهمة  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  اأدت  قد  للعمالت 

ى اإىل  الثمانينيات والت�سعينيات، ومن ثم فاإن الق�ساء على هذه ال�سوق مع بداية عام 2002م اأَدّ

.
1
انخفا�س م�ساهمة االقت�ساد اخلفي يف االقت�ساد الليبي ب�سكل ملحوظ

الدرا�سة ال�ساد�سة:
.  2

مو�سوع الدرا�سة:  االقت�ساد غري الر�سمي يف اجلزائر درا�سة �سوق ال�سرف املوازي

كاتب الدرا�سة: ر�سالة  ماج�ستري اأعدتها بورعدة حورية)2014( - جامعة وهران  - اجلزائر

اأهم  فر�سيات الدرا�سة:

بح�سب  اأخرى  اإىل  دولة  من  ن�سبته  حتمياًتختلف  مر�ساً  الر�سمي  غري  االقت�ساد  يعترب   .1
اختالف الظروف االقت�سادية لكل بلد.

ا�ستثمارات  الر�سمي يف اجلزائر يف ظل غياب  لالقت�ساد  مكماًل  الر�سمي  االقت�ساد غري  يعترب   .2
منتجة.

مكاتب  غياب  ظل  يف  ال�سعبة  العملة  لتوفري  منبعاًمهماً  اجلزائر  يف  ال�سرف  �سوق  يعترب   .3
ال�سريفة الر�سمية وندرة العملة ال�سعبة.

اأهم اأهداف الدرا�سة: 

الر�سمي. غري  االقت�ساد  ملفهوم  املختلفة  االأدبيات  درا�سة  حماولة   .1
اجلزائر. يف  الر�سمي  غري  االقت�ساد  تطور  اإىل  اأدت  التي  االأ�سباب  درا�سة   .2

اجلزائر. يف  الر�سمي  غري  االقت�ساد  اآثار  تقليل  على  ت�ساعد  حلول  اإيجاد  حماولة   .3
املجال.  هذا  يف  البحوث  تدعيم   .4

منهجية الدرا�سة: اعتمد الباحث على املقاربات النظرية، التحليلية. 

اأهم نتائج الدرا�سة:

املدى  طويلة  منتجة  ا�ستثمارات  لغياب  نظرًا  لل�سباب  ملجاأً  الر�سمي  غري  االقت�ساد  يبقى   .1
تفتح فر�س عمل دائمة.

اأنها ما تزال  اإال  2. بالرغم من املجهودات املبذولة للق�ساء على ظاهرة االقت�ساد غري الر�سمي 
منت�سرة نظرًا لعدم توفري البديل لهوؤالء النا�سطني باالقت�ساد غري الر�سمي.

3. بالرغم من االتفاقيات التي عقدتها احلكومة اجلزائرية مع عدد من الدول فيما يخت�س مبكافحة 
اجلرمية املنظمة واالإرهاب، اإال اأنها مل تثمر ب�سبب االختالفات يف الت�سريعات من دولة الأخرى.

.ا�سامة اجليالين علي  )2011( ، امل�سدر ال�سابق ،�س 22.
1

.بورعدة حورية )2014(، االقت�ساد غري الر�سمي يف اجلزائر درا�سة �سوق ال�سرف املوازي ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة، وهران ، اجلزائر
2
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ب�سبب  ال�سادرة ملحاربتها  القرارات  من  بالرغم  منت�سرة   املوزاي  ال�سرف  اأ�سواق  تزال  ما   .4
.
1
عدم وجود البديل للعاملني بها 

اجلمركي  والتهُرّب  ال�سريبي  والغ�س  الف�ساد  ملكافحة  املبذولة  املجهودات  تنجح  مل   .5
والر�سوة.

عن  عجزت  احلكومة  الأن  ال�سعبة،نظرًا  العملة  لتوفري  م�سدرًا  لل�سرف  املوازية  ال�سوق  تظل 

توفري مكاتب �سرف ر�سمية لها.

اأهم تو�سيات الدرا�سة:

ت�سهيل  خالل  من  الر�سمي  االقت�ساد  ظل  يف  العمل  على  ال�سغرية  امل�سروعات  حتفيز   .1
االإجراءات.

من  والنزل  الفنادق  يف  خا�سة  الر�سمي  االإطار  يف  العمالت  لتحويل  مكاتب  فتح  على  العمل   .2
اأجل عملية الت�سهيل خا�سة لالأجانب.

اإىل فتح منا�سب  اأ�س�س متينة توؤدي  الدول تبني �سيا�سة تنموية مبنية على  3. ي�ستوجب على 
عمل ورفع االإنتاجية. 

 .
2
تنفيذه اإجراءات  وتب�سيط  ال�سرائب  قانون  وتب�سيط  ال�سريبي  التفتي�س  عمليات  تكثيف   .4

الدرا�سة ال�سابعة: 
التجربة امل�سرية:

تعترب التجربة امل�سرية من التجارب املهمة بالن�سبة للجانب ال�سوداين للعديد من االعتبارات، 

من اأهمها الت�سابه الن�سبي بني البلدين يف كثري من ال�سمات االقت�سادية واالجتماعية، وكذلك كون 

التجربة امل�سرية بداأت يف التعامل مع اأزمة االقت�ساد اخلفي ومواجهة تداعياته واحلد من اآثاره 

ال�سلبية على االقت�ساد الوطني بعد اأن عانت البالد من بع�س التغريات والتطورات ال�سيا�سية، 

وهو ما يت�سابه مع احلالة ال�سودانية خا�سة بعد دخول ال�سودان مرحلة جديدة ت�ستهدف حتقيق 

الرفاهية والتنمية االقت�سادية لل�سعب ال�سوداين. ومن هذا املنطلق يعترب من االأهمية مبكان اإلقاء 

ال�سوء على التجربة امل�سرية لال�ستفادة منها خا�سة فيما يتعلق ب�سيا�سات واآليات دمج االقت�ساد 

اخلفي �سمن االقت�ساد الر�سمي للدولة. 

وكانت م�سكلة االقت�ساد اخلفي من اأهم امل�ساكل االقت�سادية التي حاولت م�سر حلها بهدف دجمه 

مع االقت�ساد الر�سمي للدولة،  خا�سة بعد مرحلة من التقلبات ال�سيا�سية التي مرت بها م�سر. 

امل�ساحبة  املخاطر  ارتفاع  اإىل  م�سر  يف  القرار  ل�سناع  بالن�سبة  اخلفي  االقت�ساد  اأهمية  وترجع 

لزيادة ن�ساط هذا القطاع على املناف�سني يف االقت�ساد الر�سمي، وعدم قدرة الدولة على اال�ستفادة 

من عائدات هذا القطاع.

.بورعدة حورية  )2014( ، امل�سدر ال�سابق ،�س 196،10.
1

.بورعدة حورية  )2014( ، امل�سدر ال�سابق ،�س 198،196.
2
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اأهم اأ�سباب  انت�سار االقت�ساد اخلفي يف م�سر:

حيث  م�سر،  يف  اخلفي  االقت�ساد  اأزمة  تفاقم  يف  �ساهمت  التي  االأ�سباب  من  العديد  هناك  كانت 

والنقدية،  املالية  ال�سيا�سات  الق�سور يف  بالعديد من �سور  االقت�سادية يف م�سر  البيئة  �َسَمت  ِاَتّ

وكان مناخ اال�ستثمار غري مالئم وعانت الدولة من انت�سار الف�ساد بن�سبة كبرية. و�ساهمت كل تلك 

العوامل وغريها يف زيادة انت�سار االقت�ساد اخلفي يف م�سر، وتتمثل اأهم اأ�سباب انت�سار االقت�ساد 

اخلفي يف م�سر يف االآتي: 

اأ.  ارتفاع معدالت البطالة يف م�سر: 

�ساهم ارتفاع معدالت البطالة يف زيادة فر�س منو االقت�ساد اخلفي يف م�سر، وذلك الجتاه اأفراد 

معدالت  زيادة  اإىل   )1( رقم  ال�سكل  بيانات  وت�سري  ظروف.  اأي  حتت  للعمل  امل�سري  املجتمع 

البطالة يف م�سر مقارنة باملتو�سط العاملي مما �ساهم ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف زيادة فر�س 

منو االقت�ساد اخلفي خالل الفرتة 2017-2013.   

�سكل)1-1( : تطور معدل البطالة يف م�سر للفرتة 2013-2017م مقارنة باملتو�سط العاملي

ب.  غياب العدالة ال�سريبية بني فئات املجتمع امل�سري:

يعترب غياب العدالة يف دفع ال�سرائب بني كثري من فئات ال�سعب امل�سري من اأهم العوامل التي 

�ساهمت يف حتول االأفراد واملنتجني نحو االقت�ساد اخلفي، خا�سة مع تزايد رغبة الدولة يف زيادة 

االإيرادات العامة لالإنفاق على م�سروعات البنية التحتية خالل الفرتة )2017-2013(. 

ج. عدم الرغبة يف دفع تكاليف التاأمينات االجتماعية: 

للمنتجني  الربح  هام�س  من  يقلل  االجتماعية  التاأمينات  دفع  باأن  م�سر  يف  �سائد  اعتقاد  هناك 

والعاملني بالوحدات االإنتاجية، ومن ثم كلما تنامى هذا االعتقاد �ساهم يف زيادة منو االقت�ساد 

اخلفي. 
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د.  عدم االلتزام ببع�ض معايري �سوق العمل:

من االأ�سباب التي �ساهمت يف منو االقت�ساد اخلفي يف م�سر عدم التزام كثري من من�ساآت العمل غري 

الر�سمية مبعايري �سوق العمل التي اأقرتها منظمة العمل الدولية ومنها وجود احلد االأدنى لالأجور 

وحتديد �ساعات العمل الق�سوى، واجلوانب املتعلقة بحماية حقوق امل�ستهلكني والعمال، وغريها 

من املعايري.فبغياب تلك املعايري زادت فر�س منو االقت�ساد اخلفي يف االقت�ساد امل�سري. 

ه.  ارتفاع م�ستويات الف�ساد يف م�سر:

تعترب زيادة معدالت الف�ساد من العوامل التي �ساهمت يف تزايد فر�س منو االقت�ساد اخلفي ب�سكل 

كبري، ومما هو جدير بالذكر اأن م�سر تراجعت يف موؤ�سر مدركات الف�ساد خالل الفرتة 2013-

.)1-1( جدول   ،2017

»/https://www.transparency.org«

و.  �سعف الدولة يف التحكم يف االأ�سواق يف كثري من االأحيان: 

يف  اخلفي  االقت�ساد  ظاهرة  تنامي  اأ�سباب  اأهم  من  االأ�سواق  يف  التحكم  يف  الدولة  �سعف  يعترب 

م�سر، حيث ت�سبب هذا االختالل يف كثري من االأحيان يف النق�س امل�ستمر يف ال�سلع اال�ستهالكية، مما 

�ساهم يف زيادة منو االقت�ساد اخلفي نتيجة الجتاه املن�ساآت غري الر�سمية الإنتاج بع�س تلك ال�سلع 

اأ�سعار م�ستلزمات  وبدائلها ملواجهة زيادة الطلب عليها. ويف نف�س الوقت ت�سبب ذلك يف ارتفاع 

االنتاج يف م�سر وتكاليف االنتاج اأمام وحدات االإنتاج الر�سمي ب�سكل اأكرب من مثيلتها يف االقت�ساد 

اخلفي والتي تعتمد ب�سكل كبري على العمالة رخي�سة الثمن وم�ستلزمات االإنتاج االأقل جودة. 

اأهم اأن�سطة االقت�ساد اخلفي يف م�سر: 
من املالحظ  وجود ت�سابه ن�سبي يف اأن�سطة االقت�ساد اخلفي يف م�سر مع ال�سودان نظرًا لت�سابه 

االأن�سطة  وبع�س  احلرفية  وال�سناعات  الزراعة  على  املعتمدة  للبلدين  االقت�سادية  الطبيعة 

التجارية، وذلك بداية من وجود العمالة غري املنتظمة، ومرورًا بالتجارة اخلفية يف م�ستلزمات 
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يف  املعامالت  تلك  ت�سجيل  دون  ع�سوائي  ب�سكل  اال�ستهالكية  املنتجات  جتارة  وكذلك  االإنتاج، 

ال�سجالت الر�سمية للدولة، �سكل )2-1(. 

�سكل )1-2( التوزيع الن�سبي مل�ساهمة اأن�سطة الوحدات االنتاجية يف القطاع اخلفي يف م�سر لعام 

2015م

الفنية  الرابع للجنة  اإح�ساءات القطاع اخلفي يف الدول العربية، االجتماع  النقد العربي، تقرير حول  امل�سدر : �سندوق 

ملبادرة االإح�ساءات العربية، جامعة الدول العربية، يف الفرتة 8-9 نوفمرب 2017م. 

اأهم مالمح حجم االقت�ساد اخلفي يف م�سر.
اأهم مالمح حجم االقت�ساد اخلفي يف م�سر من خالل التعرف على جمموعة  ميكن التعرف على 

من املوؤ�سرات واملتغريات من اأهمها م�ساهمة االقت�ساد اخلفي يف الناجت املحلي االإجمايل وحجم 

العمالة فيه واإيراداتهم وم�سروفاتهم، واأهم االأن�سطة التي توجد يف هذا القطاع، وميكن تو�سيح 

ذلك يف االآتي: 

اأ.  م�ساهمة االقت�ساد اخلفي يف الناجت املحلي االإجمايل امل�سري: 

يف عام 2017 قامت اجلهات الر�سمية للدولة امل�سرية متمثلة يف وزارة التخطيط بتقدير حجم 

االقت�ساد اخلفي يف م�سر باالعتماد على املنهجية غري املبا�سرة وفق احل�سابات القومية للدولة 

الدخل واالإنفاق  االقت�سادي وبحث  التعداد  ب�ساأن  الر�سمية  بيانات اجلهات  االعتبار  واالأخذ يف 

لالأ�سر بالن�سبة لالأن�سطة التي تتم خارج املن�ساآت وداخل االأ�سر نف�سها وم�سح القوى العاملة الذي 

املن�ساآت، حيث مت تقدير حجم االقت�ساد اخلفي يف م�سر بحوايل  العاملني داخل وخارج   ي�سم 

.)3-1( ال�سكل  يو�سحه  ما  وهو  االإجمايل  املحلي  الناجت  حجم  من    40%
�سكل )1-3(: م�ساهمة االقت�ساد اخلفي يف الناجت املحلي االجمايل يف م�سر عام 2015
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امل�سدر : وزارة التخطيط واال�سالح االإداري، تقرير ر�سمي لعام 2017م. 

ب.  حجم العمالة يف القطاع اخلفي: 

التقارير  العمالة يف االقت�ساد اخلفي، حيث ت�سري  لتقدير حجم  بالعديد من اجلهود  قامت م�سر 

الر�سمية اإىل اأن العمالة اخلفية يف م�سر غالباً ما تتزايد يف اأن�سطة احلرفيني وم�سغلي املاكينات 

وال�سائقني وعمال املهن العادية والبائعني اجلائلني وعمال النظافة، ومن خالل بيانات ال�سكلني   

)1-4(  )1-5( ميكن ا�ستنتاج جمموعة من احلقائق عن حجم العمالة يف القطاع اخلفي، من 

اأهمها االآتي: 

داخل  عامل  ماليني   4.6 حوايل  2016م  عام  م�سر  يف  اخلفي  االقت�ساد  يف  امل�ستغلني  عدد  بلغ 

املن�ساآت )دون التطرق للعمالة خارج املن�ساآت مثل البائعني اجلائلني وغريهم(. 

بينما  نقدي،  باأجر  يعملون  الر�سمي  االقت�ساد  خارج  العاملني  اإجمايل  من   63.1% حوايل 

اأعمال  كاأ�سحاب  يعملون   4.6% مقابل   ،32.2% حل�سابهم  يعملون  الذين  امل�ستغلون  �سجل 

وي�ستخدمون االآخرين.

بلغت قيمة االأجور لالأن�سطة اخلفية التي تزاولها العمالة اخلفية حوايل112مليار جنيه، مت�سمنة 

االأجور التي يتقا�ساها امل�ستغلون باأجر، واأجور اأ�سحاب العمل يف االأن�سطة خارج املن�ساآت، بينما 

بلغت قيمة امل�سروفات حوايل 25.2 مليار جنيه.

اخلفي،  القطاع  يف  امل�ستغلني  ن�سبة  من  االأكرب  اجلزء  �ساحب  والتجزئة  التجارة  قطاع  كان 

ال�سناعة  قطاع  يف   15% اإىل  الن�سبة  هذه  و�سلت  بينما   ،40% و   35 بني  ما  تراوحت  حيث 

التحويلية. 
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�سكل  )1-4(: حجم االإيرادات وامل�سروفات الأن�سطة االقت�ساد اخلفي يف م�سر لعام 2016م

 امل�سدر :اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ساء تقرير العمالة اخلفية لعام 2017م.

�سكل رقم )1-5( التوزيع الن�سبي للعاملني باأن�سطة االقت�ساد اخلفي يف م�سر لعام 2016م

     امل�سدر :اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالإح�ساء، تقرير العمالة اخلفية لعام 2017م

اخلفي:  االقت�ساد  ملواجهة  امل�سرية  4.اجلهود 
اعتمدت اجلهود امل�سرية يف مواجهة تداعيات م�سكلة االقت�ساد اخلفي على العديد من املبادئ 

واالأ�س�س كان من �سمها   اتباع �سيا�سات جمتمعة ومتنا�سقة ومتكاملة فيما بينها بحيث ت�سمل 

تلك ال�سيا�سات جميع مكونات املجتمع من القطاعني احلكومي واخلا�س واملجتمع املدين، بجانب 

وجود اإطار ي�سمل جوانب ت�سريعية، وجوانب تنظيمية وثقافية. 

وخالل الفرتة 2013-2017 كانت م�سر قد بداأت التعايف من العديد من االأزمات والتطورات 

ال�سيا�سية التي مرت بها ومن ثم عززت الدولة امل�سرية جهودها خالل الفرتة 2017-2013 
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لدمج االقت�ساد اخلفي، وذلك كاإحدى اخلطوات لتحقيق عدة اأهداف مت و�سعها يف االعتبار بهدف 

زيادة اإيرادات الدولة ومواجهة متطلبات االإنفاق على البنية التحتية، وكذلك مواجهة اأزمة تفاقم 

الدين العام واآثارها ال�سلبية على النمو االقت�سادي. 

وميكن اإلقاء ال�سوء على املحاور العامة التي اتبعتها م�سر ملواجهة االقت�ساد اخلفي يف االآتي)1(: 

املن�سمة  املن�ساآت  على  ال�سريبي  احلمل  بتخفيف  اخلا�س  ال�سريبية  االإ�سالحات  •حمور  	

حديثاً لالقت�ساد الر�سمي مع التاأكيد على �سرورة اإيجاد االآليات املنا�سبة لتح�سيل ال�سرائب 

على املن�ساآت غري املن�سمة لالقت�ساد الر�سمي.

ت�سهيل  يف  ت�ساهم  الت�سريعات  من  جمموعة  باإ�سدار  اخلا�س  والقوانني  الت�سريعات  •حمور  	

عملية دمج القطاع غري الر�سمي وت�سهيل بدء الن�ساط. 

زيادة  خالل  من  وذلك  الر�سمي  االقت�ساد  يف  اندماجها  لت�سهيل  امل�سروعات  متويل  حمور   • 	

حجم التمويل لتلك امل�سروعات املن�سمة لالقت�ساد الر�سمي وت�سهيل احل�سول على اخلدمات 

االأخرى مثل الكهرباء وغريها. 

البدء  اإجراءات  ت�سهيل  خالل  من  اخلفي  لالقت�ساد  االن�سمام  اإجراءات  ت�سهيل  •حمور  	

على  احل�سول  اأيام  عدد  و�سل  )حتى  الرتاخي�س  على  احل�سول  واإجراءات  االأعمال  يف 

الرتاخي�س حلوايل 3 اأيام يف عام 2017 مقابل 6 اأ�سهر قبل عام 2013 (. 

وللم�ساعدة يف اأهداف تلك املحاور قامت م�سر بتطبيق جمموعة من ال�سيا�سات واالآليات بهدف دمج 

االقت�ساد اخلفي يف اقت�ساد الدولة وذلك من خالل جمموعة من االإجراءات التنفيذية متثلت اأهمها 

يف االآتي2:

•البدء بح�سر حجم االقت�ساد اخلفي ب�سكل واقعي من خالل التعداد االقت�سادي الذي يقوم  	

به جهاز االإح�ساء الر�سمي يف م�سر. 

•اإطالق البنك املركزى مبادرة ال�سمول املايل، والتي ت�ستهدف جذب امل�سريني للتعامل داخل  	

القنوات ال�سرعية املتمثلة يف البنوك، وتغيري ثقافتهم يف التعامالت املالية، ما ي�سهم يف دمج 

االقت�ساد اخلفي يف االقت�ساد الر�سمي للدولة. 

•التو�سع يف اإتاحة التمويل لل�سركات متناهية ال�سغر وال�سغرية واملتو�سطة، وذلك من خالل  	

القنوات الر�سمية للقطاع املايل.

حيث  اخلفي،  االقت�ساد  ل�سم  مي�سرة  �سريبية  خطة  بو�سع  م�سر  يف  املالية  وزارة  •قيام  	

ت�سمل هذه اخلطة العديد من احلوافز والرتويج لرت�سيخ ثقافة املعامالت املالية اإلكرتونياً 

االأول  العائق  االأ�سواق، والتي متثل  النقدية املوجودة يف  املدفوعات  ثقافة  والق�ساء على 

اأمام ك�سف حجم االقت�ساد اخلفي و�سمه للمظلة الر�سمية.

اأبرزها  االآليات  العديد من  ال�سريبي وذلك عرب  املجتمع  ال�سريبة على  االإجراءات  •ت�سهيل  	

/http://mpmar.gov.eg/:وزارة التخطيط واملتابعه واال�سالح االداري ، تقارير ر�سميه لعام  )2016م( ، علي املوقع الر�سمي للوزارة.
1

http://www.idsc.gov.eg/:موقع جمل�س الوزراء امل�سري ، مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار، املوقع الر�سمي .
2
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ال�سغرية  ال�سناعات  على  امل�سافة  القيمة  �سريبة  لتطبيق  ومي�سر  مب�سط  نظام  و�سع 

ومتناهية ال�سغر، وكذلك حتويل منظومة العمل يف ال�سرائب للنظام االإلكرتونى للتي�سري 

على املجتمع ال�سريبي واملواطنني.

ال�سركات  قانون  تعديالت  منها  اخلفي،  االقت�ساد  �سم  لت�سجيع  القوانني  من  حزمة  •اإقرار  	

امل�ساهمة و�سركات التو�سية باالأ�سهم وال�سركات ذات امل�سوؤولية املحدودة ال�سادر بالقانون 

رقم 159 ل�سنة 1981، وتعديالت اأحكام القانون رقم 140 ل�سنة 1956 ب�ساأن اإ�سغال 

الطرق العامة، واخلا�س مبنح ت�ساريح لعربات املاأكوالت، ووفقاً للتعديل مينح الت�سريح 

لعربات املاأكوالت الإ�سغال الطرق العامة ملدة �سنة وبر�سم ال يتجاوز 20 األف جنيه.

للقطاع  ان�سمامه  عند  اخلفي  لالقت�ساد  القانون  يقدمها  التي  احلوافز  من  جمموعة  •اإقرار  	

اإىل  باالإ�سافة  اأقل من التي يح�سل عليها حالياً  الر�سمي هو احل�سول على متويالت بفائدة 

اإعفاءات �سريبية كبرية.

الدرو�ض امل�ستفادة من التجربة امل�سرية يف مواجهة اأزمة االقت�ساد اخلفي: 

الرغم من عدم  االقت�ساد اخلفي وعلى  التجارب احلديثة ملواجهة  امل�سرية من  التجربة  تعترب 

لتحقيق  الوقت واجلهد  للمزيد من  التجربة نظرًا حلداثتها وحاجتها  لتلك  نتائج ملمو�سة  ظهور 

الدرو�س  من  مبجموعة  اخلروج  ميكن  التجربة  لتلك  العامة  املالمح  خالل  من  اأنه  اإال  اأهدافها، 

الدرو�س  تلك  اأهم  تلخي�س  وميكن  ال�سودان،  يف  اخلفي  م�سكلةاالقت�ساد  ملواجهة  امل�ستفادة 

امل�ستفادة يف االآتي: 

جميع  ال�سيا�سات  تلك  ت�سمل  بحيث  بينها  فيما  ومتكاملة  ومتنا�سقة  جمتمعة  �سيا�سات  اتباع 

ي�سمل  اإطار  بجانب وجود  املدين،  واملجتمع  القطاعني احلكومي واخلا�س  من  املجتمع  مكونات 

جوانب ت�سريعية، وجوانب تنظيمية وثقافية.

 العمل على عدة حماور خمتلفة يف مواجهة م�سكلة االقت�ساد اخلفي يف وقت واحد، وهي حمور 

لت�سهيل  امل�سروعات  متويل  وحمور  والقوانني،  الت�سريعات  وحمور  ال�سريبية،  االإ�سالحات 

اندماجها يف االقت�ساد الر�سمي، وحمور ت�سهيل اإجراءات االن�سمام لالقت�ساد الر�سمي. 

ملنظومة  االن�سمام  ت�سجيع  جلهود  الداعمة  والنقدية  املالية  ال�سيا�سات  من  جمموعة  اتباع 

االقت�ساد الر�سمي للدولة، والعمل على احلد من الف�ساد. 

التن�سيق ب�ساأن مواجهة اأزمة االقت�ساد اخلفي من خالل امل�ستويات العليا التخاذ القرار يف الدولة 

متمثلة يف جمل�س الوزارء، وعدم ترك االأمر الإحدى الوزارات اأو املوؤ�س�سات الفرعية، وذلك اإمياناً 

بخطورة م�سكلة االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد الوطني. 
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الدرا�سة الثامنة

 التجربة اجلزائرية: 
ِري  ِدّ يعترب االقت�ساد اجلزائري من االقت�سادات الغنية، حيث تعترب دولة اجلزائر من اأكرب ُم�سَ

الغاز الطبيعي يف العامل، وي�سكل النفط والغاز قرابة98% من اإيرادات ال�سادرات، و%70 من 

الدخل القومي، ونحو %40 من الناجت املحلي اخلام للبالد، لكنه ال يعمل به اإال حوايل %2 من 

العمالة. و�سهدت اجلزائر العديد من خمططات التنمية منذ ت�سعينيات القرن املا�سي وذلك بهدف 

النهو�س باالقت�ساد اجلزائري وتنويعه وحتقيق رفاهية املواطنني. 

وبعد انخفا�س االأ�سعار العاملية للنفط والغاز،ازدادت اأهمية التخطيط من اأجل التنمية والتنويع 

االقت�سادي يف اجلزائر، حيث واجه االقت�ساد اجلزائري جمموعة من التحديات �ساهمت ب�سكل 

مبا�سر وغري مبا�سر يف تفاقم م�سكلة االقت�ساد اخلفي. من اأهمها االختالل بني العر�س والطلب يف 

اأ�سعار ال�سلع وم�ستلزمات االنتاج واأ�سعار ال�سرف. وحاولت  االأ�سواق، والتدخل احلكومي يف 

اجلزائر التغلب على تلك التحديات من خالل اإن�ساء كيان موؤ�س�سي لرعاية املوؤ�س�سات ال�سغرية 

عن  البعيدة  واملناطق  الفالحي  القطاع  يف  خا�سة  الر�سمي  االقت�ساد  نطاق  خارج  واملتو�سطة 

العا�سمة. 

اأهم اأ�سباب  انت�سار االقت�ساد اخلفي يف اجلزائر1:

اأ.  ارتفاع معدالت اال�ستقطاع ال�سريبي:

ال�سريبي يف اجلزائر وتزامن ذلك مع  2013-2017 زادت معدالت اال�ستقطاع  الفرتة  خالل 

تلك  كل  العقوبات،  تنفيذ  على  القدرة  و�سعف  ال�سرائب،  بتح�سيل  املعنية  االأجهزة  �سعف 

العوامل �ساهمت ب�سكل فعال يف توليد حوافز قوية للتهرب ال�سريبي واالجنذاب نحو منظومة 

االقت�ساد اخلفي. 

ب. �سعف اجلهود اخلا�سة بحماية ال�سناعات الوطنية واالأثر ال�سار الإغراق الواردات:

كان لل�سيا�سات التجارية التي اتخذتها اجلزائر واخلا�سة بفتح ال�سوق لل�سلع امل�ستوردة االأثر 

البالغ على ال�سناعة الوطنية خا�سة يف ظل املناف�سة غري العادلة بني املنتج املحلي وامل�ستورد، 

مما �سجع القطاع غري الر�سمي على زيادة الطلب على ال�سلع امل�ستوردة. وزادت خالل تلك الفرتة 

عمليات البيع بدون فاتورة وبدون �سمان. 

اأمام  اجلزائري  للدينار  واملوازي  الر�سمي  ال�سرف  �سعر  بني  الفرق  ارتفاع  ج. 

العمالت االأجنبية:

اأي دولة، خا�سة  الدول       تعترب زيادة الفرق بني �سعر العملة الر�سمية وال�سعر املوازي يف 

النامية، من العوامل امل�سجعة على تنامي ظاهرة االقت�ساد اخلفي وزيادة حدتها وتاأثريها على 

.ر�سيدة حمودة: ا�سرتاتيجيات اإدارة االقت�ساد اخلفي يف ظل التخطيط للتنمية امل�ستدامة درا�سة مقارنه بني جتربتي اجلزائر وم�سر، ر�سالة 
1

دكتوداة، كلية العلوم االقت�ساديه والتجاريه وعلوم الت�سيري ، جامعة فرحات عبا�س �سطيف،2012م
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للدينار  الر�سمي  ال�سرف  �سعر  بني  الفرق  زيادة  املالحظ  من  اجلزائر  ويف  الوطني.  االقت�ساد 

اجلزائري و�سعر ال�سرف املوازي خالل الفرتة 2013-2018. ومن خالل ال�سكل رقم )6-1( 

يتبني اأن هذا الفرق زاد بن�سبة بلغت حوايل %93 عام 2018 مقارنة بعام 2013. 

�سكل)1-6( : ال�سعر الر�سمي للدينار اجلزائري اأمام الدوالر وال�سعر املوازي

 https://www.xe.com: امل�سدر : ُجِمَعْت من املوقع املتخ�س�س يف حتويل العمالت

ج. تداعيات برنامج التعديل الهيكلي يف اأواخر ت�سعينيات القرن املا�سي:

كان لت�سريح العمالة من من�ساآت ال�سركات العمومية يف اجلزائر مع بداية عام 2000 االأثر الكبري 

يف اجتاه تلك العمالة اإىل مظلة االقت�ساد اخلفي. ومن املالحظ وجود اأجيال متعاقبة لتلك العمالة 

ا�ستمرت يف هذه املظلة، خا�سة مع تزايد حدة امل�سكالت االقت�سادية التي عانت منها اجلزائر مع 

ال�سيا�سية يف  والتطورات  لل�سراعات  املتداخلة  االآثار  وزيادة  والغاز  البرتول  اأ�سعار  انخفا�س 

املنطقة. 

التحويلية  ال�سناعات  ومن�ساآت  الفالحية،  املن�ساآت  من  لكثري  العائلي  الطابع  د. 

ال�سغرية ومتناهية ال�سغر 

عن  البعيدة  الريفية  املناطق  يف  اجلزائر  يف  اخلفي  االقت�ساد  ملظلة  االأ�سا�سي  الن�ساط  يرتكز 

احل�سر، حيث ينت�سر يف تلك االأماكن الطابع العائلي يف االأن�سطة االإنتاجية والتي ترتكز يف جمال 

الفالحة وال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة، حيث �ساهم ذلك يف زيادة حجم االقت�ساد اخلفي يف 

اجلزائر خا�سة يف الناطق الريفية. 

ه. عدم التزام اأ�سحاب العمل بتحويل عقود العمالة املوؤقتة اإىل دائمة جتنباً لتحمل 

تكاليف التاأمينات 

على  دائمة  عقود  اإىل  املوؤقتة  العمالة  عقود  بتحويل  يلتزموا  مل  العمل  اأ�سحاب  اأن  املالحظ  من 

ال�سبب  ويعد  معينة،  مدة  بعد  دائمة  عقود  اإىل  بتحويلها  يلزم  اجلزائري  القانون  اأن  من  الرغم 

الرئي�سي يف هذا االأمر هو رغبة اأ�سحاب العمل يف جتنب حتمل تكاليف التاأمينات، وعدم مراعاة 
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حقوق العمل. ويعد هذا من اأ�سباب انت�سار ظاهرة االقت�ساد اخلفي يف اجلزائر خا�سة يف املناطق 

الريفية واحلدودية. 

اجلزائر: يف  اخلفي   االقت�ساد  حجم  مالمح  اأهم   .2
االقت�ساد  حجم  لتحديد  احلكومية  واملحاوالت  االأكادميية  الدرا�سات  من  العديد  هناك  كانت 

2013-2017. وعلى الرغم من �سعوبة تقدير حجم  اخلفي يف اجلزائر خا�سة خالل الفرتة 

مالمح  على  التعرف  والبيانات  االإح�ساءات  بع�س  مالحظة  خالل  من  ميكن  اأنه  القطاع،اإال  هذا 

حجم االقت�ساد اخلفي يف اجلزائر. منها على �سبيل املثال ال احل�سر االآتي: 

ال�سمان  لدى  بهم  ي�سرح  مل  الذين  وامل�ستقلني  املهنيني  امل�ستغلني  ن�سبة  اأ.  

االجتماعي: حيث ت�سري البيانات ال�سادرة عن جهاز االإح�ساء اجلزائري اإىل زيادة ن�سبة العاملني 

املهنيني وامل�ستقلني �سمن اإطار منظومة االقت�ساد اخلفي. ويت�سح اأن حوايل %50 من امل�ستغلني 

من   70% اأن  كما  االجتماعي،  ال�سمان  لدى �سناديق  بهم  ي�سرح  دائم مل  ب�سكل  مهني  بن�ساط 

امل�ستغلني بن�ساط مهني ب�سكل غري دائم مل ي�سرح بهم لدى �سناديق ال�سمان االجتماعي، يف حني 

اأن %80 من امل�ستغلني ب�سكل م�ستقل وحر مل ي�سرح بهم لدى �سناديق ال�سمان االجتماعي. 

ب. حجم الكتلة النقدية املتداولة يف اإطار االقت�ساد غري الر�سمي يف اجلزائر: وفق 

بيانات بنك اجلزائر املركزي يتبني اأن حجم الكتلة النقدية املتداولة يف اإطار االقت�ساد غري الر�سمي 

يف اجلزائر بلغ حوايل ثالثة اآالف مليار دينار جزائري عام 2017، وهو ما يو�سح �سخامة حجم 

تلك الكتلة، وجتدر االإ�سارة هنا لاليجابيات التي قد تعود ب�سكل كبري على االقت�ساد اجلزائري 

يف حال �سم تلك الكتلة النقدية التي يف اإطار االقت�ساد غري الر�سمي ملنظومة احل�سابات القومية 

للدولة، حيث ميكن اعتبار تلك اخلطوة حال جناحها حاًل جذرياً مل�سكلة التمويل من اأجل التنمية 

االقت�سادية يف اجلزائر.

     �سكل )1_7(:  الكتلة النقدية املتداولة يف اإطار االقت�ساد الر�سمي يف اجلزائر باملليار دينار

http://    ا�ستنادًا للموقع ttps://www.bank-of-algeria.dz/html:امل�سدر: البنك املركزي اجلزائري

 .  assafirarabi.com
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من خالل  االإنتاجية يف اجلزائر:  االأن�سطة  اأهم  على  الر�سمية  العمالة غري  ج.  توزيع 

بيانات ال�سكل رقم)8( يتبني اأن العمالة غري الر�سمية يف اجلزائر ترتكز يف قطاعات البناء ) بن�سبة 

%30 (، وقطاع التجارة والفنادق بن�سبة )%24(، وقطاع الفالحة بن�سبة )%19.6(، وقطاع 
ال�سناعات التحويلية )بن�سبة %12.3(. ومثلت تلك القطاعات جمتمعة حوايل %86 من حجم 

العمالة غري الر�سمية يف اجلزائر، بينما مثلت باقي القطاعات االأخرى حوايل 14%. 

 �سكل )1-8(: توزيع العمالة غري الر�سمية على اأهم  االأن�سطة االنتاجية يف اجلزائر 

 New Estimates for the Shadow Economies all : درا�سة بعنوان  امل�سدر: على �سواق، واآخرون 

االإلكرتوين:  املوقع  على   over the World
https://hal-upec-upem.archives-ouvertes.fr/hal-01667432 

حجم  تقدير  ميكن  العربي،  النقد  �سندوق  تقارير  اإىل  وباال�ستناد  ال�سابقة  البيانات  خالل  ومن 

االقت�ساد اخلفي يف اجلزائر ب�سكل تقريبي  بحوايل %31 من الناجت املحلي االإجمايل للدولة، وهو 

ما يو�سحه ال�سكل )9-1(. 

�سكل  )1-9(: م�ساهمة االقت�ساد اخلفي واالقت�ساد الر�سمي يف الناجت املحلي االجمايل يف اجلزائر

امل�سدر : تقرير �سندوق النقد العربي : اح�ساءات اإح�ساءات القطاع غري الر�سمي يف بع�س الدول العربية لعام 2016م 
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اخلفي : االقت�ساد  ملواجهة  اجلزائرية  اجلهود   .3
اخلفية  االقت�سادية  الن�ساطات  اإخراج  ت�ستهدف  التي  االجراءات  من  العديد  اجلزائر  اتخذت 

داخل  املتداولة  االأموال  جذب  مركز  ب�سكل  اجلهود  تلك  وا�ستهدفت  الر�سمي.  االقت�ساد  لنطاق 

مع  خا�سة  احلكومي  االإنفاق  لتمويل  �سيولة  توفري  بهدف  البنوك  نحو  الر�سمي  غري  االقت�ساد 

انخفا�س اأ�سعار النفط وتاأثر اجلزائر باالأزمات االقت�سادية العاملية املتتالية.

امل�ستفادة  الدرو�س  التجربة ميكن اخلروج مبجموعة من  لتلك  العامة  املالمح  اأنه من خالل  اإال 

يف  امل�ستفادة  الدرو�س  تلك  اأهم  تلخي�س  وميكن  ال�سودان،  يف  اخلفي  م�سكلةاالقت�ساد  ملواجهة 

االآتي: 

اإح�سائية  وم�سوحات  ا�ستق�ساءات  باإجراء  باجلزائر  لالإح�سائيات  الوطني  الديوان  	•قيام 

ب�سكل م�ستمر حول ظاهرة االقت�ساد اخلفي. 

على  ال�سوء  الإلقاء  اجلزائر  يف  البحثية  واملوؤ�س�سات  واجلامعات  احلكومة  بني  	•التن�سيق 

االآثار ال�سلبية لالقت�ساد اخلفي واإجراء مزيد من الدرا�سات حول هذه امل�سكلة واأثرها على 

االقت�ساد اجلزائري. 

	•فر�س احلكومة اجلزائرية ا�ستخدام ال�سكوك يف املعامالت التي تفوق مبلغاً معّيناً )املعامالت 

التي يعادل مبلغها 10 اآالف دوالر تقريباً(.

