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امللخ�ص التنفيذي 
�سهدت ال�سنوات القلية املا�سية اجتاه  ال�سودان  نحو توطيد عالقاته التجارية 

الدولية، خا�سة مع دول اجلوار يف اجلهات الأربع، م�رص ودولة جنوب ال�سودان 

واإثيوبيا وت�ساد، وتعترب التجارة اخلارجية من اهم جمالت التعاون القت�سادي 

للم�سالح  حتقيقا  لتطويرها  الدولتان  وت�سعى   وت�ساد،  ال�سودان  دولتي  بني 

الدولتني )ال�سودان وت�ساد(  ا�ستمل ذلك م�ساعي م�سرتكة بني  امل�سرتكة. وقد 

لتطوير التجارة امل�سرتكة. وعلى الرغم من اأن ال�سودان وت�ساد جتمعهما روابط 

اقت�سادية واجتماعية وحدود م�سرتكة، ال ان حجم التجارة البينية بينهما ل 

يتنا�سب مع اأهمية العالقات بني البلدين، حيث ل تتعدى ن�سبة التجارة البينية 

بينهما %1 من حجم جتارتهما مع العامل.

ا�ستهدفت  وت�ساد  ال�سودان  لدولتي  اخلارجية  التجارة  اأهمية  من  وانطالقًا 

الدولتان يف الفرتة الأخرية زيادة ال�سادرات واحلد من الواردات يف اإطار تعاون 

ب�سكل  تهتم  ال�سودانية  ال�سيا�سات  اأن   خا�سة  خمطط،  ثنائي  جتاري  وتبادل 

كبري بالعمل على تلبية احتياجات دول اجلوار من املنتجات ال�سودانية واإيالء 

عناية خا�سة للدول املغلقة التي لي�س لديها منافذ وموانئ بحرية مثل دولة ت�ساد 

بهدف دعم ال�سالم الجتماعي والأمن يف املناطق احلدودية وزيادة موارد الدولة 

من جتارة العبور.

وتكمن اأهمية التبادل التجاري بني ال�سودان وت�ساد يف كونها تاأخذ اأبعادًا اأكرب 

القيمة  زيادة  اأو  واخلدمات  لل�سلع  التجاري  التبادل  زيادة  جمرد  من  واأعمق 

امل�سافة ل�سادرات كال الدولتني، حيث ت�ساهم زيادة التبادل التجاري يف حتقيق 

امل�سالح امل�سرتكة لتلبية متطلبات احلياة الكرمية للقبائل احلدودية مبا يدفع ايل 

التعاي�س ال�سلمي وال�ستقرار الجتماعي وال�سيا�سي والأمني. 
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اأهداف الدرا�سة
ت�ستهدف الدرا�سة ب�سفة رئي�سية التعرف على الو�سع الراهن للتبادل التجاري 

بينهما  التجاري  التبادل  حجم  زيادة  �سبل  واقرتاح   وت�ساد،  ال�سودان  بني 

و�سيا�سات واآليات تعزيز فر�س زيادة حجم التبادل التجاري بينهما. ويندرج 

حتت هذا الهدف جمموعة من الأهداف الفرعية تتمثل اأهمها فيما يلي: التعرف 

على حجم التجارة بني الدولتني واأهم مكونات الهيكل ال�سلعي لها، واأهم ال�سلع 

وامل�ساكل  منهما،  لكل  التجارية  ال�سيا�سات  على  التعرف  كذلك  منها،  الواعدة 

للتغلب  املبذولة  البلدين، واجلهود  التجارية بني  العالقات  تنمية  التي حتد من 

وامكانات  حمددات  وكذلك  بينهما  التجاري  التبادل  تعزيز  ومربرات  عليها، 

زيادة تدفقات التجارة بني الدولتني من خالل منوذج تدفقات التجارة اخلارجية 

بني ال�سودان وت�ساد من جانب، ومع دول اجلوار من جانب اخر، واأخريًا التنبوؤ 

على  البلدين  بني  املقرتحة  التف�سيلية  التجارة  منطقة  لن�ساء  املتوقعة  بالآثار 

القطاعات النتاجية املختلفة يف البلدين.

م�سادر البيانات واأ�سلوب التحليل: 

اجلهات  من  للعديد  املن�سورة  البيانات  على  رئي�سية  ب�سفة  الدرا�سة  ا�ستندت 

الدرا�سة،  املتخ�س�سة يف جمال  البيانات  بالدرا�سة وبع�س مواقع  ال�سلة  ذات 

وبع�س الدرا�سات ال�سادرة عن وزارة التجارة ال�سودانية وغريها من جهات 

الخت�سا�س والدرا�سات الكادميية.

ا�ستخدم  حيث  والكمي،  الو�سفي  التحليل  اأ�سلوبي  على  الدرا�سة  اعتمدت 

الأ�سلوب الو�سفي لتف�سري بع�س املتغريات املتعلقة بالدرا�سة وو�سع املُقرتحات 

الظواهر  لقيا�س  الكمي  الأ�سلوب  على  الدرا�سة  اعتمدت  بينما  والتو�سيات، 

واملتغريات املتعلقة بتحليل بيانات التجارة اخلارجية لدولتي ال�سودان وت�ساد.
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وانطالقًا من اأهمية قيا�س حجم التدفقات التجارية بني ال�سودان وت�ساد متهيدًا 

لقيا�س اأثر ان�ساء منطقة التجارة التف�سيلية بني البلدين على القطاعات النتاجية 

للتجارة اخلارجية  البلدين مت العتماد على تقدير منوذج اجلاذبية  املختلفة يف 

لتقدير  التجارية(، وذلك كاآداة حتليلية قيا�سية  التدفقات  البلدين )منوذج  بني 

بينهما،  التف�سيلية  التجارة  منطقة  ان�ساء  ظل  يف  بلدين  بني  املحتملة  التجارة 

وللتنبوؤ بحجم التبادل التجاري املتوقع بني ال�سودان وت�ساد مت ا�ستخدام منوذج 

النحدار الـذاتي املتكامل مـع املتو�سـطات املتحركـة)ARIMA( الذي يعترب 

من اأهم  طرق التنبوؤ يف الدرا�سات القت�سادية ب�سورة عامة، ودرا�سات التجارة 

اخلارجية والكرث فائدة يف حالة وجود اتفاقات جتارية م�ستقبلية بني جمموعة 

من الأطراف.

ا�ستملت الدرا�سة على اربعة اجزاء رئي�سية اخت�س اجلزء الول منها  بلو�سع 

الراهن لواقع التبادل التجاري لل�سودان وت�ساد، وتناول اجلزء الثاين  الو�سع 

الثالث  اجلزء  تناول  بينما   وت�ساد،  ال�سودان  بني  للتجارة  الراهن  التناف�سي 

حمددات واإمكانات زيادة تدفقات التجارة بني ال�سودان وت�ساد.

واقع التبادل التجاري لل�سودان مع العامل:

ال�سمات  من  ال�سودان  يف  التجاري  التجاري  للميزان  العجز  ا�ستمرار  يعترب 

التي متت مالحظتها حيث بلغ متو�سط العجز يف  امليزان التجاري خالل الفرتة 

عامًا  اجتاهًا  و�سهد  دولر،  مليون   )  5287( حوايل   2017-2008
متزايدًا، وكان العجز الأكرب يف عام 2015م .

و�ساهم   )15%( بلغ حوايل  �سنوي  ال�سادرات مبعدل  قيمة  اجمايل  انخف�س 

ذلك يف انخفا�س م�ساهمتها يف قيمة الناجت املحلي الجمايل، ومتثلت اأهم مكونات 

الهيكل ال�سلعي لل�سادرات ال�سودانية يف املنتجات اخلام والتي يقل فيها ن�سب 
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الت�سنيع ب�سكل ملحوظ، واأن اأهم مكونات هذا الهيكل كمتو�سط خالل الفرتة 

 ،67.6% م�ساهمة  بن�سبة  البرتولية  املنتجات  يف  متثلت   2017-2008
والذهب بن�سبة م�ساهمة %13.7، واحليوانات احلية وال�سم�سم بن�سة م�ساهمة 

الرتتيب. على  منهما  لكل   4.38%  ،6.7%
من  نوع  وجود  تتبني  ال�سودانية  لل�سادرات  اجلغرايف  بالهيكل  يتعلق  وفيما 

اأنواع الرتكز اجلغرايف ب�سكل ن�سبي لل�سادرات ال�سودانية وعدم تنوع الهيكل 

ال�سودانية  لل�سادرات  امل�ستقبلة  الدول  اأهم  لل�سادرات، حيث متثلت  اجلغرايف 

يف   ،23% بن�سبة  الآ�سيوية  العربية  والدول   ،56.6% بن�سبة  ا�سيا  دول  يف 

حني انخف�ست ن�سبة م�ساهمة دول الكومي�سا والدول ال�سناعية يف ال�سادرات 

ال�سودانية.

املحلي  الناجت  يف  اخلارجية  التجارة  م�ساهمة  انخفا�س  اأن  الدرا�سة   و�سحت 

الجمايل لل�سودان  يرجع لنخفا�س ال�سادرات البرتولية بعد انف�سال اجلنوب، 

وان هيكل ال�سلع ال�سودانية امل�سدرة للعامل يتمثل معظمه يف املنتجات البرتولية، 

واملنتجات الزراعية اخلام والتي يقل فيها ن�سبة الت�سنيع مما يقلل من القيمة 

امل�سافة لل�سادرات وم�ساهمتها يف الناجت املحلي الجمايل، كما تبني جود تركز 

جغرايف لل�سادرات ال�سودانية يف دول وتكتالت حمددة مثل ال�سني والمارات 

وال�سعودية يف الدول العربية الآ�سوية ، وم�رص واثيوبيا يف تكتل الكومي�سا .

الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  م�ساهمتها   متو�سط  بلغ  فقد  للواردات  وبالن�سبة 

حوايل %12.8.  وقد �سهدت معدل  انخفا�س �سنوي خالل الفرتة -2008 

بنحو2017 بنحو )%10(. اأما معدل منو الواردات ال�سودانية فقد انخف�س 

ً خالل تلك  الفرتة ببوايل )%0.9( �سنويا، ومتثلت اأهم الواردات ال�سودانية 

يف ال�سلع التي ي�سعب اإنتاجها حمليًا يف ال�سودان حيث مثلت واردات ال�سودان 

ال�سلع  ومثلت  الواردات،  اإجمايل  من   21.7% حوايل  واملعدات  الآلت  من 
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 .3.5% %10.7، واملن�سوجات  %20.6، وو�سائل النقل  امل�سنعة حوايل 

واردات  �سكلت   حيث  ملحوظ  ب�سكل  لل�سودان  ت�سدر  التي  الدول  وتنوعت 

%39، ومن  الدول الأوروبية  ال�سودان من الدول الآ�سيوية واليابان حوايل 

ال�سودان.  %20.8 من  اجمايل واردات  ال�سناعية واأمريكا واليابان حوايل 

اأما واردات ال�سودان من الدول العربية الآ�سيوية فقد قدرت بنحو  15.4%، 

بينما قدرت ن�سبة  واردات ال�سودان من  دول الكومي�سا  بحوايل 8.2%.

متناق�س  عام  اجتاه  وجود  تبني  العامل  على  ال�سودان  انفتاح  معدل  وبح�ساب 

لدرجة انفتاح ال�سودان على العامل، حيث بلغت درجة النفتاح يف عام 2017م 

انخفا�س  مبعدل   2008 عام   38.56% حوايل  مقابل   11.26% حوايل 

�سنوي بلغ حوايل %14، وقد يعزى ذلك ب�سفة رئي�سية  اىل انخفا�س �سادرات 

ال�سودان للعامل.  ب�سكل ملحوظ.

واقع التبادل التجاري لدولة ت�ساد مع العامل:

  تعتمد دولة ت�ساد على ت�سدير النفط ب�سكل كبري ولذلك تالحظ عدم وجود عجز 

يف ميزانها التجاري خالل فرتة الدرا�سة )2008 2017-(.  وقد �سهدت تلك 

الفرتة انخفا�سا يف قيمة �سادراتها    مبعدل �سنوي قدر بنحو %8.3، بينما 

رئي�سي  ب�سكل  ذلك  يعزى  وقد   ،)1%( اقل  الواردات مبعدل  قيمة  انخف�ست 

لنخفا�س الأ�سعار العاملية .

مالئم  مناخ  توفري  ت�ستهدف  م�ستقبلية  خطط  و�سع  على  ت�ساد  دولة  وتعمل 

للتبادل  التجاري والتعاون القت�سادي مع ال�رصكاء التجاريني   بهدف زيادة 

ان�سياب  ال�سلع لالأ�سواق اخلارجية بجانب تاأمني وت�سهيل وارداتها خا�سة مع 

دول مثل ال�سودان ونيجرييا والكامريون وم�رص وال�سني والهند. ومتثلت اأهم 

اخلام  البرتولية  املنتجات  على  ت�ساد  دولة  ل�سادرات  ال�سلعي  الهيكل  مكونات 
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وبع�س املواد اخلام مثل الذهب اخلام والف�سة والقطن والبذور الزيتية. ومن 

اأهم الدول التي ت�ستقبل �سادرات دولة ت�ساد هي امريكا  بن�سبة م�ساهمة بلغت 

حوايل 75.4%.