اإطالق حملة  يف عام 2016	• الإقناع اأ�سحاب االأموال يف مظلة االقت�ساد غري الر�سمي باإيداعها 

يف النظام البنكي مقابل ت�سهيالت �سريبية.

واال�ستثمار  االإنفاق  متويل  بهدف   •	2016 عام   يف  للبيع  عمومية  �سندات  احلكومة  طرح 

احلكوميني مقابل فائدة ) تختلف من 5 يف املئة اإىل 5.75 يف املئة وفق مّدة االكتتاب3 اأو 

�سنوات(.  5

اخلفي:  االقت�ساد  اأزمة  مواجهة  يف  اجلزائرية  التجربة  من  امل�ستفادة  الدرو�ص   .4
تعترب التجربة اجلزائرية من التجارب املهمة حيث اأنها ا�ستهدفت ب�سكل اأ�سا�سي من جهودها يف 

حل م�سكلة االقت�ساد اخلفي ت�سجيع �سم االأموال يف نطاق االقت�ساد اخلفي اإىل منظومة املوؤ�س�سات 

املالية الر�سمية، وذلك بهدف ا�ستخدام تلك االأموال يف متويل عمليات التنمية االقت�سادية واالإنفاق 

لتحقيق  االأدوات  بتنوع  اخلفي  االقت�ساد  مواجهة  يف  اجلزائرية  التجربة  تتميز  كما  احلكومي، 

االآن  تلك اجلهود حتى  من  املرجوة  للنتائج  من عدم حتقيق اجلزائر  الرغم  الهدف. وعلى  هذا 

العامة  املالمح  اأنه من خالل  اإال  االأخرى  التجربة وحاجتها ملزيد من اجلهود  تلك  نظرًا حلداثة 

لتلك التجربة ميكن اخلروج مبجموعة من الدرو�س امل�ستفادة ملواجهة م�سكلةاالقت�ساد اخلفي يف 

ال�سودان، وميكن تلخي�س اأهم تلك الدرو�س امل�ستفادة يف االآتي: 

والدرا�سات  البحوث  لتوجيه  البحثية  واجلهات  احلكومية  التنفيذية  اجلهات  بني  التن�سيق 

لتو�سيف ظاهرة االقت�ساد اخلفي وو�سع �سبل حل تلك امل�سكلة واال�ستفادة من اإيجابياتها. 



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

46

ا�ستخدام جمموعة من ال�سيا�سات املالية والنقدية بهدف ت�سجيع العاملني يف نطاق االقت�ساد اخلفي 

على و�سع اأموالهم يف البنوك الر�سمية لال�ستفادة منها يف االنفاق احلكومي والتنمية االقت�سادية. 

اإح�سائية  ا�ستق�ساءات وم�سوحات  التن�سيق ب�سكل م�ستمر مع اجلهاز املركزي لالإح�ساء الإجراء 

حول ظاهرة االقت�ساد اخلفي، وهو ما يجعل �سناع القرار على دراية م�ستمرة بتطور و�سع ظاهرة 

االقت�ساد اخلفي يف الدولة، ومن ثم و�سع ال�سيا�سات واالآليات املنا�سبة للتعامل مع تلك الظاهرة. 

العامل: دول  بع�ص  يف  اخلفي  االقت�ساد   6-1
اإن عملية تقدير االقت�ساد اخلفي عملية يف غاية ال�سعوبة الأننا نتعامل مع اأن�سطة غري م�سجلة 

بهذه  املتعلقة  واالإح�سائيات  االأرقام  تت�سارب  اأن  الطبيعي  من  لذلك  الر�سمية،  اجلهات  لدى 

الظاهرة كونها تعتمد على اأدوات تقديرية تختلف ح�سب اجلهة امل�ستخدمة لها. لذلك �سن�ستعر�س 

االإح�سائيات املتاحة لتقدير حجم االقت�ساد اخلفي يف خمتلف دول العامل، وقد مت التقدير وفقاً 

لطريقة الطلب على العملة. 

االإجمايل يف خمتلف  املحلي  الناجت  من  كن�سبة  االقت�ساد اخلفي  )1-2(   حجم  ويبني جدول   

اإىل اأخرى  اأن الظاهرة عاملية لكن درجاتها تختلف من منطقة  مناطق العامل. ومنه يت�سح جلياً 

ومن دولة الأخرى بح�سب درجة التقدم اأو النمو. 

جدول   )1-2(:  حجم االقت�ساد اخلفي يف خمتلف دول العامل كن�سبة من الناجت املحلي االإجمايل

La Source: dhush  Raju، informal Secoter enterprises and workers 
labor markets issues and options،labour markets group، hdnsp، 

world bank p19



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

47

حجم االقت�ساد اخلفي يف بع�ص الدول النامية:
�سهد االقت�ساد اخلفي خالل الع�سرينيات من القرن املا�سي تنامياً كبريًا يف العديد من دول العامل 

اعتماد  من  الدول  هذه  اقت�ساديات  حققته  وما  االقت�ساد  عوملة  بعد  وذلك  منها،  النامية  وخا�سة 

على برامج  االإ�سالح الهيكلي والتي �سملت معظم القطاعات امل�سغلة لالأيدي العاملة والتي اأفرزت 

بدورها اأيٍد عاملة لي�س لها ملجاأ �سوى االقت�ساد اخلفي.

االقت�ساد اخلفي يف بع�ص الدول االإفريقية:
يبني اجلدول )1-3( حجم االقت�ساد اخلفي يف عدد من الدول االإفريقية وقد مت ا�ستخدام طريقة 

الن�سبي حلجم االقت�ساد اخلفي  باالرتفاع  االإفريقية  الدول  التقدير.  تتميز  النقود يف  الطلب على 

اأعلى  تنزانيا  �سجلت  فقد  الأخرى.  دولة  من  حجمه  ويختلف  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من  كن�سبة 

ن�سبة لالقت�ساد اخلفي بن�سبة %60 بينما �سجلت جنوب اإفريقيا اأقل ن�سبة يف الدول االإفريقية التي 

�سملها التقرير بنحو29.5%.

                      جدول )1-3(: حجم االقت�ساد اخلفي يف بع�س الدول االإفريقية 
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La source : fridrich Schneider shadow economies of 145 countries all over the 
world  estimation results over the period 1999 to 2003 department of economies 
Johannes keeper university linz Austria. march 2005.p15. p16

االقت�ساد  فيها حجم  بلغ  االإفريقية حيث  الدول  فتعترب كمثيالتها من  الالتينية،  اأمريكا  دول  واأما 

اخلفي م�ستويات قيا�سية، وقدر يف دولة بوليفيا بن�سبة %68.3، و%65.3 يف دولة بنما كن�سبة 

من الناجت املحلي االإجمايل. وهذا مايوؤكد االرتباط الوثيق بني �سهولة االإجراءات االإدارية وحجم 

جدول  اخلفي،  االقت�ساد  وازدهار  منو  يف  للبطالة  الكبرية  للم�ساهمة  باالإ�سافة  اخلفي  االقت�ساد 

.)4-1(

La source : fridrich Schneider shadow economies of 145 countries all over the 
world  estimation results over the period 1999 to 2003 department of economies 
Johannes keeper university Linz Austria. march 2005.p18
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وبالن�سبة للدول االآ�سوية فقد �سجلت تايالند اأعلى ن�سبة لالقت�ساد اخلفي مقارنة بالدول امل�سحة 

باجلدول، اإذ بلغت ن�سبته من الناجت املحلي االإجمايل %54.1، بينما �سجلت �سنغافورة اأقل ن�سبة 

%13.7،  وذلك لقيامها بالعديد من االإ�سالحات من اأجل ت�سهيل ممار�سة االأن�سطة، حيث  بلغت 

اإلكرتونياً، ف�سهولة  الهيئات مرتبطة  واحدًا الأن جميع  اإن�ساء �سركة يف �سنغافورة يوماً  ي�ستغرق 

ممار�سة االأن�سطة فيها �ساهمت يف جذب اال�ستثمارات اإليها مما �ساهم يف توفري  فر�س العمل وبالتايل 

قل�س من البطالة وحفز املوؤ�س�سات للعمل �سمن االقت�ساد الر�سمي، جدول )5-1(.

La source : fridrich Schneider shadow economies of 145 countries all over the 
world  estimation results over the period 1999 to 2003 department of economies 
Johannes keeper university Linz Austria. march 2005.p17

اأدنى م�ستويات لالقت�ساد اخلفي يف العامل، وينخف�س فيها الأبعد  اأما الدول املتقدمة فقد �سجلت  

اأعلى معدالت  واإيطاليا  اليونان  %8.4، و�سجلت  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بلغ يف  اإذ  احلدود 

لالقت�ساد اخلفي يف الدول املتقدمة مو�سوع الدرا�سة. ويرجع هذا االرتفاع اإىل مناخ ممار�سة االأعمال 
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يف هذه الدول حيث بلغ يف ايطاليا 70، ويف اليونان 80 باالإ�سافة النت�سار اجلرمية يف اإيطاليا.

 يت�سح مما �سبق اأن هنالك ارتباط بني درجة التقدم االقت�سادي للدولة وحجم االقت�ساد اخلفي من 

الناجت املحلي االإجمايل، حيث تنخف�س ن�سبة االقت�ساد اخلفي مع ارتفاع درجة التقدم االقت�سادي 

وترتفع يف الدول النامية والفقرية، غري اأن هذا االرتباط بالتاأكيد غري مطلق.

La source : fridrich Schneider shadow economies of 145 countries all over the 
world  estimation results over the period 1999 to 2003 department of economies 
Johannes keeper university Linz Austria. march 2005.p20
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مقدمة:
اختالالت  الإحداث  ال�سوداين  االقت�ساد  بها  مر  التي  املتعاقبة  االقت�سادية  ال�سيا�سات  اأدت      

مبا�سرة  وب�سورة  �سلباً  اأثرت  مما  طبيعي،  كنتاج  العامة  املوؤ�س�سات  اأداء  يف  وتدهور  هيكلية 

الت�سويقية وارتفاع  التمويلية واالختناقات  ال�سيا�سات  ا�ستقرار  النمو وعدم  اأداء معدالت  على 

تكلفة االإنتاج. ويف ظل هذا التدهور ظهر االقت�ساد اخلفي وحظي باهتمام كبري يف اأدبيات التنمية 

قواعد  هنالك  ولي�س  ون�ساطه  تاأ�سي�سه  يف  وتلقائي  واحلركة  االنت�سار  �سريع  قطاعاً  باعتباره 

فر�س  اإيجاد  على  قدرته  عن  ف�ساًل  واال�ستمرار،  والزمان  املكان  ناحية  من  عمله  حتكم  ر�سمية 

عمل ل�سرائح �سكانية خمتلفة وتقدميه خلدمات �سرورية يف �ستى املجاالت. وتعزى اأ�سباب منوه 

ال�سريع لعدة عوامل منها قلة راأ�س املال املطلوب وتوفر العمالة الرخي�سة وارتفاع معدل العائد 

�سعوبات  تواجهه  اخلفي  االقت�ساد  يف  البحث  الن�ساط.  من  واخلروج  الدخول  ل�سهولة  اإ�سافة 

�ستى، اإال اأن املوقع املهم الذي ميثله يف اقت�ساديات البلدان النامية و�سرورة معاجلة ال�سلبيات 

الر�سمي  االقت�ساد  اأن عجز  كما  مهمة،  م�ساألة  القطاع  هذا  درا�سة  من  عليها يجعل  ينطوي  التي 

وحتديدًا )القطاع املنظم( يف البلدان النامية عن خلق فر�س العمل ال�سرورية ال�ستيعاب االأعداد 

املتزايدة للداخلني اجلدد اإىل �سوق العمل جراء النمو ال�سكاين املرتفع قد اأدى اإىل تو�سع االقت�ساد 

اخلفي على نحو مت�سارع، مما جنم عن هذا التو�سع وجود قطاع مهم من املجتمع خارج التنظيم 

واحلماية، ومنطقة وا�سعة من التخلف والفقر تنت�سر فيها ظروف غري �سحية وتعتمد يف معي�ستها 

.
1
على اأعمال حتكمها ال�سدفة واملو�سمية وتنطوي على خماطر عديدة

ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية، فاإن م�ساهمة القطاع غري املنظم يف الناجت املحلي االإجمايل 

%35- للعديد من البلدان النامية، بينما ت�سل الن�سبة يف الواليات املتحدة   5% يرتاوح بني 

%27 من اإجمايل الناجت املحلي، و%20 يف اإيطاليا، و%10 يف ال�سويد، و8%  االأمريكية اإىل 

يف بريطانيا. وي�سمل عدة م�سميات خمتلفة وهي ال�سناعات ال�سغرية ، قطاع احلرفيني، القطاع 

الهام�سي، واالأ�سر املنتجة. 

اآ�سيا،  اإجمايل العمالة يف جنوب  %82 من  متثل العمالة غري الزراعية يف االقت�ساد غري املنظم 

و%66 يف اإفريقيا جنوب ال�سحراء، و%65 يف �سرق وجنوب �سرق اآ�سيا )با�ستثناء ال�سني(، 

و%51 يف اأمريكا الالتينية، و%10 يف اأوروبا ال�سرقية واآ�سياالو�سطى.

وعدم  املعلومة  غياب  ب�سبب  وذلك  الدرا�سات  من  الكايف  حظه  ال�سودان  يف  اخلفي  االقت�ساد  يجد  مل 

عنا�سر  من  مهماً  عن�سرًا  ي�سكل  ذلك  ومع  االقت�ساد،  على  وخطورته  اأهميته  تدارك  وعدم  توفرها 

االقت�ساد يف الفرتة االأخرية نتيجة لعوامل النزوح واللجوء يف واليات دارفوروجنوب كردفان والنيل 

االأزرق، باالإ�سافة اإىل انح�سار االهتمام مبهنة الزراعة من قبل االأفراد وارتفاع تكاليف املعي�سة، لذلك 

اأ�سبح م�سدرًا مهماً لتحقيق دخول اإ�سافية للفئات ال�سعيفة والعاطلني عن العمل وربات البيوت.

.عثمان حممد )2012م( ت�سريع القوانني لتنظيم القطاع املنظم تقرير من�سور مبوقع �سودان تداول ، مار�س 2011م
1

http://sudantedwal.blogspot.com/2011/03/blog-post 30.html
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ال�سودان: يف  اخلفي   االقت�ساد  مكونات   1-2
بداأ االهتمام باالقت�ساد اخلفي يف ال�سودان يف الفرتة االأخرية حيث قدمت بع�س الدرا�سات التي 

تناولت بع�س مظاهره كدرا�سة عمالة املراأة الهام�سية التي اأعدتها والية اخلرطوم وغريها، فهو 

ي�سغل ن�سبة لي�ست بالقليلة من الناجت املحلي االإجمايل كما يعمل به عدد كبري من ن�سبة املواطنني 

ميكن تق�سيمهم اإىل ثالث فئات:

الفئة االأويل: هي االأن�سطة الهام�سية يف قطاع اخلدمات االإنتاجية مثل الباعة املتجولني، و�ستات 

ال�ساي، و�سائقي ال�سيارات، وما�سحي االأحذية، وبائعي ال�سحف اليومية واملجالت... اإلخ. وتتم 

هذه االأن�سطة ب�سفة موؤقتة اأو دائمة مبا يكفل احلد االأدنى للمعي�سة.

نقطة  ت�سبح  اأن  ودعمها  بتاأهيلها  ميكن  التي  ال�سغرية  االإنتاجية  االأن�سطة  وهي   : الثانية  الفئة 

اإنتاجية وهي املهن احلرفية ) ميكانيكا، كهرباء، ور�س حدادة وجنارة(  اأكرث  االنطالق الأعمال 

.
 1

وغريها 

ومتثل هاتني الفئتني االقت�ساد غري املنظم -االقت�ساد غري الر�سمي.

الفئة الثالثة: وهي الفئة التي تدخل فيها االأن�سطة غري امل�سروعة من االقت�ساد اخلفي مثل: خيانة 

واالحتيال  الن�سب  وعمليات  امل�سروعة،  غري  والتجارة  االأموال،  وغ�سيل  والر�سوة،  االأمانة، 

واالإرهاب، واأن�سطة ال�سرقات والتهريب وغريها.

 وفيما يلي عر�ض الأبرز هذه املظاهر:

ال�سمان  وزارة  اأعدتها  درا�سة  اأظهرت  ال�ساي(:  الهام�سية)بائعات  املراأة  عمالة   .1
االجتماعي اأن  النزوح والهجرة اجلماعية من االأرياف للمدن واحلروب وال�سراعات واجلفاف 

ظاهرة  النت�سار  الرئي�سي  ال�سبب  كانت  الظواهر  هذه  كل  الثمانينيات،   يف  دارفور  �سرب  الذي 

النزاع  مع  وتفاقمت  خا�سة.  ب�سفة  اخلرطوم  ووالية  عامة  ب�سفة  ال�سودان  يف  ال�ساي  بائعات 

امل�سلح يف دارفور، باالإ�سافة اإىل التحوالت االقت�سادية مثل خ�سخ�سة ال�سركات احلكومية والتي 

نتيجة  االأ�سري  الرتابط  فقدان  اأن  كما  الوظائف،  من  العاملني  من  عدد  خروج  اإىل  اأدت  بدورها 

الثانوية  انت�سار هذه الظاهرة. ومل تقت�سر املهنة علي حملة  اأي�ساً يف  احلروب والنزوح �ساهم 

وترتاوح  جامعية  �سهادات  يحملن  ممن  الدرا�سة  عينة  من   4.7% اأن  حيث  املتعلمات  وغري 

اأعمارهن بني)20-40( ح�سب الدرا�سة، وهي �سن االإنتاج. كما اأن هذه املهنة طوق اأمان لعدد 

.
2
مقدر من االأ�سر وت�ساعدها يف تخفيف حدة الفقر واالآثار الناجمة عنه

ال�سك يف  انت�سار البطالة بني خمتلف القطاعات وخا�سة ال�سباب،  2. امل�سروعات ال�سغرية: 
اأو  البنوك  التمويل عرب  ال�سغرية من خالل  امل�سروعات  لت�سجيع  املعنية  لذلك اجتهت اجلهات 

موؤ�س�سات الت�سغيل البالغ عددها )24( موؤ�س�سة متويل اأبرزها )بنك االأ�سرة، موؤ�س�سة اجلزيرة 

.ايهاب املو�سوي واخرون  )2016م( م�سدر �سابق ،165
1

.اميان احمد واالمني العو�س)2010( التاأثريات االقت�سادية االجتماعيه لبائعات ال�ساي ،درا�سه حالة والية اخلرطوم ،وزارة ال�سمان االجتماعي 
2

وكلية العلوم التح�سرييه بجامعة الزعيم االآزهري ،�س40،41.
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للتمويل  براعة  االأ�سغر،  للتمويل  دارفور  �سمال  االأ�سغر،  للتمويل  ال�سباب  موؤ�س�سة  للتمويل، 

بوالية جنوب كردفان، املثال للتمويل االأ�سغر، موؤ�س�سة التنمية االجتماعية والية ك�سال وغريها 

اخلريجني  متويل  حمفظة  عرب  املمولة  امل�سروعات  وبلغت   ،
1
االأ�سغر( التمويل  موؤ�س�سات  من 

والتمويل  ال�سراكات  عرب  واملمولة  م�سروع،   )2468( عدد  م   )2013-2005( الفرتة  يف 

 .
 2

االأ�سغر)47( م�سروعاً 

3. اأعمال ال�سم�سرة املختلفة: وخا�سة يف العقارات واالأرا�سي: انت�سرت بكرثة  نتيجة انت�سار 
مقر،  اإىل  احلاجة  دون  وال�سراء  البيع  عمليات  خاللها  من  تتم  والتي  االجتماعي  التوا�سل  و�سائل 

وال�سك اأنها تدر دخاًل على اأ�سحابها لكن ي�سعب على ال�سلطات املحلية وال�سريبية ال�سيطرة عليها 

اأو التو�سل اإليها اأ�ساًل، وكذلك بيع االأثاثات املنزلية، واملالب�س، والعربات وغريها من املنتجات.

4. الباعة اجلائلون: هذه الظاهرة اأ�سبحت منت�سرة يف اأماكن التجمعات كمواقف املوا�سالت 
والر�سيد،  احللويات،  بيع  عليها  ويغلب  جدًا  املحدود  املال  براأ�س  واالأ�سواق،وتت�سم  العامة 

وال�سحف اليومية، والفواكه وغريها. وهذه الفئة عادة ماتعمل دون احل�سول على تراخي�س 

وتعاين من مالحقة ال�سلطات املحلية بني احلني واالآخر، ويغلب عليهم فئة ال�سباب التي تعاين من 

البطالة وانت�سار معدالت الفقر وتدين امل�ستوى التعليمي.

ت�سري االأرقام احلالية اإىل اأن التعدين التقليدي يف ال�سودان ينت�سر يف  التقليدي:  5.التعدين 
)14( والية يف ال�سودان ويف 244 موقعاً، وميتهنه عدد كبري من املواطنني تعدى عددهم املليون 

التقليدي يف العام2018م  حوايل  التعدين  اإنتاج  27 مهنة م�ساحبة.وبلغ  اإىل  معدن باالإ�سافة 

اأكرث من  ت�سجيله، ويهرب  يتم  وال  اقت�سادًا خفياً  يعترب  التقليدي  التعدين  )77.6( طناً. وكل 

%90 منه بطرق غري �سرعية وال يعود للبنك املركزي اإال النزر الي�سري. فمن عائد مقداره اأربعة 
التهريب  هذا  وميار�س  غري.  ال  دوالر  مليون  ثالثمائة  فقط  ال�سودان  لبنك  يعود  دوالر  مليارات 

واالإخفاء االأ�سخا�س وال�سركات الكربى اخلا�سة والعامة، وت�سود �سيا�سة التعتيم حتي من قبل 

الدولة نف�سها، وينطبق ذلك علي بقية املعادن والبرتول. 

	•�ساهم التعدين التقليدي ب�سكل كبري يف اإحداث حراك اجتماعي واقت�سادي مبناطق التعدين 

وعمل على زيادة م�ستوى دخل االأفراد كما �ساهم يف التقليل من ن�سب البطالة، ولكن ت�ساحبه 

بع�س املخاطر حيث وجود العاملني يف التنقيب يف مناطق مك�سوفة والتعر�س لدرجات حرارة 

عالية يف ال�سيف باالإ�سافة اإىل تلوث البيئة وانت�سار االأمرا�س واال�ستخدام الع�سوائي للمواد 

الكيمائية )الزئبق وال�سيانيد( يف عمليات اال�ستخال�س والتي تت�سرب عرب االأودية واخلريان 

واملجاري واالأنهار واملياة اجلوفية مما يوؤثر مبا�سرة على االإن�سان واحليوان.

من  العاملة  االأيدي  بذهاب  الزراعي  القطاع  العمل يف  اإىل هجر  اأدى  التعدين  ملهنة  	•االجتاه 

القرى والبوادي اإىل مناطق التعدين التقليدي النائية بغر�س الرثاء ال�سريع. 

.حممد علي احل�سني  )2011م( دور التمويل اال�سغر يف تطوير واإ�ستدامة متويل ال�سرائح ال�سعيفة وتخفيف حدة الفقر ،ورقة مقدمة لندوة التمويل 
1

اال�سغر بنك ال�سودان املركزي ، �س 15

.تقرير حول معاجلة البطالة يف ال�سودان )2014(، وزارة املوارد الب�سرية ،�س7 .
2
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اإنتاج  ظهور  عدم  اإىل  اأدى  مما  عاملياً  اأ�سعاره  ارتفاع  ب�سبب  الذهب  تهريب  عمليات  	•ازدياد 

التعدين التقليدي �سمن املوازنة القومية كعائدات الدولة وعدم دخوله يف القنوات الر�سمية 

ب�سبب التخزين والتهريب.

	•توقف �سركات االإمتياز الكبرية عن االإنتاج نتيجة لتغول املعدنني التقليدين على مناجم تلك 

ال�سركات وزيادة االحتكاكات بني ال�سركات واملعدنني.

البالد  لفقدان  يوؤدي  مدرو�سة  علمية  ب�سورة  املعدنية  للموارد  اجليد  اال�ستغالل  	•عدم 

ملواردها املعدنية،فا�ستخدام الزئبق ال�ستخال�س الذهب يخلف حوايل %75 من الذهب يف 

املخلفات.

االأجانب  وجود  اإىل  باالإ�سافة  الذهب  وناجت  العمل  مناطق  ب�سبب  العمال  بني  	•اال�ستباكات 

مبناطق التعدين وماي�سكله من مهدد اأمني واجتماعي.

منوذجاً(  عامر  )جبل  املعدنية  بالرثوات  الغنية  املناطق  تبعية  حول  القبائل  بني  	•النزاع 

والنزاع بني الواليات حول احلدود )منطقة وادي الع�سار بني واليتي البحر االأحمر ونهر 

.
1
النيل(

الفرتة  خالل  ال�سودان  يف  اخلفي   االقت�ساد  اأمناط  اأبرز  لعل  املوازي:  ال�سرف  �سوق   .6
تفوق  قد  بوترية  ازدهرت  والتي  امل�سريف  النظام  خارج  االأجنبية  العمالت  تبادل  هي  االأخرية 

االأمناط االأخرى، ويرجع ذلك لعدة عوامل داخلية وخارجية على راأ�سها احل�سار االقت�سادي. 

ففي الفرتة )1996-2015(م  التي ت�سببت يف جعل كل  االأن�سطة التي يوؤديها النظام امل�سريف 

خارج ال�سودان اأن�سطة اقت�ساد ظل غري م�سروعة، من اأ�سبابها انف�سال النظام امل�سريف ال�سوادين 

عن العاملي ب�سبب احل�سار والذي ت�سبب اأي�ساً يف تدهور عوائد الدولة من العمالت االأجنبية. اأما 

العوامل الداخلية فتمثلت يف تراجع امل�سروعات االإنتاجية، والتو�سع يف االإنفاق العام وغريها. 

باالإ�سافة اإىل اإبقاء ال�سلطات النقدية لنظام �سعر ال�سرف الثابت للعملة املحلية يف ظل عدم اإمكانية 

احل�سول عليها من البنوك اإال وفق �سروط معقدة مما اأدي اإىل تنامي ال�سوق املوازية ومل تفلح 

اإجراءات ال�سلطات النقدية يف الق�ساء على هذه الظاهرة.

فر�س البنك املركزي �سل�سلة من القيود االإجرائية الرقابية على �سوق النقد االأجنبي خالل الفرتة 

)2009-2012م( وذلك نتيجة الهبوط احلاد يف تدفقات النقد االأجنبي ب�سبب االآثار املرتتبة 

وزيادة  هجليج  منطقة  يف  الع�سكري  ال�سراع  واأحداث  اجلنوب  وانف�سال  العاملية  االأزمة  عن 

ال�سبابية ب�ساأن التوقعات االقت�سادية، حيث تزايدت التوقعات ب�ساأن النقد االأجنبي عقب وقف 

ال�سالم،  اإتفاقية  بعد  ما  ترتيبات  املفاو�سات حول  اأمد  واإطالة  ال�سودان  النفط يف جنوب  اإنتاج 

وت�سمنت هذه القيود حظر ا�سترياد بع�س ال�سلع وخف�س املبالغ امل�سموح بها من العملة ال�سعبة 

للم�سافر اإىل اخلارج، و�سوابط فتح احل�سابات احلرة اخلا�سة بالنقد االأجنبي، وت�سديد الرقابة 

على �سركات الت�سدير وو�سع �سوابط لال�سترياد.

.تقرير نتيجة مراجعة اداء التعدين التقليدي للعام )2014(، وزارةاملعادن ، ال�سودان .
1
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مل حتقق القيود واالإجراءات واللوائح املقيدة التي و�سعها بنك ال�سودان املركزي على التعامل 

اأثرًا حمدودًا يف الت�سدي لالأو�ساع االقت�سادية املتدهورة واحلفاظ على  بالنقد االأجنبي �سوى 

من  مزيد  اإىل  اأدى  مما  الرتاجع،  من  االأجنبي  النقد  احتياطي  وحماية  الر�سمي  ال�سرف  �سعر 

االت�ساع يف الفجوة بني �سعر ال�سرف الر�سمي و�سعر ال�سوق املوازي وخلق ت�سوهات اقت�سادية 

كبرية وزاد من النقل امل�ستمر حل�سيلة ال�سادرات من ال�سوق الر�سمي اإىل ال�سوق احلر وازدهار 

.
1
ال�سوق ال�سوداء للعملة )جتارة العملة خارج القنوات الر�سمية(

7. التهرب اجلمركي: مل يكن للتهريب يف ال�سودان وجود موؤثر حتى اأوخر اخلم�سينيات، ومل 
ت�سهد تلك الفرتة �سوى حاالت حمدودة �سملت تهريب الذهب، واخلمور، وال�سجائر، ويف املنطقة 

ال�سرقية حيث كان يهرب ال�سم�سم والذرة اإىل دولة اأثيوبيا وال�سمغ العربي حيث يعاد ت�سديره اإىل 

الدول االأوربية عرب ميناء م�سوع، باعتبار اأنه منتج اأثيوبي. وكان هنالك ن�ساط حمدود لتهريب 

الن�ساط  الكبري يف  التحول  لكن مع  القطارات،  باأرتريا عرب  اإىل )ت�سني(  ال�سكر وال�ساي  مكعبات 

التجاري وتطبيق �سيا�سات جديدة يف عهد مايو بدءًا بتغيري العملة يف ال�سبعينيات وما �ساحبها 

من حماوالت لالأجانب العاملني بال�سودان يف تهريب كل ممتلكاتهم واأموالهم اإىل خارج البالد، وتلى 

تغيري العملة اإحداث نقلة نوعية يف نظام التعامل بالنقد االأجنبي ويف تلك الفرتة اأ�سبح التهريب 

ظاهرة تهدد االقت�ساد القومي، ون�سط خالل العقدين االأخريين ب�سورة كبرية واأ�سبح ميار�س 

يف �سكل جمموعات وع�سابات متخ�س�سة واأ�سبح ي�سكل تهديدًا مبا�سرًا على اقت�ساد واأمن البالد، 

لذلك انعقد موؤمتر قيادات اجلمارك يف العام 1991م، ومن خالل تو�سياته مت حتويل اجلمارك 

اإىل قوة نظامية �سرطية تتبع فنياً اإىل وزارة املالية واإدارياً اإىل وزارة الداخلية، ومت اإن�ساء اإدارة 

.
2
خا�سة ملكافحة التهريب باجلمارك 

طرق التهرب اجلمركي يف ال�سودان:
م�ساحته  ال�سودان  اأن  حيث  �سيوعاً،  التهريب  اأنواع  اأكرث  من  هو  احلدود:  عرب  التهريب 
�سا�سعة وحتده عدة دول ذات قبائل حدودية م�سرتكة وال توجد اأي فوا�سل حدودية بينها �سواء 

كانت طبيعية اأو �سناعية، هذا ف�ساًل عن بوابة البحر االحمر والتي يقدر طولها حوايل )700( 

الرقابة  قلة  اأن  اإذ  البالد واملواطن،  باأمن  اإ�سرارًا  االأنواع  اأ�سد  النوع يعترب من   كيلو مرت. وهذا 

احلدودية  االأماكن  ووعورة  امل�سرتكة  القبائل  ذات  احلدودية  القرى  وقرب  الكاملة  احلدودية 

واالأعمال  االإرهاب  حمفزات  من  اعتربت  كلها  احلدودية،  القبائل  بع�س  بني  التهريب  وموروثات 

االإرهابية بني الدول ودخول االأ�سخا�س واجلماعات غري املرغوب يف دخولهم اأو خروج  اأ�سخا�س 

.
3
خطرين 

.م�سلم احمد واماين ح�سني  )2013م( حتديات ادارة ال�سيا�سه النقدية يف ال�سودان يف ظل تطبيق مبادئ النظام اال�سالمي يف القطاع امل�سريف يف 
1

اخلرطوم مطابع ال�سودان للعملة ،ط1،�س48،49.

.جمال ادم عي�سي )2007م( ال�سيا�سات اجلمركية واثرها علي التهريب اجلمركي يف ال�سودان )1990-2007م(ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة 
2

جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا ، ال�سودان ،�س57�س58�س59.

http:// costoms.gov.sd. موقع هيئة اجلمارك ال�سودانية علي االنرتنت .
3
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من  درجة  اأقل  النوع  وهذا  اجلمركية:  واملحطات  واملطارات  املواين  عرب  التهريب 
وذات  بها  امل�سرح  االأ�سياء  داخل  االإخفاء  اأ�سلوب  يعتمد  املهرب  اأن  اإذ  احلدود  عرب  التهريب 

االإجراءات ال�سليمة، ويف غالب االأحوال يتم اكت�سافها بوا�سطة �سباط واأفراد اجلمارك وخربتهم 

الطويلة، وبدخول اأجهزة الك�سف ال�سينية انح�سرت هذه الظاهرة. 

ال�سحن  بولي�سة  يف  كاذبة  بيانات  تقدمي  يف  النوع  وينح�سرهذا  امل�ستندات:  عرب  التهريب 
والفواتري واملنف�ستات اأو و�سائل النقل. واأخريًا ات�سعت هذه الظاهرة لت�سمل االمتيازات املمنوحة 

للقطاعات ال�سناعية والدبلوما�سية والهيئات اخلريية والربوتوكوالت التجارية وذلك لال�ستفادة 

من االإعفاءات اجلمركية اأو اأي من اأنواع القيود التي يراها املهربون حاجزًا اأمامهم. 

اأ�سباب ودوافع التهريب: للتهريب اأ�سباب ودوافع كثرية ومتعددة وذات اأنواع خمتلفة. كل 
دولة ح�سب ظروفها وطبيعتها القانونية واالقت�سادية. فباال�سافة للنقاط الواردة يف القانون من 

تفادي للر�سوم اجلمركية وتفادي املنع واحلظر، هنالك دواعي اأخري للتهريب اأهمها:

	•طبيعة ال�سودان اجلغرافية وكرثة دول اجلوار و�سعوبة مراقبتها، فالطبيعة تختلف من 

اإقليم الآخر، فمثاًل ال�سحراء يف ال�سمال اأهم عوائق مكافحة التهريب، وكذلك وعورة الطرق 

يف �سرق ال�سودان، والغابات الكثيفة يف النيل االأزرق.

اإىل  اأدى  مما  املجاورة،  للدول  احلدودية  املناطق  بع�س  يف  االأمني  اال�ستقرار  وجود  	•عدم 

ن�ساط تهريب االأ�سلحة والذخرية والب�سر.

	•تطور وتغري وعدم ا�ستقرار اأ�ساليب التهريب.

	•العقوبات والقوانني غري رادعة للمهربني.

. •	1
�سعف وعي املجتمع  ب�سيا�سة االنحراف والتهريب وم�ساره واآثاره

	•ممار�سة التهريب بالوراثة والتفاخر بني اأبناء القبيلة.

	•قرب مواقع االإنتاج من حدود الدول املجاورة.

	•عدم االقتناع بانظمة اال�سترياد واخل�سوع الأنظمة ال�سرائب.

	•�سرعة تنامي راأ�س املال ودورته الت�ساعدية.

	•خروج معتادي التهريب باأموالهم من ال�سلطة والنظام امل�سرفى املعمول به فى الدولة.

. •	2
دوافع �سيا�سية لدولة معادية مثاًل لالإ�سرار بالدولة وتدمري اقت�سادها

باالإ�سافة  ال�سلع اال�ستهالكية كالدقيق والوقود وال�سكر،  اأ�سباب تهريب  الدولة هواأحد  اإن دعم 

لدول اجلوار  لتهريبها  االأجنبية مما يعد حافزًا  العمالت  اأمام  ال�سوداين  النخفا�س قيمة اجلنيه 

كاإثيوبيا واإرترييا وجنوب ال�سودان.كما اأن تهريب ال�سلع االأخرى كال�سمغ وال�سم�سم والذهب قد 

يكون بدافع التهرب من االإجراءات االإدارية الالزمة لت�سديرها واال�ستفادة من ح�سيلة ال�سادر 

بالعملة االأجنبية وبيعها يف ال�سوق املوازي اأو تهريب االأموال خلارج ال�سودان. 

.عائ�سة العطا  )2008م(،جرمية التهريب اجلمركي واثارها ال�سالبة علي التنمية االقت�سادية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�سور جامعة الرباط الوطني 
1

ال�سودان �س77.

http:// costoms.gov.sd. موقع هيئة اجلمارك ال�سودانية علي االنرتنت .
2
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باالآتي:  النافذ  ال�سوداين  التجارية  العالمات  قانون  عرفها  التجارية:  العالمات  8.تقليد 
يق�سد بها اأي عالمة ظاهرة مت�سلة اأو متعلقة باأية ب�سائع م�ستعملة، اأو مقرتح ا�ستعمالها بغر�س 

به،  م�سموح  غري  ا�ستعمالها  يكن  االآخرين.ومامل  االأ�سخا�س  ب�سائع  عن  �سخ�س  ب�سائع  متييز 

يجوز اأن تتكون العالمة التجارية من اأي عالمة مميزة، ي�سمل ذلك اأية كلمة اأو ا�سم م�ستعار اأو 

رمز اأو توقيع اأو حرف اأو عدد اأو �سعار اأو طرد اأو اإ�سارة اأو وعاء اأو اأي جمموعة من االأ�سياء 

املذكورة اأعاله.

النا�س مبا�سرة -الغ�س والتقليد يف الدواء  ال�سالبة تاأثريًا على �سحة حياة  اأخطر الظواهر  من 

على  وهاج�ساً  خطرًا  ت�سكل  واأ�سبحت  الظاهرة  هذه  انت�سرت  االأخرية  االآونة  ويف  والغذاء. 

م�ستوى الفرد واملجتمع الدويل باأ�سره، فقد اأ�سبحت هذه الظاهرة جمااًل خ�سباً الأ�سحاب النفو�س 

ال�سعيفة للتجارة باأرواح النا�س يف �سكل تداول االأدوية املغ�سو�سة واملقلدة. وي�ست�سعر كل منا 

�سرورة اأن يدرك اأن هذه الظاهرة تهدد كل اأفراد املجتمع والتي قد تت�سبب يف املوت املبا�سر اإذا 

كان ا�ستخدام هذه االأدوية ل�سخ�س مري�س. فاإذا كان الدواء مقلد من �سماته اإما اأنه ال يحتوي يف 

مركباته علي العقار املطلوب للعالج اأو ناق�س يف تركيبه اأو اليحتوي اأ�سا�ساً على اأي مواد معاجلة 

اأو يحتوي على مواد �سارة،ففي كل االأحوال �سوف تزيد املري�س �سررًا باكت�سابه اأمرا�ساً اأخرى 

زيادة على مر�سه. وقد تكون هذه املنتجات املقلدة م�ستح�سرات جتميل وهذه اأكرث �سررًا على 

امل�ستهلك واالأكرث انت�سارًا يف اال�ستخدام والرواج ملا تدره من عائد مادي على معتادي التداول 

فيها للح�سول على اأكرب عائد باأقل جهد وهو نف�س الهدف الذي ي�سبو اإليه ممار�سو التهريب يف 

خمتلف املنتجات الواردة مبا فيها االأدوية.اإذا اعتربنا اأن انتهاك حق العالمة التجارية اأو براءة 

.
1
االخرتاع التي يحملها الدواء تدخل يف مفهوم التهريب اجلمركي 

اأ�سباب منو ظاهرة التقليد والغ�ص الدوائي:
	•االأرباح املالية الطائلة التي تعود من االأدوية املقلدة. 

	• الطلب املتزايد للح�سول على اأدوية تقليدية  ال�ستعماالت غري خطرية.

	• توافر اأجهزة الت�سنيع الب�سيطة.

	• �سهولة توزيع الدواء املزور من خالل الت�سويق عرب االإنرتنت والتوزيع الربيدى. 

	• حرية املري�س يف و�سف الدواء لنف�سه. 

	• �سعف الت�سريعات ذات ال�سلة بو�سع العقوبات املنا�سبة ملروجي االأدوية املَُقَلَّدة. 

	•عملياً قامت اجلمارك ال�سودانية ب�سبط العديد من الب�سائع املَُقَلَّدةواملغ�سو�سة باملحطات 

امليناء اجلاف كو�ستى،  �سوبا، مطار اخلرطوم، حلفا،  )بورت�سودان، احلاويات  املختلفة: 

اأو  باالإبادة  اإما  فيها  الف�سل  ومت  البالغات  من  العديد  فتح  ومت  الق�سارف(  مدين،  عطربة، 

.تقارير امللكية الفكرية لالعوام )2012،2013،2014(م، االدارة العامة للجمارك ال�سودانية
1
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اإعادة الت�سدير لدى حمكمة امللكية الفكرية. ومن اأمثلة امل�سبوطات للب�سائع الواردة املَُقَلَّدة 

2.900.000 قطعة مقلدة معظمها من االأدوات الكهربائية وم�ستح�سرات التجميل ومواد 
غذائية. ويف عام 2012م بلغت 3.790.701 قطعة مقلدة، ومازالت ال�سبطيات م�ستمرة. 

هنالك بالغات بالنيابة التجارية وحمكمة امللكية الفكرية لب�سائع خمتلفة من هذه احلاالت 

 )ORIENT( مروحة �سقف للعالمة التجارية )بجمارك احلاويات �سوبا لعدد )1818

التجارية  العالمة  و�ساحب  امل�ستهلك  خداع  بق�سد   )OIENT( عليها  مكتوب  واملَُقَلَّدة 

االأ�سلية. علماً باأن من�ساأ املنتج االأ�سل الهند ومن�ساأ املقلد ال�سني. وعند فح�سها بوا�سطة 

تفقد  التي  العيوب  العديد من  ات�سحت  االأ�سلية  لل�سلعة  املنتجة  لل�سركة  التابعني  الفنيني 

ال�سلعة جودتها. 

العالمة  لذات  �سقف  مروحة   )1007( لعدد  كو�ستى  اجلاف  بامليناء  �سبطها  مت  احلالة  ونف�س 

للعالمة  قدم  و4  قدم   2 نيون  ملبة   )3750( لعدد  كهربائية  اأدوات  اأي�ساً  اآخر  مثال  التجارية. 

التجارية )PHILIPS( واملقلدة مكتوب عليها )PHILPC(، اأي�ساً كان املنتج املقلد يق�سد 

واملقلدة  هولندا  من�ساأها  االأ�سل  ال�سلعة  العالمة.  ومالك  للم�ستهلك  بالت�سليل  واخلداع  الغ�س 

.
1
من�ساأها ال�سني

يعترب التهرب ال�سريبي �سكاًل من اأ�سكال الف�ساد االقت�سادي ويق�سد  ال�سريبي:  9.التهرب 
به عدم قيام املمول الذي توافرت فيه �سروط اخل�سوع لل�سريبة بالوفاء بها باملخالفة لن�سو�س 

قوانني ال�سرائب دون اأن ينقل عبئها لغريه م�ستعيناً يف ذلك بو�سائل وطرق احتيالية، لذلك يطلق 

اأداء  من  املكلف  تخل�س  به  يق�سد  م�سروع  تهرب  اإىل  التهرب  وينق�سم  ال�سريبي(.  )الغ�س  عليه 

منها  ينتج  التي  اجلبائي  الت�سريع  يف  املوجودة  الثغرات  بع�س  من  ا�ستفادته  نتيجة  ال�سريبة 

التخل�س من دفع ال�سريبة من دون اأن تكون هناك خمالفة للن�سو�س القانونية، وتهرب غري م�سروع 

هو تهرب مق�سود من طرف املكلف نتيجة خمالفته ال�سريحة عمدًا الأحكام القانون ال�سريبي عند 

اأوتقدمي  بداخله،  الت�سريح  تقدمي  عن  االمتناع  خالل  من  وذلك  عليه،  امل�ستحقة  ال�سرائب  دفع 

ت�سريح غري �سحيح . ويف ال�سودان بلغت عمليات التهرب ال�سريبي من �سريبة القيمة امل�سافة يف 

الفرتة )2005-2015( يف منطقة اخلرطوم )623.460.322.11( جنيه �سوداين، ومنطقة 

اأمدرمان )130.543.916.23( جنيه �سوداين، ومنطقة  بحري )57.514.005.25( جنيه 

.
2
�سوداين. اأي مببلغ اإجمايل للمناطق الثالث )820.518.243.59( جنيه �سوداين

بالف�ساد  املرتبطة  اجلرائم  اأهم  العام  املال  اختال�س  يعترب  العام:  املال  10.اختال�ص 
االأموال  على  احلا�سلون  يتجه  حيث  االأموال.  غ�سيل  بعملية  ارتباطها  عن  ف�ساًل  االقت�سادي، 

ب�سورة  البالد  اإىل  امل�ستقبل  يف  لعودتها  توطئة  البالد  خارج  امل�سارف  يف  الإيداعها  املختل�سة 

العام  املراجع  ال�سودان يف ما يورده  تقرير  العام يف  املال  �سرعية.ويت�سح حجم االعتداء على 

.تقارير امللكية الفكرية لالعوام )2012،2013،2014(م، االدارة العامة للجمارك ال�سودانية
1

.نزيه عبد املق�سود )2013( - م�سدر �سابق،�س75.
2
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ال�سنوي، حيث يو�سح حاالت االعتداء على املال العام التي تعددت اأ�سكالها من خيانة لالأمانة، 

وتزوير، وتبديد يف ال�سرف، و�سرف دون وجه حق.توجد جهود مبذولة ملكافحته، لكن بلغت يف 

العام 2015م جملة املال املعتدى عليه )18.920.447( جنيه �سوداين.ومامت ا�سرتداده فقط 

منه.  40%
االأموال  لغ�سل  االأ�سلية  اجلرائم  من  عدد  وجود  من  ال�سودان  يعاين  االأموال:  غ�سيل   .11
تدر متح�سالت ميكن غ�سلها داخله. فمن ناحية ميثل حجم االجتار يف املخدرات م�سدر قلق لدى 

ال�سلطات املخت�سة، خا�سة مع انت�سار عمليات التهريب عرب احلدود الربية والبحرية ال�سا�سعة 

لل�سودان. ومن ناحية اأخرى ي�سري تقرير برنامج تقييم القطاع املايل ال�سادر عن البنك الدويل يف 

اأبريل 2005م اإىل وجود ق�سايا كبرية احلجم لعمليات احتيال مايل �سنوياً، مما ي�سري اإىل حتمية 

غ�سل املتح�سالت الناجتة عن مثل هذا النوع من اجلرائم االقت�سادية. اإ�سافة اإىل ذلك حاز ال�سودان 

2010م وهو  178  دولة( على موؤ�سر الف�ساد ملنظمة ال�سفافية الدولية لعام  172)من  املرتبة 

موؤ�سر يدل على وجود بيئة منا�سبة لغ�سل االأموال يف البالد. وعلى الرغم من جترمي غ�سل االأموال 

منذ عام 2003م، مل يتجاوز عدد احلاالت التي اأحيلت للتحقيق لدى النيابة العامة يف هذا املجال 

.
1
اأكرث من ثالثة حاالت ح�سب اإفادة ال�سلطات، ق�ست املحكمة يف اإحداها بال�سطب

املايل  العمل  جمموعة  مالحظات  على  وبناًء  2003م،  للعام  االأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  اأُ�سدر   

وحدة  اإن�ساء  مبوجبه  مت  حيث  2010م  العام  يف  جديد  قانون  اأُ�سدر  الدولية،  املالية  واملوؤ�س�سات 

التحريات املالية كوحدة م�ستقلة تخت�س بتلقي وحتليل املعلومات اخلا�سة بحاالت اال�ستباه، كما �سمن 

جرائم االإرهاب يف القانون وذلك لالإيفاء باملتطلبات واملعايري الدولية كما غطى اجلوانب واملوؤ�س�سات 

غري املالية )كالعقارات، املراجعني القانونيني، املحامني، منظمات العون االإن�ساين، وغريها(.

باملخدرات: تعترب جتارة املخدرات واملوؤثرات العقلية جتارة حمرمة بح�سب  12. االجتار 
القوانني الو�سعية اأو ال�سرائع الدينية، وعلى الرغم من ذلك فاإن العائد املايل ال�سخم املتح�سل 

بها،  التعامل  من  عالية  مدخوالت  وحت�سيل  بركبها  لاللتحاق  االأفراد  من  بالعديد  يدفع  منها 

ولكنه اليدخل  التجارة دخاًل حقيقياً  املتح�سلة من هذه  االأموال  االأحوال تعترب  وباأي حال من 

�سمن احل�سابات القومية. كما تعترب جرمية منظمة وتنتهج اجلماعية واال�ستمرارية وذات ُبعد 

اجتماعى وترتبط بجرائم غ�سيل االموال والف�ساد. اإذ تعترب هذه اجلرمية اأحد امل�سادر املهمة يف 

جرمية غ�سيل االأموال بهدف اإ�سفاء امل�سروعية على متح�سالت اجلرمية. 

وُتعد جتارة املخدرات من اأكرب امل�سكالت التي تعانيها دول العامل وت�سعى جاهدة ملحاربتها؛ ملا 

لها من اأ�سرار ج�سيمة على النواحي ال�سحية واالجتماعية واالقت�سادية واالأمنية، ومل تعد هذه 

امل�سكلة قا�سرة على نوع واحد من املخدرات اأو على بلد معني اأو طبقة حمددة من املجتمع، بل 

�سملت جميع االأنواع والطبقات، كما ظهرت مركبات عديدة جديدة من املخدرات لها تاأثري وا�سح 

.تقرير التث�سم امل�سرتك مكافحة غ�سل االموال ومتويل االرهاب ال�سودان 2012، �سادر عن جمموعة العمل املايل لل�سرق االو�سط و�سمال افريقيا 
1

�س18،نوفمرب 2012.
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علي اجلهاز الع�سبي والدماغ. ونتيجة للحدود املرتامية وانت�سار الوجود االأجنبي يف ال�سودان، 

انت�سرت ب�سكل ملحوظ هذه التجارة يف االآونة االأخرية.  باالإ�سافة اإىل اأن تهريب املخدرات من 

ويف  كبرية.  مادية  وموارد  تخطيطية  قدرات  لها  منظمة  عاملية  �سبكات  تديره  ال�سودان  خارج 

االآونة االأخرية بداأت حماوالت لت�سنيع املخدرات يف ال�سودان بوا�سطة هذه ال�سبكات، وقد مت 

تفكيك �سبكة ت�سم جن�سيات خمتلفة تدير هذا العمل. كما توجد �سبكات حملية تعمل علىاإدارة 

.
1
الن�ساط غري امل�سروع لزراعة القنب وتهريبه

واأوعية  اأمتعة  داخل  اإخفائها  مثل  جديدة  وو�سيلة  للتهريب،  عدة  وطرق  و�سائل  ت�ستخدم 

امل�سافرين عرب املواين البحرية والربية واجلوية، واأحياناً تلف باجل�سم الداخلي للمهربني. ويف 

االآونة االأخرية بداأ التجار ي�ستخدمون  الن�ساء يف عمليات التهريب، واأحياناً اأخرى يتم اإر�سالها 

عرب املعارف دون علم منهم اأنهم يحملونها يف حقائبهم. ويعد ال�سودان من دول عبور املخدرات 

وب�سفة خا�سة »احلبوب«، حيث يتم اإر�سالها عرب ال�سودان من دول غرب و�سرق اأفريقيا الأ�سواق 

.
2
اخلليج، وكذلك من لبنان وال�سرق االأو�سط

امل�سبوطة  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  ق�سايا  عدد  يف  الطردي  االجتاه  ال�سودان  يف  يالحظ 

اإن هنالك تزايد يف معدالت االجتار باملخدرات يف ال�سودان من  مبعرفة ال�سلطات املعنية، حيث 

خالل الكميات امل�سبوطة مع تنوعها، واإن كانت زيادة عدد امل�سبوطني  يف هذه اجلرائم يدل على 

كفاءة االأجهزة االأمنية يف مكافحة اجلرمية، اإال اأنه وبح�سب معايري االإنرتبول واالأمم املتحدة 

فاإن حجم املتاح من املخدرات للمتعاطني يعادل10% من امل�سبوط منها.كما يالحظ زيادة  كمية 

لداخل  تهريبها  ل�سهولة  يكون  قد  وهذا  الكمية،  حيث  من  ال�سدارة  حتتل  اإذ  املخدرة،  احلبوب 

ال�سودان. داخل  ت�سنيعها  واإمكانية  اأي�ساً  توزيعها  و�سهولة  االأخرى  باالأنواع  مقارنة  البالد 

وات�سح االأخري من خالل �سبط ال�سلطات يف عدة مرات مل�سانع معدة لت�سنيع احلبوب.

13. االجتار باالأ�سلحة والذخائر: بداأت موؤخرًا ظاهرة االجّتار يف ال�سالح بالت�ساعد ب�سكل 
الفت من خالل ال�سبطّيات الكبرية التي قامت بها االأجهزة املخت�سة، لت�سكل اأحد املهددات االأمنية 

واالقت�سادية واالجتماعية نتيجة ت�ساعد اخلالفات  اإىل احلروب واالنفالتات يف بع�س اأطراف 

البالد، مثلما هو احلال بالن�سبة لـ )دارفور( و)جنوب كردفان( و)النيل االأزرق(، ف�ساًل عن عدم 

ال�سيطرة على احلدود ال�سا�سعة، باالإ�سافة اإىل االنفالت االأمني وعدم اال�ستقرار يف كثري من دول 

اجلوار مثل دولة جنوب ال�سودان وليبيا وغريها. بالرغم من وجود قوانني عاملية جترم وتعاقب 

جتارة ال�سالح، اإال اأنها يف ازدهار  حيث تقوم بع�س الدول ببيع ال�سالح للجماعات التي جتمعها 

بها بع�س امل�سالح، واأحياناً مُتنح هذه االأ�سلحة لبع�س املتمردين الذين يناه�سون حكوماتهم، 

وذلك يعترب نوعاً من احلرب اخلفية بني الدول عرب جماعات معار�سة يف كل من الدولتني. ومن 

.منور حمي الدين حممد مدير دائرة العمليات واملكافحة باالدارة العامة ملكافحة املخدرات،وكالة ال�سودان لالنباء ،من�سور علي املوقع االلكرتوين 
1

2016م يونيو  http://gmsudan.sd/ar/index.php بتاريخ 
 املكي حممد املكي مدير االدارة العامة ملكافحة املخدرات 2015 ،حتقيقات �سحيفة املجهر ، من�سور مبوقع ال�سحيفة

.2
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هنا ميكن القول باأن هنالك جهات اأو ع�سابات ا�ستفادت من ال�سراع يف املنطقة برمتها ويف اأطراف 

ال�سودان ب�سفه خا�سة للرتويج ملثل هذه التجارة.

14. جرائم تهريب الب�سر: يرتكز تهريب الب�سر واالجتار فيهم عادة يف الواليات احلدودية، 
وهذا يعني اأنها جرمية عابرة للدول، نظرًا الأن قانون االجتار بالب�سر يف ال�سودان من القوانني 

احلديثة التي �سدرت موؤخرًا، اإذ �سدر يف العام 2014م. 

تعترب جرائم تزوير االأوراق النقدية والرتويج لها من  والتزييف:  التزوير  جرائم   .15
اأحد مكونات االقت�ساد اخلفي، حيث تعترب ك�سباً غري م�سروع يتم بناًء على اآليات ن�سب واحتيال 

اإن هذه اجلرمية  املرتفعة. ومع  الفئة  ذات  النقدية خا�سة  االأوراق  تزوير  احرتافية من خالل 

مت�س العمود الفقري الأي اقت�ساد حول العامل نظرًا لكونها ت�سيب العملة الوطنية للدولة، لكن 

الدول يباع الدوالر املزور  اأغلب دول العامل وبدرجات متفاوتة، ويف بع�س  التزوير موجود يف 

جنباً اإىل جنب مع الدوالر العادي غري املزور، اإ�سافًة اإىل اأن امل�سرتي الذي يقوم ب�سراء الدوالر 

يعلم ذلك.وهنالك درجات للتزوير اأجملها يف التزوير العايل الذي ال ميكن ك�سفه اإال باأجهزة دقيقة 

بجانب وجود تزوير متدين ميكن ك�سفه باللم�س. وتتم عمليات التزوير من خالل ماكينات الت�سوير 

ي�ستورد معظمها من خارج  والتي  التزوير  يتم عربها عمليات  التي  االأوراق  واحلوا�سيب حتى 

ال�سودان،ومعظم الذين يحرتفون هذه اجلرمية من خارج ال�سودان بخا�سة الدول االإفريقية.

تكمن اأ�سرار عمليات التزوير يف زيادة الكتلة النقدية يف ال�سوق والتي يتم �سخها يف ال�سوق يف 

االأ�سل بناًء على ح�سابات معينة مبنية على العر�س والطلب للنقود، ويف حالة الزيادة يف الكتلة 

النقدية ب�سبب التزوير، يعني ذلك نقود كثرية مقابل �سلع قليلة مما يوؤدي اإىل ارتفاع االأ�سعار، 

وبالتايل ت�سرر املواطن ب�سبب االرتفاع. باالإ�سافة اإىل اأن جرمية التزوير تكون جرمية اأكرب يف 

حالة اأن يكون املزور من خارج البالد ويقوم بتحويل العملة اإىل دوالرات مما يزيد ال�سغط على 

الدوالر والعمالت االأجنبية االأخرى التي توؤدي بدورها اإىل اختالل ميزان املدفوعات. ويتم حتويل 

هذه املبالغ اإىل اخلارج يف �سكل عمالت حرة.

ولتجنيب االقت�ساد عمليات تزوير العمالت، البد من االآتي:

	•اأهمية خلق رقابة ل�سيقة خا�سة على االأجانب واحل�سابات البنكية وكل التعامالت املختلفة.

بالتجارب  واال�ستعانة  التزوير  ومنع  والتزوير  االأموال  غ�سيل  واأ�ساليب  �سبل  	•الك�سف عن 

العاملية يف مكافحة التزوير.

	•الك�سف عن التزوير ودعم ماكينات عد النقود التي تك�سف التزوير وتوعية املواطن باأ�ساليب 

التزوير املختلفة. 

. •	1
�سرورة اإحكام الرقابة على االأموال اخلارجة عن طريق احلدود الربية 

الغ�س التجاري: اأ�سبح الغ�س التجاري ظاهرة عاملية وا�سعة االنت�سار، ومن ال�سروري الت�سدي 

.عبد العظيم املهل ر�ستطالع �سحفي ملروة كمال عن تزوير العملة مهدد لالقت�ساد وزيادة الكتلة النقديه2015 �سحيفة ال�سيحه ال�سودانيه من�سورة 
1

 http://www.assayha.net علي املوقع االلكرتوين لل�سحيفه علي ال�سبكة العنكبوتيه   ،من�سور علي املوقع االلكرتوين
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لهذه الظاهرة والعمل على حماربتها من اأجل حماية املجتمعات واملحافظة على متانة االقت�ساد 

اأن  واأو�سحت  القوانني،  منظومة  وتخرتق  العامل  يف  كثريًا  ت�ستفحل  الظاهرة  بداأت  الوطني. 

عملية تقليد املنتجات باتت متثل م�سكلة خطرية و�سريعة النمو، و�سميت بجرمية القرن احلادي 

والع�سرين ملا لها من اأبعاد خمتلفة على جميع االأ�سعدة �سواء االقت�سادية اأو ال�سيا�سية اأو حتى 

االأمنية. ويعرف الغ�س التجاري اأنه حماولة التدلي�س على امل�ستهلك وت�سليله باإخفاء املعلومات 

الكافية عن ال�سلعة التي ميلكها املنِتج والتي متاثل وت�سابه ال�سلع اجليدة من حيث ال�سكل ولكنها 

�سلع رديئة عدمية اجلودة. يخفي املنتج( البائع( املعلومات املطلوبة عن امل�ستهلك )امل�سرتي( 

ويعر�سها على اأنها ت�ساهي ال�سلعة ذات النوعية اجليدة. يف ال�سودان جند االنفتاح على اأ�سواق 

العامل اخلارجي وقيام التجارة واال�سترياد بكميات كبرية من دول ال تفر�س قيودًا حلماية امللكية 

�سلع  باإنتاج  حمليون  منتجون  يقوم  فيما  ال�سعبية،  ال�سني  جمهورية  مثل  التجارية  والعالمات 

مت�سابهة يف �سكلها وعالماتها التجارية مع بع�س ال�سلع امل�سهورة وذات القيمة ال�سوقية املرتفعة، 

ويعد ذلك اأحد اأهم اأ�سباب غرق االأ�سواق بال�سلع املغ�سو�سة واملقلدة.

ال�سودان: يف  اخلفي  االقت�ساد  اأ�سباب   2-2
تعترب ظاهرة االقت�ساد غري الر�سمي )اخلفي( ظاهرة معقدة االأ�سباب وتتعدد اأ�سباب وجودها. 

ومن اأبرز تلك االأ�سباب تدين م�ستويات التعليم و�سعف االأداء االقت�سادي. وميكن التعر�س لها 

بالتف�سيل من خالل االآتي:

املحلي  الناجت  منو  معدل  انخفا�س  خالل  من  ال�سودان  يف  االقت�سادي  االأداء  �سعف  1.ينعك�س 
وارتفاع  املعي�سة  م�ستويات  يف  تدين  عليه  انعك�س  مما  2011م   عام  يف    2.8% اإىل  االإجمايل 

.
1
معدالت الفقر والذي بدوره يوفر تربة خ�سبة لنمو االقت�ساد غري الر�سمي

الثمانينيات  اأوائل  وحتى  ال�سبعينيات  يف  ال�سودان  واليات  �سرب  الذي  والت�سحر  2.اجلفاف 
من  جمموعة  ظهرت  وبالتايل  اخلرطوم.  والية  اإىل  للمواطنني  كبري  نزوح  من  تبعه  وما 

اإزدياد  اإىل  النازحة،باالإ�سافة  االأ�سر  لهذه  ال�سرورية  االحتياجات  توفر  عدم  اأهمها  االإ�سكاليات 

حدة الفقر وعدم مقدرة اأرباب االأ�سر على ممار�سة املهن احل�سرية مما جعل االأ�سر تعتمد على 

املراأة يف توفري احتياجات املعي�سة.

3.النزاع امل�سلح يف غرب ال�سودان وجنوب كردفان والنيل االأزرق وفقدان رب االأ�سرة زاد من 
.
2
تفاقم الظاهرة باالإ�سافة اإىل حاالت الطالق والهجر

عمل  عن  البحث  على  بهما  العاملني  ي�سجع  مما  واخلا�س  العام  القطاعني  يف  االأجور  4.تدين 
اإ�سايف غالباً ما يكون �سمن اإطار االقت�ساد غري الر�سمي.

ن�سرين عثمان 2016 م�سدر �سابق �س97
.1

.هاجر الزبري عبد املجيد 2013 ،عوامل انت�سار القطاع االقت�سادي غري املنظم ودور املجتمع يف تنميته ورقة مقدمة بور�سة احلمايه االجتماعيه 
2

للعاملني يف القطاع غري املنظم ،منظمة العمل العربيه ، اخلرطوم ،�س9،10
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اإ�سايف. دخل  عن  للبحث  اأي�ساً  يوؤدي  مما  عموماً  واخلدمات  املعي�سة  تكاليف  5.ارتفاع 
وتكاليف  و�سرائب  حكومية  ر�سوم  وجود  لعدم  نظرًا  اخلفي  االقت�ساد  يف  الدخل  6.ارتفاع 

ت�سغيل منخف�سة وغريها.

من  والب�سر  ال�سلع   تهريب  يف  كبري  بقدر  ت�ساعد  والتي  اجلوار  دول  مع  املفتوحة  احلدود   .7
واإىل ال�سودان. 

8.ارتفاع معدالت البطالة: بدون �سك فاإن للبطالة دور مهم يف منو االقت�ساد اخلفي،هذا باعتبار 
اخلفي  االقت�ساد  اأن�سطة  يف  امل�ساركة  اإىل  العمل  عن  بالعاطلني  يوؤدي  قد  اجتماعي  عامل  اأنها 

بهدف اإ�سباع حاجاتهم واحل�سول على ما اأمكن من االأموال لتح�سني ظروفهم املعي�سية. ويف واقع 

الر�سمية.ومع  االإح�سائيات  )%19.5( وفق  بلغت  قدارتفعت حتى  البطالة  اأن  ال�سودان جند 

ارتفاع لتكاليف املعي�سة ال�سك اأن معظم العاطلني عن العمل حتولوا اإىل العمل يف االقت�ساد اخلفي 

مما ي�سهم يف زيادة معدالته.

بكثري  مقارنة  ال�سودان منخف�سة  ال�سرائب يف  ن�سبة  اأن  من  الرغم  ال�سرائب: على  9. معدالت 
من الدول لكن ال�سك اأنها اإحدى اأ�سباب االنتقال من االقت�ساد الر�سمي اإىل االقت�ساد اخلفي)غري 

الر�سمي(، اإذ تبلغ ن�سبة ال�سريبة على دخل ال�سركات )وت�سمى ب�سريبة االأرباح التجارية( يف 

على  الدخل  �سريبة  ارتفعت  بينما   .15% واخلدمات   10% ال�سناعة   ،0% الزراعة  قطاع 

االأ�سهم  اأرباح  والتخ�سع   .35% والنفط    30% والتعدين   30% اإىل   15% من  البنوك 

االأرباح  على  الراأ�سمالية  االأرباح  �سرائب  االأخرى  املبا�سرة  ال�سرائب  ت�سمل  بينما  لل�سريبة. 

املجنية داخل البالد، �سريبة االإيجار، و�سريبة التنمية االجتماعية. حيث تنطبق عليها االإعفاءات 

خا�سة مبوجب قانون اال�ستثمار ل�سنة 2013م، ومن اأنواع ال�سرائب االأخرى طوابع الواردات، 

و�سرائب التحويل، و�سرائب العقارات، والزكاة يف حال كانت ال�سركة مملوكة مل�ساهمني م�سلمني 

%17 وتعفى منها  بـ%2.5 من راأ�س املال العامل  تبلغ ن�سبة �سريبة القيمة امل�سافة  وتقدر 

العديد من ال�سناعات. جتنيها احلكومة االحتادية ويذهب%40 منها للواليات.وتفر�س �سريبة 

القيمة امل�سافة على ال�سلع واخلدمات التي يوردها االأ�سخا�س اخلا�سعون لل�سريبة يف البالد، 

وكذلك على ال�سلع واخلدمات الواردة لل�سودان وترتفع الن�سبة اإىل %30 لالت�ساالت ال�سلكية 

واخلدمات  الزراعية  االأن�سطة  من  اإعتيادية  غري  وا�سعة  جمموعة  منها  وتعفى  والال�سلكية، 

والكيماويات،  االأ�سمدة  و�سادرات  والتعليم،  وال�سحة،  واال�ستئجار،  والتاأمني،  امل�سرفية 

.
1
واالأدوية، والكهرباء، واملياه، والتعدين مبا فيه الذهب، وال�سادرات املتعلقة باال�ستثمار

ال�سك اأن تخفي�س ال�سريبة ال يق�سي على االقت�ساد اخلفي، اإذ اأن املتعاملني به يتمتعون مبعدل 

�سريبة ي�ساوى �سفرًا .وبالتايل فاإن تخفي�س معدل ال�سريبة بعدة نقاط لي�س من املحتمل اأن يوؤثر 

على رغبة هوؤالء االأفراد يف اإظهار دخولهم احلقيقية ودفع ال�سريبة املطلوبة، لكنه ميكن اأن يقلل 

.ا�ستعرا�س �سياية اال�ستثمار يف ال�سودان 2015 ورقة مقدمة ملوؤمتر االمم املتحدة للتجارة واال�ستثمار) االوتنكاد ( �س20،21
1
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من دخول املزيد من االأفراد اإىل االقت�ساد اخلفي.

احلكومية  والبريوقراطية  والقيود  التعقيدات  ُتعد  احلكومية:  والبريوقراطية  التعقيدات 

اخلفي،  االقت�ساد  ظاهرة  ن�سوء  عوامل  اإحدى  االقت�سادي  الن�ساط  ممار�سة  على  املفرو�سة 

اأن ت�سجع  �ساأنها  االأن�سطة االقت�سادية ب�سكل عام من  القيود احلكومية على  فاملغاالة يف فر�س 

التحايل والبحث عن ثغرات بهدف احل�سول على ميزات تناف�سية عن  االأفراد وال�سركات على 

طريق جتنب هذه القيود وممار�سة اأن�سطة خفية يتم من خالل حتقيق دخول غري اعتيادية. ومن 

التعقيدات اأي�ساً ارتفاع تكلفة املعامالت وطول الفرتة التي يجب اأن  يق�سيها امل�ستثمر يف الرتدد 

على نوافذ موظفي احلكومة للح�سول على رخ�سة مزاولة العمل اأو ت�سجيل ال�سركة يف ال�سجالت 

احلكومية، جدول )1-2(. 
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ال�سودان : يف  اخلفي  االقت�ساد  حجم   3-2
ال�سودان يف  اخلفي  االقت�ساد  حجم  قيا�ص    1-3-2

مقدمة:
يعد تقدير حجم االقت�ساد اخلفي الأي دولة بدقة من االأمور التي ي�سعب القيام بها، وترجع تلك 

ال�سعوبة باالأ�سا�س للعديد من العوامل اأهمها �سعوبة القيا�س الكمي الأن�سطة اقت�سادية تعمل يف 

الظل بعيدًا عن ال�سجالت الر�سمية للدولة.  ومن املهم التاأكيد على اأنه ال توجد طريقة مثلى لتقدير 

حجم االقت�ساد الر�سمي للدولة �سواء على م�ستوى االقت�ساد الكلي اأو قطاع حمدد من القطاعات 

االنتاجية، وميكن حتديد اأهم الطرق واملناهج امل�ستخدمة يف تقدير حجم االقت�ساد غري الر�سمي 

�سواء على م�ستوى اقت�ساد الدولة اأو م�ستوى قطاع انتاجي معني يف جدول )2-2(. 

وبالن�سبة لل�سودان تعترب ظاهرة االقت�ساد اخلفي من الظواهر املت�سابكة واملعقدة والتي ي�سعب 

قيا�سها وتف�سريها مبوؤ�سرات كمية حمددة دون اللجوء ملنهجيات علمية تنا�سب احلالة ال�سودانية 

حتديد  حماولة  هو  اخلفي  االقت�ساد  حجم  بقيا�س  واملق�سود  ال�ساأن،  هذا  يف  املتاحة  والبيانات 

التي تتم مزاولتها، ومن ثم حتديد  التقريبية للدخول املتحققة من تلك االأن�سطة اخلفية  القيمة 

م�ساهمة االقت�ساد اخلفي يف الناجت املحلي االإجمايل. 

وتكمن �سعوبة تقدير االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان كونه معربًا عن القيمة امل�سافة التي تقدمها 

االقت�ساد  داخل  القومية  احل�سابات  منظومة  يف  املدرجة  غري  االقت�سادية  االأن�سطة  من  العديد 

ال�سوداين، حيث تتعدد مدخالت هذا القطاع داخل حلقة كبرية ومتعددة من االأن�سطة االقت�سادية 

االقت�ساد اجلزئي  م�ستوى  اأخرى على  مرة  توزيعها  اإعادة  تتم  قيمة م�سافة  عنها  ينتج  والتي 

يف  الإدراجها  امل�سافة  القيم  تلك  جتميع  يتم  اأن  دون  فردية  عمل  ومن�ساآت  عمالة  من  ي�سمله  مبا 

احل�سابات القومية لالقت�ساد الكلي للبالد.

ال�سودان: يف  اخلفي  االقت�ساد  حجم  تقدير  واأ�سلوب  منهجية   .2
مت ا�ستخدم املنهج التحليلي الو�سفي واال�ستنباطي واال�ستقرائي يف �سرح املوؤ�سرات واملتغريات 

املتعلقة بظاهرة االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان، حيث مت االعتماد على م�سادر ومراجع خمتلفة 

عن  ال�سادرة  البيانات  وكذلك  املختلفة،  اجلهات  عن  ال�سادرة  والدرا�سات  التقارير  بع�س  من 

االإ�سارة  اأو املحلية، حيث متت  الدولية منها  الدرا�سة �سواء  بالظاهرة مو�سع  املعنية  اجلهات 

لتلك امل�سادر كل يف مو�سعه، كما مت االعتماد على بع�س االأ�ساليب العلمية يف جمال االقت�ساد 

ومنهجياتها  واالختبارات  االأ�ساليب  لتلك  االإ�سارة  االح�سائية،ومتت  واالختبارات  القيا�سي 

العلمية كل يف مو�سعه. 

وباالإ�سارة للمنهجيات العلمية املو�سحة باجلدول   )2-2(، مت تقدير حجم االقت�ساد اخلفي يف 
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ال�سودان من خالل طريقة تقدير حجم الطلب على النقود والتي تعد من اأ�سهر الطرق العلمية التي 

تقدير  العلمية، حيث مت  والبحوث  الدرا�سات  للدول يف  االقت�ساد اخلفي  لقيا�س حجم  ت�ستخدم 

بناء منوذج الطلب على النقود يف ال�سودان للفرتة 2001-2017 وذلك  لتقدير حجم االقت�ساد 

اخلفي. وتتلخ�س اأهم  فر�سيات هذا النموذج يف االآتي: 

•وجود عالقة طردية بني حجم االقت�ساد اخلفي يف الدولة وبني الطلب على العملة، حيث اإن  	

معظم معامالت االقت�ساد اخلفي تتم با�ستخدام النقود ال�سائلة. 

ثم ميكن  النقود، ومن  الطلب على  زيادة  اإىل  بال�سرورة  توؤدي  االقت�ساد اخلفي  اأن�سطة  •اإن  	

ا�ستنتاج وجود عالقة طردية بني ارتفاع معدل ال�سرائب وحجم االقت�ساد اخلفي يف الدولة. 

املُ�ستخدم يف تقدير حجم االقت�ساد اخلفي  القيا�سي  النموذج  ال�سرائب يف  اإن تغري معدل   • 	

يوؤثر على تقدير كمية النقود ال�سائلة املرتبطة بوجود ظاهرة االقت�ساد اخلفي يف الدولة، 

ومن هذا املنطلق ميكن تقدير حجم االقت�ساد اخلفي. 

•ت�ساوي �سرعة دوران النقود يف كل من االقت�ساد اخلفي واالقت�ساد الر�سمي للدولة.  	

) • 	M1( ولي�س مبعناها ال�سيق )M2( يتم ا�ستخدام عر�س النقود مبعناها الوا�سع

ال�سائلة وم�ستوى ال�سرائب  النقود  •ويف هذه املنهجية يتم اختبار العالقة بني الطلب على  	

النقود مبعناها  اإىل عر�س  ال�سائلة  النقود  ن�سبة  ا�ستخدام  ب�سورة عميقة، وذلك من خالل 

الوا�سع  )M2(، حيث اأن هذا املعدل يتاأثر مبجموعتني من العوامل هما العوامل القانونية 

والعوامل غري القانونية. 

•وباال�ستناد اإىل االفرتا�سات ال�سابقة واإىل الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال، من املُقرتح اأن  	

تكون معادلة االنحدار االأ�سا�سية للطلب على العملة كما يلي: 

Ln)C C /M2(t=β0+β1Ln)1+T/Y(t+β2Ln)W/Y(t+β3Ln)R(

t+β4Ln)GDP(PC + β5 )DE(t+ β6 D1+ €t
حيث اإن :

الطبيعي.  اللوغاريتم  اإىل  ت�سري   :  •	Ln
( : ن�سبة النقود املتداولة خارج النظام امل�سريف اإىل عر�س النقود. •	C C /M2(

)T/Y(t	• : ن�سبة ال�سرائب اإىل الناجت املحلي االإجمايل لل�سودان((

)W/Y( t	• : ن�سبة االأجور واملرتبات اإىل الناجت املحلي االإجمايل لل�سودان.

.) النقدي  االدخار  تكاليف  حل�سر   ( االدخارية  الودائع  على  الفائدة  �سعر   :  •	R
: ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل. •	GDP(PC(

: الفرق بني ال�سعر الر�سمي و�سعر ال�سوق ال�سوداء للجنيه ال�سوداين اأمام الدوالر.  •	DE(t(
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ال�سمال  عن  اجلنوب  بانف�سال  ال�سوداين  االقت�ساد  تاأثر  عن  يعرب  وهمي  متغري   : •	D1
ياأخذ القيمة )0( لفرتة ماقبل االنق�سام، والقيمة )1( لفرتة ما بعد االنق�سام. 

الع�سوائي.  اخلطاأ  حجم    •	t€
الزمن. عن  معرب  متغري   •	t

Β1>0، β2>0، β3<0، β4>0  :مع مراعاة اأن

جدول )2-2(:  بع�س الطرق املتبعة لتقدير حجم االقت�ساد غري الر�سمي
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االإ�سارات املتوقعة :
منوذج  )وهو  ال�سودان  يف  اخلفي  االقت�ساد  حجم  لتقدير  امل�ستخدم  النموذج  تو�سيف  يتطلب 

الطلب على النقود( التعرف على االأبعاد املختلفة لظاهرة االقت�ساد اخلفي وطبيعتها واختيار 

املتغريات املف�سرة لها واملوؤثرة عليها ب�سورة تتفق مع املنطق االقت�سادي والتعرف بدقة على 

طبيعة تاأثري تلك املتغريات املف�سرة على املتغري التابع املتمثل يف ن�سبة النقود املتداولة خارج 

النظام امل�سريف اإىل عر�س النقود. وا�ستنادًا اإىل قواعد النظريات االقت�سادية، من املتوقع اأن تكون 

هناك عالقات متداخلة ومتباينة االأثر بني متغريات النموذج وبع�سها البع�س. فمن املتوقع اأن 

يكون تاأثري املتغريات امل�ستقلة متباينة على املتغري التابع الذي يعرب عن االقت�ساد اخلفي وفق 

االأدبيات االقت�سادية. ويو�سح جدول )2-3(   املالمح العامة لتلك التاأثريات.  

جدول  )2-3( :االإ�سارات املتوقعة بني املتغريات امل�ستقلة يف منوذج الطلب على العملة واملتغري 

التابع وتف�سريها
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تعريف و�سرح متغريات النموذج القيا�سي :
من االأهمية مبكان �سرح وتف�سري مكونات ومتغريات النموذج القيا�سي املُ�ستخدم يف تقدير حجم 

بع�سها  مع  والتفاعل  املتغريات  تلك  من  لال�ستفادة  متهيدًا  وذلك  ال�سودان،  يف  اخلفي  االقت�ساد 

االقت�ساد  لظاهرة  ال�سلبية  التداعيات  ملواجهة  املنا�سبة  واالآليات  ال�سيا�سات  و�سع  يف  البع�س 

النموذج  متغريات  ل�سرح  العامة  املالمح  وتف�سري  �سرح    )4-2( جدول  ويو�سح  اخلفي. 