 ومن اأهم واردات ت�ساد  ال�سلع امل�سنعة وتامة ال�سنع  التي تزداد فيها ن�سبة 

والأجهزة  الآلت  من  ت�ساد  واردات  قيمة   �سكلت   وقد   التكنولوجي،  املكون 

امليكانيكية %17.9 من اجمايل واردات الدولة،  و�سكلت  قيمة  واردات الآلت 

الكهربائية وملحقاتها حوايل %9.8، واملركبات %8.2، وم�سنوعات احلديد 

وال�سلب %4.9، بينما �سكلت كل من املنتجات ال�سيدلنية واحلديد والفولز  

الواردات  هيكل  ي�سمل  ال�سلع،   تلك  الواردات.  وبجانب  اجمايل  %4.4 من 
وال�سابون  والبال�ستيك   الطبية  والأجهزة  الب�رصية  الآلت  من  كل  ال�سلعي 

الطعام  م�ستح�رصات  وبع�س  ومنتجاته،  والتبغ  التنظيف  وم�ستح�رصات 

وحم�رصات احلبوب والدهون الزيوت. 

تعترب ال�سني من  اأهم الدول التي ت�سدر لدولة ت�ساد هي ال�سني بن�سبة م�ساهمة 

حوايل  بن�سبة  فرن�سا  ال�سني  تلي   .18.7% حوايل  بلغت  ت�ساد  واردات  يف 

%15، ثم الكامريون بن�سبة   %12. ويف ظل عدم توفر البيانات الكافية حول 
حجم واجتاه التبادل التجاربي بني ال�سودان وت�ساد، ل ميكن احلكم على  عدم 

اعتماد ت�ساد ب�سكل كبري على ال�سودان يف وارداتها مقارنة بدول جوار اأخرى 

مثل الكامريون.    
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التجارة اخلارجية لل�سودان مع دول اجلوار:

دول  مع  ال�سودان   الن�سبي يف  جتارة   التدين  اىل  املتاحة  الح�ساءات   ت�سري 

اجلوار، حيث بلغت قيمة  ال�سادرات ال�سودانية لدول اجلوار حوايل %5 من 

اإجمايل قيمة �سادرات ال�سودان للعامل، بينما بلغت قيمة واردات ال�سودان من 

%6.5 من اجمايل قيمة وارداته من العامل. وعلى الرغم  دول اجلوار حوايل 

دولة  من  تختلف  اجلوار  دول  مع  لل�سودان  التجاري  التبادل  طبيعة  اأن  من  

لأخرى وفقًا للعديد من املتغريات، ال انه ي�سعب التحديد الدقيق لن�سب التبادل 

خمتلف  بني  احلدود  جتارة  حول  الدقيقة  الح�ساءات  غياب  ظل  يف  التجاري 

الدول املجاورة لل�سودان.

تعترب م�رص من اأكرث دول اجلوار ن�سيبا  من  ال�سادرات ال�سودانية حيث بلغ 

ن�سيب   بلغ  و   ،34.4% اثيوبيا  ن�سيب   بلغ  بينما   ،55% حوايل  ن�سيبها 

اأريرتيا 9%.

البرتول  يف  اجلوار  دول  اىل  ال�سودان  ي�سدرها  التي  ال�سلع  اأهم  ومتثلت 

وال�سم�سم   ،25.3% بن�سبة  احلية  واحليوانات   ،39% بن�سبة  ومنتجاته 

بن�سبة %11.7، والقطن بن�سبة %5.4، واللحوم بن�سبة %2.4 وكل من 

ال�سمغ العربي واجللود والأمباز بن�سبة م�ساهمة 0.6%، 0.5%، 0.4% 

بالرتتيب. ومن املالحظ تركز ال�سادرات ال�سودانية اىل اثيوبيا واريرتيا تقريبًا 

يف املنتجات البرتولية فقط دون غريها من ال�سلع على الرغم من حاجة ال�سوقني  

ملزيد من ال�سلع التي يتم انتاجها يف ال�سودان وت�سديرها للعامل، واأن م�رص من 

اأكرث دول اجلوار تنوعًا يف هيكل ال�سادرات ال�سودانية وقد يعزى ذلك لوجود 

ي�سري  مما  اجلانبني،  بني  التجارة  تعزيز  يف  ت�ساهم  التي  املقومات  من  العديد 

لتنمية  ا�ستفادة  حمور  م�رص  مع  اخلارجية  التجارة  جتربة  تكون  ان  لأهمية 

التجارة اخلارجية مع باقي دول اجلوار وبخا�سة ت�ساد.
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قدرت قيمة  واردات ال�سودان  من دول اجلوار بحوايل %6.48 من اجمايل 

واردات ال�سودان  من العامل، وملثت واردات ال�سودان من م�رص  حوايل 94% 

ي�ستوردها  التي  ال�سلع  اأهم  ومتثلت  اجلوار،  دول  من  ال�سودان  واردات  من 

ال�سودان من دول اجلوار يف املواد امل�سنعة بن�سبة %34.4، واملواد الغذائية 

بن�سبة  والكيماويات   ،12.4% بن�سبة  البرتولية  واملنتجات   ،18.2 بن�سبة 

 ،4.5% بن�سبة  اخلام  واملواد   ،11% بن�سبة  واملعدات  والآلت   ،11.8%
وكان �سمن مكونات الهيكل ال�سلعي لواردات ال�سودان من دول اجلوار �سلع 

مثل و�سائل النقل، واملن�سوجات، والقمح ودقيق القمح، والنب وال�ساي، يف حني 

تركزت واردات ال�سودان من اثيوبيا يف املواد الغذائية والنب ب�سكل كبري .

التجارة اخلارجية لت�ساد مع دول اجلوار: 

قدرت قيمة جتارة ت�ساد مع دول اجلوار بحوايل %15.8 من اجمايل جتارتها  

مع دول العامل، ال انه من املالحظ اعتماد ت�ساد ب�سكل كبري يف جتارتها مع دول 

اجلوار على ال�سترياد ب�سكل اكرب من ال�سادرات  حيث مثلت واردت ت�ساد من 

دول اجلوار %14.5 من اجمايل وارداتها من دول العامل، بينما كانت ن�سبة 

م�ساهمة ال�سادرات حمدودة للغاية حيث بلغت حوايل %1.3، وقد يعزى ذلك 

ل�سعف تنوع �سادرات ت�ساد لدول العامل وتركز هيكل �سادراتها على البرتول 

والذهب اخلام لدول اخرى مثل ال�سني وامريكا والمارات.

دولة  هي  اجلوار  دول  من  ت�ساد  دولة  ل�سادرات  امل�ستقبلة  الدول  اأهم  وكانت 

نيجرييا التي ت�ستقبل حوايل )%89.4(  من �سادرات ت�ساد اإىل دول اجلوار، 

تليها  الكامريون )%8.1(، يف حني كانت م�ساهمة واردات ال�سودان حمدودة 

وبلغت حوايل 0.5%.

وبالن�سبة للواردات من دول اجلوار تبني اأن الكامريون هي الأكرب م�ساهمة يف 
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تلك الواردات وقد مثلت �سادراتها حوايل %79.6 من واردات ت�ساد من دول 

اجلوار، تليها نيجرييا بنحو  15%.

تطور قيمة التجارة البينية بني ال�سودان وت�ساد:

من املالحظ اأن  التبادل التجاري بني ال�سودان وت�ساد يتم  يف معظمه بطرق غري 

ر�سمية ول يتم ت�سمينها  يف الح�ساءت الر�سمية للطرفني، ولذلك  قد ل تعك�س 

الح�ساءات املتاحة  الو�سع على اأر�س الواقع لطبيعة التجارة اخلارجية بني 

ال�سودان ودولة ت�ساد، ووفقا لتلك الح�ساءات  يت�سح ان �سادرات ال�سودان 

لت�ساد ات�سمت بالتذبذب الكبري وبلغت حوايل 426.3 األف دولر عام 2017، 

األف دولر عام   283.6 2016، وحوايل  األف دولر عام   1632.7 مقابل 

 ،2017-2015 للفرتة  ت�ساد  من  ال�سودان  واردات  بلغت  كما  2015م. 
حوايل 147 األف دولر عام 2017 مقابل 95.22 األف دولر يف عام 2016، 

وحوايل 137.19 يف  عام 2015 .

اإل  وغالبًا ما يكون امليزان التجاري بني ال�سودان وت�ساد   ل�سالح ال�سودان، 

األف   609.3 حوايل  بلغ  وت�ساد  ال�سودان  بني  التجارة  اإجمايل  اأن  تبني  اأنه 

األف دولر   420.8 2016، وحوايل  األف دولر عام    1924 دولر مقابل 

توفر  عدم   او  البلدين/  بني  التجارة  تذبذب  يو�سح  ما  ، وهو  2015م  عام 

البيانات الكاملة، الأمر الذي يتعار�س مع اأهمية تنمية التبادل التجاري بينهما 

على امل�ستوى القت�سادي والجتماعي وال�سيا�سي.

ي�سمل  الهيكل ال�سلعي ل�سادرات ال�سودان لدولة ت�ساد  العديد من ال�سلع منها   

زيوت الت�سحيم  %19.5، وزيت الديزل  %17.2، والع�سائر  16.7%، 

واجزاء الليات   %8.5، والأ�سمنت   %7.7، والب�سكويت   %5.2 ، وامللح 

 ،2.9% بن�سبة  والأدوية   ،4.6% بن�سبة  احليواين  لال�ستعمال  املخ�س�س 
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بال�سافة ل�سلع اأخرى مثل الب�سل، ودهانات اأو ورني�س، وامل�سنوعات ال�سكرية، 

واملياه املعدنية، والتمور.

 ،32.8% بن�سبة  اخلردة  يف حديد  ت�ساد  من  ال�سودان  واردات  اأهم  وتتمثل  

وم�سنوعات البال�ستيك ) %21.1(، وم�ستح�رصات التجميل )10.6%(، 

و�سنانري   ،)3.9%( والنب   ،)7.7%( واخل�سب   ،)8.6%( والزجنبيل 

�سيد الأ�سماك ) %2.9(، والفواكهة ) 2.8%(.

معظم  اأن  ات�سح   بني  والواردات  لل�سادرات  ال�سلعي  الهيكل  وبا�ستعرا�س 

القيمة  ذات  ال�سلع اخلام  االدولتني هي   املتبادل بني  ال�سلعي  الهيكل  مكونات 

امل�سافة املنخف�سة، وقد يرجع ذلك ل�سعوبات انتاج ال�سلع امل�سنعة ذات القيمة 

العالية يف كل من الدولتني، واإن التنوع يف الهيكل ال�سلعي لواردات ال�سودان من 

اإىل ت�ساد.  ال�سودان  ال�سلعي ل�سادرات  الهيكل  التنوع يف  ت�ساد ل يتنا�سب من 

وعلى الرغم من ذلك يكون امليزان التجاري ل�سالح ال�سودان، اأي اأن �سادرات 

ال�سودان ال�سلعية اأقل يف العدد واأكرب يف الكميات والقيم امل�سدرة لدولة ت�ساد، 

امل�سدرة  والقيم  الكميات  يف  واأقل  العدد  يف  اأكرب  ت�ساد  �سادرات  جاءت  بينما 

ال�سودان ب�سورة  التجاري مع  للتبادل  ت�ساد  ي�سري حلاجة  ما  لل�سودان، وهو 

اأكرب من ال�سودان، نظرًا لكونها دولة حبي�سة، ويف ذات الوقت يحتاج ال�سودان 

لزيادة التنوع يف ال�سلع امل�سدرة لل�سوق الت�سادي لتحقيق تنمية حقيقية للتجارة 

التجارة بني اجلانبني  ويعترب حجم  الأخرى.  املنافع  من  والعديد  البلدين  بني 

التبادل  ت�سهيل  معوقات  على  التغلب  على  العمل  لأهمية  ي�سري  مما  حمدود، 

التجاري بني الطرفني.

ميكن ت�سنيف ال�سلع  الواعدة التي ميكن لل�سودان ت�سديرها لدولة ت�ساد اإىل 

اربع جمموعات رئي�سية هي:  ال�سلع الغذائية امل�سنعة، وال�سلع ال�ستهالكية، 

وقد  النتاج.  م�ستلزمات  �سلع  الطبية، وجمموعة  وامل�ستلزمات  الأدوية  و�سلع 
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او�سح التحليل تزايد الطلب على تلك ال�سلع يف ال�سوق الت�سادي حيث بلغ معدل 

التغري يف الكميات امل�ستوردة لجمايل تلك ال�سلع بني عامي 2015  و 2017  

حوايل %5.3 يف عام 2017. 

مثلت واردات ت�ساد من تلك ال�سلع الواعدة حوايل %32 من اجمايل وارداتها  

ال�سلعية  من العامل كمتو�سط للفرتة 2015-2017، يف حيث مثلت تلك ال�سلع 

وجود  اإىل  ي�سري  مما  ال�سودان  من  ت�ساد  واردات  اجمايل  من   31% حوايل 

التي  ال�سلع  تلك  ت�سدير  خالل  من  لت�ساد  �سادراتها  لزيادة  لل�سودان  فر�س 

عليها  يزايد  التي  ال�سلع  اأكرث  ومن  ت�ساد.  لدولة  بالن�سبة  كبرية  اأهمية  متثل 

الطلب يف ت�ساد   �سلع   املنتجات املعدنية مثل امللح بانواعه املختلفة،  وال�سمنت، 

واحليوانات احلية واحلديد وم�سنوعاته، وال�سابون وم�ستح�رصات التنظيف، 

وامل�سنوعات اجللدية. 