القيا�سي. 
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جدول )2-4(: املالمح العامة ملتغريات منوذج الطلب على النقود يف ال�سودان للفرتة 2001-

2017
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اآلية عمل النموذج : 
ال�سودان با�ستخدام طريقة الطلب  النموذج امل�ستخدم يف قيا�س حجم االقت�ساد اخلفي يف  يقوم 

على النقود على فر�سية اأ�سا�سية وهي اأن العامل الرئي�سي املحرك لالقت�ساد اخلفي يف ال�سودان 

هو التهرب ال�سريبي. 

وبناًء على تلك االفرتا�سية االأ�سا�سية يتم بناء وعمل النموذج وفق اخلطوات التالية: 

تقديرين  وفق   )CC( امل�سريف  النظام  خارج  املتداولة  النقود  قيمة  متغري  حتديد  يتم  اأواًل: 

كالتايل: 

التقدير االأول : عندما يكون املتغري ال�سريبي يف ال�سودان م�ساوياً لل�سفر. 

التقدير الثاين : عندما يكون املتغري ال�سريبي يف ال�سودان ال ي�ساوي �سفرًا. 

ثانياً: اإيجاد قيمة متغري النقود غري امل�سروعة التي مل تكن ُتطلب لوال وجود ال�سرائب من خالل 
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املقارنة بني النقود املتداولة خارج النظام امل�سريف ال�سوداين يف حالة وجود ال�سرائب وبافرتا�س 

عدم وجود �سرائب. 

اأن  وباعتبار  مت�ساوية،  الر�سمي واخلفي  االقت�سادين  النقود يف  دوران  �سرعة  اأن  بفر�س  ثالثاً: 

النقود  على كمية عر�س  اال�سمي مق�سوماً  االإجمايل  املحلي  الناجت  ت�ساوي  النقود  �سرعة دوران 

مبعناها الوا�سع، يتم اإيجاد قيمة الدخل اخلفي من خالل حا�سل �سرب النقود غري امل�سروعة يف 

�سرعة دوران النقود. 

الدخل اخلفي  الر�سمي من خالل ق�سمة قيمة  اإىل االقت�ساد  اإيجاد ن�سبة االقت�ساد اخلفي  رابعاً: 

مئوية  ن�سبة  اإىل  وحتويلها  االإجمايل،  املحلي  الناجت  على  ال�سابقة  اخلطوة  من  عليه  املتح�سل 

ب�سرب حا�سل الق�سمة يف مائة. 

وميكن تو�سيح اآلية عمل النموذج ب�سكل مب�سط يف ال�سكل )1-2(. 

�سكل )2-1(  اآلية عمل النموذج امل�ستخدم يف تقدير حجم االقت�ساد اخلفي بال�سودان
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ت�سكني ال�سال�سل الزمنية ملتغريات النموذج : 
تتطلب عملية بناء النموذج القيا�سي امل�ستخدم يف تقدير حجم ظاهرة االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان 

)منوذج الطلب على النقود( و�سف ال�سال�سل الزمنية للمتغريات املف�سرة للنموذج بدقة، واختبار 

�سكونها وا�ستقرارها قبل عملية التقدير وحتديد حجم االقت�ساد اخلفي بال�سودان، وذلك للح�سول 

على نتائج تقدير غري متحيزة حلجم االقت�ساد اخلفي بال�سودان، وحتقيق م�ستوى مقبول من 

حلجم  والتنبوؤ  التقدير  دقة  حتقيق  يف  ي�ساهم  مما  النموذج،  لنتائج  االإح�سائية  املعنوية  حيث 

االقت�ساد اخلفي بال�سودان با�ستخدام النموذج. خا�سة واأن تلك الظاهرة من الظواهر التي تت�سم 

واالأمنية  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االقت�سادية  املتغريات  من  العديد  مع  االأثر  وت�سابك  بتنوع 

الزمنية ملتغريات  ال�سال�سل  ت�سكني  اأهمية  التقدير ويزيد من  يزيد من �سعوبة  ال�سودان مما  يف 

النموذج )منوذج الطلب على النقود( ملحاولة التقدير بدقة قدر االإمكان. 

ومن االأهمية مبكان التاأكيد على اأنه يف اإطار حتقيق مزيد من دقة التقدير للنموذج يف الدرا�سة مت 

حتويل البيانات من بيانات �سنوية اإىل بيانات ربع �سنوية يف وجود اجتاه عام با�ستخدام برنامج 

EViews وذلك بهدف زيادة عدد امل�ساهدات يف ال�سل�سلة الزمنية وزيادة عدد درجات احلرية 
ومن ثم زيادة دقة نتائج النموذج. 

 )Unit Root Test( اختبارات جذر الوحدة

ي�ستخدم اختبار جذر الوحدة لتحديد مدى �سكون البيانات اخلا�سة بال�سال�سل الزمنية ملتغريات 

ميكن  ال  حيث  الزمنية،  ال�سل�سلة  �سكون  معها  يتحقق  التي  الفروق  م�ستوى  وحتديد  النموذج، 

البيانات  م�سكلة  وتكمن  �سكونها،  عدم  ظل  يف  الزمنية  لل�سل�سلة  امل�ستقبلية  للقيم  الدقيق  التنبوؤ 

 Spurious( الزائف  االنحدار  م�ساكل  وجود  يف  االقت�سادية  الظواهر  يف  ال�ساكنة  غري 

.
)Spuriou Correlation( .    

)42(
الزائف  االرتباط  م�ساكل  اأو   )Regression

ورغم تعدد اختبارات جذر الوحدة، اإال اأن الدرا�سة ت�ستخدم اختبار ديكي فوللر املو�سع، وميكن 

 .
)43( 

درا�سة اختبار ديكي- فوللر من خالل املعادلة االآتية
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الفر�ض البديل: يتمثل الفر�س البديل يف اختبار ديكي- فوللر املو�سع يف وجود �سل�سلة زمنية 

�ساكنة يف متغريات النموذج اأي عدم وجود جذر للوحدة يف مفردات ال�سل�سلة الزمنية ويتم قبول 

القيمة  من  اأكرب  املو�سع  فوللر  ديكى  اختبار  من  املح�سوبة  القيمة  تكون  عندما  البديل  الفر�س 

اجلدولية التي تظهر مع نتائج االختبار، ويف هذه احلالة تكون ال�سل�سلة �ساكنة. 

وبناًء على ذلك مت اختبار �سفة �سكون ال�سال�سل الزمنية با�ستخدام �سيغة اختبار ديكي- فوللر 

املو�سع ملتغريات منوذج الطلب على النقود امل�ستخدم يف قيا�س حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان 

للفرتة 2001-2017،  وذلك عند م�ستواها االأ�سلي )Level( وعند الفروق االأوىل والثانية 

والفروق  اللوغاريتمية  ال�سيغة  اأخذ  طريق  عن   )Firstand Second Difference(

اأن  يتبني  حيث   )5-2( جدول  يف  االختبار  هذا  نتائج  اأهم  ومتثلت  بدون.  اأو  واجتاه  وبقاطع 

متغريات النموذج كانت غري �ساكنة يف �سورتها االأ�سلية والواردة من امل�سدر �سواء عند امل�ستوى 

االحتمايل 0.01، اأو حتى امل�ستوى االحتمايل 0.05، كما تبني عدم ا�ستقرار متغريات النموذج 

بعد اأخذ اللوغاريثم  والفرق االأول )با�ستثناء متغري ن�سبة ال�سرائب اإىل الناجت املحلي االإجمايل 

والذي ا�ستقر بعد اأخذ  اللوغاريثم  الطبيعي والفرق االأول عند امل�ستوى االحتمايل 0.01. 

ومن هذا املنطلق فقد ا�ستقرت بيانات ال�سل�سلة الزمنية ملتغريات النموذج بعد اأخذ اللوغاريتم 

الطبيعي والفرق الثاين ملتغريات النموذج عند امل�ستوى االحتمايل 0.01. 

جدول  )2-5(: نتائج اختبار ديكي- فوللر املو�سع ملتغريات منوذج الطلب على العملة امل�ستخدم 

يف قيا�س حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان للفرتة 2017-2001

امل�سدر: التحليل االإح�سائي الختبار ديكي- فوللر املو�سع للبيانات يف اجلدول رقم )2-8( بامللحق با�ستخدام 

  .EViews برنامج
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للنموذج : االنحدار  دالة  تقدير   .7
يهتم منوذج االنحدار املتعدد بدرا�سة اأثر جمموعة من املتغريات امل�ستقلة على متغري تابع واحد، 

ويف تلك احلالة يتم تقدير منوذج الطلب على النقود من خالل تقدير اأثر املتغريات املف�سرة التي 

مت اختبارها وتاأثريها على املتغري التابع املتمثل يف ن�سبة النقود املتداولة خارج النظام امل�سريف 

لتقدير  املنا�سب  القيا�سي  االأ�سلوب  اختيار  على  العمل  مبكان  االأهمية  ومن  النقود.  عر�س  اإىل 

ال�سغرى  املربعات  طريقة  على  باالعتماد  النموذج  تقدير  مت  حيث  النقود،  على  الطلب  منوذج 

والتي تتطلب وجود جمموعة من ال�سروط اأهمها عدم وجود ارتباط ذاتي بني متغريات الدرا�سة 

وكذلك التوزيع الطبيعي للخطاأ الع�سوائي وغريها من الفر�سيات التي ت�ساهم يف التقدير ال�سليم 

االعتماد  مدى  حتدد  التي  املهمة  االختبارات  اأحد  من  وات�سون  ديربن  اختبار  ويعد  للنموذج. 

 ،SpSS القيا�سي على برنامج  اإجراء التحليل  على تلك الطريقة يف تقدير النموذج. ومن خالل 

لتقدير  ال�سغرى  املربعات  طريقة  يف  وات�سون  ديربن  قيمة  بلغت  اأنه   )6-2( جدول  من  يتبني 

منوذج الطلب على العملة حوايل DW=1.99( 1.99( وهي قيمة حم�سوبة اأعلى من القيمة 

، واأكرب من القيمة اجلدولية   0.05 البالغة )dL= 1.21( عند امل�ستوى االحتمايل  اجلدولية 

البالغة )dU= 1.69( عند امل�ستوى االحتمايل 0.01 ولذلك ميكن من خالل تلك القيمة التاأكيد 

على عدم وجود م�سكلة االرتباط الذاتي )Autocorrelation( يف متغريات النموذج ومن 

الطلب على  تقدير منوذج  )ols( يف  العادية  ال�سغرى  املربعات  االعتماد على طريقة  ثم ميكن 

النقود لتقدير حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان للفرتة 2017-2001. 

ال�سودان  يف  النقود  على  الطلب  منوذج  لتقدير  وات�سون  ديربن  اختبار  نتائج   :)6-2( جدول 

للفرتة 2001-2017 بطريقة املربعات ال�سغرى العادية 

با�ستخدام  بامللحق   )5-2( اجلدول  يف  للبيانات  وات�سون  ديربن  الختبار  االح�سائي  التحليل   : امل�سدر      

SpSS برنامج
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ومن خالل تقدير منوذج الطلب على النقود يف ال�سودان خالل الفرتة 2001-2017 تبني من 

اجلدولني  )2-7( ، و)2-8( عدة نتائج من اأهمها االآتي: 

بلغت قيمة )F( للنموذج املُقدر ككل حوايل 9.52	• وهي قيمة معنوية اإح�سائياً عن امل�ستوى 

االحتمايل 0.01، مما يعني جودة النموذج من الناحية االإح�سائية واإمكانية االعتماد على 

النتائج املُقدرة يف تقدير حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان. 

يف  املوجودة  امل�ستقلة  املتغريات  اأن  اأي   •	0.71 حوايل   )R2( التحديد  معامل  قيمة  بلغت 

واأن  ال�سودان،  االقت�ساد اخلفي يف  %71 من ظاهرة  م�سوؤولة عن حوايل  املقدر  النموذج 

غري  اأخرى  لعوامل  راجع  ال�سودان  يف  اخلفي  االقت�ساد  ظاهرة  اأ�سباب  من   29% حوايل 

مدرجة يف النموذج. وقد يعزى ذلك الأن ظاهرة االقت�ساد اخلفي يف دولة مثل ال�سودان توؤثر 

عليها عوامل متداخلة ومتباينة وكثرية منها ما هو اجتماعي ومنها ما هو اقت�سادي، حتى 

اإن بع�س الظروف االأمنية وال�سيا�سية توؤثر فيها ب�سكل غري مبا�سر. 

	•وجود عالقة طردية بني حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان وبني ن�سبة ال�سرائب اإىل الناجت 

املحلي االإجمايل خالل فرتة الدرا�سة )مبا يتفق مع فر�سيات النموذج ومع مبادئ النظرية 

االقت�سادية( وهذه العالقة ذات اأثر معنوي اإح�سائي عند امل�ستوى االحتمايل 0.05، وهو 

ما يوؤكد الفر�س االأ�سا�سي للنموذج باأن العامل الرئي�سي املحرك لالقت�ساد اخلفي يف ال�سودان 

هو التهرب ال�سريبي. 

	•وجود عالقة طردية بني حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان وبني ن�سبة االأجور واملرتبات 

اإىل الناجت املحلي االإجمايل لل�سودان خالل فرتة الدرا�سة )مبا يتفق مع فر�سيات النموذج 

امل�ستوى  اإح�سائي عند  اأثر معنوي  العالقة ذات  النظرية االقت�سادية( وهذه  ومع مبادئ 

االحتمايل 0.01 ، وقد ي�سري ذلك اإىل اأن االأجور الر�سمية يف ال�سودان غالباً ال تعرب عن الدخل 

وال�سعوبات  الت�سخم  ومعدالت  االأ�سعار  الرتفاع  نظرًا  ال�سودانيني  للمواطنني  احلقيقي 

االقت�سادية التي جتعل املواطنيني يبحثون عن م�سادر دخل اأخرى وغالباً ما يكون ذلك من 

خالل اأن�سطة االقت�ساد اخلفي. 

الناجت  الفرد من  ال�سودان وبني ن�سيب  	•وجود عالقة طردية بني حجم االقت�ساد اخلفي يف 

املحلي االإجمايل لل�سودان خالل فرتة الدرا�سة )مبا يتفق مع فر�سيات النموذج ومع مبادئ 

النظرية االقت�سادية( وهذه العالقة ذات اأثر معنوي اإح�سائي عند امل�ستوى االحتمايل 0.01 

املحلي  الناجت  من  ن�سيبهم  زيادة  عن  الناجمة  لالأفراد  الدخل  زيادة  اأن  اإىل  ي�سري  ما  وهو 

االإجمايل ت�ساهم يف ت�سجيع االأفراد للقيام بالعديد من االأن�سطة االقت�سادية واال�ستهالكية، 

ومن ثم ي�ساهم ذلك يف زيادة اأن�سطة االقت�ساد اخلفي. 

	•عدم ثبوت املعنوية االإح�سائية ملتغري �سعر الفائدة على الودائع االدخارية، وهو ما ال يتفق 

الأنه على  اأو  امل�سدر  البيانات من  لعدم جودة  اإما  ذلك  النموذج( وقد يعزى  مع فر�سيات 

اأر�س الواقع توجد قناعة لدى كثري من املواطنني ال�سودانيني بعدم جدوى ادخار االأموال 
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يف امل�سارف،اإما لزيادة معدالت الفقر يف ال�سودان وارتفاع معدالت الت�سخم، اأو العتبارات 

متعلقة بالعقيدة االإ�سالمية. 

للجنيه  ال�سوداء  ال�سوق  و�سعر  الر�سمي  ال�سعر  بني  الفرق  ملتغري  عك�سية  عالقة  	•وجود 

ال�سوداين اأمام الدوالر )مبا يتفق مع فر�سيات النموذج ومع مبادئ النظرية االقت�سادية( 

اإىل �سعوبات احل�سول على  النتائج  تلك  اإح�سائياً، وقد ت�سري  العالقة غري معنوية  وهذه 

العملة االأجنبية ووجود اختالل يف هيكل ال�سيا�سات املالية والنقدية يف ال�سودان خالل فرتة 

الدرا�سة. 

	• وجود عالقة عك�سية ملتغري انف�سال اجلنوب عن ال�سمال )مبا يتفق مع فر�سيات النموذج 

ذلك  يعزى  وقد  اإح�سائياً،  معنوية  غري  العالقة  وهذه  االقت�سادية(  النظرية  مبادئ  ومع 

اأن�سطة االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان بعد االنف�سال ب�سكل كبري مما �ساهم يف  لزيادة ن�سبة 

تال�سي اأثر هذه العالقة العك�سية التي مت فر�سها يف النموذج والتي ت�سري اإىل انخفا�س حجم 

االقت�ساد اخلفي بعد انف�سال اجلنوب، حيث اأنه من املتوقع وفق تلك النتيجة اأن الزيادة يف 

حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان بعد االنف�سال كانت اأكرب من املتوقع  بحيث مل تكن هناك 

فر�سة لوجود اأثر ال�ستبعاد حجم االقت�ساد اخلفي يف جنوب ال�سودان قبل االنف�سال وذلك 

من  ملزيد  ال�سودان  يف  املواطنني  وحاجة  االأ�سعار  وارتفاع  الت�سخم  معالت  ارتفاع  نتيجة 

الدخل ملواجهة االأعباء املعي�سية، حتى ولو كان من خالل اأن�سطة االقت�ساد اخلفي. 

جدول )2-7(:  معامل التحديد وقيمة معامل ديربن وات�سون وقيمة )F( لنموذج الطلب على 

النقود يف ال�سودان خالل الفرتة 2017-2001

 .SpSS امل�سدر : التحليل االإح�سائي للبيانات با�ستخدام برنامج
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 .SpSS امل�سدر : نتائج  التحليل االإح�سائي للبيانات بجدول )2-9( بامللحق با�ستخدام برنامج

للنموذج.  االنحدار  دالة  نتائج  با�ستخدام  اخلفي  االقت�ساد  حجم  تقدير   .8
اأواًل: تقدير حجم النقود املتداولة خارج القطاع امل�سريف اإىل عر�س النقود مبعناها الوا�سع

قبل البدء يف حتديد حجم االقت�ساد اخلفي، من االأهمية مبكان العمل على اإيجاد القيم التقديرية 

حيث  الوا�سع،  مبعناها  النقود  عر�س  اإىل  امل�سريف  القطاع  خارج  املتداولة  النقود  ن�سبة  ملتغري 

ال�سودان.  يف  اخلفي  االقت�ساد  حجم  لقيا�س  احلقيقية  االنطالق  نقطة  املُقدرة  القيم  هذه  تعترب 

ومن خالل نتائج منوذج الطلب على املُقدر من النقود يف ال�سودان خالل الفرتة 2017-2001 

القطاع  خارج  املتداولة  النقود  ن�سبة  ملتغري  بالن�سبة  اأنه  يتبني   )9-2( باجلدول  واملو�سحة 

امل�سريف اإىل عر�س النقود بلغ املتو�سط الهند�سي)( لن�سبة النقود املتداولة خارج القطاع امل�سريف 

اأقل  %41.6، وبلغت  قيمة حوايل  اأعلى  بلغت  بينما   ،36.2% النقود حوايل  لعر�س  بالن�سبة 

قيمة حوايل %26.8، وبلغت قيمة التباين حوايل 3.9، يف حني بلغت قيمة االنحراف املعياري 

حوايل 15.46. ومن خالل نتائج جدول )2-10( تبني عدم وجود اختالفات معنوية اإح�سائياً 

بني كل من القيم احلقيقية والقيم املُقدرة ملتغري ن�سبة النقود املتداولة خارج القطاع امل�سريف اإىل 

عر�س النقود مبعناها الوا�سع، مما ي�سري الإمكانية االعتماد على النتائج املُقدرة يف حتديد حجم 

االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان. 

جدول )2-9(:  القيم املُقدرة ملتغري ن�سبة النقود املتداولة خارج النظام امل�سريف اإىل عر�س النقود 

مبعناها الوا�سع با�ستخدام منوذج الطلب على النقود يف ال�سودان للفرتة 2017-2001
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جدول )2-10( : نتائج حتليل التباين يف اجتاه واحد للفرق بني القيم املقدرة واحلقيقية ملتغري 

ن�سبة النقود املتداولة خارج النظام امل�سريف اإىل عر�س النقود مبعناها الوا�سع با�ستخدام منوذج 

الطلب على النقود يف ال�سودان للفرتة 2017-2001 

ثانيًا: تقدير حجم االقت�ساد اخلفي : 
-2001 الفرتة  خالل  ال�سودان  يف  النقود  على  الطلب  منوذج  تقدير  نتائج  خالل  من  ميكن 

2017الواردة يف اجلدول )2-9( تقدير حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان خالل فرتة الدرا�سة، 
وذلك من خالل ما مت تو�سيحه �سابقاً يف اإيجاد حتديد متغري النقود غري امل�سروعة من خالل الفرق 

اإيجاد قيمة  ثم  ال�سرائب وعدم وجودها،  النظام امل�سريف يف وجود  املتداولة خارج  النقود  بني 

الدخل الناجت من االأن�سطة اخلفية بال�سرب يف �سرعة دوران النقود، وبق�سمة هذا الدخل الناجت 

من االأن�سطة اخلفية على الناجت املحلي االإجمايل ميكن احل�سول على ن�سبة االقت�ساد اخلفي يف 

ال�سودان. 

ومن خالل نتائج اجلدول )2-5( اأمكن احل�سول على تطور حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان 

بيانات  من  ويتبني  النقود،  على  الطلب  منوذج  نتائج  با�ستخدام   2017-2001 الفرتة  خالل 

اجلدول )2-5( واجلدول )2-6( جمموعة من املالحظات من اأهمها االآتي: 

 •	2017-2001 بلغ املتو�سط احل�سابي حلجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان خالل الفرتة 

االإجمايل،  املحلي  الناجت  يف  واملتمثل  للدولة  الر�سمي  االقت�ساد  حجم  من   35.9% حوايل 

ما  حد  اإىل  مرتفعة  الن�سبة  تلك  وتعترب   .35.3% حوايل  الهند�سي  املتو�سط  بلغ  حني  يف 

مقارنة بحجم االقت�ساد اخلفي يف بع�س الدول العربية  ، حيث ميكن تو�سيح ذلك يف ال�سكل 

 .)2-2(

2001-2017	• حوايل  للفرتة  ال�سودان  القيمة املنوالية حلجم االقت�ساد اخلفي يف  بلغت 
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لتلك  م�ستمر  ب�سكل  ارتفاع  يوؤكد على وجود  ما  املحلي وهو  االإجمايل  الناجت  %30.6 من 
الظاهرة خالل �سنوات الدرا�سة، مما ي�سري اإىل عدم اتخاذ �سيا�سات واآليات فعالة ملواجهة 

م�سكلة االقت�ساد اخلفي، وكذلك �سعف كفاءة االإجراءات املتبعة لعالجها )اإن وجدت(. 

حوايل  الدرا�سة  فرتة  خالل  ال�سودان  يف  اخلفي  لالقت�ساد  املعياري  االنحراف  قيمة  	•بلغت 

6.33، يف حني بلغ التباين حوايل 40.1، وهو ما ي�سري اإىل التغريات الكبرية التي حدثت 
الدرا�سة والتذبذب على الرغم من وجود اجتاه عام  يف حجم االقت�ساد اخلفي خالل فرتة 

حجم  لتاأثر  ذلك  يعزى  وقد  الدرا�سة،  فرتة  خالل  ال�سودان  يف  اخلفي  لالقت�ساد  متزايد 

االأثر  املتداخلة  املتغريات  من  بالعديد  الدرا�سة  فرتة  خالل  ال�سودان  يف  اخلفي  االقت�ساد 

فيما بينها ف�ساًل عن تاأثري العوامل االجتماعية وال�سيا�سية واالأمنية على تلك الظاهرة خالل 

املحلي  الناجت  االقت�ساد اخلفي يف  ن�سبة مل�ساهمة  اأقل  اأن  ذلك  الدرا�سة، ويوؤكد على  فرتة 

ن�سبة  اأعلى  بلغت  بينما   ،26.50 حوايل  بلغت  الدرا�سة  فرتة  خالل  ال�سودان  يف  االإجمايل 

اأكرب واأقل  الكبري بني  الفرق  18.8 وهو ما يو�سح  القيم حوايل  45.3، وبلغ مدى  حوايل 

ن�سبة، جدول )2-11(، وجدول )12-2(. 

جدول )2-11(: احلجم املُقدر لالقت�ساد اخلفي با�ستخدام منوذج الطلب على النقود يف ال�سودان 

للفرتة 2017-2001
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�سكل )2-2(: حجم االقت�ساد اخلفي يف بع�س الدول العربية مقارنة مبتو�سط الفرتة 2001-

ال�سودان يف   2017

امل�سدر: نتائج اجلدول )11-2( 

جدول )2-12(: اأهم املوؤ�سرات االإح�سائية الو�سفية حلجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان للفرتة 

2017-2001

امل�سدر: نتائج الدول )11-2( 
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عام  بعد  ال�سودان  يف  اخلفي  االقت�ساد  حجم  يف  التغري  معدل  اأن   )3-2( �سكل  بيانات  تو�سح  

2012  االأكرب بني �سنوات الدرا�سة، وهي الفرتة التي ات�سمت بزيادة معدالت الت�سخم وارتفاع 
االأ�سعار وتدهور ن�سبي يف االأو�ساع االقت�سادية. وهي عوامل قد تكون دافعة وم�سجعة على منو 

ظاهرة االقت�ساد اخلفي، مما ي�سري الحتمالية ا�ستمرار تلك الظاهرة ب�سكل كبري خالل ال�سنوات 

القادمة اإذا ما ظلت االأو�ساع احلالية دون تغيري، ومن ثم من االأهمية مبكان العمل لتحديد اأهم 

العوامل التي �ساهمت يف زيادة وتفاقم ظاهرة االقت�ساد اخلفي خالل ال�سنوات االأخرية لفرتة 

الدرا�سة وحتديدًا خالل الفرتة 2012-2017، وكذلك العمل على التنبوؤ وا�ست�سراف امل�ستقبل 

ب�ساأن حجم ظاهرة االقت�ساد اخلفي واآثارها املتوقعة يف ال�سودان خالل الفرتة القادمة يف حال 

عدم اتخاذ االإجراءات املنا�سبة ملواجهة تلك الظاهرة

�سكل )2-3(: تطور حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان للفرتة 2001-2017 با�ستخدام نتائج 

منوذج الطلب على النقود

امل�سدر: نتائج الدول )11-2( 

اأهم العوامل املوؤثرة على ظاهرة االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان:
-2001 للفرتة  ال�سودان  يف  اخلفي  االقت�ساد  لظاهرة  العامة  املالمح  ا�ستعرا�س  خالل  من 

2017 تبني اأن تلك الظاهرة تعترب من الظواهر ال�سعبة يف درا�ستها وحتديد العوامل املوؤثرة 
عليها خا�سة يف ظل تاأثرها بالعديد من املتغريات املف�سرة غري الكمية مثل اجلوانب االجتماعية 

وال�سيا�سية والثقافية وغريها، ومن ثم يعترب حتديد العوامل املوؤثرة على تلك الظاهرة ب�سكل 

دقيق من االأمور ال�سعبة. 

لذلك يتناول هذا اجلزء من الدرا�سة ا�ستجالء العوامل املوؤثرة على ظاهرة االقت�ساد اخلفي يف 
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ال�سودان خالل الفرتة 2001-2017، و�سوف يتم لهذا الغر�س تقدير منوذج االنحدار املتعدد 

املرحليفي �سورته اخلطية Stepwise Regression والذي يهتم بتحديد اأكرث املتغريات 

امل�ستقلة يف منوذج االنحدار املتعدد )والتي مت حتديدها يف منوذج الطلب على النقود(  تاأثريًا 

على املتغري التابع وهو يف هذه احلالة يتمثل يف حجم االقت�ساد اخلفي الذي مت تقديره من نتائج 

اجلدول )2-11( باال�ستناد اإىل نتائج منوذج الطلب على النقود. ومن ثم ميكن ا�ستنتاج ال�سيغة 

العامة لنموذج االنحدار املتعدد للعوامل املوؤثرة على ظاهرة االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان خالل 

الفرتة 2001-2017 يف املعادلة التالية:  

حيث اأن :

 HE : حجم االقت�ساد اخلفي املُقدر من منوذج الطلب على النقود. 

)T/Y(t : ن�سبة ال�سرائب اإىل الناجت املحلي االإجمايل لل�سودان.

)W/Y( t : ن�سبة االأجور واملرتبات اإىل الناجت املحلي االإجمايل لل�سودان.

.) النقدي  االدخار  تكاليف  حل�سر   ( االدخارية  الودائع  على  الفائدة  �سعر   :  R
)GDP(PC: ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل.

)DE(t: الفرق بني ال�سعر الر�سمي و�سعر ال�سوق ال�سوداء للجنيه ال�سوداين اأمام الدوالر. 

ياأخذ  ال�سمال  عن  اجلنوب  بانف�سال  ال�سوداين  االقت�ساد  تاأثر  عن  يعرب  وهمي  متغري   :D1
القيمة )0( لفرتة ماقبل االنق�سام، والقيمة )1( لفرتة ما بعد االنق�سام. 

الع�سوائي.  اخلطاأ  حجم   :   t€
الزمن  عن  معرب  متغري   :  t

  Stepwise Regression حيث �سيتم اختبار االنحدار املتعدد املرحليفي �سورته اخلطية

لتحديد اأكرث العوامل واملتغريات امل�ستقلة املف�سرة التي �سيت�سمنها النموذج املقدر يف املعادلة 

اأخذ تلك  الدرا�سة، ومن ثم  ال�سودان خالل فرتة  تاأثريًا على حجم االقت�ساد اخلفي يف  ال�سابقة 

العوامل يف االعتبار عند و�سع ال�سيا�سات واالآليات املنا�سبة ملواجهة ظاهرة االقت�ساد اخلفي يف 

ال�سودان خالل املرحلة القادمة. 

االقت�ساد  على  املوؤثرة  للعوامل  االنحدار  منوذج  ملتغريات  الزمنية  ال�سل�سلة  ت�سكني  اأواًل: 

اخلفي:

من االأهمية مبكان قبل حتديد اأهم العوامل املوؤثرة على االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان من خالل 

النموذج  متغريات  تكون  اأن   Stepwise Regression املتعدد  املرحلي  االنحدار  منوذج 

�ساكنة وم�ستقرة، ومن خالل نف�س اخلطوات التي مت اتباعها يف منوذج الطلب على النقود مت العمل 
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على ت�سكني متغريات منوذج االنحدار املتعدد للعوامل املوؤثرة على االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان 

للفرتة 2001-2017، وباتباع نف�س اخلطوات ومنهجية التحليل يتبني من جدول )13-2( 

من خالل اإجراء اختبار ديكي- فوللر املو�سع  الختبار �سكون ال�سال�سل الزمنية للمتغريات عدم 

�سكونها على م�ستوى البيانات االأ�سلية  وعند م�ستوى الفرق االأول والفرق الثاين عند امل�ستوى 

االحتمايل 0.01 اأو 0.05  با�ستثناء متغري ن�سبة ال�سرائب اإىل الناجت املحلي االإجمايل لل�سودان 

0.01، يف حني ا�ستقرت باقي متغريات  والذي ا�ستقر بعد الفرق الثاين عند امل�ستوى االحتمايل 

النموذج عند الفرق الثالث عند امل�ستوى االحتمايل 0.01، وا�ستنادًا اإىل تلك النتائج ميكن حتقيق 

�سروط اختبار االنحدار اخلطي املتعدد واإجراء التحليل ملتغريات النموذج لتحديد اأهم العوامل 

املوؤثرة على االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان خالل الفرتة 2017-2001. 

جدول )2-13(:  نتائج اختبار ديكي- فوللر املو�سع ملتغريات منوذج االنحدار املتعدد لتحديد 

اأهم العوامل املوؤثرة على  حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان للفرتة 2017-2001

منوذج  ملعادلة  املو�سع  فوللر  ديكي  الختبار   EViews برنامج  با�ستخدام  االإح�سائي  التحليل  امل�سدر: 

االنحدار الأهم العوامل املوؤثرة على االقت�ساد اخلفي وفق بيانات اجلدول )1( بامللحق للمتغريات امل�ستقلة 

ونتائج اجلدول )2-11( للمتغري التابع. 

ثانيًا: حتديد اأهم العوامل املوؤثرة على االقت�ساد اخلفي:
على الرغم من اأهمية متغريات النموذج امل�ستقلة واملف�سرة لظاهرة االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان 

تاأثريًا  االأكرث  تعترب  املتغريات  تلك  من  جمموعة  هناك  اأن  اإال   ،2017-2001 الفرتة  خالل 

ال�سيا�سات واالآليات املنا�سبة ملواجهة ظاهرة  دون غريها يجب و�سعها يف االعتبار عند و�سع 

االقت�ساد اخلفي. ولتحديد تلك املتغريات بدقة من خالل النموذج مت العمل على حتديد اأهم تلك 

العوامل با�ستخدام منوذج االنحدار اخلطي املتعدد املرحليStepwise Regression بعد 

ت�سكني ال�سال�سل الزمنية ملتغريات النموذج وا�ستيفاء �سروط طريقة املربعات ال�سغرى، ومن 

خالل نتائج اجلدول )2-13(، يتبني اأن  اأهم العوامل املوؤثرة على ظاهرة االقت�ساد اخلفي يف 
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ال�سودان هي ن�سبة ال�سرائب اإىل الناجت املحلي االإجمايل، وكذلك ن�سبة االأجور واملرتبات اإىل الناجت 

املحلي االإجمايل لل�سودان، ف�ساًل عن ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل، جدول )14-2(. 

 Stepwise جدول  )2-14( : نتائج تقدير منوذج االنحدار املتعدد املرحلي

يف  اخلفي  االقت�ساد  حجم  على  املوؤثرة  العوامل  الأهم  التباين  وحتليل   Regression
ال�سودان خالل الفرتة 2017-2001

 .SpSS امل�سدر: التحليل االح�سائي با�ستخدام برنامج  

اأن الزيادة يف ال�سرائب بن�سبة %1 تزيد حجم  ومن خالل بيانات جدول )2-14( تبني اي�ساً 

اأهم مربرات  %0.83، حيث يعترب التهرب ال�سريبي من  االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان بن�سبة 

املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  يف  الزيادة  اأن  حني  يف  اخلفي،  االقت�ساد  اأن�سطة  نحو  التوجه 

%1 )يف ظل عدم قدرة املوؤ�س�سات املالية على جذب تلك الزيادة �سمن االإطار  االجمايل بن�سبة 

ن�سبة  يف  االرتفاع   اإن  كما   ،1.3% بن�سبة  اخلفي  االقت�ساد  زيادة  يف  ت�ساهم  للدولة(  الر�سمي 

اأن�سطة االقت�ساد  %1 ي�ساهم يف زيادة حجم  االأجور واملرتبات للناجت املحلي االإجمايل بن�سبة 

املتغريات  تلك  اأهمية  من  بالرغم  اأنه  على  التاأكيد  مبكان  االأهمية  ومن   .0.9% بن�سبة  اخلفي 

املوؤثرة على حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان خالل الفرتة 2001-2017، اإال اأنه من املوؤكد 

وجود العديد من املتغريات االأخرى ال تقل اأهمية عن تلك العوامل املحددة يف منوذج االنحدار 

املتعدد املرحلي، ويوؤكد على ذلك اأن قيمة معامل التحديد بلغت حوايل 0.7، اأي اأن تلك املتغريات 

الثالثة تف�سر حوايل %70 من حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان، واأن هناك حوايل %30 من 

العوامل االأخرى التي من ال�سعب قيا�سها وغري موجودة يف هذا النموذج م�سوؤولة عن %30 من 

حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان خالل فرتة الدرا�سة. 
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القادمة:  ال�سنوات  خالل  اخلفي  االقت�ساد  بحجم  10.التنبوؤ 
يهدف هذا اجلزء من الدرا�سة التنبوؤ بالقيم امل�ستقبلية حلجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان من 

خالل نتائج تقدير حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان، وذلك بهدف التعرف على امل�سار املتوقع 

حلجم االقت�ساد اخلفي، مما ي�ساعد يف عمليات و�سع ال�سيا�سات واالآليات املنا�سبة ملواجهة تلك 

الظاهرة.

اأواًل: اختبار دقة وقدرة النموذج على التنبوؤ بحجم االقت�ساد اخلفي: 

قبل التنبوؤ بحجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان من االأهمية مبكان اإجراء االختبارات االإح�سائية 

اختبار  ويعترب  اخلفي،  االقت�ساد  بحجم  التنبوؤ  يف  امل�ستخدم  النموذج  قدرة  مدى  تخترب  التي 

ثايل من اأهم االختبارات التي ت�ستخدم لهذا الغر�س، حيث ي�ستخدم يف قيا�س قدرة النموذج على 

)48(
التنبوؤ بحجم الظاهرة حمل الدرا�سة من خالل املعادلة التالية:

حيث اأن : 

ثايل.  معامل   :  U
ال�سودان  يف  اخلفي  االقت�ساد  )حجم  الدرا�سة  حمل  للظاهرة  املتوقعة  القيمة  يف  التغري   :df

للفرتة 2017-2001(.

ال�سودان  يف  اخلفي  االقت�ساد  )حجم  الدرا�سة  حمل  للظاهرة  احلقيقية  القيمة  يف  التغري   :da
للفرتة 2017-2001(.

ال�سفر دل ذلك على  ال�سفر والواحد، وكلما اقرتب املعامل من  ثايل بني  وترتاوح قيمة معامل 

وجود قدرة عالية لدى النموذج على التنبوؤ. 

ومن خالل بيانات اجلدول )2-15( يتبني اأن قيمة معامل ثايل للنموذج للتنبوؤ وفق منوذج تكامل 

االنحدار الذاتي )ARIMA( بلغت حوايل 0.092 خالل الفرتة 2001-2017، وهي قيمة 

تقرتب من ال�سفر، ومن ثم تتبني قدرة النموذج على التنبوؤ، وعليه  ميكن االعتماد على التنبوؤ 

 )ARIMA( بحجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان وفق منهجية منوذج تكامل االنحدار الذاتي

واالعتماد على نتائج التنبوؤ يف و�سع ال�سيا�سات واالآليات املنا�سبة ملواجهة تلك الظاهرة.  
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جدول )2-15(:   نتائج اختبار ثايل والفرق بني البيانات احلقيقية واملُقدرة حلجم االقت�ساد 

اخلفي يف ال�سودان املُقدر يف الفرتة 2017-2001  

stst graphics امل�سدر : جدول )2-11( نتائج التحليل االإح�سائي الختبار ثايل با�ستخدام برنامج  

ثانيًا: التنبوؤ بحجم االقت�ساد اخلفي للفرتة 2025-2018:
اأ�سلوب  ويعترب  التنبوؤ،  منهجية  يف  بينها  فيما  تختلف  التنبوؤ  واأ�ساليب  طرق  من  العديد  هناك 

 Autoregressive"التنبوؤ وفق منوذج تكامل االنحدار الذاتي "الو�سط املتحرك الديناميكي

 )ARIMA( باأ�سم منوذج  Integrated Moving Average  واملعروف اخت�سارًا 
ما  عامة، وغالباً  ب�سورة  االقت�سادية  الدرا�سات  ت�ستخدم يف  التي  الكمية  التنبوؤ  اأهم  طرق  من 

على  ينطبق  ما  وهو  الق�سرية  الزمنية  بال�سال�سل  التنبوؤ  حاالت  يف  مفيدة  املنهجية  هذه  تكون 

حالة تلك الدرا�سة )حيث بلغ عدد مفردات ال�سل�سلة الزمنية حلجم االقت�ساد اخلفي حوايل 17 
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مفردة خالل الفرتة 2001-2017م(، كما يتميز هذا النموذج بكونه يجمع بني اأكرث من طريقة 

املحرك  املتو�سط  ومنوذج   ،  AR(  autoregressive( الذاتي(  االنحدار  )منوذج  للتنبوؤ 

يف  التنبوؤ  منوذج  يف  امل�ستخدمة  العامة  ال�سيغة  وتتمّثل   ،))Moving averageMA
االآتي:

الدرا�سة وهو حجم االقت�ساد اخلفي  Y  عن املتغري حمل  ُ ُتَعرِبّ t  عن الزمن، بينما   ُ ُتَعرِبّ حيث 

يف ال�سودان  )متمثاًل يف م�ساهمة اأن�سطة االقت�ساد اخلفي يف الناجت املحلي االإجمايل( وذلك خالل 

الفرتة 2018-2001. 

ومن خالل نتائج اجلدول )2-19( يتبني اأن من املتوقع وفق نتائج جدول )2-11( من خالل 

منهجية منوذج تكامل االنحدار الذاتي )ARIMA( اأن تكون هناك ثالثة �سيناريوهات متوقعة 

للتنبوؤ بحجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان خالل الفرتة 2018-2025 تتمثل يف االآتي: 

يف ظل بقاء الو�سع الراهن لالقت�ساد ال�سوداين على ما هو عليه  االأول:  ال�سيناريو 

االآن، ويف نف�ص الوقت عدم قيام دولة ال�سودان باتخاذ �سيا�سات واآليات منا�سبة ملواجهة 

التداعيات ال�سلبية لظاهرة االقت�ساد اخلفي:
حلوايل  و�سل  قد   2018 عام  يف  اخلفي  االقت�ساد  حجم  يكون  اأن  املتوقع  من  احلالة  تلك  يف 

%41.2 من الناجت املحلي االإجمايل، ومن املتوقع ا�ستمرار زيادة ظاهرة حجم االقت�ساد اخلفي 
اإىل حوايل  2019 حتى ي�سل  االإجمايل يف عام  الناجت املحلي  %41.7 من حجم  لي�سل حلوايل 

املحيطة.  بالدول  مقارنة  مرتفعة  ن�سبة  وهي   ،2025 عام  يف   44.89%
ال�سيناريو الثاين: وجود عوامل وظروف معاك�سة ت�ساهم يف زيادة اأن�سطة االقت�ساد 

منا�سبة  واآليات  �سيا�سات  باتخاذ  ال�سودان  دولة  قيام  عدم  الوقت  نف�ص  ويف  اخلفي، 

ملواجهة التداعيات ال�سلبية لظاهرة االقت�ساد اخلفي:
يف تلك احلالة من املتوقع اأن يكون حجم االقت�ساد اخلفي يف عام 2018 قد و�سل حلوايل 53.1 

لي�سل  االقت�ساد اخلفي  زيادة ظاهرة حجم  ا�ستمرار  املتوقع  االإجمايل، ومن  املحلي  الناجت  من 

حلوايل %58.9 من حجم الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2019 حتي ي�سل اإىل حوايل 65.1% 

يف عام 2025، وهي ن�سبة عالية جدًا مقارنة بالدول املحيطة. 

ال�سيناريو الثالث: وجود عوامل وظروف م�ساندة ت�ساهم يف احلد اأن�سطة االقت�ساد 

اخلفي، ويف نف�ص الوقت و�سع دولة ال�سودان جمموعة من ال�سيا�سات واالآليات املنا�سبة 

ملواجهة التداعيات ال�سلبية لظاهرة االقت�ساد اخلفي:
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املحلي  الناجت  يف  اخلفي  االقت�ساد  م�ساهمة  يف  وملحوظ  م�ستمر  انخفا�س  ث  حدو  املتوقع  من 

2019 واأن  %24.4 من حجم الناجت املحلي االإجمايل يف عام  اأن ي�سل حلوايل  االإجمايل ممكن 

ي�ستمر يف االنخفا�س لي�سل اإىل حوايل %21.6 يف عام 2025، وهي ن�سبة مقبولة مقارنة بالدول 

د  االقت�سا  حجم  ملتغري  املتوقعة  القيم    )4-2( و�سكل   ،)16-2( جدول  ويعر�س  املحيطة،  

بالن�سبة للفرتات الزمنية التي تتجاوز نهاية ال�سل�سلة واحلدين االأعلى واالأدنى لها، كما ُيظهر 

الذي من  املكان  للتنبوؤات. تو�سح هذه احلدود   95.0٪ البيانات   ثقة يف  بدرجة  التنبوؤ  حدود 

املرجح اأن تكون فيه قيمة البيانات احلقيقية يف وقت م�ستقبلي حمدد بن�سبة ثقة تبلغ 95.0 ٪، 

وتداعياتها  الظاهرة  تلك  ملواجهة  حلول  و�سع  على  العمل  الأهمية  النتائج  تلك  ت�سري  ثم  ومن 

االقت�سادي،  ال�سودان  م�ستقبل  يف  حا�سمة  مرحلة  تعترب  والتي  القادمة  املرحلة  خالل  ال�سلبية 

حيث تتطلب تلك املرحلة احلد من االآثار ال�سلبية لظاهرة االقت�ساد اخلفي ل�سمان جناح خطط 

االإ�سالح االقت�سادي. 

 جدول )2-16(:   التنبوؤ مب�ساهمة االقت�ساد اخلفي يف الناجت املحلي االجمايل بال�سودان للفرتة 

2025-2018

 

امل�سدر : نتائج التحليل االإح�سائي وفق منهجية منوذج تكامل االنحدار الذاتي )ARIMA(  با�ستخدام 

stst graphics برنامج
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�سكل   )2-4( :  القيم املتوقعة مل�ساهمة االقت�ساد اخلفي يف الناجت املحلي االإجمايل بال�سودان 

للفرتة 2025-2018

الذاتي  االنحدار  تكامل  منوذج  منهجية  وفق  االإح�سائي  التحليل  نتائج   )16-2( جدول   : امل�سدر 

stst graphics با�ستخدام برنامج  )ARIMA(

اخلفي:  االقت�ساد  ظاهرة  لتنامي  املتوقعة  االآثار   .11
من  حقيقية،  اقت�سادية  تنمية  لتحقيق  اجلديدة  ال�سودانية  احلكومة  لدى  رغبة  وجود  ظل  يف 

ال�سابق ذكرها �سيوؤثر ب�سكل مبا�سر  التنبوؤ  نتائج  اأن تزايد  حجم االقت�ساد اخلفي وفق  املوؤكد 

وغري مبا�سر على �سيا�سات وجهود حتقيق هذه  التنمية االقت�سادية والتي ت�سطدم بواقع �سعب 

اأن تنامي ظاهرة االقت�ساد اخلفي يف امل�ستقبل  اإنه من املوؤكد  اإال  تفر�سه تلك االأن�سطة اخلفية، 

حتى عام 2025 �سيكون له العديد من االآثار ال�سلبية واالإيجابية على االقت�ساد ال�سوداين، كما 

اأنه من املوؤكد اأن االآثار االإيجابية لظاهرة االقت�ساد اخلفي قد تكون ذات مدى زمنى ق�سري بينما 

�ستكون لالآثار ال�سلبية تداعيات على املدى الزمني الطويل، ومن ثم من االأهمية مبكان العمل على 

احلد من تلك الظاهرة يف االقت�ساد ال�سوداين.  ويو�سح جدول )2-17(   اأثر االقت�ساد اخلفي 

على جهود التنمية االقت�سادية يف ال�سودان. 

ال�سودان.  يف  اخلفي  االقت�ساد  ظاهرة  مع  التعامل  واآليات  �سيا�سات   .1
من خالل التطرق لالآثار ال�سلبية واالإيجابية لالقت�ساد اخلفي يف ال�سودان، من املهم التاأكيد على 

اأن عملية بناء ال�سيا�سات الناجحة ملواجهة اآثار لتلك الظاهرة وجناح اخلطط الهادفة لدجمه يف 

االقت�ساد الر�سمي ال حتتاج فقط اإىل جهود فردية، ولكن حتتاج اإىل اتباع حزمة من ال�سيا�سات 

واخلا�س  احلكومي  القطاعني  من  املجتمع  مكونات  جميع  ت�سمل  والتي  بينها،  فيما  املتكاملة 

واملجتمع املدين، بجانب وجود اإطار ي�سمل جوانب ت�سريعية، وجوانب تنظيمية وثقافية. وكذلك 

ا�ستخدام حزمة جمتمعة من �سيا�سات الرتغيب والرتهيب يف نف�س الوقت. ومن االأهمية مبكان 

قبل و�سع املقرتحات للحد من تلك الظاهرة مراعاة جمموعة من االأمور تتمثل اأهمها االآتي: 
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• التعرف على مدى ا�ستقرار قوة العمل يف االقت�ساد اخلفي وهل هي مو�سمية اأم ال.  	

• التعرف على االأرباح الفردية التي يتم حتقيقها من اأن�سطة  االقت�ساد اخلفي، والتعرف على  	

العوائد املتحققة من اإعادة تدويرها يف �سورة نفقات. 

• حماولة تقدير مدى ال�سغط الذي ي�سببهاالقت�ساد اخلفي على ال�سيا�سات واخلطط احلكومية  	

الرامية لتح�سني حالة االقت�ساد. 

•وهناك جمموعة من ال�سوابط التي يتم مراعاتها اأثناء و�سع �سيا�سات واآليات مواجهة تنامي  	

ال�سودان،  يف  اخلفي  االقت�ساد  لظاهرة  اخلا�سة  الطبيعة  تراعي  اخلفي  االقت�ساد  ظاهرة 

وتتمثل اأهمها يف االآتي :

واأ�سمل  اأكرب  ب�سكل  بينها  فيما  املتكاملة  •اإن دمج االقت�ساد اخلفي يحتاج ملزيد من اجلهود  	

من جمرد اجلهود احلكومية املتمثلة يف الت�سريعات والقوانني وتب�سيط االإجراءات وت�سهيل 

التمويل، ووجود حاجة اإىل تو�سيع دائرة تلك اجلهود لت�سمل جميع اجلوانب االقت�سادية 

واالجتماعية وال�سيا�سية املتعلقة باملواطنني. 

•اإن تلك اجلهود حتتاج لنجاحها م�ساركة عدد كبري من موؤ�س�سات الدولة ولي�س جهة معينة  	

مبفردها، وهو ما ميكن اعتباره حتدياً كبريًا يف ظل احلاجة اإىل وجود تن�سيق بني موؤ�س�سات 

الدولة، مما يزيد من اأهمية وجود موؤ�س�سة واحدة م�سوؤولة عن جناح تلك اجلهود.

ملعدالت  وارتفاع  �سعب  واجتماعي  اقت�سادي  بواقع  ت�سطدم  ما  غالباً  اجلهود  تلك  •اإن  	

الت�سخم واالأ�سعار مما يزيد من العوائق التي حتد من جناحها، ومن ثم مراعاةاأن جناح 

تلك اجلهود قد يحتاج لبع�س الوقت، خا�سة يف ظل ات�ساع وتزايد وعمق اأن�سطة هذا القطاع 

وتزايد فر�س وجوده يف االأماكن البعيدة عن العا�سمة.
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جدول )2-17( اأهم االآثار االإيجابية وال�سلبية لالقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

امل�سدر :جمعت من خالل القائمني على اإعداد الدرا�سة. 



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

102



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

103

اخلرطوم: والية  عن  عامة  مالمح   1-3
جغرافية والية اخلرطوم:

تقع والية اخلرطوم يف اجلزء ال�سمايل ال�سرقي من اأوا�سط ال�سودان بني خطي طول )31.5 – 

34.45( درجة �سرقاً، وخطي عر�س )16.45 – 15.8( درجة �سمااًل. وحتدها �سبع واليات، 
حيث حتدها من اجلهة ال�سمالية وال�سمالية ال�سرقية والية نهر النيل، ومن اجلهة ال�سمالية الغربية 

واجلنوبية  ال�سرقية  اجلهة  ومن  كردفان،  والية�سمال  الغربية   اجلهة  ومن  ال�سمالية،  الوالية 

ال�سرقية واليات ك�سال والق�سارف واجلزيرة، ومن اجلهة اجلنوبية الغربية والية النيل االأبي�س. 

وت�سم الوالية مقار راأ�س الدولة ورئا�سة احلكومة والوزارات االحتادية، بجانب مقار البعثات 

الدبلوما�سية واملنظمات الدولية، وترتكز بها املوؤ�س�سات املالية مبا فيها البنك املركزي.

الهجرة الداخلية اإىل اخلرطوم خالل الفرتة من )-1983 2013(م:
�سهدت ال�سنوات التي تلت اأعوام 1984/83م يف ال�سودان كوارث ج�سيمة تركت تاأثريات كبرية 

على الواقع ال�سكاين يف ال�سودان.ومتيزت فرتة الثمانينيات بالدفع النا�سئ من اندالع ال�سراعات 

�سارت  بحيث  للجنوب،  املتاخمة  ال�سودان  �سمال  من  اجلنوبية  واالأجزاء  ال�سودان  جنوب  يف 

التي  اجلفاف  موجات  هذا  مع  وتزامن  للحرب،  م�سرحاً   12 عر�س  خط  جنوب  كثرية  مناطق 

1984م بلغت كارثة اجلفاف والت�سحر مداها يف كل  اأجزاًء وا�سعة من ال�سودان. ويف  �سربت 

الدول.  IGAD، وال�سودان واحد من هذه  للتنمية ومكافحة اجلفاف  املنظمة احلكومية  دول 

ويف العام 1983م ن�ساأت حركة مترد جديدة يف جنوب ال�سودان بقيادة العقيد/ جون قرنق دي 

ب�سبب اجلفاف والت�سحر، وتركزت  �سكانية �سخمة  التالية حراكات  ال�سنوات  مبيور، و�سهدت 

هذه يف �سمال كردفان و�سمال دارفور و�سرق ال�سودان واأجزاء من جنوب كردفان وجنوب دارفور، 

و�ساحبتها حراكات �سخمة ب�سبب احلرب وتركزت يف مناطق جبال النوبة وجنوب النيل االأزرق 

ومنطقة اأبيي وامل�سرح الرئي�س للحرب يف جنوب ال�سودان خا�سة غرب و�سرق جنوب ال�سودان. 

ال�سودان مثل كو�ستي ومدين واخلرطوم،  وا�ستهدف احلراك املراكز احل�سرية االآمنة يف و�سط 

ويف �سرق ال�سودان ا�ستهدف بورت�سودان والق�سارف وك�سال ويف �سمال ال�سودان عطربة ودنقال 

وحتى حلفا القدمية.لكن اخلرطوم ا�ستقبلت اأكرث من %50 من ذلك احلراك القادم من مناطق 

احلرب واملناطق املتاأثرة باجلفاف والت�سحر، كما ا�ستقبلت اأكرث من %60 من احلراك العابر 

للحدود الدولية من اإثيوبيا واإرتريا وت�ساد والنيجر وزائري.

�سكان والية اخلرطوم ح�سب تعداد عام 2008م: 
اتفاقية  تنفيذ  ا�ستحقاقات  اإجراوؤه كجزء من  ال�سودان مت  وامل�ساكن اخلام�س يف  ال�سكان  تعداد 

لتحرير  ال�سعبي  اجلي�س  ال�سعبية/  واحلركة  ال�سودان  حكومة  بني  املوقعة  ال�سامل  ال�سالم 

الد�ستور  يف  بالتعداد  اخلا�سة  البنود  ت�سمني  مت  وقد   ،2005 العام  يف  نريوبي  يف  ال�سودان 

االنتقايل. وبناًء على ذلك مت اإجراء التعداد ال�سكاين اخلام�س يف الفرتة من 22 اأبريل اإىل 6 مايو 
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الوحدة  حكومة  طرفا  اأهمها  اأطراف  بني  خالفات  التعداد  قبل  ما  فرتة  �سهدت  ولقد  2008م. 
الوطنية حول ا�ستمارة التعداد ومفرداتها، حيث مت االتفاق على اأن ال ت�سمل تلك املفردات القبيلة 

والديانة اخلا�سة باالأ�سرة التي تخ�سع مللء بيانات ا�ستمارة التعداد. 

القومية،  البيانات  اإعداد  مرحلة  ويف  التعداد،  نتائج  اإعالن  قبل  كثرية  �سيا�سية  عوامل  تدخلت 

والية  تعداد  اأن  على  معلومات  ت�سربت  اإذ  النهائية،  التعداد  لبيانات  م�سبق  رف�س  يف  �ساهمت 

دارفور بلغ )10( مليون و�سكان جنوب ال�سودان )8( ماليني، واأن �سكان اجلنوب ي�سكلون اأقل 

املكت�سبة مبوجب  اأقل بكثري من تقديراتهم ومن احلقوق  ال�سودان، وهذا  %20 من �سكان  من 

%28 ح�سب برتوكوالت ال�سلطة والرثوة.  مت ن�سر  اأول  اتفاق ال�سالم ال�سامل والتي ت�ساوي 

تفا�سيل ر�سمية من التعداد ال�سكاين ويف 21 مايو 2009، وهي كما يلي: 

االأعلى من  ولقد جاءت والية اخلرطوم  ن�سمة،  مليون   39.155 ال�سودان  �سكان  "اإجمايل عدد 
اأبناء  من  اخلرطوم  �سكان  عدد  وبلغ  ن�سمة،  مليون   5.1 �سكانها  عدد  بلغ  اإذ  ال�سكان  عدد  حيث 

واليات جنوب ال�سودان حوايل 350 األف ن�سمة، )اأقل من %7( من �سكان والية اخلرطوم.  ومل 

اأبناء اجلهات االأخرى يف والية اخلرطوم. كما  اإىل تعداد  اإليها  ت�سر التفا�سيل التي مت الو�سول 

اأن تعداد واليات اجلنوب جمتمعة قد بلغ )8.3( مليون ن�سمة، واإجمايل  اإىل  اأ�سارت التفا�سيل 

اجلنوبيني ب�سمال ال�سودان مبا يف ذلك والية اخلرطوم حوايل )520 ( الف ن�سمة، وبالتايل �سارت 

ن�سبة اجلنوبيني يف ال�سودان 21%".

ال�سكان يف والية اخلرطوم بعد تعداد 2008م:
     تو�سح بيانات  جدويل )3-1( و )3-2( تعداد   �سكان والية اخلرطوم  وتوزيعهم يف وفقا 

الإ�سقاطات   اجلهاز املركزي لالإح�ساء لعامي 2012 و 2013م،   وهذه االإح�ساءات هي اأف�سل 

املتاح حالياً فيما يتعلق باإح�ساءات وتوزيع ال�سكان يف والية اخلرطوم. 

جدول )3-1( : عدد �سكان الوالية ح�سب املحليات لالأعوام 2012-2013م :
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جدول )3-2(:  تقديرات �سكان والية اخلرطوم لالأعوام 2012-2013م ح�سب النوع والفئة 

العمرية:
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الأجانب يف والية اخلرطوم:

ح�سب التعداد ال�سكاين لوالية اخلرطوم يف العام 1993م، فاإن اإجمايل عدد االأجانب يف ال�سودان 

حوايل )40.431( ن�سمة، اأكرث من )%60( منهم من اإثيوبيا الكربى والتي �سارت حني اإجراء 

التعداد دولتي اإثيوبيا واإرتريا. يف حني اأن املجموعة من غرب اإفريقيا �سكلت اأقل من %10 من 

�سكان والية اخلرطوم. ويالحظ اأن هناك جاليات �سعفت م�ساهمتها بالن�سبة الإجمايل �سكان والية 

اخلرطوم وهي اجلاليات الهندية وامل�سرية وقد كانت ذات ن�سب اأف�سل عما هي عليه يف تعداد 

م   2008 تعداد  والأن  ت�سديقها  ي�سعب  االأجانب  عن  فبياناته  م   2008 تعداد  اأما   .1993
تعداد تداخلت فيه عوامل �سيا�سية عدة ووجهت له العديد من االنتقادات. واأجمع على رف�سه 

يف جنوب كردفان، اإذ ُرف�س ومتت اإعادته يف جنوب كردفان وكان تقدير اإجمايل ال�سكان يف التعداد 

اأقل من مليون ون�سف ن�سمة، اأما االإعادة فقد كان تقديرها اأن االإجمايل اأكرث من مليونني ون�سف. 

مل يكن الوجود االأجنبي حمل اهتمام كبري ولذلك غفل النا�س عن نتائج التعداد املتعلقة به. ويذكر 

التعداد اأرقاماً غريبة كعدد اأفراد اجلالية ال�سينية يف اخلرطوم )500( وهو رقم ال ي�سابه الواقع، 

كذلك اإجمايل االأجانب بال�سودان )148701( يف حني اأن موؤ�س�سة واحدة مثل بعثة االأمم املتحدة 

لل�سودان بها ما يتجاوز )1500( من االأجانب، وينعك�س واقع بيانات التعداد على االإح�ساءات 

اأن مفارقات تعداد االأجانب ترتكز يف اخلرطوم.  الدرا�سة  اخلا�سة باخلرطوم الكربى، وتقدير 

 ،)19274( االأثيوبيون   ،)5966( الكربى  اخلرطوم  يف  االأجانب  اإجمايل  اأن  التعداد  ويذكر 

واالإرتريون )9220(، وي�سكلون جمتمعني مايقارب )%50( من االأجانب. 

َبة للفقر يف اخلرطوم واأثرها على االأن�سطة االقت�سادية: العوامل املُ�َسِبّ

     خل�ست من العديد من الدرا�سات اإىل اأن الفقر املوروث يف جمتمعات هوام�س اخلرطوم القدمية 

للحراك  نتيجة  االأخرية  العقود  ن�ساأ يف  الذي  الهام�س احل�سرى اجلديد،  الكائن يف  بالفقر  التقى 

كبرية  تطورات  حدثت  الع�سرين  القرن  من  االأخريين  العقدين  ويف  والنزوح.  الداخلي  ال�سكاين 

يف حجم ومكونات الرتكيبة ال�سكانية للخرطوم.وهذه التطورات هي نتاج الهجرة الق�سرية التي 

اإقليم ي�سمل  االإيقاد وال�سراعات يف  اإقليم  البيئي يف  التدهور  الطبيعية واأهمها  الكوراث  �سببتها 

مثلوا  ق�سرًا  واملهاجرون  االإفريقي،  القرن  دول  وخا�سة  له  املجاورة  الدول  وبع�س  ال�سودان 

اإ�سافة كبرية الأعداد الفقراء يف والية اخلرطوم. 

نتج عن ذلك تزايد ظاهرة "ممار�سة بيع ال�سلع على ال�سارع ب�سكل غري منظم". وتركز الدرا�سة 

– وهي �سرائح دفعتها ال�سرورة  – اأغلبهم ن�ساء  اأن الباعة هم من االأطفال والعجزة  هنا على 

للح�سول على دخل من عر�س وبيع هذه ال�سلع يف ال�سوارع. حيث توجد عدد من املوؤ�سرات التي 

ت�ساعد يف انت�سار ومنو ظاهرة االأن�سطة االقت�سادية غري املنظمة، منها:
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اأوال: موؤ�سر الدخل:
"بلغ متو�سط دخل الفرد بالوالية يف العام 2012م )3.506( األف جنيه، اأما يف العام 2013م  
�سهوًا  التقرير  ذكر  وقد  ال�سابق".   العام  %6.1 عن  زيادة  بن�سبة  األف جنيه   )3.720( فبلغ 

األف جنيه وق�سد جنيه اأي ما ي�ساوي )1348( دوالر يف عام 2012م، و�سار )658( دوالر يف 

عام 2013م. والدوالر ح�سب �سعر ال�سرف الر�سمي يف كل �سنة. ووا�سح احلجم الهائل للتدهور 

يف دخل الفرد يف اخلرطوم والذي يربز بكافة املقايي�س فقرًا وا�سع االنت�سار. يف مكان مثل والية 

اأما  ال�سكان.  %40 من  اإىل  الفرد الي�سلون  الذين يح�سلون على متو�سط دخل  اخلرطوم عادة 

جدول ن�سب االإنفاق التالية فقد اأخ�سعه الباحث للمالحظة امليدانية وتبني اأن هناك بع�س ال�سلع 

الُتعَر�س اأ�ساًل يف االأحياء الفقرية. وجدير بالذكر اأن انخفا�س الدخل يوؤدي اإىل وجود طلب كبري 

على ال�سلع خارج منظومة االقت�ساد الر�سمي وذلك باأمل احل�سول على اأ�سعار اأقل.

ثانيًا موؤ�سر خدمات التعليم:
موؤ�سرات التعليم يف حمليات والية اخلرطوم خا�سة املحليات امل�ستوعبة للهوام�س الطرفية واالأحياء 

اخلرطوم  لوالية  اال�سرتاتيجي  التقرير  ح�سب  وذلك  التعليم،  خدمات  تردي  عن  تنبىء  الفقرية 

2013 م، حيث اإن تدهور خدمات التعليم مع زيادة معدالت الفقر ي�ساهم بدرجة كبرية يف تغذية 
والن�ساء،  ال�سن  املهرة واالأطفال وكبار  العمل من غري  باأ�سخا�س يعر�سون خدمات  العمل  �سوق 

وهذه ال�سرائح يف الغالب ال يكون اأمامها من خيار اإال االأن�سطة غري الر�سمية اأو غري املنظمة.

امليدانية:  الدرا�سة   2-3
من  واالآثار(  )االأ�سباب  ال�سودان  يف  اخلفي  االقت�ساد  ظاهرة  على  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

و�سفاً  الدرا�سة  من  اجلزء  هذا  تناول  ذلك  ولتحقيق  اخلرطوم(.  )والية  ميدانية  درا�سة  خالل 

وعينة  وجمتمع  امل�ستخدم  املنهج  تو�سيح  خالل  من  امليدانية  الدرا�سة  يف  املتبعة  لالإجراءات 

واالأ�ساليب  والثبات.  ال�سدق  واختبارات  امل�ستخدمة.  االأداة  ملكونات  و�سف  وكذلك  الدرا�سة، 

االإح�سائية امل�ستخدمة يف حتليل البيانات، كما يت�سمن عر�س وحتليل لبيانات الدرا�سة االأولية 

واالأ�سا�سية. وذلك على النحو التايل:

امليدانية الدرا�سة  اإجراءات   1-2-3
الدرا�سة بيانات  حتليل   2-2-3

امليدانية الدرا�سة  3-2-1اإجراءات 
امليدانية،  الدرا�سة  تنفيذ  يف  اتباعها  مت  التي  واالإجراءات  اخلطوات  على  املبحث  هذا  ي�ستمل 

الثبات  اختبارات  واإجراء  الدرا�سة،  اأداة  وت�سميم  البحث،  وعينة  ملجتمع  و�سفاً  ذلك  وي�سمل 

حتليل  مبوجبها  مت  التي  االإح�سائية  واالأ�ساليب  �سالحيتها،  من  للتاأكد  االأداة  لهذه  وال�سدق 

البيانات وا�ستخراج النتائج. وذلك على النحو التايل:
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اأواًل منهج الدرا�سة:
ن�سبة لطبيعة البحث واملعلومات املراد احل�سول عليها، اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�سفي 

التحليلي الذي يعتمد على درا�سة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بو�سفها و�سفاً دقيقاً ويعرب 

عنها تعبريًا كيفياً وكمياً. فالتعبري الكيفي ي�سف لنا الظاهرة ويو�سح خ�سائ�سها. اأما التعبري 

الكمي فيعطينا و�سفاً رقمياً يو�سح مقدار هذه الظاهرة اأو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر 

امل�سكلة  وطبيعة  يتالءم  التحليلي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدام  فاإن  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  االأخرى، 

مو�سوع الدرا�سة والتي تلقي ال�سوء على جوانبها املختلفة عن طريق ال�سرد والتحليل املركز، 

والفهم العميق لظروفهاوجلميع املعلومات التي تزيد من تو�سيح اأبعادها املختلفة. ويعترب هذا 

املناهج  بقية  عن  واالإن�سانية،وميتاز  االجتماعية  العلوم  يف  ا�ستخداماً  املناهج  اأكرث  من  املنهج 

يتمكن  بالظاهرة حيث  املتعلقة  املعلومات  املدرو�سة عن طريق جمع كثري من  للظاهرة  بتتبعه 

الباحث من درا�سة اأبعادها املختلفة واأ�سبابها وتطوراتها والعالقات بداخلها، كما ميكن الباحث 

من و�سع مقرتحات وحلول مع اختبار ملدى �سحتها من اأجل الو�سول اإىل نتائج )(.

ثانيًا: جمتمع وعينة الدرا�سة:
عليها  يعمم  اأن  اإىل  الباحث  ي�سعى  التي  العنا�سر  من  الكلية  املجموعة  الدرا�سة  يق�سد مبجتمع 

املجتمع  فاإن  واأهدافها  الدرا�سة  م�سكلة  على  وبناًء  املدرو�سة،   بامل�سكلة  ال�سلة  ذات  النتائج 

مفردات  اختيار  مَتّ  اخلرطوم.  بوالية  الر�سمي  غري  القطاع  يف  العاملني  من  يتكون  امل�ستهدف 

الع�سوائية  العينة  اأ�سلوب  طريق  عن  ال�سابقة  الفقرة  يف  املو�سح  الدرا�سة  جمتمع  من  البحث 

حيث مت توزيع عدد )384( ا�ستبانة على جمتمع الدرا�سة وفقا مًلعادلة العينة الطبقية )384( 

بلغت  ا�سرتجاع  بن�سبة  التحليل  يف  ا�ستخدامها  مت  �سليمة  ا�ستبانة   )373( ا�سرتجاع  ومت 

)%97.1(،  بيانها  مو�سح بجدول )3-3(.

جدول )3-3(: اال�ستبيانات املوزعة واملعادة

 

امل�سدر: اإعداد الباحثني من الدرا�سة امليدانية 2019م
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ثالثًا: اأداة الدرا�سة:
اعتمدت هذه الدرا�سة على و�سيلة اال�ستبانة كاأداة رئي�سية للح�سول على البيانات واملعلومات 

الالزمة ملو�سوع الدرا�سة. وحتقيقاً للغر�س ال�سابق لال�ستبانة قام الباحثون بت�سميم اإ�ستمارة 

تهدف اإىل قيا�س راأى اأفراد العينة املبحوثة حول مو�سوع الدرا�سة )االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان 

ق�سمني: من  االإ�ستمارة  وتتكون   .) اخلرطوم  والية  حالة  واالآثار-درا�سة  – االأ�سباب 
 الق�سم االأول: املعلومات ال�سخ�سية ويحتوي على )17( فقرة.

الق�سم الثاين:و�سمل عبارات الدرا�سة االأ�سا�سية: وتتكون من حمورين وعدد )44( فقرة.

املحور االأول: يقي�س اأ�سباب االقت�ساد اخلفي وي�ستمل على عدد )18( فقرة.

املحور الثانى: يقي�س اآثار االقت�ساد اخلفي وي�ستمل على عدد )26( فقرة.

كما مت قيا�س درجة اال�ستجابات املحتملة على الفقرات اإىل تدرج ثنائي وثالثي وخما�سي ح�سب 

مقيا�س ليكرت )Likart Scale( يف توزيع اأوزان اإجابات اأفراد العينة والذي يتوزع من اأعلى 

اأدنى  اإىل  ب�سدة(  )اأوافق  االإجابة  حقل  يف  ميثل  والذي  درجات   )5( له  اأعطيت  والذي  له  وزن 

وزن له والذي اأعطيت  له )1( درجة واحدة ومتثل فى حقل االإجابة )الاأوافق ب�سدة(. وبينهما 

ثالثةاأوزان. وقد كان الغر�س من ذلك هو اإتاحة املجال اأمام اأفراد العينة الختيار االإجابة الدقيقة 

ح�سب تقدير اأفراد العينة. كما هو مو�سح يف جدول   )4-3(.  

جدول   )3-4(:  مقيا�س درجة املوافقة

امل�سدر: اإعداد الباحثني من بيانات الدرا�سة امليدانية 2019 .

رابعًا: تقييم اأدوات القيا�ص:
من ال�سفات االأ�سا�سية التي ينبغي توافرها اأي�ساً يف اأداة جمع البيانات قبل ال�سروع يف ا�ستخدامها 

االأخطاء  االأخطاء. وب�سفة خا�سة  املقيا�س من  اإىل درجة خلو  ت�سري  الثبات، وهي  هي خا�سية 

نتائج  املقيا�س يف �سرورة احل�سول على  قيا�س درجة ثبات و�سدق  اأهمية  الع�سوائية. وتكمن 

�سحيحة كلما مت ا�ستخدامها. فاملقيا�س املتذبذب ال ميكن االعتماد عليه وال االأخذ بنتائجه، ومن 

ثم �ست�سبح النتائج م�سللة وغري مطمئنة. وللتاأكد من �سالحية اأداة الدرا�سة مت ا�ستخدام كل من 

اختبارات ال�سدق والثبات. وذلك على النحو التايل:
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الدرا�سة: اأداة  �سدق   /1
يق�سد ب�سدق اأو �سالحية اأداة القيا�س قدرة االأداة على قيا�س ما �سممت من اأجله. وبناًء على 

كانت  �سواء  القيا�س  اأخطاء  من  االأداة  خلو  التامة  ال�سالحية  تعني  ال�سحيح،  القيا�س  نظرية 

ع�سوائية اأو منتظمة. وقد اعتمدت الدرا�سة يف قيا�س �سدق اأداة الدرا�سة على كل من:

 )اأ(. اختبار �سدق حمتوى املقيا�ض:

ب�سكل عام ميثل �سدق قائمة اال�ستق�ساء اإحدى الركائز االأ�سا�سية التي يقوم عليها ت�سميم اأداة 

جمع البيانات وذلك ملواجهة عقبات قيا�س متغريات الدرا�سة. ويق�سد ب�سدق املقيا�س حتديد اإىل 

اأي درجة يقي�س املقيا�س الغر�س امل�سمم من اأجله. وللتحقق من �سدق املقيا�س فقد اعتمد الباحث 

على ال�سدق الظاهري. ويف هذا ال�سدد قام الباحث بعر�س م�سودة اأداة القيا�س على جمموعة من 

الدرا�سة كما هو  املحكمني واخلرباء املخت�سني بلغ عددهم )6( من املحكمني يف جمال مو�سوع 

اأداة الدرا�سة ومدى �سالحية  اآرائهم حول  اإبداء  مو�سح يف امللحق)1(. وقد ُطلب من املحكمني 

يرونها  اأيةمالحظات  اأو  اللغوية  ال�سياغة  م�ستوى  وتقييم  حمتواها  وتنوع  و�سموليتها  الفقرات 

اأن مت ا�سرتجاع اال�ستبانة من جميع  اأو احلذف.وبعد  التغيري  اأو  بالتعديل  منا�سبة فيما يتعلق 

املحكمني، مت حتليل ا�ستجاباتهم واالأخذ مبالحظاتهم واإجراء التعديالت التي اقرتحت عليه، مثل 

تعديل حمتوى بع�س الفقرات. وتعديل بع�س الفقرات لت�سبح اأكرث مالءمة. وبذلك اأ�سبحت االأداة 

�ساحلة لقيا�س ما و�سعت له. وبذلك مَتّ ت�سميم اال�ستبانة يف �سورتها النهائية )ملحق )2((.

)ب(/ ال�سدق البنائي:

تريد  التي  االأهداف  حتقق  مدى  يقي�س  الذي  االأداة  �سدق  مقايي�س  اأحد  البنائي  ال�سدق  يعترب 

االأداة الو�سول اإليها ويبني مدى ارتباطكل بعد من اأبعاد الدرا�سة بالدرجة الكلية لفقرات االأداة. 

حماور  جلميع  االرتباط  معامالت  تقدير  طريق  عن  الثبات  اختبار  �سيتم  الطريقة  لهذه  ووفقاً 

الدرا�سة باملجموع الكلي حيث مت تقدير قيم معامل االرتباط جلميع حماور الدرا�سة باملجموع 

الكلي. ويو�سح   جدول )3-5( نتائج االختبار.

جدول )3-5(  معامل ارتباط حماور الدرا�سة باملجموع الكلي

اإح�سائية  اإيجابية وذات داللة  لها عالقة ارتباط  الدرا�سة  اأن جميع حماور  يت�سح من اجلدول 

عند م�ستوى الداللة )0.05( باملجموع الكلي للمحور الذي تنتمي اإليه. وبذلك تعترب جميع اأبعاد 

االأداة تقي�س ما و�سعت لقيا�سة.
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)2(. اختبار الثبات 
نف�س  يف  العينة)(  نف�س  على  تطبيقه  اأعيد  اإذا  النتائج  نف�س  يعطي  املقيا�س  اأن  بالثبات  يق�سد 

يف  متوافقة  نتائج  اأو  النتائج  نف�س  على  احل�سول  اإىل  يوؤدي  فهو  وبالتايل  وال�سروط.   الظروف 

كل مرة تتم فيها اإعادة القيا�س. اأو بعبارة اأخرى، اأن ثبات اال�ستبانة يعني اال�ستقرار يف نتائج 

اإعادة توزيعها عدة مرات خالل فرتات زمنية  اال�ستبانة وعدم تغيريها ب�سكل كبري فيما لو مت 

الثقة فيه.ومت تقدير معامل  االأداة،  زادت  الثبات وا�ستقرار  معينة، وبالتايل كلما زادت درجة 

ثبات االختبار با�ستخدام كل من طريقة التجزئة الن�سفية، وطريقة التباين. وذلك كما يلي:

)ب (طريقة التجزئة الن�سفية:

االأرقام  ذات  واالأ�سئلة  الفردية  االأرقام  ذات  االأ�سئلة  اال�ستبانةاإىل  فقرات  جتزئة  تتم  حيث 

بينهما، فنتج معامل ثبات  الن�سفني يف ح�ساب معامل االرتباط  ا�ستخدام درجات  ثم  الزوجية، 

 Spearman Brown ن�سف االختبار) ر ½ (، ويلي ذلك ا�ستخدام معادلة �سبريمان براون

حماور  جلميع  الثبات  معامل  ارتفاع   )6-3( اجلدول  من  ويت�سح  االرتباط.  معامل  حل�ساب 

باإن  القول  ميكن  وعليه   ،)0.86  .0.80( بني  ما  االرتباط  معامل  قيم  ترتاوح  حيث  الدرا�سة 

لفقراتها مما ميكننا من االعتماد  الداخلي  بالثبات  الدرا�سة تتمتع  التي اعتمدت عليها  املقايي�س 

1
على هذه االإجابات يف حتقيق اأهداف الدرا�سة وحتليل نتائجه.