مالمح ال�سيا�سات التجارية لل�سودان مع العامل:  

ال�سادرات  زيادة  ا�ستهداف   التجارية     التجارية  �سيا�سات   اأهم مالمح   من 

امليزان  و�سالمة  اخلارجي  التوازن  حتقيق  خالل  من  الواردات   من  واحلد 

التجاري، وزيادة ال�سادرات غري البرتولية وتنويعها، واإزالة القيود عن التجارة 

طريق  عن  لل�سادرات  والرتويج  الوطنية،  ال�سلع  تناف�سية  وزيادة  اخلارجية، 

البعثات التجارية واملعار�س وامللحقيات، وغريها من الآليات. وعلى الرغم من  

ن ال�سيا�سات التجارية ال�سودانية هي �سيا�سات انفتاحية ب�سكل كبري، اإل اأنها 

تاأثرت بالعقوبات التي كانت مفرو�سة على ال�سودان يف ال�سنوات ال�سابقة.  

وعلى الرغم من متتع ال�سودان مبميزات جتارية تف�سيلية مع معظم ال�رصكاء 

التجاريني ال انه مل يتم تعظيم ال�ستفادة من تلك املميزات  مما يجعل من الهمية 

مبكان العمل على بحث �سبل ال�ستفادة من تلك املميزات التجارية ، ومنها النظر 

يف عقد اتفاقات جتارية مع دولة ت�ساد خا�سة يف املناطق احلدودية بني البلدين.
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مالمح ال�سيا�سات التجارية لدولة ت�ساد مع العامل:  

ت�ستهدف  اخلارجية  للتجارة  جديدة  ا�سرتاتيجية  باتباع  ت�ساد  دولة  اهتمت 

يف  خا�سة  البالد،  لقت�ساد  احلقيقية  النمو  رافعة  التجاري  القطاع  يكون  اأن 

ت�ساد  اإطار حتقيق اهداف خمطط  العاملية وذلك يف  النفط  ا�سعار  ظل انخفا�س 

2030، واعتمدت ال�سرتاتيجية اجلديدة للتجارة يف دولة ت�ساد على التنويع 
يف الأ�سواق ت�سديرًا وا�ستريادًا، ورفع كفاءة املوؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال، 

وحت�سني بيئة التجارة اخلارجية يف البالد، بحيث تتالئم تلك ال�سرتاتيجية مع 

التجارة  ل�سرتاتيجية  العامة  املالمح  تو�سيح  وميكن   .2030 ت�ساد  خمطط 

تعزير  اأهمها  من  حماور  عدة  يف   2030 عام  حتى  ت�ساد  لدولة  اخلارجية 

وعدم   ، ال�سترياد  منافذ  وتنويع  اجلوار،   دول  جميع  مع  التجاري  التبادل 

اجلمركية  اخلدمات  كفاءة  ورفع  فقط،   ونيجرييا  الكامريون  على  العتماد 

باعتبارها الركيزة ال�سا�سية لتعزيز منو التجارة اخلارجية واملحلية، وغريها 

من املالمح.

كما تبني اأن دولة ت�ساد تعتمد على عائدات التجارة اخلارجية املتح�سل عليها 

واأنها  الدولة،  موارد  اأهم  كاحد  الواردات  على  اجلمركية  الر�سوم  خالل  من 

يف  منوًا  الأقل  للدول  املمنوحة  التجارية  املميزات  من  الكايف  بالقدر  ت�ستفيد  مل 

تنمية �سادراتها، وانها تعتمد ب�سكل كبري على دول معينة يف ال�سترياد خا�سة 

الكامريون، حيث يزيد معدل الرتكز اجلغرايف للدول امل�سدرة لت�ساد . وقد مت 

دولة  انها   ت�ساد  لدولة  اجلديدة  ال�سرتاتيجية  اطار  يف  احل�سبان  يف  الو�سع 

حبي�سة  كانت تعتمد يف جتارتها اخلارجية على دول اجلوار،  وهي ت�سعى لتخاذ 

ال�سيا�سات التجارية الكافية ل�سمان ت�سهيل حركة التجارة اخلارجية لكل من 

اأو من حيث رفع  الواردات  التنويع يف  ال�سادرات والواردات �سواء من حيث 

انخفا�س  اأن  تبني  كما  اخلارجية.  التجارة  جمال  يف  العاملة  املوؤ�س�سات  كفاءة 
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الالزمة  اللوجي�ستية  واخلدمات  اخلارجية  للتجارة  التحتية  البنية  م�ستوى 

لدولة ت�ساد  التجارية  ال�سيا�سات  الكبري على انخفا�س كفاءة  الأثر  له  لها كان 

ت�ساد  دخول  جهود  تعترب  ولذلك   املا�سية،  الفرتات  خالل  اأهدافها  حتقيق  يف 

كفاءة  امل�ساهمة يف حت�سني  الو�سائل  احد  اتفاقات جتارية  مع دول اجلوار  يف 

جتارتها اخلارجية   و�سيا�ساتها الهادفة لتحقيق التنمية القت�سادية من خالل 

زيادة ال�سادرات وحت�سني كفاءة الواردات، وهو ما يعزز زيادة فر�س حتقيق 

نتائج ايجابية لوجود منطقة جتارة حرة اأو تف�سيلية مع ال�سودان.

تناول املحور الثاين من الدرا�سة الو�سع التناف�سي الراهن للعالقات التجارية 

بني ال�سودان وت�ساد والتحديات التي تواجهها، واجلهود املبذولة للتغلب عليها، 

ومتثلت اأهم نتائج املحور فيما يلي:   

تناف�شية ال�شادرات ال�شودانية يف ال�شوق الت�شادي:

ظل  يف  كبرية  مناف�سة  تواجه  ل  قد  ال�سودانية  املنتجات  اأن  على  التاأكيد  ميكن 

تنامي الطلب على ال�سلع واخلدمات يف ال�سوق الت�سادي، اإل اأنه ورغم ذلك قد 

ال�سودانية  املنتجات  تناف�سية  لزيادة  امل�ساندة  العوامل  من  العديد  هناك  يكون 

لل�سوق الت�سادي منها على �سبيل املثال انخفا�س تكاليف النقل لل�سلع ال�سودانية 

احلدودية  املناطق  �سكان  وحاجة  الأخرى،  املناف�سة  بالدول  مقارنة  امل�سدرة 

ال�سلع  على  فعال  طلب  ووجود  ال�سودان،  من  امل�ستوردة  لل�سلع  املتزايدة 

ال�سودانية يف ت�ساد خا�سة املناطق احلدودية والتي ميثل �سكانها حوايل 15% 

من  ال�سودان  من  ال�سلع  تلك  نقل  �سهولة  وكذلك  ت�ساد.  دولة  �سكان  من حجم 

الكامريون، ف�ساًل عن عدم  بنقلها من  للنقل مقارنة  التحتية  البنية  حيث توفر 

وجود مناف�سة حقيقية من دول اجلوار الأخرى القريبة من ال�سودان وخا�سة 

ليبيا واإفريقيا الو�سطى. 

ومن خالل ا�ستخدام بع�س موؤ�رصات التجارة اخلارجية التي تعرب عن القدرات 
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التناف�سية لل�سادرات ال�سودنية يف ال�سوق الت�سادي متثلت اأهم نتائجها يف الآتي: 

لل�سوق  الواعدة  ال�سلع  من  ال�سودانية  لل�سادرات  الن�سبية  للميزة  بالن�سبة 

الت�سادي تبني اأن �سادرات ال�سودان من ال�سلع الواعدة التي ميكن ت�سديرها 

للعامل،  ال�سودان  �سادرات  اإجمايل  من   24% حوايل  مثلت  الت�سادي  لل�سوق 

تتميز  الت�سادي  لل�سوق  ت�سديرها  ميكن  التي  الواعدة  ال�سودانية  ال�سلع  واأن 

من  انه  اإى   ،113.6 حوايل  بلغت  حيث  مرتفعة  ظاهرة  ن�سبية  ميزة  بوجود 

ال�سودان  لدى  وامكانات  على وجود مقومات  التاأكيد  املوؤ�رص ميكن  هذا  خالل 

ت�ساهم يف زيادة الفر�س املحتملة لتو�سيع ال�سادرات من تلك ال�سلع لالأ�سواق 

العاملية ب�سفة عامة ولأ�سواق دول اجلوار )ومنها ت�ساد( ب�سفة خا�سة، ويرجع 

ذلك ب�سكل اأ�سا�سي لرتفاع امليزة الن�سبية الظاهرة ل�سلع مثل احليوانات احلية، 

وامل�رصوبات،  والع�سائر  والفاكهة  اخل�رص  وم�سنوعات  املحفوظة،  واللحوم 

والأ�سماك  والراتنجات،  والبلومريات  وم�سنوعاته،  وال�سكر  اخلام،  واجللود 

وغريها .

– هري�سمان( تبني  وبالن�سبة ملوؤ�رص ن�سبة تركز ال�سادرات )موؤ�رص هرفندال 

تنوع درجة الرتكز لل�سادرات ملعظم ال�سودانية من ال�سلع الواعدة التي ميكن 

اأهمية تنمية  ت�سديرها لل�سوق الت�سادي، وهو ما يعد موؤ�رص ايجابي يدل على 

وي�سري  عامة،  ب�سفة  العاملية  الأ�سواق  اإىل  ال�سلع  لتلك  ال�سودانية  ال�سادرات 

لزيادة فر�س جناح تنمية ال�سادرات ال�سودانية من تلك ال�سلع لل�سوق الت�سادي 

ب�سفة خا�سة )ال انه من املالحظ وجود تركز ن�سبي لكل من م�سنوعات اجللود، 

والأ�سماك، وهو ما ي�سري ل�رصورة الهتمام بت�سدير هاتني ال�سلعتني والتنويع  

لل�سوق  الت�سدير  على  العمل  واأهمية  لها  الت�سدير  يتم  التي  الأ�سواق  وزيادة 

الت�سادي وباقي اأ�سواق العامل خا�سة دول اجلوار(.

لل�سلع  انخفا�سه    تبني  فقد  وت�ساد  ال�سودان  بني  التجارة  كثافة  موؤ�رص  اما 
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ت�ساد  لعتماد  اأ�سا�سي  ب�سكل  ذلك  يعزى  وقد  وت�ساد  ال�سودان  بني  الواعدة 

على تلبية احتياجاتها من تلك ال�سلع من دول اأخرى غري ال�سودان، مما ي�سري 

الت�سادي  لل�سوق  النفاذ  �سبل  يف  بالبحث  ال�سوداين  اجلانب  اهتمام  ل�رصورة 

واخرتاقه وا�ستغالل الفر�س والمكانات املتاحة لزياد �سادرات ال�سودان من 

تلك ال�سلع، خا�سة فيما يتعلق باجلهود الرامية لإن�ساء منطقة جتارة تف�سيلية 

بني البلدين.

ارتفاعه  تبني  وت�ساد  ال�سودان  بني  التجاري  التكامل  مبوؤ�رص  يتعلق  وفيما 

الن�سبي   بالن�سبة لأجمايل ال�سلع الواعدة التي ميكن لل�سودان ت�سديرها لل�سوق 

وحاجة  ال�سلع  تلك  يف  الدولتني  بني  تناف�س  وجود  لعدم  ي�سري  مما  الت�سادي 

ال�سوق الت�سادي لديها وهو ما يزيد من اأهمية وجود اتفاقات جتارية تف�سيلية 

لني البلدين اأو وجود منطقة جتارة حرة، ومن ثم زيادة فر�س تنمية ال�سادرات 

ال�سودانية لل�سوق الت�سادي .

امل�شاكل التي حتد من  تنمية العالقات التجارية بني البلدين:

من اأهمها املعوقات التجارية اللوجي�ستية واملعوقات القت�سادية والجتماعية، 

حيث متثلت اأهم املعوقات املتعلقة ببيئة التجارة اخلارجية يف انخفا�س موؤ�رصات 

كفاءة بيئة التجارة اخلارجية لكل من ال�سودان وت�ساد حيث تبني الآتي : 

	 ارتفاع عدد الأيام الالزمة لإمتام عمليات ال�سترياد ب�سكل كبري عن املتو�سط 	

العاملي حيث بلغ هذا العدد عام 2014 لل�سودان حوايل 90 يوم، يف حني 

بلغ لت�ساد حوايل 46 يوم، بينما كان املتو�سط العاملي 24 يوم .

	 ارتفاع عدد الأيام الالزمة لإمتام عمليات الت�سدير عن املتو�سط العاملي حيث 	

بلغ عدد تلك الأيام خالل عام 2014م يف ال�سودان 70 يوم يف حني بلغ يف 

ت�ساد 32 يوم، وكان املتو�سط العاملي 21 يوم .

	 بلغ الوقت الالزم لبدء ن�ساط الأعمال ) ومنها اأن�سطة التجارة اخلارجية ( 	
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يف ال�سودان خالل عام 2017 حوايل 60 يوم، بينما كان يف ت�ساد 37 يوم، 

وهي معدلت اأكرب من املتو�سط العاملي البالغ حوايل 19 يوم.