جدول )3-6( نتائج اختبار الثبات ملحاور الدرا�سة

: Cronbach Alphaب( طريقة التباين با�ستخدام معادلة األفا كرونباخ(

مت ا�ستخدام معامل األفا كرونباخ" )Cronbach.s Alpha( يف هذه الدرا�سة، والذي ياأخذ 

قيماً ترتاوح بني ال�سفر والواحد ال�سحيح. فاإذا مل يكن هناك ثبات يف البيانات فاإن قيمة املعامل 

تكون م�ساويًة لل�سفر، وعلى العك�س اإذا كان هناك ثبات تام يف البيانات فاإن قيمة املعامل ت�ساوي 

البيانات من عك�س  األفا كرونباخ تعني زيادة م�سداقية  اإن زيادة معامل  اأي  ال�سحيح.  الواحد 

. د. عز عبد الفتاح ،مقدمة يف االح�ساء الو�سفي واال�ستداليل باإ�ستخدام SPSS القاهرة دار النه�سة العربيه ، الطبعة 
50

االويل 1981 ،�س 560
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انخفا�س  على  دليل   )0.60( عن  القيمة  انخفا�س  اإن  كما  الدرا�سة.  جمتمع  على  العينة  نتائج 

الثبات الداخلي. ويو�سح جدول )3-7( نتائج اختبار الثبات ملحاور فر�سياتالدرا�سة:

جدول )3-7( نتائج اختبار الفاأ كرونباخ ملقيا�س حماور فر�سيات الدرا�سة

امل�سدر : اإعداد الباحثني من بيانات الدرا�سة امليدانية 2019.

يو�سح جدول )3-7(  اأن قيم الفا كرنباخ  جلميع حماور فر�سيات الدرا�سة اأكرب من )60%(. 

وتعني هذه القيم توافر درجة عالية من الثبات الداخلي جلميع الفقرات، �سواء كان ذلك لكل فقرة 

على حدا اأو على م�ستوى جميع املحاور، حيث بلغت قيمة الفا كرنباخ للمقيا�س الكلي )0.88( 

وهو ثبات مرتفع. ومن ثم ميكن القول باإن املقايي�س التي اعتمدت عليها الدرا�سة لقيا�س حماور 

فر�سيات الدرا�سة تتمتع بالثبات الداخلي لعباراتها.

خام�سًا:اأ�ساليب التحليل االإح�سائي امل�ستخدم يف الدرا�سة:
مت تفريغ وحتليل اال�ستبانة من خالل برنامج التحليل االإح�سائيSPSS ومَتّ ا�ستخدام االأدوات 

االإح�سائية التالية:

)1(/ اأ�ساليب و�سف اأدوات البحث وقيا�ض ال�سدق والثبات:

ال�سدق  اختبار  من:  "كل  با�ستخدام  وذلك  الدرا�سة،  الأداة  والثبات  ال�سدق  اختبار  اإجراء 

 Cronbach.s( كرنباخ"  الفا  -معامل  االرتباط.  معامل  البنائى.-  ال�سدق  الظاهري- 

 .)Alpha
 )2(/ اأ�ساليب و�سف العينة: وذلك لو�سف خ�سائ�ض مفردات عينة الدرا�سة من 

خالل:

 )Frequencies(اأ/ التوزيع التكراري لعبارات فقرات اال�ستبانة:وذلك من خالل التكرارات

لو�سف عينة الدرا�سة بالن�سبة للعبارات، ومعرفة درجة تواجد كل مفردة يف العينة.

 -الن�سب املئوية )Percentage ( لو�سف عينة الدرا�سة للعبارات ومعرفة ن�سبة تواجد كل 

.)Charts( مفردة يف العينة. -الر�سوم البيانية

:)Mean(ب/ الو�سط احل�سابي

لكل  العينة  اأفراد  يعطيها  التي  الو�سطى  القيمة  ملعرفة  االإح�سائي  االأ�سلوب  هذا  اعتماد  مت 

لفقرات.
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 :)standard Deviation( ج/االنحراف املعياري 

مت ا�ستخدام هذا املقيا�س ملعرفة مدى الت�ستت يف اآراء امل�ستجيبني قيا�ساً بالو�سط احل�سابي. 

 :)T( اختبار-)3
ومت ا�ستخدام هذا االختبار الختبار داللة الفروق وم�ستوى الداللة االإح�سائية لفقرات فر�سيات 

الدرا�سة عند م�ستوى معنوية %5، ويعني ذلك اأنه اإذا كانت قيمة )T( املح�سوبة عند م�ستوى 

معنوية اأقل من %5 يرف�س فر�س العدم، وهذا يعني )وجود فروق ذات داللة معنوية وتكون 

الفقرة اإيجابية(. اأما اإذا كانت قيمة )T( عند م�ستوى معنوية اأكرب من %5 فذلك معناه قبول 

فر�س العدم، وبالتايل عدم وجود فروق ذات داللة اإح�سائية وتكون الفقرة �سلبية.

 

الدرا�سة:  بيانات  وحتليل  عر�ص   2-2-3
يت�سمن هذا املبحث حتلياًل للبيانات االأولية واالأ�سا�سية  وذلك على النحو التايل

االأولية: البيانات  :حتليل   1-2-2-3
النوع:  ح�سب  العينة  اأفراد  1/توزيع 

يف  االإناث  ن�سبة  بلغت  بينما  املبحوثني،  عينة  اجمايل  من   55.5% حوايل  الذكور  ن�سبة  بلغت   

العينة )%44.5( من اإجماىل العينة املبحوثة، جدول )8-3(. 

جدول )3-8(: يو�سح التوزيع التكراري الأفراد عينة الدرا�سة ح�سب النوع

امل�سدر: اإعداد الباحثني من بيانات الدرا�سة امليدانية 2019.

 2/توزيع اأفراد العينة ح�سب العمر: 
 يت�سح من بيانات   جدول)3-9(  اأن غالبية اأفراد العينة   يف الفئة العمرية  )18-45 �سنة(، 

الفئة  الذين يف  الثانية  املرتبة  ثم يف  الكلية،  العينة  اأفراد  من    )66.5%( ن�سبتهم  بلغت  حيث 

العمرية )45-60 �سنة( بن�سبة )%17.2(، ثم يف املرتبة الثالثة اأفراد العينة ما بني )46-

55 �سنة( بن�سبة )%15.9(، ثم اأخريًا الذين ترتاوح اعمارهم ما بني )60 �سنة فاأكرث( بن�سبة 
)%6.4( من اإجمايل العينة املبحوثة وهذا يعني اأن اأغلب اأفراد العينة من الن�سطني اإقت�ساديا 

كما يعني اأن اأحد اأجنع �سبل مناه�سة االإقت�ساد اخلفي هو توفري الوظائف املنتظمة واملجزية.
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جدول )3-9(: التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري العمر

االجتماعية: احلالة  ح�سب  العينة  اأفراد  3/توزيع 
 يت�سح من اجلدول)3-10( اأن غالبية اأفراد العينة من املتزوجني، حيث بلغت ن�سبتهم )41%( 

من  العينة  اأفراد  اأما   ،)36.7%( املتزوجني  غري  ن�سبة  بلغت  بينما  الكلية.  العينة  اأفراد  من 

لي�ست  امل�سكلة  اأن  يعني  )%22.3( وهذا  ن�سبتهم  بلغت  فقد  )مطلق/اأرمل(  االأخرى  احلاالت 

ال�سالم االإجتماعي  اإجتماعية فمناه�سة االإقت�ساد اخلفي ي�سطدم بحائط  اإقت�سادية فقط واإمنا 

من�سوبي  مع  املواطنني  تعاطف  يف�سر  وهذا  واالرامل  االأ�سر  بع�س  ت�سريد  تعني  وحماربته 

االإقت�ساد اخلفي يف حمالت مكافحتهم.

جدول )3-10( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري احلالة االجتماعية

التعليمي: امل�ستوى  ح�سب  العينة  اأفراد  توزيع   /4
من    )38.6%( نحو  )اجلامعي وفوق اجلامعى(  التعليمي  امل�ستوى  من  العينة   افراد  �سكل   

اأفراد العينة. بينما بلغت ن�سبة اأفراد العينة من امل�ستوى التعليمي الثانوى )%35.9(، جدول 

اأما امل�ستويات التعليمية االأخرى فقد بلغت ن�سبتهم )%25.5( من اإجماىل العينة    .)11-3(

املبحوثة. ويت�سح من كل ذلك اأن بع�س اأفراد العينة  يحملون درجات جامعية وفوق اجلامعية 
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حيث بلغت ن�سبتهم )%38.6( مما يدل على جودة التاأهيل العلمي الأفراد العينة  ولكن يعني 

ويالحظ  العمل  �سوق  واإحتياجات  اجلامعات  وتخ�س�سات  مناهج  بني  الكبرية  الفجوة  اأي�سا 

ندرة خريجي التدريب املهني والتقنيني االأمر الذي يحتم قلب الهرم التعليمي يف ال�سودان حيث 

ميثل التعليم التقني اأقل من %10 بينما االأكادمي يفوق ال%90 عك�س اإحتياج ال�سوق املحلي 

واالإقليمي.

جدول )3-11(:  التوزيع التكراري الأفراد عينة الدرا�سة وفق متغري امل�ستوى التعليمي.

امل�سدر: اإعداد الباحثني من بيانات الدرا�سة امليدانية 2019.

 5/ توزيع اأفراد العينة ح�سب طبيعة العمل:
يت�سح من اجلدول  )3-12(  اأن غالبية اأفراد العينة يعملون باأجر)�سهري(، حيث بلغت ن�سبتهم 

)%39.7(، بينما بلغت ن�سبة اأفراد العينة الذين يعملون باأجر)يومي( )%23.3(. اأما اأفراد 

ن�سبتهم )%36.5( مما يدلل علي زيادة  ال�سغرية( فقد بلغت  امل�ساريع  )اأ�سحاب  العينة من 

الوعي بريادة االأعمال واالإجتاه نحو العمل اخلا�س والتحلل من اجلنب الوظيفي.

جدول )3-12(: التوزيع التكراري الأفراد عينة الدرا�سة ح�سب طبيعة العمل احلايل

 امل�سدر: اإعداد الباحث من بيانات الدرا�سة امليدانية 2019.
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به يعملون  الذي  القطاع  ح�سب  العينة  اأفراد  توزيع   /6
بلغت  حيث  )اخلدمات(  قطاع  يف  يعملون  العينة  اأفراد  غالبية  اأن  اجلدول)13-3(  من  يت�سح 

ن�سبتهم )%63(، بينما بلغت ن�سبة الذين يعملون يف القطاع )ال�سناعي( )%30.6(،اأما اأفراد 

العينة الذين يعملون يف القطاع)الزراعي( فقد بلغت ن�سبتهم )%5.9(ومن الوا�سح اأن القطاع 

االإنتاجي ال يحظي باإهتمامهم ويقبلون علي القطاع اخلدمي املت�سخم اأ�سال.

جدول )3-13( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري القطاع

امل�سدر: اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية2019.

ال�سهري: الدخل  ح�سب  العينة  اأفراد  توزيع   /7
  تراوح الدخل ال�سهري ملعظم  اأفراد العينة ما بني )1000-3000 جنيه(، حيث بلغت ن�سبتهم 

)%31.4(. وبلغت ن�سبة الذين يرتاوح دخلهم ال�سهري ما بني )3001-6000 جنيه( نحو 

1000 جنيه( بلغتهم ن�سبتهم  اأفراد العينة الذين يقل دخلهم ال�سهري عن )  اأما    .)23.3%(

الـ )9000 جنيه( نحو )%14.8( من  الذين يفوق دخلهم  ن�سبة  بلغت  )%18.2(، يف حني 

جند  جنيه   425 يبلغ  لالجور  االأدين  احلد  فبينما   )14-3( جدول  املبحوثة،  العينة  اإجمايل 

ان اأغلبهم يك�سبون اأكرث من ذلك بكثري االأمر الذي اأدي اإيل ت�سرب الكثري من العاملني من القطاع 

العام اإيل هذا القطاع كليا او جزئيا.
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)باجلنيه  ال�سهري  الدخل  متغري  وفق  العينة  الأفراد  التكراري  التوزيع  جدول)14-3( 

ال�سوداين(

امل�سدر اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية 2019.

العمل: �سنوات  ح�سب  العينة  اأفراد  توزيع   /8
بلغت  حيث  �سنة(   10 من  واأقل   5( بني  ما  املبحوثة  العينة  اأفراد  غالبية  عمل  �سنوات  تراوحت 

�سنوات(   5 من  )اأقل  بني  ما  عملهم  �سنوات  ترتاوح  الذين  ن�سبة   وبلغت   ،)47.5%( ن�سبتهم 

الذين تراوحت �سنوات عملهم  بني )15 �سنة فاأكرث( نحو  نحو )%25.5(. و�سكل افراد العينة 

)%14.7(،يف حني �سكل افراد العينة الذين تراوحت �سنوات عملهم ما بني )10 واأقل من 15 �سنة( 

نحو )12.3(% من اإجمايل العينة املبحوثة، جدول )3-15( واأغلب الذين يعملون يف هذا القطاع 

ال يعمرون فهو عمل مرحلي �سرعان ما ينتقلون منه اإيل عمل اأف�سل داخل او خارج ال�سودان.

جدول)3-15( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري �سنوات العمل

امل�سدر اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية 2019.
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العمل: من  الغر�ص  ح�سب  العينة  اأفراد  توزيع   /9
افاد غالبية اأفراد العينة املبحوثة اأن  الغر�س من عملهم  هو اإعالة اأ�سرهم  حيث بلغت ن�سبتهم 

)%27.6(، يف حني  نحو  ن�سبتهم  فبلغت  اأنف�سهم  اإعالة  اأجل  من  يعملون  الذين  اأما   ،)63%(

بلغت ن�سبة الذين يعملون الأ�سباب اأخرى )%9.4( ويعني ذلك اأن كل واحد منهم يعول اأ�سرة 

تتكون من عدد من االأفراد مما ي�سعب املعاجلة قبل اإيجاد بديل . جدول )16-3(.

جدول )3-16( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري الغر�س من العمل

امل�سدر اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية 2019.

املعنية: اجلهات  لدى  الت�سجيل  ح�سب  العينة  اأفراد  توزيع   /10
تو�سح بيانات جدول )3-17( اأن غالبية اأفراد العينة لي�ست لديهم �سجالت لدى اجلهات املعنية 

حيث بلغت ن�سبتهم )%72.4(، بينما بلغت ن�سبة امل�سجلني للجهات املعنية )%19.3(، اأما 

احلاالت االأخرى فقد بلغت ن�سبتهم )%8.3( وميكن اأن نقول اأن ن�سبة االإقت�ساد اخلفي و�سط 

العينة بلغت %72 وهي ن�سبة عالية جدا وتوؤثر �سلبا علي اأداء االإقت�ساد وهو ما يف�سر التفاوت 

الكبري بني االح�ساءات احلكومية والواقع العملي. 

جدول )3-17( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري الت�سجيل لدى اجلهات املهنية

      امل�سدر اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية 2019.
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 11/ توزيع اأفراد العينة ح�سب منطقة املن�ساأ:   
ينتمي  غالبية اأفراد العينة  اىل الواليات االأخرى  حيث بلغت ن�سبتهم )%52.3(، بينما بلغت 

ن�سبة  الذين ينتمون اىل  والية اخلرطوم  )%47.7(، وهذا يعني اأن الكثري منهم ترك الزراعة 

ال�سريع وال�ساهل والكبري االأمر  الك�سب  اأجل  القومية من  العا�سمة  اإيل  الريف وجاء  والرعي يف 

الذي اأثر �سلبا علي االإنتاج واالإنتاجية وهجرة االأفراد نحو العا�سمة القومية والن�سبة اأعلي من 

ذلك بكثري لعدم وجود تعريف وا�سح ملواطن والية اخلرطوم. جدول )18-3(. 

     

 جدول )3-18( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري منطقة املن�ساأ

    

  امل�سدر اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية 2019.

 12/ توزيع اأفراد العينة ح�سب نوع ال�سكن:
ي�سكن غالبية اأفراد العينة يف منازل موؤجرة  حيث بلغت ن�سبتهم )%56( بينما بلغت ن�سبة الذين 

العملية.  اأغلبهم مهاجرين ويف بداية حياتهم  اأن  ي�سكنون يف منازل مملوكة )%44( مما يعني 

جدول )19-3(.

         جدول)3-19( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري نوع ال�سكن

    

امل�سدر اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية 2019.
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املنظم غري  للعمل  احلالية  الدوافع  ح�سب  العينة  اأفراد  توزيع   /13
يت�سح من جدول)3-20( اأن غالبية اأفراد العينة دوافعهم احلالية للعمل غري املنظم هي)احلاجة 

الذين دفعتهم  ن�سبة  ن�سبتهم )%50.1(، يف حني بلغت  لتدبري حاجيات املعي�سة( حيث بلغت 

وبلغت  التوايل.  )%6.2( على    ،)20.6%( نحو  ال�سكن   واأيجار  الدرا�سة  مقابلة  م�ساريف 

ن�سبة الذين دفعتهم حاالت اأخرى  نحو )%23.1( االأمر الذي يدلل علي اأنه يف حالة توفر العمل 

يف القطاع الر�سمي فالكثري منهم يف�سلونه وبع�سهم يعمل لتوفري تذكرة ال�سفر للخارج.   

جدول)3-20( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري دوافع العمل غري املنظم

امل�سدر اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية 2019.

 14/ توزيع اأفراد العينة ح�سب م�سادر التمويل للعمل:
 يت�سح من اجلدول)3-24( اأن غالبية اأفراد العينة م�سادر متويلهم للعمل)مرتب( حيث بلغت 

املرتبة  ويف   ،)22.3%( بن�سبة  اأخرى(  الثانية)م�سادر  املرتبة  يف  ثم   ،)46.4%( ن�سبتهم 

الثالثة )ا�ستدانة( بن�سبة )20.1(%. ثم اأخريًا )متويل بنكي( بن�سبة )%11.3( وهذا يعني 

اأن ال�سوانيني يخافون التعامل مع البنوك فرغم اأن الدولة خ�س�ست ن�سبة ال تقل عن %12 من 

ودائع البنوك للتمويل ال�سغر اإال اأن امل�ستغل منها اأقل من الربع ويعتمد الكثريون علي التمويل 

من مرتباتهم املتاكلة مما يعني �سغر العمل .جدول )21-3(.

          جدول)3-21( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري م�سادر متويل العمل

     امل�سدر اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية 2019.



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

121

العمل:   موقع  ح�سب  العينة  اأفراد  توزيع   /15
اختاروا موقع عملهم  ح�سب مواقع  العينة  اأفراد  اأن غالبية  بيانات جدول)22-3(     تو�سح 

تركز الزبائن  حيث بلغت ن�سبتهم )%35.4(، ثم يف املرتبة الثانية الذين افادوا ان مواقع عملهم 

بالقرب  مواقع �سكنهم  بن�سبة )%27.9(، ثم يف املرتبة الثالثة الذين يعملون داخل االأ�سواق . 

بن�سبة )%26.3( يف حني ان ن�سبة)%10.5( من افراد العينة افادوا انهم يعملون  بعيدًا عن 

الرقابة( اأي يف اخلفاء وبعمل الكثري منهم بعيدا عن �سكنهم االأمر الذي فاقم من م�سكلة املوا�سالت 

الباكر  ولكن يالحظ مرونة حركة هوؤالء العمال و�سرعة حركتهم وتنوع مهنهم فهم يف ال�سباح 

امل�ساء  ويف  والفواكه  اخل�سروات  وبعدها  والليمون  النعناع  وبعدها  والزالبية  ال�ساي  يبيعون 

علي  اإعتمادهم  وعدم  دخلهم  زيادة  اإيل  اأدي  ،مما  الرواد  اإحتياجات  يبيعون  اال�ستاد  يف  جندهم 

مهنة واحدة .

         جدول رقم)3-22( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري موقع العمل احلايل

  امل�سدر اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية 2019.

 16/ توزيع اأفراد العينة ح�سب حاالت امل�سايقات من ال�سلطات املحلية:
من  م�سايقات  وجود  على  يوافقون  العينة  اأفراد  غالبية  اأن  جدول)22-3(  بيانات  تو�سح   

ذلك  على  املوافقني  غري  ن�سبة  بلغت  بينما   ،)54.2%( ن�سبتهم  بلغت  حيث  املحلية  ال�سلطات 

االأ�سواق وبنظرة  الورق وتتحالف معهم يف  ال�سلطات حتاربهم يف  فاإن  الغالب  )%45.8( ويف 

فماذا يعني وجود   ، ال�سم�س  التحالف وا�سح و�سوح  اأن هذا  اأ�سواق والية اخلرطوم جتد  اإيل 

فار�سي الفواكه واخل�سروات وال�سلع االأخري يف و�سط �سارع االأ�سفلت بطريقة فو�سوية ال ميكن 

تف�سريها غري اأن هذا الفار�س دافع لي�س للخزينة العامة واإمنا ل�سخ�س فا�سد يدخل املال جيبه 

بينما ت�ستكي خزينة الدولة طوب االر�س.
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     جدول)3-23( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري امل�سايقات من ال�سلطات

 امل�سدر اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية 2019.

 17/ توزيع اأفراد العينة ح�سب املهنة ال�سابقة غري املهنة احلالية:
  ات�سح من امل�سح ان   معظم افراد العينة مل  تكن لهم مهن �سابقة قبل دخولهم يف مهنهم احلالية 

يف اإطار االقت�ساد غري الر�سمي  حيث بلغت ن�سبتهم )%52.8(، بينما بلغت ن�سبة  الذين كانوا 

يعملون يف مهن  لي�ست لها عالقة بتخ�س�ساتهم نحو )%17.7(، يف حني بلغت ن�سبة من كانوا 

العمل  عن  عاطلون  هوؤالء  اأغلب   )11%( نحو  تخ�س�ساتهم  مع  حلد  تتطابق  اعمال   ميتهنون 

ومل توفر لهم الدولة الوظيفة املنا�سبة واإذا وفرت الدولة مثال ع�سرة االف وحدات ري حموري 

بت�سهيالت متويلية مع تخ�سي�س اأرا�سي ف�سوف يوؤدي ذلك اإيل اإنخفا�س االإقت�ساد اخلفي ب�سورة 

كبرية وزيادة االإنتاج كما اأن البع�س مل يجد التخ�س�س الذي در�سه.

          جدول )3-24( التوزيع التكراري الأفراد العينة وفق متغري املهنة االأخرى

 امل�سدر اإعداد الباحثني من نتائج الدرا�سة امليدانية 2019.
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 3-3 مناق�سة نتائج الدرا�سة :

حتليل بيانات الدرا�سة االأ�سا�سية 
ي�ستمل هذا اجلزء من الدرا�سة على حتليل البيانات االأ�سا�سية ملحاور الدرا�سة وذلك من خالل 

اتباع اخلطوات التالية:

من  وذلك  الدرا�سة  حماور  فقرات   عن  الدرا�سة  عينة  اأفراد  الإجابات  التكراري  1/التوزيع 
خالل تلخي�س البيانات يف جداول والتي تو�سح التكرارات والن�سب املئوية.

الو�سط احل�سابي  يتم ح�ساب كل من  الدرا�سة حيث  لفقرات حماور  االإح�سائي  التحليل   /2
للدرا�سة،  الفر�سي  بالو�سط  للعبارة  احل�سابي  الو�سط  مقارنة  وتتم  املعياري  واالنحراف 

وتكون الفقرة اإيجابية مبعنى اأن اأفراد العينة يوافقون على حمتواها اإذا كان الو�سط احل�سابي 

للفقرة اأكرب من الو�سط الفر�سي للدرا�سة )3(، وتكون قيمة م�ستوى الداللة الختبار T اأقل 

من )0.05(.  ويف املقابل تكون الفقرة �سلبية مبعنى اأن اأفراد العينة ال يوافقون على حمتواها 

اإذا كان الو�سط احل�سابي للفقرة اأقل من الو�سط الفر�سي للدرا�سة )3(، وقيمة م�ستوى الداللة 

املعنوية اأكرب من )0.05(. 

حتليل بيانات  املحور االأول

اأ�سباب االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان

ال�سوداين فقد مت  اأ�سباب االقت�ساد اخلفي يف االقت�ساد  الدرا�سة حول  اأفراد عينة  اأراء  وملعرفة 

اتباع اخلطوات التالية:

فياالقت�ساد  اخلفي  االقت�ساد  اأ�سباب  حمور  لفقرات  التكراري  التوزيع  اأواًل   

ال�سوداين:

  يو�سح  جدول )3-25( التوزيع التكراري للفقرات التي تقي�س اأراء اأفراد عينة الدرا�سة عن 

اأ�سباب االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان 

جدول )3-25(:   التوزيع التكراري لفقرات اأ�سباب االفت�ساد اخلفي يف االقت�ساد ال�سوداين



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

124



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

125



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

126



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

127

يالحظ من اجلدول )3-25( اأن ن�سبة )%78.7( من اأفراد عينة البحث يوافقون على اإجمايل 

ن�سبة غري  بلغت  بينما  ال�سوداين(،  االقت�ساد  االقت�ساد اخلفي يف  اأ�سباب   ( تقي�س  التي  الفقرات 

املوافقني على ذلك )%8.6(، اأما اأفراد العينة الذين مل يبدو اإجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم 

)%11.7(. وفيما يلي التوزيع التكراري على م�ستوى الفقرات:

اأن  على  يوافقون  البحث  عينة  اأفراد  من   )89.5%( ن�سبة  اأن    )1( رقم  الفقرة  من  يتبني   .1
اخلفي.   االقت�ساد  يف  العمل  اإىل  اللجوء  اإىل  يوؤدي  الر�سمي  االقت�ساد  يف  عمل  فر�س  توفر  عدم 

يبدوا  مل  الذين  البحث  العينة  اأفراد  اأما   ،)4.6%( ذلك  على  املوافقني  غري  ن�سبة  بلغت  بينما 

اإجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )5.9%(.

عدم  اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )89.5%( ن�سبة  اأن   )2( رقم  الفقرة  من  يتبني   .2
يف  والعمل  العا�سمة  اإىل  الهجرة  اإىل  اأدى  والعا�سمة  الواليات  يف  واخلدمات  التنمية  توازان 

االأعمال الهام�سية، بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )%3.2(، اأما اأفراد عينة البحث 

الذين مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )4.3%(.

اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )91.4%( ن�سبة  اأن   )3( رقم  الفقرة  من  يتبني   .3
امل�ساريع  علىاأ�سحاب  ثقياًل  عبئاً  يكون  امل�سروعة  غري  والر�سوم  وال�سرائب  اجلبايات  ارتفاع 

ال�سغرية مماي�سطرهم اإىل اللجوء للعمل غري املنظم اأو الهام�سي، بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني 

ن�سبتهم  بلغت  فقد  اإجابات حمددة  يبدوا  الذين مل  البحث  اأفراد عينة  اأما   ،)3.8%( ذلك  على 

.)4.8%(

4. يتبني من الفقرة رقم )4( اأن ن�سبة )%64.4( من اأفراد العينة يوافقون على عدم امتالك 
مهارات تتوافق مع �سوق العمل )عدم مواكبة �سوق العمل(.  بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني 

ن�سبتهم  بلغت  فقد  حمددة  اإجابات  يبدوا  مل  الذين  البحث  عينة  اأفراد  اأما   ،)23%( ذلك  على 

.)12.6%(

اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )83.9%( ن�سبة  اأن   )5( رقم  الفقرة  من  يتبني   .5
�سوق  على  وال�سغط  العا�سمة  اإىل  والنزاع  احلروب  من  تعاين  التي  الواليات  مواطني  نزوح 

العمالأدىاإىل ظهور االأعمال الهام�سية، بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )%8.1(، اأما 

اأفراد عينة البحث الذين مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )8%(.

قلة  اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )83.9%( ن�سبة  اأن   )6( رقم  الفقرة  من  يتبني   .6
وندرة الوظائف يف االقت�ساد الر�سمي  )الفجوة الكبرية بني خمرجات التعليم و�سوق العمل(، 

بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )%7.5(، اأما اأفراد عينة البحث الذين مل يبدو اإجابات 

حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )8.6%(.

اأنظمة  اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )82.3%( ن�سبة  اأن   )7( رقم  الفقرة  من  يتبني   .7
على  الظلم  عليهم  يقع  الذين  االأفراد  ت�سجع  قد  العدالة،  اإىل  تفتقر  التي  والرتقيات  احلوافز 

االنحراف وتدفعهم اإىل التهرب من الوظائف الر�سمية اإىل الوظائف اخلفية. بينما بلغت ن�سبة غري 
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املوافقني على ذلك )%8.8(، اأما اأفراد عينة البحث الذين مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت 

ن�سبتهم )8.8%(.

اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )84.2%( ن�سبة  اأن   )8( رقم  الفقرة  من  يتبني   .8
اإىل  توؤدي  املعي�سة  م�ستوى  مع  تتنا�سب  ال  والتي  املتدنية  واملعنوية  املادية  االأجور  م�ستويات 

جلوء كثري املوظفني للبحث عن م�سدر دخل اإ�سايف ملواجهة امل�سروفات، بينما بلغت ن�سبة غري 

املوافقني على ذلك )%4.6(، اأما اأفراد عينة البحث الذين مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت 

ن�سبتهم )11.3%(.

اأن االأنظمة  اأفراد العينة يوافقون على  اأن ن�سبة )%84.5( من  9. يتبني من الفقرة رقم )9( 
التي  والطرق  احليل  عن  البحث  اإىل  واملن�ساآت  االأفراد  تدفع  والتي  العادلة،  غري  ال�سريبية 

متكنهم من التهرب من ال�سرائب وتزوير احل�سابات، تقود اإىل االقت�ساد اخلفي ب�سورة مبا�سرة 

اأو غري مبا�سرة. بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )%5.6(، اأما اأفراد عينة البحث الذين 

مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )9.9%(.

اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )82.8%( ن�سبة  اأن   )10( رقم  الفقرة  من  يتبني   .10
عادلة  غري  واجتماعية  اقت�ساديًة  اأنظمًة  تخلق  بدورها  والتي  العادلة،  غري  ال�سيا�سية  االأنظمة 

اأما  املوافقني على ذلك )5.9%(،  ن�سبة غري  بينما بلغت  الظل،  اقت�ساد  اإىل ظاهرة  تقود  اأي�ساً 

اأفراد عينة البحث الذين مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )11.3%(.

11. يتبني من الفقرة رقم )11( اأن ن�سبة )%82.9( من اأفراد العينة يوافقون على اأن تعقد 
اإىل  االأفراد  يدفع  قد  �سك  ال  العمل  اأ�سواق  يف  الر�سوم  وارتفاع  والتنظيمية  االإدارية  االإجراءات 

البحث عن فر�س العمل امل�سترتة االأخرى، بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )5.8%(، 

اأما اأفراد عينة البحث الذين مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )11.3%(.

اأن ظهور  يوافقون على  العينة  اأفراد  من   )82%( ن�سبة  اأن   )12( رقم  الفقرة  من  يتبني   .12
الف�ساد االإداري واملايل ال �سك يوؤدي اإىل ازدياد وتفاقم م�سكالت االقت�ساد بكافة اأ�سكاله وبالتايل 

ا�ستبداله باقت�ساد ظل جديد، بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )%6.9(، اأما اأفراد عينة 

البحث الذين مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )11%(.

اأن وجود  العينة يوافقون على  اأفراد  ن�سبة )%71( من  اأن  الفقرة رقم )13(  13. يتبني من 
اإىل  ذلك  فيدفعهم  واإنتاجيتهم  طاقاتهم  ب�سعف  �سعورًا  العاملني  لدى  يخلق  املقنعة  البطالة 

البحث عن فر�س اأخرى للعمل االإ�سايف. بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )13.6%(، 

اأما اأفراد عينة البحث الذين مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )15.3%(.

اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )69.7%( ن�سبة  اأن   )14( رقم  الفقرة  من  يتبني   .14
بينما  اأن�سطة االقت�ساد اخلفي،  ازدهار  اإىل  ال�سلع اال�ستهالكية والراأ�سمالية يوؤدى  نق�س عر�س 

اإجابات  يبدوا  مل  الذين  البحث  عينة  اأفراد  اأما   ،)11%( ذلك  على  املوافقني  غري  ن�سبة  بلغت 

حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )19.3%(.
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اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )64.3%( ن�سبة  اأن   )15( رقم  الفقرة  من  يتبني   .15
العاملني يف االقت�ساد اخلفي يت�سفون بتدين م�ستوياتهم العلمية، اإذ اأن ال�سهادات تلعب دورًا يف 

عملية التوظيف. بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )%18(، اأما اأفراد عينة البحث الذين 

مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )17.7%(.

تف�سي  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )72.3%( ن�سبة  اأن   )16( رقم  الفقرة  من  يتبني   .16
باأعمال �سغرية للمعي�سة. بينما بلغت ن�سبة غري  اإىل املعيل، وقيامهن  الن�ساء املفتقرات  ظاهرة 

املوافقني على ذلك )%8.3(، اأما اأفراد عينة البحث الذين مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت 

ن�سبتهم )19.3%(.

اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )82.3%( ن�سبة  اأن   )17( رقم  الفقرة  من  يتبني   .17
كتجار  اجلرمية،  اأعمال  انت�سار  اإىل  يوؤدي  والنظام  القانون  ان�سباط  وعدم  االأزمات،  حدوث 

املوافقني  ن�سبة غري  بينما بلغت  اأو ب�سورة غري م�سروعة.  امل�سروقة،  الب�سائع  لبيع  ال�سوارع 

ن�سبتهم  بلغت  فقد  اإجابات حمددة  يبدوا  الذين مل  البحث  اأفراد عينة  اأما   ،)8.3%( ذلك  على 

.)9.4%(

اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )76.4%( ن�سبة  اأن   )15( رقم  الفقرة  من  يتبني   .18
بلغت  بينما  الظل،  اقت�ساد  ت�ساعد يف ظهور  وامللكية  وال�سرائب  اال�ستثمار  قوانني حتكم  غياب 

ن�سبة غري املوافقني على ذلك )%8.6(، اأما اأفراد عينة البحث الذين مل يبدوا اإجابات حمددة 

فقد بلغت ن�سبتهم )15%(.

ثانيًا: التحليل االإح�سائي الو�سفي ملحور اأ�سباب االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان:
ي�ستمل هذا اجلزء على التحليل االإح�سائي لعبارات حماور الدرا�سة، حيث يتم ح�ساب كل من 

الو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري، وتتم مقارنة الو�سط احل�سابي للعبارة بالو�سط الفر�سي 

للدرا�سة. وتكون الفقرة اإيجابية مبعنى اأن اأفراد العينة يوافقون على حمتواها اإذا كان الو�سط 

الداللة الختبار  للدرا�سة )3( وتكون قيمة م�ستوى  الفر�سي  الو�سط  اأكرب من  للفقرة  احل�سابي 

اأفراد العينة ال يوافقون على  اأن  الفقرة �سلبية مبعنى  اأقل من )0.05(.  ويف املقابل تكون   T
حمتواها اإذا كان الو�سط احل�سابي للفقرة اأقل من الو�سط الفر�سي للدرا�سة )3( وقيمة م�ستوى 

اأ�سباب االقت�ساد اخلفي يف  نتائج حتليل حمور  يلي  اأكرب من )0.05(. وفيما  الداللة املعنوية 

ال�سودان.

ويت�سح من اجلدول )3-26( ما يلي:
1/ املتو�سط احل�سابي جلميع فقرات حمور اأ�سباب االقت�ساد اخلفي اأكرب من الو�سط الفر�سي 
على  تدل  النتيجة  وهذه   .)0.05( من  اأقل  الفقرات  جلميع  الداللة  وم�ستوى   )3( للدرا�سة 

مب�ستوى  لدرا�سة  جمتمع  يف  ال�سودان  يف  اخلفي  االقت�ساد  اأ�سباب  على  العينة  اأفراد  موافقة 
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ا�ستجابة مرتفعة جدًا، حيث حققت جميع العبارات متو�سطاً عاماً مقداره )4.14( وبانحراف 

معياري )1.01(.

2/ ويالحظ من اجلدول اأن الفقرة )عدم توازان التنمية واخلدمات يف الواليات والعا�سمة اأدى 
اإىل الهجرة اإىل العا�سمة والعمل يف االأعمال الهام�سية( جاءت يف املرتبة االأوىل من حيث اأ�سباب 

 )4.51( العبارة  على  العينة  اأفراد  اإجابات  متو�سط  بلغ  حيث  ال�سودان،  يف  اخلفي  االقت�ساد 

وال�سرائب  اجلبايات  )ارتفاع  االفقرة  الثانية  املرتبة  يف  تليها   .)0.76( معياري  بانحراف 

اإىل  مماي�سطرهم  ال�سغرية  امل�ساريع  علىاأ�سحاب  ثقياًل  عبئاً  يكون  امل�سروعة  غري  والر�سوم 

اللجوء للعمل غري املنظم اأو الهام�سي( مبتو�سط ح�سابي )4.48( وانحراف معياري )0.80(. 

  3/ اأما املرتبة االأخرية فقد جاءت الفقرة )عدم امتالك مهارات تتوافق مع �سوق العمل )عدم 

مواكبة �سوق العمل((، حيث بلغ متو�سطها )3.65(، وبانحراف معياري )1.44(.

 T 4/ ويبني اجلدول وجود فروق ذات داللة اإح�سائية جلميع الفقرات وذلك من خالل اختبار
 ،)0.000( معنوية  مب�ستوى   )23.1( الفروق  لداللة   )T( قيمة  بلغت  حيث  الفروق،  لداللة 

وهذه القيمة اأقل من م�ستوى املعنوية )0.05( وعليه فاإن ذلك ي�سري اإىل وجود فروق ذات داللة 

على  جدًا  مرتفعة  ا�ستجابة  مب�ستوى  املوافقني  ول�سالح  العينة  اأفراد  اإجابات  على  اإح�سائية 

اأ�سباب االقت�ساد اخلفي فياالقت�ساد ال�سوداين.

يف  اخلفي  االقت�ساد  اأ�سباب  حمور  لفقرات  الو�سفي  االإح�سائي  التحليل   :)26-3( جدول 

ال�سودان 
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حتليل بيانات  املحور الثاين:
اآثار االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان:

 اأواًل: التوزيع التكراري لفقرات حمور اآثار االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان:

 تو�سح بيانات جدول )3-27(  التوزيع التكرارى للفقرات التي تقي�س اآراء اأفراد عينة الدرا�سة 

حول اآثار االقت�ساد اخلفي يف ال�سودانز ويالحظ من اجلدول  اأن ن�سبة )%52.3( من اأفراد عينة 

البحث يوافقون على اإجمايل الفقرات التي تقي�س )اآثار االقت�ساد اخلفي فياالقت�ساد ال�سوداين(، 

بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )%32.5(.  اأما اأفراد العينة الذين مل يبدوا اإجابات 

حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )%16.2(.وفيما يلي التوزيع التكراري على م�ستوى الفقرات:

1. تو�سح الفقرة )1( اأن نحو )%79.1( من اأفراد العينة يوافقون على اأن ظاهرة االقت�ساد 
التهرب ال�سريبي داخل  اإيراداتها تعادل قيمة   الدولة جلزء كبري من  اإىل خ�سارة  اخلفي توؤدي 

االقت�ساد اخلفي. وبلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )%11.9(، يف حني بلغت ن�سبة الذين مل 

يبدوا اإجابات حمددة نحو )9.1%(.