	 ارتفعت تكلفة ال�سترياد للحاوية الواحدة يف ال�سودان وت�ساد عن املتو�سط 	

9 اآلف دولر للحاوية  2014 حوايل  العاملي حيث بلغت تلك التكلفة عام 

يف ال�سودان، وحوايل 3.4 األف دولر يف ت�ساد يف حني كان املتو�سط العاملي 

 . للحاوية  دولر  األف   1.8
	 بلغت تكلفت الت�سدير للحاوية الواحدة يف ال�سودان عام 2014 حوايل 6.6 	

األف دولر، بينما بلغت لت�ساد 2.6 األف دولر وبذلك ارتفعت يف الدولتني 

عن املتو�سط العاملي والبالغ حوايل 1.6 األف دولر للحاوية الواحدة .

	 يف ال�سودان بلغ عدد امل�ستندات الالزمة لإمتام ال�سترياد عام 2014 حوايل 	

. م�ستندات   7 العاملي  املتو�سط  وكان  م�ستندات   7 لت�ساد  بلغ  بينما   ،10
	 بلغ عدد م�ستندات الت�سدير يف كل من ال�سودان وت�ساد عام 2014 نحو 7 	

م�ستندات يف حني كان املتو�سط العاملي 6 م�ستندات .

	 التي 	 من املالحظ زيادة التعريفات اجلمركية املطبقة على املنتجات الأولية 

ت�ستوردها دولتي ال�سودان وت�ساد .

	 انخف�ست كفاءة عمليات التخلي�س اجلمركي يف كل من ال�سودان وت�ساد حيث 	

بلغت قيمة املوؤ�رص نحو 2 مقابل 2.7 للمتو�سط العاملي . 

والواردات  ال�سادرات  فواتري  يف  بالتالعب  املتعلقة  املعوقات  اأهم  متثلت  كما 

امل�رصوعة حيث تبني  بالتجارة غري  ما يعرف  او  ال�سلع عرب احلدود   وتهريب 

اأن التهريب عرب احلدود بني ال�سودان وت�ساد من اأكرث اأنواع التهريب انت�سارًا 

حجم  لواقع  وبالنظر  بها.  امل�سموح  غري  ال�سلع  اأو  بها  امل�سموح  لل�سلع  �سواء 

التالعب يف فواتري ال�سادرات والواردات لكل من ال�سودان وت�ساد تبني الآتي : 

	 وجود اجتاه عام متزايد يف كل من ال�سودان وت�ساد حلجم تدفقات التجارة 	
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ب�سكل  احلدود  عرب  املهربة  ال�سلع  حجم  لزيادة  ي�سري  مما  فواتري  بدون 

ملحوظ .

	 الدولتني حيث 	 لكال  والواردات  ال�سادرات  التالعب يف فواتري  زيادة حجم 

2.6 مليار دولر  لل�سودان حوايل  التجارة  التالعب يف فواتري  بلغ اجمايل 

خالل الفرتة 2004-2013، يف حني بلغ لدولة ت�ساد حوايل 2.1 مليار 

دولر خالل نف�س الفرتة .

	 بالن�سبة لدولة ت�ساد  غالبًا ما يتم رفع قيمة الواردات ورفع قيمة ال�سادرات 	

مما يزيد من فر�س ت�رصيب الأموال للخارج .

	 يف 	 ي�ساهم  مبا  وال�سادرات  الواردات  قيمة  خف�س  يتم  لل�سودان  بالن�سبة 

التهرب ال�رصيبي وتهريب العمالت الجنبية للخارج خا�سة يف ظل  زيادة 

تذبذب �سعر �رصف العملة املحلية .

عرب  ال�سلع  تهريب  فر�س  من  تزيد  التي  الأ�سباب  من  العديد  وجود  تبني  كما 

احلدود بني البلدين من اأهمها الآتي: 

	 ي�سهل من تهريب 	 البلدين مما  �سهلة ومفتوحة بني  وجود حدود جغرافية 

ال�سلع  

	 وجود ترابط قبلي يف املناطق احلدودية  وزيادة عدد ال�سكان ممن يحملون 	

مما  طبيعي،  ب�سكل  القت�سادية  اأن�سطتهم  وميار�سون  املزدوجة  اجلن�سية 

ي�سهل التوا�سل بني القبائل يف البلدين ويزيد من فر�س التهريب. 

	 طول احلدود بني ال�سودان وت�ساد مما ي�سعب من عمليات التاأمني ويزيد من 	

التكاليف امل�ساحبة للتحكم يف تلك احلدود.

	 احلدودي 	 لل�رصيط  املجاورة  احلدودية  املناطق  يف  اجلرائم  معدلت  زيادة 

وزيادة فر�س تهريب ال�سلع وال�سالح عرب احلدود، ف�سال عن تهريب الب�رص 

وامل�رصوقات.
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	 التي 	 احلدودية  املراقبة  ونقاط  اجلانبني،  بني  الر�سمية  املنافذ  كفاية  عدم 

تغطي ال�رصيط احلدودي الطويل بني البلدين.  

	 وجود بع�س ال�سعوبات الإدارية يف املنافذ احلالية عرب احلدود ال�سودانية 	

مع ت�ساد.

ت�سمل اأهم ال�سلع التي يتم تهريبها من ت�ساد اإىل دولة ال�سودان يف الكرميات، 

واملن�سطات، واخلمور، والأ�سمدة، وال�سجائر، واملع�سل، والأجهزة الكهربائية 

. بينما ت�سمل اأهم ال�سلع التي يتم تهريبها من ال�سودان اإىل ت�ساد يف امل�ستقات 

البرتولية ومنها اجلاز، والبنزين، والزيوت، وكذلك املواد التموينية ومن اأهمها 

ال�سكر، والدقيق، ف�ساًل عن الإبل،والذهب.

اجلهود املبذولة لتنمية التجارة بني ال�سودان وت�ساد:

 �سهدت ال�سنوات القليلة املا�سية العديد من اجلهود املبذولة من قبل  الدولتني 

لتعزيز التجارة امل�سرتكة وكان من اأهمها اجلهود   يف جمال التفاقات التجارية 

التجاري  التعاون  اتفاق  اخرها  كان  التفاقيات  تلك  من  عدد  توقيع  مت  حيث 

الدولتان على  2001م، والذي تعمل  والقت�سادي والفني باخلرطوم يف عام 

جتديده. هذا بجانب اجلهود يف جمال اإجراءات التجارة اخلارجية مثل ت�سهيل 

مبيناء  الت�سادي   للجانب  مكتب  وفتح  العبور،  جتارة  اإجراءات  وتب�سيط  

بورت�سودان، وعمل دليل لإجراءات العبور، وا�ستخدام اجلمارك لنظام التتبع ، 

وغريها من الإجراءات.

وعلى الرغم من تلك اجلهود والتي تاأتي يف ظل اإرادة واإميان  البلدين  باأهمية 

زيادة معدلت التبادل التجاري بينهما، اإل اأن تلك اجلهود مازالت حتتاج ملزيد 

الآن  اأنه حتى  الواقع  لكي توؤتي ثمارها حيث  اأر�س  العمل والتفعيل على  من 

مازالت معدلت التبادل التجاري بني الطرفني حمدودة للغاية.  ومن  املربرات 

التي تدعو لتفعيل تلك اجلهود بالن�سبة للجانبني ما يلي.
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مربرات تعزيز التبادل التجاري بني ال�شودان وت�شاد:

هناك  مربرات عامة جتمع الطرفني كما توجد واخرى خا�سة بكل طرف ت�ساهم 

بني  التجاري  التبادل  معدلت  زيادة  من  املتحققة  واملنافع  املكا�سب  حتقيق  يف 

الطرفني، وميكن تو�سيح املالمح العامة لأهم تلك املربرات يف الآتي:

مربرات م�شرتكة بني ال�شودان وت�شاد: 

ت�شمل:

	 املحلي 	 الناجت  وزيادة  البلدين،  لكال  التجاري  امليزان  يف  العجز  من  احلد 

الإجمايل يف املناطق احلدودية من خالل زيادة الإنتاج املخ�س�س للت�سدير. 

	 احلياة 	 متطلبات  زيادة  خالل  من  امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  فر�س  زيادة    

الكرمية للقبائل احلدودية. 

	 اإك�سابهم 	 املناطق احلدودية من خالل  ال�سباب والن�ساء يف  تنمية مهارات    

خربات العمل والإنتاج من اأجل الت�سدير، 

	   امل�ساهمة يف حتقيق الأمن الغذائي وزيادة التعاون بني القبائل احلدودية 	

يف البلدين.

	 بني 	 على احلدود  ال�سلع  تهريب  من  احلد  مثل  وال�سيا�سي  الأمني  املجال    

احلدود  عرب  والت�سلل  وال�رصقة  النهب  عمليات  علي  وال�سيطرة  البلدين 

ومكافحة اجلرائم املنظمة والعابرة للحدود.

	    امل�ساهمة يف ا�ستقرار الأو�ساع ال�سيا�سية يف املناطق احلدودية للبلدين.	

مربرات متعلقة بال�شودان ومن اأهمها الآتي: 

	 زيادة اإيرادات الدولة ال�سودانية من جتارة العبور نتيجة ا�ستخدام و�سائل 	

النقل وا�ستخدام املواين ور�سوم احلاويات وخدمات التجارة.

	 الفئات 	 دخل  لزيادة  بالإ�سافة  والتفريغ  والنقل  ال�سحن  �رصكات  ت�سغيل 

العاملة يف املجال.
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	 احلد من تدفق الالجئني على احلدود ال�سودانية مما ي�ساهم يف دعم جهود 	

ال�ستقرار الجتماعي والأمني.

مربرات متعلقة بدولة ت�شاد:

	 زيادة درجة التنوع يف الواردات جغرافيًا.	

	 احلد من فر�س التعر�س ملخاطر التجارة اخلارجية.	

	 تنويع املوانئ التجارية يف ظل تنامي ظاهرة النزاعات التجارية وال�سيا�سية 	

وتعوي�س ما خ�رصته من تدفقات لل�سلع من املوانئ الليبية، ويعد هذا املربر من 

اأكرث املربرات اأهمية املتعلقة بدولة ت�ساد بالن�سبة لتنمية التبادل التجاري مع 

ال�سودان، حيث توجد املقومات التي ت�ساهم يف حتقيق هذا الهدف مبا ي�سمن 

تنوع م�سادر دخول الواردات وخروج ال�سادرات بالن�سبة لدولة ت�ساد. 

ال�سودان  التجارة بني  الثالث حمددات وامكانات زيادة تدفقات  تناول املحور 

وت�ساد ومت التعرف من خالله على حمددات وامكانات زيادة تدفقات التجارة 

بني ال�سودان وت�ساد يف ظل التوقعات ب�ساأن اإن�ساء منطقة جتارة  تف�سيلية بني 

البلدين.  ومت  تقدير حجم التجارةاملحتملة  بني ال�سودان وت�ساد يف حالة اإن�ساء 

تقديرات  يف  �ساعد  والذي  اجلاذبية  منوذج  با�ستخدام  تف�سيلية  جتارة  منطقة 

الزيادات يف حجم التجارة بني البلدين املرتبطة بالزيادات يف حجم   الناجت املحلي 

الإجمايل للدولتني اأعداد ال�سكان للدولتني  ويف حالة   وجود اتفاقات تف�سيلية 

وتكتل يجمع بني الدول.

بني  تف�شيلية  جتارة  منطقة  لإقامة  املتوقعة  الآثار  اأهم 

ال�شودان وت�شاد:

تبني اأن هناك جمموعة من عوامل النجاح التي تعزز وجود اآثار ايجابية لإقامة 

منطقة جتارة تف�سيلية بني ال�سودان وت�ساد من اأهمها ارتباط البلدين بعالقات 

الإرادة  وتوفر  والجتماعي  ال�سيا�سي  والتداخل  واإ�سرتاتيجية  اقت�سادية 
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ال�سيا�سية واخلربة الرتاكمية لل�سودان يف جمال اتفاقيات التجارة التف�سيلية.

يف �سوء نتائج منوذج اجلاذبية بني ال�سودان وت�ساد  مت تقدير بع�س الآثار التي 

امكن  التنبوؤ بها ب�سكل كمي، كما اأن هناك اآثارًا متوقعة من ال�سعب التنبوؤ بها 

كميًا خا�سة تلك املتعلقة باجلوانب الجتماعية وال�سيا�سية وهى متثل عوائد غري 

التي  نظريتها  من  بكثري  اأكرب  العوائد  تلك  تعترب  حيث  التفاقية  لتلك  منظورة 

ميكن قيا�سها.

الأثر املتوقع على م�شاهمة التجارة يف الناجت املحلي الإجمايل 

لل�شودان وت�شاد:

من املتوقع اأن ت�سل ن�سبة م�ساهمة التجارة يف الناجت املحلي لت�ساد خالل الفرتة 

)2018-2022( حلوايل 51.09 يف حالة عدم اإقامة منطقة جتارة تف�سيلية 

بني ال�سودان وت�ساد وا�ستمرار الظروف احلالية بني البلدين، بينما من املتوقع 

اأن ترتاوحن�سبة م�ساهمة التجارة يف الناجت املحلي لل�سودان بني %7.59 اإىل 

منطقة  اإقامة  حال  يف   2022-2018 للفرتة  كمتو�سط   21.8% حوايل  

اإقامة منطقة  املتوقع من  العائد  اأن  اأي  ال�سودان وت�ساد،  تف�سيلية بني  جتارة 

التجارة  م�ساهمة  زيادة  يف  ي�ساهم  قد  وت�ساد  ال�سودان  بني  تف�سيلية  جتارة 

اخلارجية يف الناجت املحلي الإجمايل لل�سودان بحوايل %14.3، وهو ما يعك�س 

بني  اإقامتها  املزمع  التف�سيلية  التجارية  املنطقة  لتلك  املتوقع  اليجابي  الأثر 

ال�سودان وت�ساد.

من املتوقع اأن تبلغ ن�سبة م�ساهمة التجارة يف الناجت املحلي لت�ساد حوايل 51.09 

وا�ستمرار  وت�ساد  ال�سودان  بني  تف�سيلية  جتارة  منطقة  اإقامة  عدم  حالة  يف 

 51.09% بني  ترتاوح  اأن  املتوقع  من  بينما  البلدين،  بني  احلالية  الظروف 

اإقامة منطقة جتارة  2018-2022 يف حالة  للفرتة  %69.3 كمتو�سط  اىل 

اإقامة منطقة جتارة  املتوقع من  العائد  اأن  اأي   ، ال�سودان وت�ساد  تف�سيلية بني 
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مب�ساهمة  املتعلقة  التنبوؤات  زيادة  يف  ي�ساهم  قد  وت�ساد  ال�سودان  بني  تف�سيلية 

التجارة اخلارجية يف الناجت املحلي الإجمايل لدولة ت�ساد بحوايل %18.2 ، وهو 

ما يعك�س الأثر اليجابي املتوقع لتلك املنطقة التجارية التف�سيلية املزمع اإقامتها 

بني ال�سودان وت�ساد.

الأثر املتوقع على حجم التبادل التجاري بني ال�شودان وت�شاد:

من املتوقع اأن ي�سل متو�سط اإجمايل التجارة بني ال�سودان وت�ساد حلوايل 834 

الف دولر يف حال عدم اإقامة منطقة جتارة تف�سيلية مع ت�ساد وثبات الظروف 

اأن  املتوقع  من  حني  يف   ،  )2022-2018( الفرتة  خالل  كمتو�سط  احلالية 

ب�سان  التوقعات  اأن ترتواح  ت�ساد يف  تف�سيلية مع  اإقامة منطقة جتارة  ت�ساهم 

حجم التجارة بني البلدين بني 0.83 مليون دولراىل حوايل  1.1 مليون دولر 

كمتو�سط لنف�س الفرتة .

كما اأنه من املالحظ وفق التنبوؤ ب�ساأن اإقامة منطقة جتارة تف�سيلية بني ال�سودان 

وت�ساد اأن النتائج اليجابية امللمو�سة على حجم تدفقات التجارة بني البلدين لن 

تظهر ب�سكل �رصيع يف الأعوام الأوىل من توقيع التفاق جتاري التف�سيلي بني 

البلدين واإمنا حتتاج حلوايل عامني ليكون هناك اأثر ايجابي وملمو�س على حجم 

التجارة بني ال�سودان وت�ساد.

الأثر املتوقع على البنية التحتية للتجارة بني ال�شودان وت�شاد:

رواج  وحتقيق  ال�سودانية،  اجلنينة  مبدينة  احلرة  املنطقة  باإن�ساء  الت�رصيع 

اخلدمات  وجتارة  كالنقل  البلدين  بني  بالتجارة  املرتبطة  العمل  جمالت  يف 

كالت�سالت واخلدمات املالية وامل�رصفية، مما يدعم وجود بيئة منا�سبة لزيادة 

التدفقات التجارية بني البلدين.
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الآثار القت�شادية املتوقعة يف ال�شودان وت�شاد:

ثم  ومن  للدولتني   احلدودية  املناطق  يف  اقت�سادي  تكامل  فر�س حتقيق  زيادة 

ال�ستغالل الأمثل للموارد القت�سادية املتاحة، وزيادة فر�س جذب ال�ستثمارت 

املحلية والأجنبية، واإن�ساء �رصكات جتارية وجمال�س رجال الأعمال امل�سرتكة .

الآثار الجتماعية املتوقعة على ال�شودان وت�شاد:

توفري احتياجات القبائل احلدودية من ال�سلع واخلدمات والرواج القت�سادي 

امل�ساحب لزيادة تدفقات التجارة اخلارجية وعمليات التبادل التجاري ي�ساهم 

يف متطلبات احلياة الكرمية  لتلك القبائل، مبا يدفع ب�سكل مبا�رص وغري مبا�رصاإيل 

التعاي�س ال�سلمي وال�ستقرار.

احلدودية  املناطق  يف  والأمني  ال�شيا�شي  الو�شع  على  الآثار 

بني ال�شودان وت�شاد:

ال�سيطرة علي عمليات النهب والتهريب والت�سلل عرب احلدود ومكافحة اجلرائم 

املنظمة والعابرة للحدود، مبا يدعم املوقف الأمني وال�سيا�سي للدولتني وت�سجيع 

العودة الطوعية لالجئني والنازحني وال�ستفادة من امكانياتهم يف زيادة الإنتاج 

وكذلك حتقيق تكامل اقت�سادي يف املناطق احلدودية للدولتني  ومن ثم ال�ستغالل 

الأمثل للموارد القت�سادية املتاحة.

ال�سودان وت�ساد  التبادل التجاري بني  اأن تنمية  التاأكيد على  ومما �سبق ميكن 

واملحلية  الإقليمية  وامل�ستجدات  املتغريات  تفر�سه  وواقع  �رصورة  اأ�سبح 

ال�سودان وت�ساد  التف�سيلية بني  للتجارة  اإن�ساء منطقة  فاإن  ثم  والعاملية، ومن 

يعد نقطة النطالق احلقيقية لعهد جديد للتجارة اخلارجية لل�سودان مع العامل 

ودول اجلوار ب�سفة عامة وت�ساد ب�سفة خا�سة. 
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املقدمة 
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املقدمة
�سهدت الفرتة الأخرية م�ساعي ال�سودان نحو توطيد عالقاته التجارية الدولية، 

خا�سة مع دول اجلوار يف اجلهات الأربع، م�رص ودولة جنوب ال�سودان واإثيوبيا 

القت�سادي  التعاون  جمالت  اهم  من  اخلارجية  تعتربالتجارة  كما  وت�ساد. 

للم�سالح  حتقيقا  لتطويرها  الدولتان  وت�سعى  وت�ساد،  ال�سودان  دولتي  بني 

الدولتني )ال�سودان وت�ساد(  ا�ستمل ذلك م�ساعي م�سرتكة بني  امل�سرتكة. وقد 

لتطوير التجارة امل�سرتكة. وعلى الرغم من اأن ال�سودان وت�ساد جتمعهما روابط 

اقت�سادية واجتماعية وحدود م�سرتكة، ال ان حجم التجارة البينية بينهما ل 

يتنا�سب مع اأهمية العالقات بني البلدين، حيث ل تتعدى ن�سبة التجارة البينية 

بينهما %1 من حجم جتارتهما مع العامل.

ا�ستهدفت  وت�ساد  ال�سودان  لدولتي  اخلارجية  التجارة  اأهمية  من  وانطالقًا 

الدولتان يف الفرتة الأخرية زيادة ال�سادرات واحلد من الواردات يف اطار تعاون 

ب�سكل  تهتم  ال�سودانية   ال�سيا�سات  ان  خا�سة  خمطط،  ثنائي  جتاري  وتبادل 

كبري بالعمل على تلبية احتياجات دول اجلوار من املنتجات ال�سودانية وايالء 

عناية خا�سة للدول املغلقة التي لي�س لديها منافذ وموانئ بحرية مثل دولة ت�ساد 

بهدف دعم ال�سالم الجتماعي والأمن يف املناطق احلدودية وزيادة موارد الدولة 

من جتارة العبور.

وتكمن اأهمية التبادل التجاري بني ال�سودان وت�ساد يف كونها تاأخذ اأبعادًا اأكرب 

القيمة  زيادة  اأو  واخلدمات  لل�سلع  التجاري  التبادل  زيادة  جمرد  من  واأعمق 

امل�سافة ل�سادرات كال الدولتني، حيث ت�ساهم زيادة التبادل التجاري يف حتقيق 

امل�سالح امل�سرتكة لتلبية متطلبات احلياة الكرمية للقبائل احلدودية مبا يدفع ايل 

التعاي�س ال�سلمي وال�ستقرار الجتماعي وال�سيا�سي والمني. وقد منح ال�سودان 

اأكرث من 150 األف مرت مربع كمنطقة عبور للب�سائع الت�سادية واإن�ساء منطقة 
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حرة ما بني منطقتي اجلنينة يف غرب ال�سودان واأدري الت�سادية. ومت التفاق بني 

اجلانبني خالل مباحثات جتارية اختتمت اأخريا يف اخلرطوم، على تو�سيل خط 

ال�سكك احلديدية من بورت�سودان اإىل اأجنمينا، وربط الطرق الربية بني البلدين. 

كما يتم حاليًا الإعداد لتطوير اآفاق التعاون التجاري بني البلدين، والذي قطع 

خطوات متقدمة خا�سة يف منطقة العبور التي من املتوقع  ان ت�سهم يف تنظيم 

وتطوير التجارة بني البلدين، خا�سة اأن ت�ساد خالل املرحلة القادمة �ستحتاج 

مليناء بورت�سودان كمنفذ لعبور ب�سائعها للحد من عمليات التهريب الوا�سعة بني 

البلدين، وحتديدًا ال�سلع ال�سرتاتيجية مثل الوقود والدقيق وال�سمغ العربي.

التي  اجلديدة  اخلارجية  التجارة  ا�سرتاتيجية  ت�سمنت  ت�ساد  لدولة  وبالن�سبة 

اأن تكون التجارة رافعة النمو  مت العالن عنها موؤخرًا هدف رئي�سي يتمثل يف 

احلقيقية يف اقت�ساد ت�ساد بحيث تتواكب تلك ال�سرتاتيجية اجلديدة مع خمطط 

القت�سادي  النمو  انخفا�س  ظل  يف  خا�سة   ،2030 امل�ستدامة  للتنمية  ت�ساد 

للدولة يف ظل تذبذب ا�سعار البرتول التي تعترب م�سدر الدخل الرئي�سي للبالد.

وتاأتي هذه الدرا�سة للوقوف على واقع واآفاق التبادل التجاري بني ال�سودان 

وت�ساد حتقيقا  للم�سالح امل�سرتكة مبا يدفع ايل التعاي�س ال�سلمي وال�ستقرار، 

ومكافحة  والت�سلل  التهريب  عمليات  من  للحد  احلدود  على  ال�سيطرة  وزيادة 

اجلرائم املنظمة والعابرة للحدود، وي�ساهم يف دعم جهود التنمية امل�ستدامة يف 

املناطق احلدودية للبلدين، وحتقيق التكامل امل�سرتكواخلروج من دائرة النزاع 

القبلي على احلدود، وت�سجيع العودة الطوعية لالجئني والنازحني.
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منهجية اإعداد الدرا�سة 
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اأهداف الدرا�سة:
ت�ستهدف الدرا�سة  ب�سفة رئي�سية التعرف على الو�سع الراهن للتبادل التجاري 

بينهما  التجاري  التبادل  حجم  زيادة  �سبل  واقرتاح   وت�ساد،  ال�سودان  بني 

و�سيا�سات واآليات تعزيز فر�س زيادة حجم التبادل التجاري بينهما. ويندرج 

حتت هذا الهدف جمموعة من الأهداف الفرعية تتمثل اأهمها فيما يلي: التعرف 

على حجم التجارة بني الدولتينواأهم مكونات الهيكل ال�سلعي لها، واأهم ال�سلع 

وامل�ساكل  منهما،  لكل  التجارية  ال�سيا�سات  على  التعرف  كذلك  منها،  الواعدة 

للتغلب  املبذولة  البلدين، واجلهود  التجارية بني  العالقات  تنمية  التي حتد من 

وامكانات  حمددات  وكذلك  بينهما  التجاري  التبادل  تعزيز  ومربرات  عليها، 

زيادة تدفقات التجارة بني الدولتني من خالل منوذج تدفقات التجارة اخلارجية 

ال�سودان وت�ساد من جانب، ومع  ودول اجلوار من جانب اخر، واأخريًا  بني 

التنبوؤ بالآثار املتوقعة لن�ساء منطقة التجارة التف�سيلية املقرتحة بني البلدين 

على القطاعات النتاجية املختلفة يف البلدين.

م�سادر البيانات
اجلهات  من  للعديد  املن�سورة  البيانات  على  رئي�سية  ب�سفة  الدرا�سة  ا�ستندت 

الدويل،  البنك  والتنمية،  للتجارة  املتحدة  موؤمترالأمم  بيانات  قواعد  اأهمها  من 

 UN Comtrade، مثل   العاملية  التجارة  ببيانات  املعنية  واملواقع 

Trademap، وغريها من املواقع، اإ�سافة لوثائق الدرا�سات والبحوث ذات 
ببع�س  ال�ستعانة  ال�سودانية. كما متت  التجارة  قبل وزارة  املعدة من  العالقة 

�سبكة  على  الدرا�سة  مبو�سوع  العالقة  ذات  املن�سورة  والإح�ساءات  البيانات 

املعلومات الدولية "الإنرتنت"، وبع�س الطروحات العلمية وال�سدارت  حول 

مو�سوعات  التجارة الدولية والقليمية. 
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ا�شلوب حتليل البيانات: 

ا�ستخدم  حيث  والكمي،  الو�سفي  التحليل  اأ�سلوبي  على  الدرا�سة  اعتمدت 

الأ�سلوب الو�سفي لتف�سري بع�س املتغريات املتعلقة بالدرا�سة وو�سع املُقرتحات 

الظواهر  لقيا�س  الكمي  الأ�سلوب  على  الدرا�سة  اعتمدت  بينما  والتو�سيات، 

واملتغريات املتعلقة بتحليل بيانات التجارة اخلارجية لدولتي ال�سودان وت�ساد، 

والهند�سية  احل�سابية  واملتو�سطات  والتغري  النمو  معدلت  ا�ستخدام  مثل 

اخلارجية  بالتجارة  اخلا�سة  املوؤ�رصات  بع�س  اإىل  ال�ستناد  مت  كما  وغريها، 

وباملزايا الن�سبية، والقدرات التناف�سية لتو�سيف مالمح الو�سع الراهن للتجارة 

اخلارجية لدولتي ال�سودان وت�ساد �سواء مع العامل اأو دول اجلوار اأو التجارة 

البينية، حيث مت ال�سارة اىل منهجية تقدير تلك املوؤ�رصات كل يف مو�سعه.