االقت�ساد  اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )79.4%( نحو  اأن   )2( الفقرة  من  يتبني   .2
غري  ن�سبة  بلغت  بينما  مل�سداقيتها،  الر�سمية  االقت�سادية  االإح�سائيات  فقدان  اإىل  يوؤدي  اخلفي 

املوافقني على ذلك )%10.5(، اأما اأفراد عينة البحث الذين مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت 

ن�سبتهم )10.2%(.

االقت�ساد  اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )76.4%( ن�سبة  اأن   )3( الفقرة    تو�سح   .3
ت�سويه  خالل  من  ف�سلها  اإىل  ويوؤدي  ا�ستقرارها  ويزعزع  االقت�سادية  ال�سيا�سات  يربك  اخلفي 

ال�سيا�سات االقت�سادية، بينما بلغت ن�سبة غري  ا�ستقرار تلك  التي حتدد  املوؤ�سرات االقت�سادية 

املوافقني على ذلك )%11.3(، اأما اأفراد عينة البحث الذين مل يبدوا اإجابات حمددة فقد بلغت 

ن�سبتهم )12.3%(.

معدل  اأن  على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )73.2%( نحو  اأن  فتو�سح   )4( الفقرة   اأما   .4
وبلغت  كبري،  خفي  اقت�ساد  وجود  مع  فيه  مبالغ  ب�سكل  يرتفع  الر�سمي  االقت�ساد  يف  الت�سخم 

ن�سبة غري املوافقني  نحو )14.2%(.   

اإىل  يقود  اخلفي  االقت�ساد  اأن   على  يوافقون     )71.6%( نحو  اأن   )5( الفقرة    وتو�سح   .5
ف�سل اأو عدم فعالية ال�سيا�سة النقدية، بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )13.4%( .  

6.  ومن الفقرة   )6( يتبني   اأن   )%73.2(   يوافقون على اأن ال�سغط على اخلدمات يزيد 
يف املدن وذلك ن�سبة للنزوح من الواليات اإليها، واأن )%12.4(  غري املوافقني على ذلك.   

7. يتبني من الفقرة رقم )7( اأن ن�سبة )%67.8( من اأفراد العينة يوافقون على اأن التخطيط 
االقت�سادية،  املتغريات  علىاإح�سائيات  لتاثريه  ن�سبة  عمله  يعيق  االقت�ساد  يف  اال�سرتاتيجي 

يبدوا  مل  الذين  البحث  عينة  اأفراد  اأما   ،)13.5%( ذلك  على  املوافقني  غري  ن�سبة  بلغت  بينما 

اإجابات حمددة فقد بلغت ن�سبتهم )18.8%(.
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جمال  يف  العاملة  االأيدي  هجرة  اأن  على  يوافقون     )73.4%( اأن     )8( م  الفقرة  وتبني   .8
الزراعي  القطاع  على  �سلباً  يوؤثر  املدن  يف  الهام�سية  االأعمال  يف  واالنخراط  والرعي  الزراعة 

واحليواين، بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )11.6%(.  

الع�سوائية  املناطق  ظهور  اأن  على  يوافقون     )72.1%( ن�سبة  اأن   )9( الفقرة  من  يتبني   .9
وانت�سار اجلرمية وال�سغط على خدمات ال�سحة والتعليم والبيئة يف املدن.   

على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )69.7%( نحو  اأن  يت�سح    )10( الفقرة    ومن   .10
نحو   وان  االإنتاج،  لقوانني  اخلا�سعة  الكبرية  امل�سروعات  على  يوؤثر  اخلفي  االقت�ساد  اأن 

)%14.7(غري املوافقني على ذلك.   

اأن  )%60.5(   يوافقون على   االقت�ساد اخلفي   ي�ساهم  اأما  الفقرة   )11(  فتو�سح   .11
يف حل م�سكلة البطالة والفقر، بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )22.

اأن االقت�ساد  العينة يوافقون على  اأفراد  اأن   )%54.5( من  الفقرة   )12(  12. ويتبني من 
اخلفي   ي�ساهم يف التنمية االقت�سادية عن طريق زيادة حجم الناجت املحلي االإجمايل ال�سنوي، 

بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )26.3%(.  

اخلفي    االقت�ساد  اأن    على  يوافقون     )62.4%( اأن    )13( الفقرة    من  يتبني  كما   .13
ي�ساهم يف ت�سجيع الت�سغيل الذاتي وروح االإبداع واملبادرة، يف حني بلغت ن�سبة غري املوافقني 

على ذلك )21%(.   

من  يزيد  اخلفي   االقت�ساد  اأن  على  يوافقون    )65.7%( اأن    )14( الفقرة  من  ويتبني   .14
مقارنة  الهام�سية  االأعمال  يف  املنتجات  اأ�سعار  النخفا�س  ن�سبة  اجلمهور  لدى  اال�ستهالك  حجم 

باالأعمال املنظمة، بينما بلغت ن�سبة غري املوافقني على ذلك )18.3%(.  

اخلفي    االقت�ساد  اأن    على  يوافقون     )61.2%( اأن    )15( الفقرة    من  يتبني   .15
ذلك  على  املوافقني  غري  ن�سبة  بلغت  بينما  املجتمع،  من  الفقرية  الفئات  دخل  زيادة  يف  ي�ساهم 

.)21.8%(

16. تو�سح الفقرة   )16( اأن نحو )%57.1( من اأفراد العينة يوافقون على اأن   االقت�ساد 
ن�سبة  بلغت  بينما  املجتمع،  الفقرية من  الفئات  ل�سالح  الدخل  اإعادة توزيع  ي�ساهم يف  اخلفي   

غري املوافقني على ذلك )27.1%(.  

اعمالهم  االقت�ساد اخلفي)متمثال يف  اآثار  )25( حول  )17( حتى  الفقرات    17. ويت�سح  من 
املجتمع  على  �سلباً  يوؤثر  انه   على  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )21.5%( نحو  اأن  احلالية(   

اأ�سرهم،  و�سخ�سي(،  على  �سلباً  يوؤثر    اأنه    يوافقون على  )%20.7( منهم  املحلي، وحوايل 

ونحو )%19.3( منهم   يوافقون على اأنه   يوؤثر   �سلباً على فر�س توفري التعليم الأفراد االأ�سرة.  

اأن   االقت�ساد اخلفي  يوؤثر   �سلباً  اأفراد العينة يوافقون    كما يت�سح ان نحو )%16.3( من 

على العادات والتقاليد واالأخالق، وان نحو  )%21.2( من اأفراد العينة يوافقون على اأنه يوؤثر 

�سلباً على ال�سحة العامة و�سحة البيئة(، بينما بلغت ن�سبة الذين يوافقون انه  يوؤثر   �سلباً على 
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االأمن وتطبيق القانون )%17.7(،  وهي ذات ن�سبةاملوافقني على ان االقت�ساد اخلفي يوؤدي 

اإىل انت�سار الظواهر ال�سلبية واجلرائم(، وبلغت اأفراد العينة  الذين يوافقون على اأن   االقت�ساد 

اأن نحو  ال�سيا�سي ن�سبة ل�سعوري بالظلم واالإجحاف، يف حني  اخلفي يوؤثر   �سلباً على الو�سع 

)%46.3( من اأفراد العينة يوافقون على اأن   االقت�ساد اخلفي يوؤثر   �سلباً على فر�س االطالع 

وامل�ساركة يف اجلوانب الثقافية املختلفة.   

االأعمال  اأن  يوافقون  العينة  اأفراد  من   )59.1%( نحو  اأن   )26( الفقرة    من  ويتبني   .18
اإيجاباً  توؤثر   اخلفي  االقت�ساد  اإطار   يف  االأر�سفة   يف  الكتب  وبيع  ال�سحف  بتوزيع  املتعلقة 

على الثقافة.

 جدول )3-27(  التوزيع التكراري لفقرات اآثار االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان . 
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ثانيًا: التحليل االإح�سائي الو�سفي ملحور اآثار االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان
تو�سح بيانات جدول )3-28( نتائج التحليل الو�سفي ملحور اآثار االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان، 

ومنها يت�سح ما يلي:

الفر�سي  الو�سط  من  اأكرب  اخلفي  االقت�ساد  اآثار  حمور  فقرات  جلميع  احل�سابي  املتو�سط   /1
عن  متو�سطها  يقل  حيث   )24  ،23  ،22  ،20،21  ،19  ،18( الفقرات  ماعدا   )3( للدرا�سة 

الو�سط الفر�سي وم�ستوى الداللة جلميع الفقرات اأقل من )0.05(. وهذه النتيجة تدل على موافقة 

متو�سطة،  ا�ستجابة  مب�ستوى  ال�سودانى  االقت�ساد  يف   اخلفي  االقت�ساد  اآثار  على  العينة  اأفراد 

حيث حققت جميع الفقرات متو�سطاً عاماً مقداره )3.25( وبانحراف معياري )1.27(.

والرعي  الزراعة  جمال  يف  العاملة  االأيدي  )هجرة  الفقرة  اأن  اجلدول  من  ويالحظ   /2
واالنخراط يف االأعمال الهام�سية يف املدن توؤثر �سلبًا علي القطاع الزراعي واحليواين( جاءت 

يف املرتبة االأوىل من حيث اآثار اقت�ساد اخلفي يف االقت�ساد ال�سوداين، حيث بلغ متو�سط اإجابات 

اأفراد العينة على العبارة )3.99( بانحراف معياري )1.16(. تليها يف املرتبة الثانية الفقرة 

مبتو�سط  مل�سداقيتها(  الر�سمية  االقت�سادية  االإح�سائيات  فقدان  اإىل  يوؤدي  اخلفي  )االقت�ساد 

ح�سابي )3.94( وانحراف معياري )1.06(. 

والتقاليد  العادات  على  �سلباً  احلايل  عملي  )يوؤثر  الفقرة  جاءات  فقد  االأخرية  املرتبة  اأما   /3
واالأخالق( حيث بلغ متو�سطها )2.12( وبانحراف معياري )1.28(.

اختبار  خالل  من  وذلك  الفقرات  جلميع  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اجلدول  ويبني   /4
T لداللة الفروق حيث بلغت قيمة )T( لداللة الفروق )50.4( مب�ستوى معنوية )0.000(، 
وهذه القيمة اأقل من م�ستوى املعنوية )0.05(. وعليه فاإن ذلك ي�سري اإىل وجود فروق ذات داللة 

اآثار  على  متو�سطة  ا�ستجابة  مب�ستوى  املوافقني  ول�سالح  العينة  اأفراد  اإجابات  على  اإح�سائية 

االقت�ساد اخلفي يف االقت�ساد ال�سوداين.

جدول )3-28(التحليل االإح�سائي الو�سفي لفقرات حمور اآثار االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان 
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اخلفي: االقت�ساد  مناه�سة   1-4
يعترب االقت�ساد اخلفي مكون اأ�سا�سي من مكونات االقت�ساد ال�سوداين وي�سمل الكثري من القطاعات 

االقت�سادية الزراعية وال�سناعية واخلدمية، ويحت�سن اعداد كبرية من القوى العاملة. ورغماً 

عن ذلك فهو خارج ح�سابات الناجت القومي االإجمايل والدخل القومي ومعدالت البطالة واال�ستهالك 

واالإنتاج والتوفري وغريها. وظلت هذه املوؤ�سرات الكلية حت�سب لفرتة طويلة بناًء على اإح�ساءات 

ى اإىل ال�سلل التام يف ال�سعي اإىل الو�سل اإىل  ومعلومات غري �ساملة لالقت�ساد اخلفي، االأمر الذي اأَدّ

نتائج علمية حقيقية وواقعية. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان يتفاوت 

%65-%41( من حجم االقت�ساد ككل، ويف بع�س الواليات فاقت م�ساهمته م�ساهمة  ما بني) 

االقت�ساد الر�سمي.

وجتدر االإ�سارة اإىل اأن بع�س الوزارات واملوؤ�س�سات وال�سركات احلكومية نف�سها متار�س نوعاً اأو 

اآخر من اأن�سطة االقت�ساد اخلفي حيث ال ت�سجل املعلومات واالإح�ساءات واالأن�سطة واالإيرادات 

اإذ  وجتنب ما ت�ساء من االإيرادات، حيث متت االإ�سارة اإىل ذلك يف بع�س تقارير املراجع العام. 

والواليات  الوزارات  بع�س  قبل  من  املا�سية  الفرتة  خالل  جتنيبها  مت  التي  االأموال  حجم  اأن 

مّثل  وبذلك  العامة.  للخزينة  توريدها  مت  التي  تلك  من  اأكرب  احلكومية  والهيئات  واملوؤ�س�سات 

الوالية  املالية عن  الف�ساد واأقعد وزارة  اأنواع  من  املا�سية نوعاً  الفرتة  االقت�ساد اخلفي خالل 

على املال العام.

قَدّرت الدرا�سة حجم االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان باأكرث من طريقة، وعليه تعترب هذه الدرا�سة 

بداية لدق ناقو�س خطر االقت�ساد اخلفي اأو االأ�سود، وال�ست�سعار  غدًا اأف�سل يف ظل ثورة غريت 

الكثري من املعطيات ال�سودانية اإىل االأف�سل، وباالجتاه نحو العلمية واملعرفة.   

 �سبل مناه�سة االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان:  

بناًء على نتائج التحليل ال�سابقة حول ا�سباب واآثار االقت�ساد اخلفي يف ال�سودان تقرتح الدرا�سة 

ما يلي ل مناه�سة االقت�ساد اخلفي، والتي تتطلب ت�سافر  جهود  كافة اجلهات املعنية يف البالد 

�ساملة القطاع العام واخلا�س واملجتمع املدين: 

معدالت  تفاقم  اإىل  اأدى  الذي  ا�ستغاللها،  و�سوء  والب�سرية  املادية  املوارد  اإهدار  وقف   .1
البطالة، وجلوء االأفراد اإىل ممار�سة اأن�سطة اقت�سادية خفية غري �سوية.

العامة  امل�سلحة  االعتبار  بعني  اآخذة  وال�سليمة،  العادلة  االقت�سادية  االأنظمة  تطبيق   .2
عمليات  عن  الناجت  ال�سريع  والربح  اخلا�سة  امل�سالح  من  بداًل  االأ�سا�سية،  املجتمع  وحاجات 

جتارية واقت�سادية غري م�سروعة، وال تتنا�سب مع حاجات االأفراد واملوؤ�س�سات والدولة.

اأهمها  من  التي  االقت�سادية،  املوؤ�سرات  ت�سوه  اإىل  يوؤدي  الذي  التجاري  الت�سرت  حتجيم   .3
على  �سلباً  ينعك�س  االقت�سادي،مما  النمو  ومعدالت  البطالة،  ومعدالت  االأ�سعار،  موؤ�سرات 

ا�ستقرار ال�سيا�سات االقت�سادية وكفاءتها.

منخف�سة،  اأ�ساًل  هي  التي  االإنتاجية،  طاقتها  ورفع  ال�سناعية  امل�ساريع  م�ساهمة  حتفيز   .4
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احلقيقي  االإنتاج  نحو  ال�سباب  طاقة  وتوجيه  ر�سمي.  اقت�ساد  اإىل  اخلفي  االقت�ساد  لتحويل 

يف الزراعة وال�سناعة بداًلمن التك�سب غري امل�سروع وال�سهل وغري املنتج والذي يوؤدي اإيل هجر 

الزرع وال�سرع والريف والهجرة من الريف اىل املدن.     

للمواطنني،  فر�ساً  يوفر  مما  االإنتاجية،  امل�ساريع  يف  واال�ستثمار  االدخار  معدالت  رفع   .5
ويبعدهم عن االأعمال اخلفية.

االجتماعية  العدالة  وحتقيق  واالأقاليم  واملجموعات  االأفراد  بني  الدخل  توزيع  حت�سني   .6
حتقيق التنمية املتوازنة ومنو ونه�سة الريف.

املطابقة  وال�سلع غري  ال�سالحية  منتهية  وال�سلع  ال�سوق،  املغ�سو�سة يف  ال�سلع  انت�سار  منع   .7
للموا�سفات، واحلد من الن�سب واالحتيال على امل�ستهلكني وحرمانهم من خدمات ما بعد البيع، 

اً للنفايات مثلما  وهو االأمر الذي يحُدّ من املناف�سة وي�سعف ال�سناعة الوطنية وت�سبح البالد مكَبّ

حدث يف احلوا�سيب واالإلكرتونيات غري املطابقة للموا�سفات والتي دخلت ال�سودان بطرق غري 

م�سروعة.

يف  ن  وحت�ُسّ تناف�سية،  م�ستويات  اإىل  االأ�سعار  تراجع  وبالتايل  الت�سخم،  معدالت  تخفي�س   .8
م�ستوى املعي�سة. 

ي االأن�سطة واالأعمال غري ال�سرعية، للحفاظ  9. خف�س االأعباء التي تتحملها الدولة ب�سبب تف�ِسّ
اإن تكلفة حماربة االقت�ساد اخلفي عالية للغاية وتتحملها الدولة،  على الرخاء والتنمية، حيث 

بينما الر�سوم واجلبايات يف اأغلبها تعود الأفراد مرت�سني اأو موؤ�س�سات خربة وغالباً ما يتم جتنيب 

هذا العائد وال يدخل خلزانة وزارة املالية.

الأبناء  املعي�سة  م�ستويات  وتدين  الفقر  م�سكلة  من  واحلد  االجتماعي  الهيكل  توازن  اإعادة   .10
املجتمع. 

ذلك. وغري  والر�سوة،  االإداري  والف�ساد  االجتماعية  واجلرائم  الف�ساد  انت�سار  من  احلد   .11
ذات  اجليدة  واخلدمات  ال�سلع  توفري  خالل  من  للمواطنني،  املعي�سي  امل�ستوى  رفع   .12

االأ�سعار املنا�سبة لدخولهم.

املخدرات. جتارة  من  املجتمع  حماية   .13
واجتماعية. اقت�سادية  فو�سى  اأي  من  احلد   .14

التلوث. من  البيئة  وحماية  للمواطن،  املقدمة  اخلدمات  جودة  حت�سني   .15
من  النابع  ال�سليم،  واالأخالقي  الديني  الوازع  وعلى  املجتمع،  اأخالقية  على  املحافظة   .16

�سمري االأفراد، والرقابة الذاتية اأواًل.
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الر�سمي: االقت�ساد  يف  اخلفي  االقت�ساد  اإدماج  روؤية   2-4
    بلغ معدل االقت�ساد اخلفي  يف ال�سودان يف عام2017 حوايل %41.2، وهو من اأعلى املعدالت 

يف العامل واملنطقة العربية واالإفريقية، واإذا بقي الو�سع على ما هو عليه ومل ُتتخذ االإجراءات 

 .2025 عام  اإىل%65.1 يف  %59   خالل عامني، و�سي�سل  اىل   املعدل  ي�سل  ف�سوف  الالزمة 

مما يعني �سرورة ا�ستيعابه و�سبطه وتر�سيده وت�سجيله ودجمه يف االقت�ساد الر�سمي. اإال اأن 

الق�ساء على االقت�ساد اخلفي �سبه م�ستحيل، �سواًء يف الدول املتقدمة اأوالنامية، و�سوف يبقى 

اأ�سباب ظهوره والعوامل الداعمة لنموه  موازياً لالقت�ساد الر�سمي، لكن العالج يكمن يف معرفة 

بداًل من التعامل مع اأعرا�سه فقط، فمن الوا�سح اأن احللول ال�سليمة هي التي تتفهم االأ�سباب التي 

اأدت اإىل منو االقت�ساد اخلفي، ومن َثَمّ و�سع احلواجز غري املحفزة اأمام الراغبني يف الدخول اإىل 

هذا االقت�ساد وزيادة جاذبية االقت�ساد الر�سمي- من خالل ت�سهيل االإجراءات والتمويل توفري 

الفر�س وخف�س التكاليف ن�سبياً - اإىل الدرجة التي تلغي اأهمية الدخول اأو اال�ستمرار يف االقت�ساد 

اخلفي، حتى ت�سبح منافع الدخول اإليه هام�سية. 

واأن  خا�سة  واالإجراءات  واللوائح  والقوانني  والهياكل  ال�سيا�سات  من  الكثري  ذلك  ويتطلب 

االقت�ساد اخلفي يت�سيد االقت�ساد ومن ال�سعوبة مبكان ا�ستئ�ساله بني يوم وليلة، بل اأ�سبح هو 

�َسة،  ومت ت�سيي�سه  االأ�سل، وهناك من يدافع عنه بحجة توفري العمل لل�سرائح ال�سعيفة واملَُهَمّ

واأ�سبح ُي�ستغل من قبل القادة ال�سيا�سيني والقبليني، ويتبني ذلك من �سعف م�ساهمة ال�سرائب 

يف الناجت القومي االإجمايل والتي ال تتجاوز  نحو%6،  بينما ال يقل املعدل عن %25يف الدول 

امل�سابهة، مما يعك�س حجم اخل�سارة التي اأقعدت الدولة عن مهامها االأ�سا�سية واأفقرتها.

 والإدماج االقت�ساد اخلفي يف االقت�ساد الر�سمي وتخفيف اآثاره ومكافحته، نو�سي باالآتي:

اخلفي. االقت�ساد  ملعاجلة  القومي  املجل�س  اإن�ساء   .1
الر�سمي  الإدماج االقت�ساد اخلفي يف  املعامل بوا�سطة خمت�سني  ا�سرتاتيجية وا�سحة  2. و�سع 

ور�سم اخلطط والربامج وامل�ساريع التي تناه�س االقت�ساد اخلفي.  

اإيل  الركون  ال�سلة وعدم  ذات  واللوائح واالإجراءات  والهياكل  والقوانني  ال�سيا�سات  اإجازة   .3
االإجراءات االأمنية والبولي�سية التي تنتهك حقوق االإن�سان. 

احلرة.  االأعمال  اإدارة  وت�سجع  اخلا�س  القطاع  حتكم  التي  القوانني  تفعيل  اأو  ا�ستحداث   .4
االقت�ساد  ظاهرة  تزايد  من  يحُدّ  قد  والعقوبات  ومعدلها  ال�سريبة  ح�ساب  اأ�سا�س  مراجعة   .5
حدة  وازدادت  ال�سرائب  دفع  من  املتهربني  هوؤالء  ك�سف  احتمالية  ارتفعت  فكلما  اخلفي، 

العقوبات على التهرب ال�سريبي،�سعفت حوافز دخول االأفراد اإىل االقت�ساد اخلفي، مما يقلل من 

ظهوره. 

والعدالة  حمدودة  لفئة  ال�سرائب  حتميل  وعدم  ال�سريبية  املظلة  تو�سعة  �سرورة  كذلك   .6
جهوي،  اإقليمي،  مهني،  عن�سري،  �سيا�سي،  ال�سريبي-اإنحياز  االنحياز  ومنع  ال�سربيبة 

اجتماعي ،جندري، وغريها. 
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االأقل_ على  _اأو  تخفي�س  منها:  الظاهرة،  مع  للتعامل  جديدة  واإجراءات  قوانني  ا�ستحداث   .7
قوانني  بع�س  تغيري  االجتماعية،  التاأمينات  ا�سرتاكات  تقليل  ال�سرائب،  م�ستويات  تثبيت 

العمل اأو اإلغائها.

الر�سمي  لالقت�ساد  ان�سمت حديثا  ال�سغرية والتي  املن�ساآت  ال�سريبي على  العبء  8.  تخفيف 
واإيجاد اآليات مرنة ومنا�سبة لتح�سيل ال�سرائب، وحمايتها من ال�سرائب والر�سوم الع�سوائية، 

وهي اأكرث من ال�سرائب القانونية.

من  اأعلى  تكون  علىاأن  الر�سمية  غري  املن�ساآت  من  ال�سرائب  جلمع  حمو�سبة  طريقة  اإيجاد   .9
الر�سمية الإجبارهم على ت�سجيل من�ساآتهم.

10. تفعيل دور موؤ�س�سات التمويل املحلية واالإقليمية والعاملية لدعم �سغاراأ�سحاب االأعمال، 
اأو الدخول  بح�سولهم على قرو�س ب�سيطة يف اإطار تنظيمي مهني فعال دون �سروط تعجيزية، 

ال�سريبي  النظام  يف  بالت�سجيل  القر�س  على  احلا�سل  واإلزام  ومطولة،  معقدة  بريوقراطية  يف 

ك�سرط للح�سول على قر�س.

باال�ستمتاع  لها  وال�سماح  واالإمتيازات  االإعفاءات  بع�س  تت�سجل  التي  االأعمال  منح    .11
الكربى  ال�سركات  عطاءات  حتى  اأو  احلكومية  العطاءات  يف  والتقدمي  احلكومية  باخلدمات 

باال�سرتاك  لهم  وال�سماح  ودولياً  حملياً  اخرتاعاتهم  وت�سجيل  العامة  وامل�سابقات  واالحتفاالت 

حملياًاأو اإقليمياً اأو عاملياً يف الفعاليات واالأن�سطة املختلفة. 

اإىل  اإىل حتويل ونقل االأعمال يف االقت�ساد اخلفي  الدولة، يهدف  تاأ�سي�س �سندوق من قبل   .12 

ي�ساعد  بحيث  ال�سندوق،  هذا  من  �سغرية  قرو�س  منح  خالل  من  الر�سمي،  االقت�ساد  منظومة 

على ت�سجيع زيادة اال�ستثمار يف االأعمال احلرة وتو�سيعها من جهة، وكذلك قيام الفرد احلا�سل 

غري  و�سمانات  مي�سرة  وب�سروط  املدى  طويل  زمني  جدول  خالل  القر�س  باإعادة  القر�س  على 

تقليدية.

ال�سيا�سات  وا�ستقرار  والبيئي  واالأمني  واالجتماعي  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  اال�ستقرار   .13
والنظم والقوانني وعدالة تنفيذها. وا�ستقرار االقت�ساد الكلي و�سعر ال�سرف وغريها. 

وكبحاً  �سرامة  اأكرث  لتكون  �سياغتها  واإعادة  وعدالة  ب�سرامة  واللوائح  القوانني  تطبيق   .14
جلماح ح�سان االقت�ساد اخلفي املت�ساعد وغري املبايل بالقوانني والغرامات واالإجراءات. 

اأن  ا�ستطاعت  وكيف  اخلفي،  االقت�ساد  من  عانت  التي  االأخرى  الدول  جتارب  درا�سة   .15
حتوله اإىل اقت�ساد ر�سمي، مثل: رواندا و�سريالنكا، جنوب اإفريقيا، وال�سني، وفيتنام.

 ،)Cash( املبا�سرة  النقدية  بوا�سطة  تتم  اخلفي  االقت�ساد  معامالت  كانت  معظم  · اإذا   16
فاإن ارتفاع الن�ساط االقت�سادي اخلفي يوؤدي اإىل ارتفاع الطلب على النقدية، لذا يعتمد تقلي�س 

املدفوعات  ا�ستخدام  على  التحفيز  خالل  من  عر�سها  من  حتُدّ  التي  االإجراءات  على  النقد  كمية 

االإلكرتونية.

17. ولتخفي�س االقت�ساد اخلفي يجب تطبيق احلكومة االإلكرتونية وحو�سبة االأنظمة املختلفة 
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وتنمية وتطوير النظام امل�سريف لال�سطالع بدوره الريادي وجلذب التعامالت عربه.

ال�سركات  يف  ورديتني  بالعمل  ال�سودان  يف  مطبقاً  كان  الذي  ال�سابق  للنظام  18· الرجوع 
اخلام�سة  ومن  ظهرًا  الثانية  ال�ساعة  اإيل  ال�سباح  من  الوزارات  وبع�س  والبنوك  واملوؤ�س�سات 

اإيل الثامنة م�ساء، االأمر الذي يوؤدي اإيل زيادة دخول الكثريين ممن مينعهم من العمل يف االقت�ساد 

اخلفي، حيث ات�سح من البحث اأن بع�س الذين يعملون يف االقت�ساد اخلفي هم اأ�سا�ساً يعملون يف 

القطاعني العام واخلا�س.

وح�سم  والع�سوائية  الفو�سى  وحماربة  اليومية   واملتابعة  العامة  اخلدمات  حت�سني   .19
التفلتات يف وقتها.   

االنت�سار  و�سريع  مرت�س  فاعل وموؤهل ومقتدر وكايف وغري  وتنفيذي  اإداري  اإن�ساء جهاز    .20
وذي اإمكانات عالية وتدريب مهني رفيع.

 تنمية املوارد الب�سرية والقدرات واإ�سراك االأفراد الذين يديرون اأعمااًل �سغرية يف برامج تدريبية 

وتاأهيلية، تكون م�سنفة ح�سب اجلن�س، وح�سب املوؤهالت العلمية، وح�سب نطاق العمل احلر. 

ومتو�سطة  ق�سرية  تدريبية  دورات  واإعداد  اخلفي.  االقت�ساد  يف  للعاملني  الفني  الدعم  وتقدمي 

وبعيدة املدى يف جمال االقت�ساد اخلفي واإدماجه.

مبجال  العاملني  متابعة  خالل  من  اقت�سادية  �سيا�سات  �سّناع  اأو  حمليني،  خرباء  تاأهيل   .  22
)هيئة  الوزراء  ورئا�سة  االقت�سادية(،  )اللجنة  الربملان  الدولة:  موؤ�س�سات  يف  االقت�ساد 

التجارة،  االجتماعية،  وال�سوؤون  العمل  التخطيط،  )وزارات:  الوزراء  وجمل�س  امل�ست�سارين(، 

اأعمال  لفتح  �سغرية  قرو�س  )منح  املركزي  والبنك  التجارة،  وغرف  وغريها(،  ال�سناعة، 

بال�ساأن  املهتمة  املدين   املجتمع  ومنظمات  والدرا�سات  البحوث  ومراكز  �سغرية(،واجلامعات 

االقت�سادي. 

23 . توفري فر�س عمل حقيقية من خالل م�ساريع احلا�سنات وت�سجيع ريادة االأعمال واإن�ساء 
الطابع  وذات  والريفية  واجلماعية  التعاونية  امل�سروعات  ودعم  العمل  عن�سر  كثيفة  م�ساريع 

االجتماعي والبيئي وغريها، ومنحها الت�سهيالت الالزمة والتمويل املنا�سب.    

تلفزيون،  من  املختلفة  االإعالم  بو�سائط  تهتم  خمت�سني  مهنيني  من  لالإعالم  وحدة  اإن�ساء   .24
وراديو، و�سحف وجمالت، وو�سائط التوا�سل االجتماعي. واإن�ساء موقع لن�سر ثقافة االقت�ساد 

اخلفي وكيفية دجمه.

25. �سرورة لعب دور اإيجابي اأكرب من قبل الو�سائط االإعالمية املختلفة بداًل عن الدور احلايل 
القوانني من ممار�سي االقت�ساد اخلفي، وكذلك توعية  الو�سائط مع منتهكي  الذي تتعاطف فيه 

ال�سالبة لالقت�ساد اخلفي ومنع حدوثه قبل وقت كاف، والتواجد يف املناطق  املواطنني باالآثار 

املختلفة الإزالته يف اآنه وعدم ا�ستفحاله ومنع تعاطف املجتمع معهم.

االقت�ساد  على  ال�سلبية  واآثاره  اخلفي  االقت�ساد  بخطورة  املواطنني  بني  الوعي  ن�سر   .26
واملجتمع واأهمية احلد منه.
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الظاهرة والتعامل معها يف وقتها  لر�سد  اإح�سائي ومعلوماتي فاعل ومقتدر  اإن�ساء  جهاز   .27
يف  دجمها  اإعادة  اأو  الظاهرة  منع  وحماولة  املنا�سب  الوقت  يف  القرار  اتخاذ  �سرعة  وت�سهيل 

االقت�ساد الر�سمي. 

28 . اإجراء الدرا�سات والبحوث  لتحديد حجم االقت�ساد اخلفي يف االقت�ساد ال�سوداين ومعرفة 
اأ�سبابه، وبذل اأكرب جهد كبري للحِدّ من اآثاره ال�سلبية اإىل اأدنى حٍدّ ممكن، وهذايحتاج اإىل الكثري 

من الوقت، ويتطلب تنفيذ بع�س التدابري االقت�سادية  وال�سيا�سية والقانونية واالإدارية. وعلى 

االآثار  التعامل مع  باإمكان اجلهات احلكومية املخت�سة بذل بع�س اجلهد يف  فاإنه  الرغم من ذلك 

الت�سوهات  واإزالة  القومية  احل�سابات  اإح�ساءات  بدقة  يتعلق  فيما  اخلفي،  لالقت�ساد  ال�سلبية 

دقة  مدى  على  االقت�سادية  واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات  كفاءة  تعتمد  حيث  القريب،  املدى  يف 

االإح�ساءات الر�سمية التي متثل املوؤ�سرات احلقيقية لالقت�ساد، وذلك من خالل حماولة احلكومة 

احلد من التفاوت بني املوؤ�سرات الر�سمية واملوؤ�سرات احلقيقية، اإذا ما اأخذ �سانعو ال�سيا�سة يف 

االعتبار تف�سي ظاهرة االقت�ساد اخلفي عند و�سع �سيا�ساتهم االقت�سادية، وذلك باإجراء تقديرات 

دورية حلجم االقت�ساد اخلفي، لكي يتم عك�سها يف نتائج تقديرات االإح�ساءات الر�سمية.الأن ذلك 

اأننا نبني ا�سرتاتيجياتنا وخططنا وبراجمنا وم�سروعاتنا وقراراتنا اال�سرتاتيجية على  يعني 

جزء من حجم الناجت القومي االإجمايل واإهمال الباقي.

العمالة  من  للحِدّ  جديدة  اأخرى  ا�ستحداث  اأو  القائمة  االإجراءات  تطبيق  يف  الت�سدد   .29
االأ�سكال  من  املت�سولني،وغريها  وا�سترياد  الباطن،  من  والتعاقدات  املوؤقتة،  واالأعمال  املنزلية، 

التي ت�سمح بازدهار االقت�ساد اخلفي.

اأي عمل  اإقامتها  ومنعهم من ممار�سة  مناطق  الوافدة والالجئني وحتديد  العمالة  30. �سبط 
غري قانوين اأو هام�سي اأو غري �سرعي، وتطبيق القوانني ب�سرامة عليهم وفر�س عقوبات رادعة 

عليهم تت�سمن االإبعاد اإىل دولهم اأو ال�سجن اأو الغرامة اأو غريها. 

لتحفيز  اأ�سا�سياً  عائقاً  تقف  التي  واملكلفة،  املعقدة  والبريوقراطية  الروتني  من  التخل�س    .31
االقت�ساد الر�سمي، وت�ساعد على الف�ساد وخلق االقت�ساد اخلفي ال�سهل وال�سريع انت�ساره.

اأ�سماء  32. ت�سهيل الدخول اإىل االقت�ساد الر�سمي وتخفي�س تكلفته وزمنه واإجراءاته، خا�سة 
اإىل  اأدى  مما  طويلة  فرتة  ال�سودان  يف  اإن�ساوؤها  ي�ستغرق  التي  ال�سغرية  وال�سركات  االأعمال 

هروب رجال املال ال�سغار اإىل الدول االأخرى، كدبي،اإثيوبيا،تركيا، ماليزيا، وغريها. 

33. تطوير اآليات ت�سجيل �سركات القطاع اخلا�س، من خالل حتديث االإجراءات البريوقراطية  
االقت�ساد  اإىل  يتحول  اأن  على  ر�سمي  غري  اقت�سادًا  يدير  من  ت�سجع  بطريقة  وحو�سبتها 

الر�سمي.

ملتابعة  واالإ�سرايف  الرقابي  دورها  ممار�سة  العالقة  ذات  احلكومية  املوؤ�س�سات  على   .34
االأعمال احلرة اأو االقت�ساد اخلفي يف مرحلة احتوائه وحتوله اإىل اقت�ساد ر�سمي عرب املتابعة 
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اليومية وتقدمي التقارير ال�سهرية وربع ال�سنوية ون�سف ال�سنوية وال�سنوية ال�سادقة وال�سفافة 

ت�سجيل  يف  القطاع  لهذا  املنتمني  وترغيب  دقيقة،  ومعلومات  حقيقية  واحلقيقية،باإح�ساءات 

ن�ساطاتهم ومعلوماتهم احلقيقية.

االأعمال  �ساحب  اإلزام  الدولة  باإمكان  االإجراء  وهذا  الزكاة،  م�سلحة  لدى  الت�سجيل   .35
ال�سريبة،  لدى  الت�سجيل  �سرط  على  تعطى  التي  ال�سغرية  القرو�س  منح  خالل  من  به  احلرة 

البالد.  يف  واالإيرادات  االأعمال  اإدارة  يف  واملحا�سبي  ال�سريبي  النظام  تفعيل  للدولة  ليت�سنى 

خا�سة امل�سروعات املمولة من ديوان الزكاة اأو اأي من موؤ�س�سات التمويل. واإلزام �ساحب العمل 

بالت�سجيل لدى الزكاة وال�سرائب الإجراء اأي معاملة حكومية.

هذه  يف  ر�سمي  اقت�ساد  اإىل  اخلفي  االقت�ساد  من  املتحول  االقت�ساد  اأداء  تقييم  اإجراء   .36
اأ�سهر  �ستة  كل  التقييم  تقارير  اإعداد  املمكن  ر�سمية.ومن  بطريقه  الحتوائه  التنظيمية  املرحلة 

العامة  االإح�ساءات  م�سلحة  من  املتوفرة  املعلومات  خالل  من  والتعرث  التقدم  مراحل  ملتابعة 

ونظام البيانات لدى املوؤ�س�سات احلكومية االأخرى. 

املدين  املجتمع  ومنظمات  واخلا�سة  العامة  االجتماعية  التنمية  موؤ�س�سات  دور  تفعيل   .37
احلرب  �سحايا  هم  اخلفية  االأعمال  ممار�سة  يف  جراأة  اجلهات  فاأكرث  املجال.  هذا  يف  تعمل  التي 

من ذوي االحتياجات اخلا�سة والن�ساء واالأطفال واملهم�سني والفقراء، فال بد من االهتمام بهذه 

ال�سرائح.   

38. �سبط الوزارات االحتادية والوالئية واملحلية واملوؤ�س�سات وال�سركات احلكومية ومنعها 
من ممار�سة اأو الت�سديق باأي ن�ساط من اأن�سطة االقت�ساد اخلفي مثل التجنيب وفر�س الر�سوم 

واجلبايات غري القانونية وعدم الت�سجيل لل�سركات احلكومية اأو �سبه احلكومية وعدم ت�سجيل 

اإيراداتها اأو من�سرفاتها احلقيقية وفر�س عقوبة قا�سية عليها اإن فعلت ذلك.
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م�سروع: املجل�ص القومي الإدماج االقت�ساد اخلفي الر�سمي

اأو الهيئة العليا ملناه�سة االقت�ساد اخلفي

اأو املجل�ص االأعلى ملكافحة االقت�ساد اخلفي
الهيكل:
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التعريفات:
 املادة االأوىل:

يق�سد باالألفاظ والعبارات االآتية، اأينما وردت يف هذا النظام، املعاين املو�سحة اأمام كل منها ما مل 

يقت�س ال�سياق خالف ذلك: 

االقت�ساد اخلفي: كل عمل اأو اإجراء يهدف اإىل حتويل اأو اإخفاء اأو نقل اأو تغيري طبيعة وملكية 
ونوعية وهوية االأموال املح�سلة من اأن�سطة اأو اأعمال دخولها م�سروعة ولكن غري معلن عنها اأو 

غري قانونية اأو غري م�سروعة بهدف التغطية اأو التمويه على م�سدرها ولكي تظهر يف النهاية اأنها 

من م�سادر م�سروعة. 