وانطالقًا من اأهمية قيا�س حجم التدفقات التجارية بني ال�سودان وت�ساد متهيدًا 

لقيا�س اأثر ان�ساء منطقة التجارة التف�سيلية مفتوحة بني البلدينعلى القطاعات 

للتجارة  منوذجاجلاذبية  تقدير  على  العتماد  مت  البلدين  يف  املختلفة  النتاجية 

اخلارجية بني البلدين ) منوذج التدفقات التجارية(، وذلك كاآداة حتليلية قيا�سية 

التف�سيلية  التجارة  منطقة  ان�ساء  ظل  يف  بلدين  بني  املحتملة  التجارة  لتقدير 

ودول  ال�سودان  بني  اجلاذبية  تقدير منوذج  ملنهجية  ال�سارة  بينهما، حيث مت 

اجلوار من جانب وال�سودان ودولة ت�ساد من جانب اخر كل يف مو�سعه.

وللتنبوؤ بحجم التبادل التجاري املتوقع بني ال�سودان وت�ساد مت ا�ستخدام منوذج 

الكمية والتي ت�ستعمل غالبا  التنبوؤ  اأهم  طرق  الذي يعترب من   ARIMA الـ 

يف الدرا�سات القت�سادية ب�سورة عامة، ودرا�سات التجارة اخلارجية ب�سورة 

جمموعة  بني  م�ستقبلية  جتارية  اتفاقات  وجود  حالة  يف  فائدة  والكرث  خا�سة 

التنبوؤ يف مو�سعها  اأ�س�س ومنهجية اجراء عملية  من الأطراف، حيث مت �رصح 

بالدرا�سة.



36

 الو�سع الراهن للتبادل 

التجاري لل�سودان وت�ساد

اجلزء الأول 
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الو�سع الراهن للتبادل التجاري لل�سودان وت�ساد:
تعتربالتجارة اخلارجية لدولة ال�سودان من اأهم دعائم حتقيق النمو القت�سادي 

الوطني، وذلك من خالل قدرتها على تدوير عجلة النتاج وزيادة فر�س ال�ستثمار 

من اجلانب القت�سادي، وقدرتها من خالل جوانب اخرى غري اقت�سادية مثل 

تعزيز العالقات ال�سيا�سية مع العامل اخلارجي، ف�ساًل عن اجلوانب الجتماعية 

الفقر  العمل واحلد من  للتجارة اخلارجية من حيث قدرتها على توفري فر�س 

ومعدلت البطالة، خا�سة واأن ال�سودان يعمل على زيادة ال�سادرات واخلروج 

من اأزمة التداعيات ال�سلبية ل�سنوات احل�سار التي حلقت بالقت�ساد ال�سوداين 

بهدف تخفيف العبء على ميزان املدفوعات واحلد من تفاقم العجز يف امليزان 

التجاري. 

العامل: مع  لل�شودان  التجاري  التبادل  واقع   .2
ميتلك ال�سودان العديد من املقومات  والمكانات واملوارد الطبيعية التي ت�ساعد 

على  تعزيز املزايا الن�سبية والنتاف�سية ملنتجاته،ومن ثم احتالل مكانة متميزة 

التجارة  اأن  غري  ال�سادرات(،  جانب  يف  )خا�سة  اخلارجية  التجارة  يف  عامليًا 

احتالل  من  حتد  التي  ال�سعوبات  من  العديد  تواجه  ال�سودانية  اخلارجية 

ال�سودان مكانته  الطبيعية بني دول العامل، والتي منها ال�سعوبات ال�سيا�سية 

التجارة  اأهم مالمح  على  ال�سوء  اإلقاء  والتقنية وغريها، وميكن  والقت�سادية 

اخلارجية لل�سودان مع العامل فيما يلي: 

لل�شودان: التجاري  امليزان   .2.1
مت  التي  ال�سمات  من  لل�سودان  التجاري  امليزان  يف  العجز  ا�ستمرار  يعترب 

مالحظتها خالل ال�سنوات املا�سية، حيث يعترب هذا العجز من اأهم اأ�سباب زيادة 

النتاجية  القدرات  �سعف  على  دلياًل  ويعترب  املدفوعات،  ميزان  على  الأعباء 

و�سعف القدرات التناف�سية املنتجات املحلية، الأمر الذي يدفع الدولة لال�سترياد 
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لتوفري احتياجاتها   من ال�سلع، ومن خالل بيانات جدول )1( يتبني جمموعة 

من النتائج من اأهمها الآتي: 

بلغ متو�سط العجز يف  امليزان التجاري خالل الفرتة 2012-2017 حوايل 

)5287- ( مليون دولر.

	 �سهد  العجز يف امليزان التجاري لل�سودان اجتاه عاما متزايدًا خالل الفرتة 	

2008-2017، وقد  بلغ معدل النمو ال�سنوي يف عجز امليزان التجاري 
حوايل %0.6 خالل الفرتة 2012 – 2017.    

	 ، وكان 	  2012 عام  بعد  ب�سكل كبري  التجاري  امليزان  زيادة عجز  تالحظ 

انخفا�س  اىل  ا�سا�سية  ب�سفة  ذلك  ويرجع  2015م،  عام  يف  الأكرب  العجز 

عائدات ت�سدير البرتول بعد النف�سال عن اجلنوب، وتدين ا�سعار البرتول 

يف ال�سنوات الأخرية.  

جدول )1(: تطور امليزان التجاري لل�سودان خالل الفرتة 2007-2017 ) مليون دوالر(

ال�سادرات الفرتة

البرتولية

ال�سادرات غري 

البرتولية

ال�سادرات غري 

البرتولية

امليزان التجارياجمايل الواردات

2008110945761167193522319

20097237102082579691-1434

20109695170911404100451360

201178992294101939236957

2012955311240669230-5164

20131717307347899918-5128

20141358309644549211-4758

2015627254231699509-6340

2016336275830948323-5230

2017417364340609136-5102

5287-901.73037.33938.79221.2املتو�سط )2012- 2017(

0.6-1-4-420.9-معدل النمو)2012- 2017(

امل�سدر : بنك ال�سودان املركزي، اإدارة الح�ساء، املوجز الح�سائي للتجارة اخلارجية، العدد الرابع لعام 2017، املجلد 54 �س: 5
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1-1-4 ال�شادرات ال�شودانية للعامل:
من  بالعديد   2017-2008 الفرتة  خالل  ال�سودانية  ال�سادرات  تاأثرت 

تلك  �سهدت خالل  انها  اإل  والنخفا�س،  الرتفاع  بني  لتذبذبها  اأدت  املتغريات 

الفرتة اجتاهًا عامًا متناق�سًا، وتو�سح بيانات جدول )2( اأن اجمايل ال�سادرات 

انخف�س  مبعدل �سنوي بلغ حوايل )%15( خالل الفرتة  2008 2017-، 

انخفا�س  يف  ذلك  و�ساهم   .2012- 2017 الفرتة  خالل    )4%( وبنحو 

م�ساهمتها يف الناجت املحلي الجمايل، حيث بلغت م�ساهمة ال�سادرات يف الناجت 

 ،2008 عام   19.3% مقابل   2016 عام   3.3% الجمايل حوايل  املحلي 

مبعدل انخفا�س �سنوي بلغ حوايل )%22.7( خالل تلك الفرتة، وقد يعزى 

ذلك ب�سكل كبري لنخفا�س ال�سادرات البرتولية ال�سودانية خالل تلك الفرتة من 

حوايل 11 مليار دولر عام 2008 اإىل 0.4 مليار دولر عام 2017، مبعدل 

انخفا�س �سنوي بلغ حوايل )%42( خالل الفرتة2017- 2008  ، وبنحو 

)%28( خالل الفرتة 2017 -2012.
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جدول )2(: تطور م�ساهمة ال�سادرات البرتولية و غري البرتولية يف اجمايل ال�سادرات ال�سودانية وم�ساهمة 

اإجمايل ال�سادرات يف الناجت املحلي االجمايل للفرتة 2007-2017 )مليون دوالر(

)غ. م( بيانات غري متاحة

( ُجمعت من تقرير الرقام القيا�سية للتجارة اخلارجية ال�سادر عن اجلهاز املركزي لالح�ساء، ابريل 2017 جدول رقم 2 )�س:5(
*

(

امل�صدر : بنك ال�سودان املركزي، اإدارة الح�ساء، املوجز الح�سائي للتجارة اخلارجية، العدد الرابع لعام 2017، املجلد 54 �س : 5
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لل�سادرات  ال�سلعي  الهيكل  مكونات  اأهم  ان   )3( جدول  بيانات  وتو�سح 

ال�سودانية هي املنتجات اخلام والتي يقل فيها ن�سب الت�سنيع ب�سكل ملحوظ، 

2008-2017 متثلت  واأن اأهم مكونات هذا الهيكل كمتو�سط خالل الفرتة 

م�ساهمة  بن�سبة  والذهب   ،67.6% م�ساهمة  بن�سبة  البرتولية  املنتجات  يف 

 4.38%  ،6.7% بن�سة م�ساهمة  %13.7، واحليوانات احلية وال�سم�سم 
والقطن   العربي  ال�سمغ  مثل  اخرى  �سلع  بجانب  الرتتيب،  على  منهما  لكل 

وال�سكر والذرة والفول ال�سوداين وغريها، �سكل )3(.

جدول )3( التوزيع ال�سلعي الأهم ال�سادرات ال�سودانية كمتو�سط للفرتة 2017-2008

امل�سدر : ُجمعت وح�سبت من :  بنك ال�سودان املركزي، اإدارة الح�ساء، املوجز الح�سائي للتجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة خالل 

. الفرتة 2017-2007 
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�سكل )3( م�ساهمة اأهم ال�سلع يف ال�سادرات ال�سودانية كمتو�سط للفرتة 2017-2008

وفيما يتعلق بالهيكل اجلغرايف لل�سادرات ال�سودانية يتبني من جدول )4(، و�سكل )4( ان هناك تركز ن�سبي لل�سادرات ال�سودانية 

 ،56.6% بن�سبة  اآ�سيا  ال�سودانية يف دول  لل�سادرات  امل�ستقبلة  الدول  اأهم  لل�سادرات، حيث متثلت  وعدم تنوع هيكلها اجلغرايف 

والدول العربية الآ�سيوية بن�سبة %23، يف حني انخف�ست ن�سبة ن�سيب دول الكومي�سا والدول ال�سناعية من ال�سادرات ال�سودانية 

حيث بلغ  ن�سيب كل منهماحوايل%5.4، %4.4 على الرتتيب، وذلك كمتو�سط للفرتة 2008-2017م.

جدول   )4(:  التوزيع اجلغرايف الأهم اأ�سواق ال�سادرات ال�سودانية للفرتة 2008-2017 ) مليون دوالر(

الدول الوربية ال�سناعية الفرتة

)1(

وامريكا واليابان 

)1(

دول ا�سيا بدون دول اكومي�سا

)3(

اليابان 

الدول العربية 

)4(

ال�سيوية

املجموعباقي الدول 

2008165،9165،49415،093521224.211671

2009377،4201،56434،5794،7448.88257

2010674،3282،28802،5154،31490،611404

2011567،2360،26574،61796،7894،410193

2012180،1380،793،32516،9894،94066

2013291،4217،72010،01648،1622،84790

2014190،5365،21368،32109،1421،04454

2015128،6415،3801،71507،2316،23169

2016141،8507،0594،31725،2125،73094

2017167،9629،9821،72316،6163،94100

288،5352،53691،61526،9660،36519،8املتو�سط

4،45،456،623،410،1100،0امل�ساهمة يف املتو�سط

امل�سدر : ُجمعت وح�سبت من :  بنك ال�سودان املركزي، اإدارة الح�ساء، املوجز الح�سائي للتجارة اخلارجية، اأعداد خمتلفة خالل 

الفرتة 2017-2007. 



43

�سكل )4( التوزيع اجلغرايف لل�سادرات ال�سودانية واالأ�سواق العاملية لها كمتو�سط للفرتة 2017-2008

ومما �سبق ميكن ميكن ا�ستنتاج  ما يلى حول الو�سع  الراهن لل�سادرات ال�سودانية: 

	 ان انخفا�س م�ساهمة التجارة اخلارجية يف الناجت املحلي الجمايل يرجع 	

عام  بعد  البرتولية،  ال�سادرات  انخفا�س  اأهمها  من  الأ�سباب  من  للعديد 

الواردات. يف  معنوي  انخفا�س  وجود  وعدم   ،2011
	 املنتجات 	 يف  معظمه  يتمثل  للعامل  امل�سدرة  ال�سودانية  ال�سلع  هيكل  ان 

البرتولية، واملنتجات الزراعية اخلام والتي يقل فيها ن�سبة الت�سنيع مما 

يقلل من القيمة امل�سافة لل�سادرات وم�ساهمتها يف الناجت املحلي الجمايل، 

وت�سعى الدولة لت�سغالل املقومات والمكانات املتوفرة  لت�سدير ال�سلع 

النباتية واحليوانية امل�سنعة  ون�سف م�سنعة  التي  تزداد قيمتها امل�سافة.

	 وجود تركز جغرايف لل�سادرات ال�سودانية يف دول وتكتالت حمددة مثل 	

ال�سني والمارات وال�سعودية يف الدول العربية الآ�سوية ، وم�رص واثيوبيا 

من دول الكومي�سا.
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العامل:  من  ال�شودانية  1-1-5الواردات 
الواردات يف توفري احتياجاته من  العامل على  ال�سودان كغريه من دول  يعتمد 

الفرتة  خالل  البالد  بها  مرت  التي  القت�سادية  للظروف  كان  ولقد  ال�سلع، 

ا�سعار  وارتفاع  الواردات   ان�سياب  على  الكبري  الأثر   2017-2008
م�ستلزمات النتاج.  وتو�سح بيانات جدول  )5( اأن متو�سط ن�سيب الواردات 

يف الناجت الجمايل املحلي خالل تلك الفرتة بلغ حوايل %12.8 مبعدل انخفا�س 

�سنوي بنحو )%9( يف حني كان هناك انخفا�س طفيف يف معدل منو الواردات 

ال�سودانية خالل تلك كمتو�سط لتلك الفرتة بلغ حوايل )%0.9(، بينما خالل 

الفرتة 2012-2017 زاد النخفا�س يف متو�سط ن�سيب الواردات يف الناجت 

الجمايل املحلي لي�سبح )12%(.

جدول  )5(:  تطور واردات  ال�سودان خالل الفرتة 2007-2017 ) مليون دوالر(

 ُجمعت من تقرير الرقام القيا�سية للتجارة اخلارجية ال�سادر عن اجلهاز املركزي لالح�ساء، ابريل 2017 جدول رقم 2 )�س:5(
)*(

امل�سدر : بنك ال�سودان املركزي، اإدارة الح�ساء، املوجز الح�سائي للتجارة اخلارجية، العدد الرابع لعام 2017، املجلد 54 �س: 5
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�سكل  )5(:  تطور ن�سيب الواردات من  الناجت املحلي االجمايل  للفرتة 2017-2008 )%(

وبالن�سبة للهيكل ال�سلعي لواردات ال�سودان يتبني من بيانات جدول )6( اأن اأهم 

2008-2017 متثلت يف الآلت  ال�سودانية خالل متو�سط الفرتة  الواردات 

واملعدات التي بلغت قيمتها حوايل %21.7 من اجمايل قيمة  الواردات، بينما 

 ،10.7% %20.6 وو�سائل النقل بنحو   �ساهمت  ال�سلع امل�سنعة بحوايل 

واملن�سوجات بن�سبة %3.5.  كما ا�ستمل الهيكل ال�سلعي للواردات ال�سودانية 

العديد من املواد الغذائية مثل القمح ودقيق القمح، وال�سكر وامل�رصوبات والتبغ 

املو�سحة  الواردات  �سلع  �سكلت  وقد  الخرى.  الغذائية  واملواد  وامل�رصوبات 

بجدول )6(، و�سكل )6(  حوايل %93 من اجمايل واردات ال�سودان ملتو�سط 

للفرتة 2017-2008.
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جدول )6(: قيم وم�ساهمة  اأهم الواردات ال�سودانية  يف اجمايل الواردات ملتو�سط للفرتة 2017-2008 

 امل�سدر : ُجمعت وح�سبت من :  بنك ال�سودان املركزي، اإدارة الح�ساء، املوجز الح�سائي للتجارة اخلارجية،

اأعداد  خمتلفة خالل الفرتة 2017-2007. 

�سكل )6(: م�ساهمة  اأهم الواردات ال�سودانية  يف اجمايل الواردات ملتو�سط للفرتة 2017-2008

-2008 الفرتة  خالل  ال�سودانية  الواردات  اأن   )7( جدول  بيانات  تو�سح 

2017 �سهدت تنوع جغرايف اأكربمن ال�سادرات حيث تنوعت الدول امل�سدرة 



47

لل�سودان ب�سكل ملحوظ،  ومثلت واردات ال�سودان من الدول الآ�سيوية واليابان 

الن�سيب الأكرب اذ �سكلت نحو ) %39( من اجمايل واردات ال�سودان، بينما 

حوايل  واليابان  وامريكا  ال�سناعية  الوروبية  الدول  من  الواردات  �سكلت 

)%20.8(. اأما واردات ال�سودان من الدول العربية الآ�سيوية فقد قدرت بنحو 

)%15.4(، بينما قدرت الواردات من دول الكومي�سا بحوايل )%8.2( من 

اجمايل واردات ال�سودان خالل تلك الفرتة.

جدول )7(:  اأهم الدول امل�سدرة لل�سودان للفرتة 2008-2017 )مليون دوالر(

الدول الوربية ال�سناعية الفرتة

)5(

وامريكا واليابان 

)6(

دول ا�سيا بدون دول اكومي�سا

)7(

اليابان 

الدول العربية 

)8(

ال�سيوية

املجموعباقي الدول 

20082471.2662.3  3791.8 1635.3791.39352

20092391.6      650.33241.81379.22028.19691     

20102649.4872.83338.32098.31086.310045        

20112060.3719.43445.61967.41043.39236

20122069.5782.53744.41599.11034.69230

20132068.2 946.23794.51876.91232.19918

20141750.2696.9         3921.61635.11207.39211

20151438.8       774.74222.81471.11601.69509

20161248.3        807.63469.9  523.4 2261.78311  

20171338.7799.03524.7     203.8 3267.9 9134

   1439.01555.49363.7      1948.6771.23649.5املتو�سط

امل�ساهمة يف 

املتو�سط)%(

20.88.239.015.416.6100

امل�سدر  ُجمعت وح�سبت من:  بنك ال�سودان املركزي، اإدارة الح�ساء، املوجز الح�سائي للتجارة اخلارجية،  خالل الفرتة -2007 

    .2017

ت�سمل ا�سرتاليا وبلجيكا والدمنارك وفرن�سا واملانيا وا�سبانيا واململكة املتحدة وامريكا ودول �سناعية اخرى.
 )5(

 ت�سمل جيبوتي وم�رص واريرتيا واثيوبيا وكينيا وليبيا ومدغ�سقر و�سي�سل و�سويزلند واوغندا ودول اخرى من الكومي�سا.
)6(

وتايوان  و�سنغافورة  اجلنوبية  وكوريا  وباك�ستان  وماليزيا  واندوني�سيا  والهند  كوجن  وهوجن  وال�سني  بنغالدي�س  ت�سمل 
 )7(

وتايالندودول اخرى .

ت�سمل البحرين والعراق والردن والكويت ولبنان وعمان وقطر وال�سعودية والمارات واليمن .
 )8(
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�سكل )7(: التوزيع اجلغرايف للواردات ال�سودانية كمتو�سط للفرتة 2017-2008

يتبني  من  ا�ستعرا�س الو�سع الراهن لواردات ال�سودان خالل الفرتة 2008-

2017 جمموعة من النتائج من اأهمها  ان هناك تنوع كبري يف مكونات الهيكل 
ال�سلع امل�سنعة  ال�سودان، وزيادة ن�سبة م�ساهمة  ال�سلعي واجلغرايف لواردات 

والآلت واملعدات يف الواردات ال�سودانية هذا اىل جانب ا�سترياد ال�سودان للعديد 

من ال�سلع الزراعية ، مما يدعو اىل تعزيز اجلهود اجلارية ل�ستغالل الطاقات 

يف  التحتية  البنيات  تطوير  واىل   للبالد،  الزراعي  النتاج  ومقومات  النتاجية 

كافة املجالت ملقبلة الزيادات يف حجم الواردات التجارية.

العاملي: القت�شاد  على   ال�شودان  انفتاح  1-1-6درجة 
يق�سد بانفتاح الدولة على القت�ساد العاملي مدى اعتمادها على العامل اخلارجية 

على  اعتمادها  حيث  من  اأو  واخلدمات  ال�سلع  من  احتياجتها  توفري  يف  �سواء 

يتم  العاملية. وغالبًا ما  الأ�سواق  يتم ت�سنيعها حمليًا يف  التي  املنتجات  ت�سويق 

درا�سة انفتاح الدولة على القت�ساد العاملي من جانبني اأولهما هو درجة النفتاح 

من حيث انفتاح الدولة ب�سكل مو�سع اأو ب�سكل حمدود، وثانيهما من حيث اجتاه 

النفتاح �سواء اإن كان النفتاح يف جانب ال�سادرات اأم الواردات، ويو�سح جدول 

)8( اأهم ال�سمات امل�ساحبة لكل جانب من جوانب انفتاح الدولة على القت�ساد 

العاملي. 



49

انفتاح  اأ�سبح  العاملي  القت�ساد  ي�سهدها  التي  املت�سارعة  التغريات  ظل  ويف 

ال�سودان على القت�ساد العاملي �رصورة ل منا�س منها، حيث اأن عدم النفتاح 

يوؤدي اإىل ت�رصر ال�سودان من �سلبيات التغريات يف القت�ساد العاملي، ويف ذات 

الوقت عدم ال�ستفادة من اليجابيات التي ت�ساحب تلك التغريات، خا�سة يف ظل 

حاجة ال�سودان لنقل وتوطني التكنولوجيات احلديثة لدعم وتعميق ال�سناعات 

ال�سلع  من  الدولة  حاجة  توفري  يف  ال�سترياد  على  العتماد  وتقليل  الوطنية 

اأن النفتاح من جانب الواردات )والذي  اأنه يجب التاأكيد على  اإل  واخلدمات. 

تزيد فيه واردات الدولة وتقل �سادراتها( هو احلالة ال�سائدة الن يف ال�سودان، 

وهي حالة �سلبية تزداد معها ال�سعوبات التي يواجهها القت�ساد ال�سوداين، 

انطالق  نقطة  لدول اجلوار  ال�سودانية  ال�سادرات  تنمية  تعترب جهود  ثم  ومن 

حقيقية لتحول ال�سودان نحو النفتاح على العامل من خالل ال�سادرات ) وهي 

حالة ايجابية ت�ساهم يف منو القت�ساد الوطني (. 

جدول )8(:  اأهم �سمات االقت�ساد الوطني يف حاالت انفتاح االقت�ساد على العامل 

االنفتاح	عىل	االقتصاد	العاملي	يف		جانب		الصادرات	املؤرش

والواردات

الوارداتالصادراتالحالة

انفتاح	موسع

	 من		 اكرب	 بشكل	 الدولة	 صادرات	 زيادة	

الواردات.

	 تزداد	االستثامرت	االجنبية	واملحلية.	

	 سهولة	نقل	وتوطني	تكنولوجيا	االنتاج.	

	 توفري	فرص	عمل	الئق	بشكل	افضل	.	

	 تنافسية	قوية	للمنتجات	محلياً	وعامليا	.	

	 غريها	من	املميزات.	

	 الدول		 يف	 الحالة	 تلك	 تكون	 غالباً	

الصناعية	واالقتصادات	الكربى

	 من		 أكرب	 بشكل	 الدولة	 واردات	 زيادة	

الواردات،	ومن	ثم	زيادة	العجز	يف	امليزان	

التجاري	للدولة.	

	 نتيجة		 املحلية	صعوبات	 الصناعة	 تواجه	

تقل	 ثم	 ومن	 املستوردة	 السلع	 اغراق	

قدراتها	التنافسية.

	 وتوطني		 ونقل	 التطوير	 فرص	 تقل	

التكنولوجيا	الحديثة.

	 غالباً	تكون	تلك	الحالة	يف	الدول	الفقرية		

والنامية.

االنفتاح	عىل	االقتصاد	

العاملي	من	حيث	االتساع	

واملحدودية

الحالة

الصادرات
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انفتاح	محدود

	 سلع		 يف	 خاصة	 الدولة	 صادرات	 زيادة	

محددة.

	 كبري		 بشكل	 املحلية	 االستثامرت	 تزداد	

وتقل	االستثامرت	األجنبية	نسبياً.	

	 محيل		 منتج	 بوجود	 االسواق	 تلك	 تتسم	

له	قدرات	تنافسية	جيدة.

	 تكون		 املصدرة	 للسلع	 االنتاج	 ظروف	

تهتم	 وال	 املحيل	 للسوق	 أكرث	 مناسبة	

الدولة	بالتصدير	.

	 االشرتاكية		 الدول	 يف	 الحالة	 تلك	 توجد	

ذات	املوارد	الغنية	.

	 واردات		وصادرات	الدولة	محدودة.	

	 تعتمد	عىل	االنتاج	املحيل	وتنترش	حاالت		

االحتكار	الكيل	واحتكار	القلة.

	 متطور،		 وغري	 تقليدي	 املحيل	 املنتج	

وتوطني	 لنقل	 كبرية	 صعوبات	 وتوجد	

التكنولوجيا.

	 ظروف	العمل	غري	الئقة.	

	 ظل		 يف	 الحالة	 تلك	 ظهور	 فرص	 تقل	

القائم	 العاملي	 لالقتصاد	 الراهن	 الوضع	

عىل	تحرير	تجارة	السلع	والخدمات	.