الن�ساط: الن�ساط التجاري بكل �سورة، اأو املهني اأو احلريف اأو اأي ن�ساط اآخر م�سابه، يق�سد منه 
حتقيق الربح وي�سمل ا�ستخدام املال املنقول وغري املنقول.

والتهُرّب  االإخفاء  بق�سد  االقت�ساد اخلفي   ن�ساط يف  اأي  اأو ميار�سون  يعملون  الذين  االأفراد: 
الزكوي وال�سريبي.

ال�سريبة: ال�سرائب املفرو�سة مبقت�سى هذا النظام.

َل عليه – بطريق مبا�سر اأو غري مبا�سر- من اأي عمل �سرعي  املتح�سالت: اأي مال ُم�سَتَمد اأو ُح�سِ
غري ر�سمي اأو غري �سرعي من املخالفات اأو اجلرائم التي ُيعاَقب عليها وفقاً الأحكام هذا النظام.

على  وي�سمل  العينية  اأو  النقدية  املتح�سالت  اأو  املمتلكات  اأو  االأموال  يف  ت�سُرّف  كل  العملية: 

ا�ستعمال  اأو  املبادلة،  االإقرا�س،  ال�سراء،  البيع،  التحويل،  ال�سحب،  االإيداع،  املثال:  �سبيل 
خزائن االإيداع ونحوها مما حتدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

الن�ساط غري ال�سرعي: اأي ن�ساط ي�سكل خمالفة للقوانني واالأنظمة التجارية واالإقامةُيَعاَقُب 
عليها وفق الد�ستور والقوانني واللوائح. 

اأو  تبديلها  اأو  حتويلها  اأو  واملتح�سالت  االأموال  نقل  على  املوؤقت  احلظر  التحفظي:  احلجز 
الت�سُرّف فيها اأو حتريكها اأو و�سع اليد عليها اأو حجزها ب�سورة موؤقتة ا�ستنادًا اإىل اأمر �سادر 

من حمكمة اأو �سلطة خمت�سة بذلك.

حكم  على  بناء  اجلرمية  يف  امل�ستخدمة  الو�سائط  من  الدائمان  واحلرمان  التجريد  امل�سادرة: 
ق�سائي �سادر من حمكمة خمت�سة.

التجارية وغريها،  للموؤ�س�سات  الرتاخي�س  الرقابية: اجلهة احلكومية املخت�سة مبنح  اجلهة 
واملخت�سة كذلك بالرقابة اأو االإ�سراف على تلك املوؤ�س�سات بالتعاون مع اجلهات االأخرى. 

ال�سلطة املخت�سة: كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات االقت�ساد اخلفي واإدماجه وفق 
اخت�سا�سه.

املادة  يف  املحددة  االإقامة  �سروط  عليهم  تنطبق  ممن  ال�سركة،  اأو  الطبيعي،  ال�سخ�س  املقيم: 

الثالثة من هذا النظام، اأو اأي اإدارة حكومية، اأو وزارة، اأو هيئة عامة، اأو اأي �سخ�س اعتباري، 
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اأو اأي هيئة موؤ�س�سة يف ال�سودان.

غري املقيم: كل �سخ�س ال تنطبق عليه �سفة املقيم.

املواطن ال�سوداين: ال�سخ�س الذي يحمل اجلن�سية ال�سودانية، ومن يعامل معاملته.

الدفاتر التجارية: جمموعة الدفاتر التجارية التي يحتفظ بها املكلف، والتي يجب اأن ت�سجل 
بها جميع املعامالت التجارية.

املادة الثانية:
يعد مرتكباً ملخالفة االقت�ساد اخلفي كل من فعل اأياً من االأفعال االآتية:

اأو متح�سالت، مع علمه  الر�سمية  اإخفائها من اجلهات  بق�سد  اأي عملية جتارية  اأ (  اإجراء 

باأنها ناجتة من ن�ساط غري ر�سمي اأو م�سدر غري م�سروع اأو غري نظامي.

ب (  نقل اأموال اأو متح�سالت اأو اكت�سابها اأو ا�ستخدامها اأو حفظها اأو تلقيها اأو حتويلها مع 

علمه باأنها ناجتة من ن�ساط االقت�ساد اخلفي اأو م�سدر غري م�سروع اأو غري نظامي.

اأو ملكيتها اأو  اأو املتح�سالت اأو م�سدرها اأو حركتها  ت ( اإخفاء اأو متويه طبيعة االأن�سطة 

مكانها اأو طريقة الت�سُرّف بها مع علمه باأنها ناجتة من ن�ساط خفي اأو م�سدر غري م�سروع 

اأو غري نظامي. 

ج ( اال�سرتاك بطريق  البيع اأو ال�سراء اأو االتفاق اأو امل�ساعدة اأو التحفيز اأو تقدمي امل�سورة 

االأفعال  من  فعل  اأي  ارتكاب  ال�سروع يف  اأو  الت�سرت  اأو  التواطوؤ  اأو  الت�سهيل  اأو  الن�سح  اأو 

املن�سو�س عليها يف هذه املادة.

ح (  العمل يف اأي وظيفة يف االقت�ساد اخلفي اأو اال�ستفاده منه باأي طريقة كانت.

املادة الثالثة: 
اأياً من االأفعال الواردة يف املادة )الثانية( من  يعد مرتكباً خمالفةاالقت�ساد اخلفي كل من فعل 

هذا النظام اأو ا�سرتك فيه من روؤ�ساء اإدارات املوؤ�س�سات التجارية اأو اأع�سائها اأو اأ�سحابها اأو 

موظفيها اأو ممثليها املفو�سني اأو مدققي ح�ساباتها اأو م�ستخدميها ممن يت�سرفون مبقت�سى هذه 

ال�سفات مع عدم االإخالل بامل�سوؤولية اجلنائية للموؤ�س�سات التجارية عن تلك اجلرمية اإذا ارتكبت 

با�سمها اأو حل�سابها.

املادة الرابعة: 
على املوؤ�س�سات التجارية واالأفراد اأال جتري اأي تعامل مايل اأو جتاري اأو غريه با�سم جمهول اأو 

اإىل وثائق ر�سمية وذلك عند بداية التعامل  وهمي، ويجب التحقق من هوية املتعاملني ا�ستنادًا 

وعلى  عنهم،  نيابة  اأو  مبا�سرة  ب�سفة  معهم  جتارية  �سفقات  اإجراء  عند  اأو  العمالء  هوؤالء  مع 

تلك املوؤ�س�سات التحقق من الوثائق الر�سمية للكيانات ذات ال�سفة االعتبارية والتي تو�سح ا�سم 

املن�ساأة وعنوانها واأ�سماء املالكني لها واملديرين املفو�سني بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما حتدده 

الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
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املادة اخلام�سة: 
انتهاء  التجارية وغريها االحتفاظ - ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات من تاريخ  على املوؤ�س�سات 

العملية اأو قفل احل�ساب - بجميع ال�سجالت وامل�ستندات الإي�ساح التعامالت املالية وال�سفقات 

التجارية والنقدية �سواًءاأكانت حملية اأم خارجية وكذلك االحتفاظ مبلفات احل�سابات واملرا�سالت 

التجارية و�سور وثائق الهويات ال�سخ�سية.

املادة ال�ساد�سة:
على املوؤ�س�سات التجارية وغريها و�سع اإجراءات احرتازية ورقابة داخلية على اأٍيّ من املخالفات 

الرقابية  اجلهات  من  ال�سادرة  بالتعليمات  وااللتزام  واإحباطها  النظام  هذا  يف  املبينة  اخلفيه 

املخت�سة يف هذا املجال.

املادة ال�سابعة: 
 على املوؤ�س�سات التجارية وغريها تقدمي الوثائق وال�سجالت واملعلومات لل�سلطة الق�سائية اأو 

ال�سلطة املخت�سة عند طلبها.

املادة الثامنة: 
اأال  النظام  هذا  باأحكام  امللزمني  من  وغريهم  فيها  والعاملني  وغريها  التجارية  املوؤ�س�سات  على 

وجود  من  ال�سلة  ذات  االأطراف  من  غريهم  حتذير  اأو  بتحذيرهم  ي�سمحوا  اأو  العمالء  يحذروا 

�سبهات حول ن�ساطاتهم.

املادة التا�سعة: 
على املوؤ�س�سات التجارية اأن ت�سع برامج ملكافحة االقت�ساد اخلفي، على اأن ت�سمل هذه الربامج 

كحد اأدنى ما ياأتي:

اأ -  تطوير وتطبيق ال�سيا�سات واخلطط واالإجراءات وال�سوابط الداخلية مبا يف ذلك تعيني 

موظفني ذوي كفاية يف م�ستوي االإدارة العليا لتطبيقيها. 

ب -  و�سع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعني مبراقبة توافر املتطلبات االأ�سا�سية يف جمال 

مكافحة االقت�ساد اخلفي.

جمال  يف  بامل�ستجدات  الأحاطتهم  املخت�سني  للموظفني  م�ستمرة  تدريبية  برامج  اإعداد  ت - 

واأمناطها  العمليات  تلك  التعُرّف على  قدراتهم يف  يرفع من  االقت�ساد اخلفي، ومبا  عمليات 

وكيفية الت�سدي لها.

املادة العا�سرة: 
ى املجل�س القومي الإدماج االقت�ساد اخلفي يف الر�سمي ويكون من م�سوؤولياته  ين�ساأ جمل�س ُي�َسَمّ

تلقي البالغات وحتليلها واإعداد التقارير عن املعامالت امل�سبوهة يف جميع املوؤ�س�سات التجارية 

وغريها، وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا النظام مقر هذا املجل�س وت�سكيله واخت�سا�سه وكيفية 

ممار�سته مهامه ووظائفه.
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املادة احلادية ع�سرة: 
اأن تطلب من اجلهة املخت�سة  ال�سبهة  التاأكد من قيام  على وحدة حتريات االأعمال اخلفية عند 

مبخالفةاأو  املرتبطة  والو�سائط  واملمتلكات  االأموال  على  التحفظي  باحلجز  القيام  بالتحقيق 

احلجز  ا�ستمرار  االأمر  اقت�سى  واإذا  يوماً،  ع�سرين  عن  تزيد  ال  ملدة  اخلفي  االقت�ساد  بجرمية 

التحفظي ملدة اأطول من ذلك، فيكون باأمر ق�سائي من املحكمة املخت�سة.

املادة الثانية ع�سرة:  
يجوز تبادل املعلومات التي تك�سف عنها املوؤ�س�سات التجارية وغريها -  وفقاً الأحكام  هذا النظام 

- بني تلك املوؤ�س�سات وال�سلطات املخت�سة حني تكون تلك املعلومات متعلقة مبخالفة اأحكام هذا 

اإال بالقدر  ال�سلطات املخت�سة االلتزام ب�سرية تلك املعلومات وعدم الك�سف عنها  النظام. وعلى 

الذي يكون �سرورياً ال�ستخدامها يف التحقيقات اأو الدعاوى املتعلقة مبخالفة اأحكام هذا النظام.

املادة الثالثة ع�سرة: 
النقدية  املالية  املبالغ  عن  االإف�ساح  واإجراءات  قواعد  النظام  لهذا  التنفيذية  الالئحة  حتدد 

واملعدنية الثمينة التي ي�سمح بدخولها لل�سودان وخروجها منه، وحتدد مقدار املبالغ واالأوزان 

الواجب االإف�ساح عنها.

املادة الرابعة ع�سرة: 
اإذا حكم مب�سادرة اأموال اأو متح�سالت اأو و�سائط وفقاً الأحكام هذا النظام وكانت غري واجبة 

االإتالف، فلل�سلطة املخت�سة اأن تت�سرف بها وفقاً للقانون.

املادة اخلام�سة ع�سرة: 
يعاقب كل من يرتكب خمالفة العمل يف االقت�ساد اخلفي املن�سو�س عليها يف املادة )الثانية( من 

بال�سجن مدة ال تزيد عن خم�س �سنوات وبغرامة مالية ال تزيد على خم�سة ماليني  النظام  هذا 

جنيه �سوداين، اأو باإحدى هاتني العقوبتني، مع م�سادرة االأموال واملتح�سالت والو�سائط حمل 

اجلرمية. واإذا اختلطت االأموال واملتح�سالت باأموال اكت�سبت من م�سادر م�سروعة كانت هذه 

امل�سروعة.  غري  للمتح�سالت  املقدرة  القيمة  يعادل  ما  حدود  يف  للم�سادرة  خا�سعة  االأموال 

وللمحكمة املخت�سة اأن تعفي من هذه العقوبات مالك االأموال اأو املتح�سالت مو�سوع التجرمي 

اأو حائزها اأو م�ستخدمها اإذا اأبلغ ال�سلطات -قبل علمها- مب�سادر االأموال اأو املتح�سالت وهوية 

امل�سرتكني، دون اأن ي�ستفيد من عائداتها.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة: 
تكون عقوبة ال�سجن مدة ال تزيد عن ع�سر �سنوات وغرامة مالية ال تزيد عن �سبعة ماليني جنيه 

اإذا اقرتنت عملية االقت�ساد اخلفي باأي من احلاالت االآتية: 

اأ - اإذا ارتكب اجلاين اجلرمية من خالل ع�سابة منظمة.

ب -  ا�ستخدام اجلاين للعنف اأو االأ�سلحة.
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ت -  �سغل اجلاين وظيفة عامة وات�سال اجلرمية بهذه الوظيفة، اأو الرتكابه اجلرمية م�ستغاًل 

�سلطاته اأو نفوذه.

ر اأو ذوي االحتياجات اخلا�سة  وا�ستغاللهم. ث - التغرير بالن�ساء اأو الُق�سَّ

خدمة  مرفق  اأو  تعليمية  اأو  خريية  اأو  اإ�سالحية  موؤ�س�سة  خالل  من  اجلرمية  ج - ارتكاب 

اجتماعية.

ح -  �سدور اأحكام حملية اأو اأجنبية �سابقة باالإدانة بحق اجلاين، وبوجه خا�س يف جرائم 

مماثلة.

املادة ال�سابعة ع�سرة: 
دون االإخالل باالأنظمة االأخرى، يعاَقب بال�سجن –مدة ال تزيد عن �سنتني وبغرامة مالية ال تزيد 

عن خم�سمائة األف جنيه، اأو باإحدى هاتني العقوبتني- كل من اأخل من روؤ�ساء  اإدارات املوؤ�س�سات 

التجارية وغريها اأو اأع�سائها اأو اأ�سحابها اأو مديريها اأو موظفيها اأو ممثليها املفو�سني عنها اأو 

م�ستخدميها ممن يت�سرفون مبقت�سى هذه ال�سفات باأي من االلتزامات الواردة يف املواد )الرابعة، 

وي�سري  النظام  هذا  من  والعا�سرة(  والتا�سعة،  والثامنة،  وال�سابعة،  وال�ساد�سة،  واخلام�سة، 

تطبيق العقوبة على من يزاول الن�ساط دون احل�سول على الرتاخي�س الالزمة.

املادة الثامنة ع�سرة: 
التي  التجارية وغريها  اأن توقع على املوؤ�س�سات  يجوز -بناء على ما ترفعه اجلهة املخت�سة- 

تثبت م�سوؤولياتها وفقا الأحكام املادتني )الثانية( و)الثالثة( من هذا النظام، غرامة مالية ال تقل 

عن مائة األف جنيه وال تزيد عن  ما يعادل قيمة االأموال حمل اجلرمية.

املادة التا�سعة ع�سرة:
فيما عدا العقوبات املن�سو�س عليها يف هذا النظام، يعاقب كل من يخالف اأحكامه بال�سجن مدة ال 

تزيد عن �ستة اأ�سهر وبغرامة مالية ال تزيد عن مائة األف جنيه، اأو باإحدى هاتني العقوبتني.

املادة الع�سرون: 
ال تطبق العقوبات الواردة يف هذا النظام بحق من وقع يف خمالفة بح�سن نية.

املادة احلادية والع�سرون: 
يجوز تبادل املعلومات التي  يتم الك�سف عنها وغريها بني تلك املوؤ�س�سات وال�سلطات املخت�سة 

يف دول اأخرى تربطها بال�سودان اتفاقيات اأو معاهدات �سارية اأو تبعاً للمعاملة باملثل، وذلك وفقاً 

لالإجراءات النظامية املتبعة، دون اأن ي�سكل ذلك اإخالاًل باالأحكام واالأعراف املتعلقة ب�سرية اأعمال 

املوؤ�س�سات التجارية وغريها.

املادة الثانية والع�سرون:
لل�سلطة الق�سائية -بناء على طلب من حمكمة اأو �سلطة خمت�سة بدولة اأخرى تربطها بال�سودان 

اأو  اأو املتح�سالت  اأن تاأمر بتعُقّب االأموال  للمعاملة باملثل-  اأو تبعاً  اأو معاهدة �سارية  اتفاقية 
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الو�سائط املرتبطة باالقت�ساد اخلفي وفق االأنظمة املعمول بها يف ال�سودان. 

املادة الثالثة والع�سرون: 
اأو  العائدات  اأو  االأموال  م�سادرة  على  ين�س  بات  ق�سائي  حكم  الأي  والتنفيذ  االعرتاف  يجوز 

تربطها  اأخرى  بدولة  خمت�سة  حمكمة  من  �سادر  اخلفي  االقت�ساد  مبعامالت  املتعلقة  الو�سائط 

اأو  االأموال  كانت  اإذا  وذلك  باملثل،  للمعاملة  تبعاً  اأو  �سارية  معاهدة  اأو  اتفاقية  بال�سودان 

للنظام  وفقاً  للم�سادرة  اإخ�ساعها  يجوز  احلكم  هذا  عليها  ن�س  التي  الو�سائط  اأو  املتح�سالت 

املعمول به يف ال�سودان.

املادة الرابعة والع�سرون: 
يعفى روؤ�ساء االإدارات التجارية وغريها واأع�سائها اأو اأ�سحابها اأو موظفيها اأو م�ستخدميها اأو 

ممثليها املفو�سني عنها من امل�سوؤولية اجلنائية اأو املدنية اأو االإدارية التي ميكن اأن ترتتب على 

اأي قيد مفرو�س ل�سمان  اأو على اخلروج على  تنفيذ الواجبات املن�سو�س عليها يف هذا النظام 

�سرية املعلومات ما مل يثبت اأن من قاموا به قد كان ب�سوء نية الأجل االإ�سرار ب�ساحب العملية.

املادة اخلام�سة والع�سرون:
تخت�س املحاكم العامة بالف�سل يف جميع املخالفات الواردة يف هذا النظام. 

املادة ال�ساد�سة والع�سرون: 
تتوىل هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق واالدعاء اأمام املحاكم العامة يف اجلرائم الواردة 

يف هذا النظام.

املادة ال�سابعة والع�سرون: 
ي�سدر وزير الداخلية باالتفاق مع وزير العمل الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل ت�سعني يوماً 

من تاريخ �سدوره.

املادة الثامنة والع�سرون:
ين�سر هذا النظام يف اجلريدة  الر�سمية ويعمل به بعد مرور �ستني يوماً من تاريخ ن�سره.
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واملراجع: امل�سادر   3-4
املراجع باللغة العربية

(، الف�ساد، م�سادره نتائجه مكافحته، عامل الكتب، القاهرة،  • اأحمد احمد دروي�س)2010	

الطبعة االأوىل.

القيا�س  اإ�سكاليات  العربية  االأقطار  يف  الف�ساد  موؤ�سر  م(،  • عا�سور)2010	 �سقر  اأحمد 

املنهجية، من�سورات املنظمة العربية ملكافحة الف�ساد، بريوت، الطبعة االأوىل.

(، مكافحة الف�ساد، دار الفكر، عمان، الطبعة االأوىل. • اأحمد حممود نهار اأبو�سويلم)2010	

دار  املوازي،  االقت�ساد   ،) • اجلبار)2016	 عبد  و�سفاء  البطاط  وكاظم  املو�سوي،  اإيهاب 

االأيام للن�سر، االأردن، الطبعة االأوىل.

(، غ�سيل االأموال يف م�سر والعامل، القاهرة، الطبعة االأوىل. • حمدي عبد العظيم)1997	

(، عوملة الف�ساد وف�ساد العوملة، الدار اجلامعية، االإ�سكندرية،  • حمدي عبد العظيم)2008	

الطبعة االأوىل.

االقت�ساد  يف  التنمية  على  واأثرها  االقت�سادية  اجلرائم   ،) • النمري)1999	 اهلل  خلف 

االإ�سالمي، موؤ�س�سة �سباب اجلامعة، االإ�سكندرية، الطبعة االأوىل.

ملبادرة  حتليلية  درا�سة  اإفريقيا  يف  والتنمية  الر�سيد  احلكم  م(،  • توفيق)2005	 راوية 

النيباد، معهد البحوث والدرا�سات االإفريقية، جامعة القاهرة، القاهرة، الطبعة االأوىل.

الدرا�سات  االأموال، مركز  (، االقت�ساد اخلفي وظاهرة غ�سيل  • �سعيد عبد اخلالق)1998	

القانونية واالقت�سادية بجامعة عني �سم�س، القاهرة، الطبعة االأوىل.

االقت�ساد  اآليات  يف  درا�سة  ال�سري  االقت�ساد   ،) • 	2003( اهلل  عو�س  ال�سالم  عبد  �سفوت 

اخلفي وطرق عالجه، دار النه�سة العربية للن�سر، القاهرة، الطبعة االأوىل.

برنامج  با�ستخدام  التطبيقي  القيا�سي  �سل�سلة االقت�ساد  م(،  • الر�سيد)2005	 طارق حممد 

ن�سر. معلومات  يوجد  ال   ،Eviews
العربية  املنظمة  واقت�سادي  قانوين  منظور  من  االأموال  غ�سل  ال�سن،  العزيز  عبد  •عادل  	

للتنمية االإدارية، القاهرة، 2008م

( ،  دار النه�سة العربية، القاهرة، الطبعة  • عاطف �سدقي، مبادئ املالية العامة )1970	

االأوىل.

احلديث،  اجلامعي  املكتب  التواأمة،  تزامن  والعوملة  الف�ساد  م(،  • الكبي�سي)2005	 عامر 

الريا�س، الطبعة االأوىل.

للعلوم  العربية  نايف  جامعة  االقت�سادية،  اجلرمية  عوملة  (م،  • �سامه)2007	 اأبو  عبا�س 

االأمنية، الريا�س، الطبعة االأوىل.

م(، التهرب ال�سريبي واالقت�ساد االأ�سود، الدار  • عبد احلكيم م�سطفي ال�سرقاوي )2006	



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

164

اجلامعية اجلديدة للن�سر، االإ�سكندرية.

املعارف،  من�ساأة  (،نظراتفياأنظمةاحلكمفيالدواللنامية،  • احلميدمتوىل)1992	 عبد 

االإ�سكندرية، الطبعة االأوىل.

م(، الف�ساد االقت�سادي اأنواعه، اأ�سبابه، اآثاره وعالجه،  • عبد اهلل بن حا�سن اجلابري)2011	

جامعة اأم القرى، اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة االأوىل.

العالقة  والف�ساد  االأموال  االقت�ساد اخلفي وغ�سيل  (م،  • 	2013( املطلب عبد احلميد  عبد 

اجلهمنية، الدار اجلامعية للن�سر، االإ�سكندرية، الطبعة االأوىل.

(م، االقت�ساد ال�سوداين، دار جامعة ال�سودان املفتوحة للطباعة.  • عثمان ال�سيد)2004	

(م،الف�ساد املايل واالإداري يف املوؤ�س�سات االإنتاجية واخلدمية  • فار�س ر�سيد البياتي)2010	

معاجلة نظرية وتطبيقية، دار اأيلة للن�سر والتوزيع، عمان، الطبعة االأوىل.

االأموال،  وتبيي�س  الر�سوة  البي�ساء  الياقات  اأ�سحاب  جرائم  من  بي�سون،  قا�سم  •فادية  	

من�سورات احللبي احلقوقية، بريوت، 2008م، ط1

امل�سرية  النه�سة  دار  القاهرة،   ،) • م�سر)1996	 يف  اخلفي  االقت�ساد  طه،  اإبراهيم  حممد 

للن�سر ، الطبعة االأوىل.

م(، حتديات اإدارة ال�سيا�سة النقدية يف ال�سودان يف ظل  • م�سلم اأحمد واأماين ح�سني)2013	

للعملة، اخلرطوم،  ال�سودان  مطابع  امل�سريف،  القطاع  االإ�سالمي يف  النظام  مبادئ  تطبيق 

الطبعة االأوىل.

•نابوليوين لوريتا، االقت�ساد العاملي اخلفي، ترجمة :لبنى حامد عامر، الدار العربية للعلوم  	

نا�سرون، الطبعة  االأويل.

واآليات  واآثاره  واأ�سكاله  اأ�سبابه  االقت�سادي،  الف�ساد  م(،  • املق�سود)2013	 عبد  نزيه 

مكافحته، دار الفكر اجلامعي، االإ�سكندرية، الطبعة االأوىل.

(، دار الوفاء للطباعه والن�سر،االإ�سكندرية،  • ن�سرين عبد احلميد ، االقت�ساد اخلفي)2008	

الطبعة االأوىل.

•د. حممود الع�سيمي، اأ. حممد �سيد اأحمد، االقت�ساد غري الر�سمي واأثره على القطاع الزراعي  	

يف م�سر، املوؤمتر العلمي ال�سنوي اخلام�س والع�سرون للجمعية امل�سرية لالقت�ساد الزراعي 

بعنوان "م�ستقبل الغذاء فى م�سر -الواقع واملاأمول"، القاهرة نوفمرب 2018م. 

�سل�سلةدرا�سات   ، • م�سر"	 يف  اخلفي  لالقت�ساد  االآمن  الدمج  "مداخل  الغيطاين،  اإبراهيم  د. 

�سيا�ساتف�سلية حمكمة مركز بدائل للدرا�سات االقت�سادية، 14 دي�سمرب 2015.



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

165

املراجع باللغة االإجنليزية:

Fiege	• . E [ 1979 ] “ How Big is the Irregular Economy? “ 
Challenge . Nov./Dec. pp 315-.

Abdulla	• . M.A. poverty and mequality in urban Sudan. 

African studies center. Leiden university lieden. )2008(

TANZIv	• )uses and Abuses of of the Under Ground 
Economy( Th economic Journal.1999.p339.

    	• Friedrich Schneider )2013(. "Size and Development of 
the Shadow Economy of 31 European and 5 other OECD 
Countries from 2003 to 2013: A Further Decline". Johannes 
Kepler Universität. Linz. pp. 5–7.

      	• Friedrich Schneider and Andreas Buehn )October 2012(.  

HYPERLINK "ftp://ftp.iza.org/dp6891.pdf" “Shadow 
Economies in Highly Developed OECD Countries: What 
Are the Driving Forces?”
      	• Friedrich Schneider and A.T. Kearney )2011(.  

HYPERLINK "http://www.atkearney.ch/download/pdf_

shadow_economy_in_europe.pdf" “The Shadow Economy 
in Europe. 2011”
      	• Friedrich Schneider. Buehn. A. & Montenegro. C. 2010. 

Shadow Economies All Over the World: NewEstimates 
for 162 Countries from 1999 to 2007. World Bank. Policy 
Research WorkingPaper. No 5356.

      	• Friedrich Schneider )July 2007(.  HYPERLINK "ftp://ftp.

iza.org/dp2315.pdf" “Shadow Economies and Corruption 
All Over the World: New Estimates for 145 Countries”
      	• Friedrich Schneider ( 2005). Shadow Economies Around 
the World: What do we Really Know?European Journal of 
Political Economy. 21)3(: 598–642.

      	• Friedrich Schneider  )2007(. Shadow Economies and 
Corruption All Over the World: New Estimates for145 



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

166

Countries. Economics - The Open-Access. Open-

Assessment E-Journal. 1)9(. 166-.

  	• Friedrich Schneider and Dominik H. Enste )March 
2000(.  HYPERLINK "http://www.econ.jku.at/members/

Schneider/files/publications/JEL.pdf" “Shadow 
Economies: Size. Causes. and Consequences”
  	• Gutmann. P. [ 1977 ] “ The Subtrerranean Economy “ 
Financial Anlysts Journal. Nov./ Dec. 

  	• Lippert. O. & Walker. M. 1997. The Underground 
Economy. Global Evidence of its Size andImpact. The 
Fraser Institute. British Colmbia. Canda.

Tanzi	• . V. [ 1982a ] “ Underground Ecomony and  Tax 
Evasion in  the  United States: Estimates  and  Implications  
“.  in  Tanzi [ 1982 ].

)**( 	• Freidrich Schneider. Johannes Kepler: Handbook 
on the shadow economy. Edward Elgar Publishing. 

Cheltenham. UK. 2011. p-p. 4044-



اأثر االقت�ساد اخلفي على االقت�ساد ال�سوداين

167

االأوراق:
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وال�سفافية يف الوطن العربي، من�سورات املنظمة العربية للتنمية االإدارية.

اأثر ترقية ال�سادرات مقابل اإحالل الواردات على   ،) • عمران عبا�س، ومو�سي الرب)2016	

الن�ساط االقت�سادي يف ال�سودان )1992-2012(، ورقة من�سورة مبجلة جامعة بخت 

الر�سا ، مار�س 2016م، العدد 16، ال�سودان، 

االإداري،  الف�ساد  مكافحة  واأ�ساليب  اأ�س�س  حول  درا�سة  م(،  • ال�سكري)2008	 فتحي   

من�سورات املنظمة العربية للتنمية االإدارية، القاهرة.

(، الف�ساد املايل واالإداري و�سبل مكافحتة، من�سورات  • حممد علي اإبراهيم اخل�سبة)2008	

املنظمة العربية للتنمية االإدارية، القاهرة.

• (، دور التمويل االأ�سغر يف تطوير وا�ستدامة متويل ال�سرائح  حممد علي احل�سني)2011	

ال�سودان  بنك  االأ�سغر،  التمويل  لندوة  مقدمة  ورقة  الفقر،  حدة  وتخفيف  ال�سعيفة 

املركزي.

ودور  املنظم  غري  االقت�سادي  القطاع  انت�سار  (،عوامل  • املجيد)2013	 عبد  الزبري  هاجر 

غري  القطاع  يف  للعاملني  االجتماعية  احلماية  بور�سة  مقدمة  تنميته،ورقة  يف  املجتمع 

املنظم،منظمة العمل العربية، اخلرطوم.

 ،) • ال�سودان)2014-96	 يف  املوازنة  عجز  على  النقود  عر�س  علي)2015(،اأثر  وراق 

ورقة علمية من�سورة ، جملة الدرا�سات العليا/ جامعة النيلني، العدد 15. 

• ورقة طرق واأ�ساليب واجتاهات غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب يف ال�سودان للعام2015	
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التقارير:
•تقارير املراجع العام )اأعوام خمتلفة(. 	

م،  • 	2012 ال�سودان  يف  االأرهاب  ومتويل  االأموال  غ�سل  ملكافحة  امل�سرتك  التقييم  تقرير 

نوفرب  �س18،  اإفريقيا،  و�سمال  االأو�سط  لل�سرق  املايل  العمل  جمموعة  عن  �سادر 

2012م
م. • التقرير ال�سنوي  بنك ال�سودان املركزي،�سنة 2015	

• البيان ال�سحفي، وتقريراخلرباء وبيان املديرالتنفيذي  التقرير القطري رقم 324/16	

العنكبوتية   ال�سبكة  علي  من�سور  الدويل،  النقد  �سندوق  عن  ال�سادر  لل�سودان،  املمثل 

 HYPERLINK "http://www.imf.org" http://www.imf.org
، اأكتوبر 2016.

م( ، وزارة املوارد الب�سرية. • تقرير حول معاجلة البطالة يف ال�سودان)2014	

(، اإعداد ديوان املراجعة  • تقرير عن درا�سة منظومة مكافحة الف�ساد يف ال�سودان)2014	

القومي.

م • تقرير منظمة ال�سفافية العاملية 2010	

املعادن،  وزارة   • 	2014 للعام  التقليدي  التعدين  اإدارة  اأداء  مراجعة  نتيجة  تقرير 

ال�سودان، 

االأزمةالعاملية  االإفريقي:تاأثري  االجتماعيةالتابعةلالحتاد  وال�سوؤون  العمل  •جلنة  	

العمل  للجنة  ال�ساد�سة  الدورة  تو�سيات  متابعة  اإفريقيا،  يف  العمل  علىالعمالةو�سوق 

اإفريقيا:الربنامج  يف  غريالر�سمي  االقت�ساد  ب�ساأن  درا�سة  حوالل  االجتماعية  وال�سوؤون 

 1553LSAC-EXP-5-SA رقم  وثيقة  الر�سمي)2009(،  غري  االقت�ساد  حول 

اأدي�س اأبابا، اإثيوبيا.

 • 	HYPERLINK    : املنظم  غري  االقت�ساد  حول  تقرير  الدولية  العمل  منظمة 

"https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

arabstates/---ro-beirut/documents/publication/

wcms_371780.pdf" https://www.ilo.org/wcmsp5/

groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/

publication/wcms_371780.pdf
م • وزارة التخطيط واملتابعة واالإ�سالح االإداري، تقارير غري من�سورة لعام 2016	

•�سندوق النقد العربي، تقرير حول اإح�ساءات القطاع اخلفي يف الدول العربية، االجتماع  	

الرابع للجنة الفنية ملبادرة االإح�ساءات العربية، جامعة الدول العربية، يف الفرتة 9-8 

نوفمرب 2017م. 

 • 	New Estimates for the Shadow علي �سواق، واآخرون : درا�سة بعنوان
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Economies all over the World
• 	ttps://www.bank-of-algeria.dz/html : البنك املركزي اجلزائري

• 	https://www.xe.com املوقع املتخ�س�س يف حتويل العمالت

املوقعالر�سمي  القرار،  اتخاذ  ودعم  املعلومات  مركز  امل�سري،  الوزارء  •جمل�س  	

HYPERLINK "http://www.idsc.gov.eg" http://www.

idsc.gov.eg
- • تقرير مدركات الف�ساد ال�سادرعن منظمة ال�سفافية الدولة، اأعداد خمتلفة للفرتة 2013	

 HYPERLINK "https://www.transparency.org/"   2017
/https://www.transparency.org

•قاعدة بيانات البنك الدويل. 	

مايو   • 	21 لالإح�ساء، اخلرطوم.  املركزي  موؤمتوؤ �سحفي/ اجلهاز  ي�س احلاج.  عابدين، 

2009م.  
اال�سرتاتيجي/  التخطيط  جمل�س  م.  • 	2013 اخلرطوم  والية  اال�سرتاتيجي  التقرير 

اخلرطوم �سبتمرب 2014م.

الر�سائل: 
(، ظاهرة االقت�ساد اخلفي وغ�سيل  االأموال، امل�سادر واالآثار،  • اأحمد ح�سن الهيتي)2010	

االإدارة واالقت�ساد  البلدان املختارة )1998-2008(، جملة  درا�سة يف جمموعة من 

العدد 81، جامعة املو�سل، العراق.  

اآثارة  حجمه،  اأ�سبابه،  ليبيا  يف  اخلفي  االقت�ساد   ،) • على)2011	 اأ�سامةاجليالين 

 ، املركزي  ليبيا  م�سرف   – واالإح�ساء  باإدارةالبحوث  اقت�سادي  باحث  االقت�سادية، 

ليبيا.

(، االقت�ساد اخلفي والنمويف البلدان النامية : حالة اجلزائردرا�سة  • بودل العلي)2007	

قيا�سية، جامعة اأبي بكربلقايد جامعة تلم�سان ، اجلزائر.

ال�سرف  �سوق  درا�سة  اجلزائر  يف  الر�سمي  غري  االقت�ساد   ،) • حورية)2014	 بورعدة 

املوازي، ر�سالة ماج�ستري، جامعة وهران، اجلزائر

يف  اجلمركي  التهريب  على  واأثرها  اجلمركية  ال�سيا�سات   ،) • عي�سي)2007	 اأدم  جمال 

للعلوم  ال�سودان  جامعة  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  ال�سودان)2007-1990( 

والتكنلوجيا، ال�سودان.

(، ا�سرتاتيجيات اإدارة االقت�ساد غري الر�سمي يف ظل التخطيط  • ر�سيدة حمودة)2012	

امل�ستدامة، درا�سة مقارنة بني جتربتي اجلزائر وم�سر، جامعة فرحات عبا�س  للتنمية 
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�سطيف - اجلزائر

(، دور ا�سرتاتيجية مكافحة الف�ساد االقت�سادي يف حتقيق التنمية  • �سارة بو�سعيد)2013	

امل�ستدامة، بحث ماج�ستري، جامعة فرحات عبا�س �سطيف، اجلزائر. 

التنمية  على  ال�سالبة  واآثارها  اجلمركي  التهريب  م(،جرمية  • العطا)2008	 عائ�سة 

االقت�سادية، ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الرباط الوطني،ال�سودان.

ومقارنة  عر�س  مع  اجلزائر  يف  الر�سمي  غري  االقت�ساد  اإ�سكالية   ،) • مالك)2011	 قارة 

ق�سنطينة،  منتوري  جامعة  دكتوراة،  ر�سالة  ال�سنغال(،  تون�س،  )املك�سيك،  جتارب 

اجلزائر.

(، اأثر االقت�ساد اخلفي على النمو االقت�سادي يف اململكة العربية  •   ليلي املطريي)2014	

ال�سعودية، درا�سة من�سورة، جامعة امللك �سعود.

ر�سالة   ،) • وتطبيقياً)1992	 نظرياً  الدخل  على  املوحدة  ال�سريبة  طه،  اإبراهيم  حممد    

دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جامعة عني �سم�س، القاهرة. 

(، دور اقت�ساد الظل يف الدخل الوالئي درا�سة حالة حملية  • ن�سرين عثمان اأحمد)2016	

للعلوم  ال�سودان  جامعة  من�سورة،  غري  دكتوراه  ر�سالة   ،2016-2005 بورت�سودان 

والتكنولوجيا.

منواالقت�ساد  • االختباءوراءالظالل،" 	 فريديريك�سنايدر،دومينيكاإن�ستي: 

اخلفي"،�سل�سلةق�سايااقت�سادية،العدد 31 ،مار�س2012، موقع �سندوق النقد  الدويل:  

HYPERLINK "http://www.imf.org/external/pubs/ft/

issues/issues30/ara/issue30a.pdf" http://www.imf.org/

external/pubs/ft/issues/issues30/ara/issue30a.pdf
يف  احل�سري  الفقر  على  الدولية  والهجرة  العوملة  اأثرتفاعالت  علي،  اأحمد  •�سبيل،  	

اخلرطوم الكربى، ر�سالة دكتوراه، ا�سراف د عبد العظيم املهل، جامعة ال�سودان للعلوم 

والتكنولوجيا، 2015م

• 	
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املالحق  .4
ملحق  )1( البيانات الواردة يف النموذج يف �سورتها اخلام من م�سادرها 
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