امل�سدر: من اعداد فريق الدرا�سة .

على  ال�سودان  انفتاح  معدل  تطور    )8( و�سكل   )9( جدول  بيانات  تو�سح 

العامل اخلارجي خالل الفرتة  2008 2017-، ومنه يت�سح ان  درجة النفتاح 

يف   )11.3%( نحو   اىل   2008 عام  يف   )38.6%  ( نحو  من  نتاق�ست 

ذلك  يعزى  وقد   .14% حوايل  بلغ  �سنوي  انخفا�س  ومبعدل  2017م،  عام 

البرتول  �سادرات  وبخا�سة  للعامل  ال�سادرات  انخفا�س  اىل  رئي�سية   ب�سفة 

الفرتة   خالل  انه  يالحظ  حيث   ،2011 عام  يف  ال�سودان  جنوب  انف�سال  بعد 

2012 – 2017 ان معدل النخفا�س ال�سنوي يف ن�سبة  النفتاح  بلغ نحو 
)%1.3(.  ويقدر متو�سط معدل انفتاح ال�سودان على العامل اخلارجي خالل  

الفرتة  2012 – 2017  بنحو )15.5%(.
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جدول   )9(:  معدل انفتاح ال�سودان على العامل اخلارجي  خالل الفرتة 2017-2008

حم�سوبة وفق املعادلة:{)اإجمايل ال�سادرات + اإجمايل الواردات(/ الناجت املحلي الجمايل}%
 )***(

 ُجمعت من بنك ال�سودان املركزي، اإدارة الح�ساء، املوجز الح�سائي للتجارة اخلارجية، العدد الرابع لعام 2017، املجلد 54 �س : 5
)*(

امل�سدر : 

ُجمعت منقاعدة بيانات البنك الدويل .
 )**(
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1-2: التجارةاخلارجية لت�شاد مع العامل:
ُ ت�ساد من الدول احلبي�سة غري ال�ساحلية، ويعاين القت�ساد يف ت�ساد من  ُتعترَربرَ

الكبري  والعتماد  احلديثة  التقنيات  يف  كبري  بنق�س  تتعلق  وحتديات  �سعوبات 

املحلي  الناجت  يف  ال�سناعي  القطاع  م�ساهمة  و�سعف  التقليدية،  الزراعة  على 

طبيعة  على  مبا�رص  وغري  مبا�رص  ب�سكل  الو�سع  ذلك  انعك�س  حيث  الإجمايل، 

التجارة اخلارجية لدولة ت�ساد، وميكن تو�سيح اأهم مالمح التجارة اخلارجية 

لدولة ت�ساد فيما يلي:

1- امليزان التجاري لت�شاد:  2-1
يتبني من جدول)10(، و�سكل)9( عدم وجود عجز يف امليزان التجاري لدولة 

ت�ساد من خالل فرتة الدرا�سة. ومن بيانات التجارة اخلارجية لدولة ت�ساد يتبني 

اأنها تعتمد على ت�سدير النفط ب�سكل كبري ويف الوقت نف�سه اجتهت قيمةواردتها 

مبعدل  ال�سادرات  انخفا�س  اجلدول  النخفا�س.وتو�سحبيانات  العاملنحو  من 

ى  %1، وقد ُيعزرَ %8.3، بينما انخف�ست الواردات مبعدل اأقل وهو  �سنوي 

مَّ تقليل عائدات  ثرَ ذلك ب�سكل رئي�سي لنخفا�س الأ�سعار العاملية للبرتول، ومن 

الت�سدير لدولة ت�ساد )حيث اأ�سارت وزارة التجارة وال�سناعة واحلرف اليدوية 

اأ�سعار  انخفا�س  ب�سبب  الت�سادي  بالقت�ساد  حلقت  التي  بالأ�رصار  ت�ساد  يف 

النفط الذي كان ميثل حوايل %70 من الدخل القومي(. وي�سريذلك النخفا�س 

بلغ  حيث  الأخرية،  ال�سنوات  خالل  ت�ساد  لدولة  التجاري  امليزان  يف  امللحوظ 

مليون  بنحو3143.4  مقارنة   2017 عام  دولر  مليون   626.6 حوايل 

دولر عام 2008.
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.www.trademap.org:امل�سدر
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1-2-2 �شادرات ت�شاد للعامل:
تعتمد ت�ساد يف �سادراتها على النفط ب�سكل كبري،وتعمل دولة ت�ساد على و�سع 

مع  القت�سادي  والتعاون  التجاري  التبادل  تنمية  ت�ستهدف  م�ستقبلية  خطط 

تاأمني  لالأ�سواق اخلارجية بجانب  ال�سلع  التجاريني بهدف ت�رصيف  �رصكائها 

والكامريون،  ونيجرييا،  ال�سودان،  مثل:  دول  مع  خا�سة  وارداتها  وت�سهيل 

وم�رص، وال�سني، والهند، كما تعمل على تنفيذ خطط للتنمية الريفية وحت�سني 

�رصوط ال�ستثمار الأجنبي بهدف تنمية القت�ساد الوطني وزيادة ال�سادرات.

ت�ساد بني  دولة  تذبذب �سادرات  و�سكل)10(   )11( بيانات جدول  وتو�سح 

املالحظ  من  اأنه  غري   ،2017-2008 الفرتة  خالل  والنخفا�س  الرتفاع 

 ،2017  - الفرتة2014  خالل  ملحوظ  ب�سكل  ال�سادرات  تلك  انخفا�س 

ى ذلك ب�سفة رئي�سية لنخفا�س الأ�سعار العاملية للبرتول. وُيعزرَ
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ويبني جدول )12( و�سكل )11( اأنَّ اأهم مكونات الهيكل ال�سلعي ل�سادرات 

دولة ت�ساد ال�سلع اخلام غري امل�سنعة، واأنَّ معظم تلك ال�سادرات من املنتجات 

البرتولية اخلام وبع�س املواد اخلام الأخرى مثل: الذهب، والقطن، والراتنجات، 

ال�سلع  تلك  مثلت  حيث  الربوبلني،  والبوليمرات  والف�سة،  الزيتية،  والبذور 

ملتو�سط  ت�ساد  دولة  ل�سادرات  ال�سلعي  الهيكل  مكونات  من   94% حوايل 

الفرتة 2017-2008.
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وفيما يتعلق باأهم ال�رصكاء التجاريني امل�ستوردين ل�سادرات دولة ت�ساد يو�سح 

اأنَّ اأهم الدول التي ت�ستقبل �سادرات دولة ت�ساد  جدول )13( و�سكل )12( 

هي: الوليات املتحدة الأمريكية بن�سبة م�ساهمة بلغت حوايل 75.4، ثم ال�سني 

اإىل جانب هولندا،  )%6.3(،والإمارات )%3.1(، والهند )%2.7(. هذا 

وتايالند، حيث مثلت تلك الدول جمتمعة حوايل %88.7 من اإجمايل �سادرات 

ت�ساد للعامل ملتو�سط للفرتة 2008-2017م، ويالحظ اأنَّ اجلدول ل يحتوي 

يعود  قد  الذي  الأمر  ال�سودان  ومنها  اجلوار  لدول  الت�سادية  علىال�سادرات 

ب�سفة رئي�سية ملحدوديتها وعدم اإتاحة بياناتها.
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واردات ت�شاد من العامل:  -3  2-1
ال�سلع  من  احتياجاتها  توفري  يف  كبري  ب�سكل  الواردات  على  دولةت�ساد  تعتمد 

ر القت�ساد الت�سادي خالل ال�سنوات القليلة املا�سية باملتغريات  واخلدمات، وقد تاأثَّ

انخف�ست  مَّ  ثرَ ومن  العاملية،  البرتول  اأ�سعار  انخفا�س  اأهمها  من  التي  العاملية 

)12(اأنَّ  و�سكل  جدول)14(  ُحبيانات  �سِّ وُتورَ ب�سكلملحوظ.  ت�ساد  واردات 

واردات ت�ساد خالل الفرتة 2008-2017 �سهدت تذبذبًا وا�سحًا حيث بلغت 

اأعلى  2015، يف حني بلغت  550.6 مليون دولر يف عام  اأقل قيمة لها حوايل 

الواردات خالل  وبلغ متو�سط   ،2014 عام  مليون دولر   1445.8 لها  قيمة 

تلك الفرتة 975.2 مليون دولر مبعدل انخفا�س �سنوي بلغ حوايل 1%. 
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 2017-2008 الفرتة  خالل  ت�ساد  لواردات  ال�سلعي  الهيكل  من  ويت�سح 

مكوناتهيكل  ةمناأهم  نَّعرَ املُ�سرَ ال�سلع   ُ وُتعترَربرَ الواردات.  يف  كبري  تنوع  وجود 

لرَت الواردات من الآلت والأجهزة امليكانيكية %17.9، ومن  ثَّ الواردات، حيث مرَ

الآلت الكهربائية واأجزائها حوايل %9.8 من اإجمايل واردات ت�ساد، يف حني 
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لت ُكلٌّ  لتاملركبات %8.2، وم�سنوعات احلديد وال�سلب %4.9، بينما �سكَّ �سكَّ

من املنتجات ال�سيدلنية واحلديد والفولذ%4.4. وت�ستمل الوارداتاأي�سا على 

املواد الغذائية، والآلت الب�رصية، والأجهزة الطبية، والبال�ستيك، وال�سابون، 

وم�ستح�رصات التنظيف، والتبغ.
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ُح جدول )16(  �سِّ فيما يتعلق باأهم ال�رصكاء التجاريني امل�سدرين لدولة ت�ساد ُيورَ

ُر لدولة ت�ساد هي ال�سني بن�سبة م�ساهمة  دِّ و�سكل )14( اأنَّ اأهم الدول التي ُت�سرَ

يف واردات ت�ساد بلغت حوايل %18.7، ُثمَّ فرن�سا بن�سبة بلغت حوايل 15%، 

ُثمَّ الكامريون بن�سبة بلغت حوايل %12، ويالحظعدم اعتماد ت�ساد ب�سكل كبري 

وذلك  الكامريون،  مثل  اأخرى  جوار  بدول  مقارنة  وارداتها  يف  ال�سودان  على 

ر  فُّ ورَ ترَ لعدم  يعوداأي�سا  قد  الذي  الأمر  2008-2017م،  للفرتة  كمتو�سط 

اإح�ساءات دقيقة ومنتظمة حول التبادل التجاري بني ال�سودان وت�ساد.
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4- درجة انفتاح ت�شاد على القت�شاد العاملي:   2-1
ُ ت�ساد من الدول احلبي�سة ولذلك تقل درجة اندماجها مع العامل اخلارجي  ُتعترَربرَ

والنقل،  التجارة  جمال  يف  التحتية  البنية  �سعف  ظل  يف  خا�سة  كبري  ب�سكل 

ُح جدول )17(، و�سكل )15(انخفا�سًا كبريًا يف معدلت اندماج ت�ساد  �سِّ وُيورَ

حوايل  العامل  على  ت�ساد  دولة  انفتاح  معدل  بلغ  حيث  العاملي،  القت�ساد  يف 

اجتاهًا  ياأخذ  املعدل  هذا  اأنَّ  كما   ،2017-2008 للفرتة  كمتو�سط   0.3%
ى ذلك  عامًا متناق�سًا مبعدل انخفا�س �سنوي بلغ حوايل %6.9، وميكن اأن ُيعزرَ

البرتول  العائدات من �سادرات  نق�س  اإىل  الأخرية  ال�سنوات  النخفا�س خالل 

الت�سادي للعامل نتيجة انخفا�س اأ�سعاره، وهو ما ي�سري اإىلاأنَّ عدم النفتاح على 

ر باملتغريات ال�سلبية يف القت�ساد العاملي ويف  القت�ساد العاملي يجعل الدولة تتاأثَّ

دُّ هذا املوؤ�رص اأحد الأ�سباب  الوقت ذاته ل ت�ستفيد من املتغريات الإيجابية، وُيعرَ

التي تزيد من اأهمية تعاون ت�ساد مع دول اجلوار وخا�سة ال�سودان.
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)***(ُح�ِسبرَت وفق املعادلة:{)اإجمايل ال�سادرات + اإجمايل الواردات(/ الناجت املحلي الجمايل }%

امل�سدر:

www.trademap.org: ْت وُح�ِسبرَت من )*(ُجِمعرَ

ْت من:قاعدة بيانات البنك الدويل. )**( ُجِمعرَ



63

اجلوار:  دول  مع  وت�ساد  لل�سودان  التجارةاخلارجية   .  3-1
اجلوار: دول  مع  لل�شودان  اخلارجية  التجارة   1-3-1

القت�سادي،  النمو  حتقيق  يف  ودورها  اخلارجية  التجارة  اأهمية  من  انطالقًا 

تاأتي التجارة مع دول اجلوار لتكون نقطة النطالق احلقيقية لتحقيق العائدات 

الناحية  من  اجلوار  دول  مع  التجارة  تنمية  اأهمية  وبجانب  منها،  القت�سادية 

القت�سادية، ميكن التاأكيد على اأنَّ تلك التجارة تاأخذ اأبعادًا اأخرى غري اقت�سادية 

منها على �سبيل املثال ل احل�رص الأبعاد الجتماعية املتعلقة بتوفري فر�س العمل 

املبا�رصة وغري املبا�رص ل�سكان املناطق احلدودية، وا�ستخدام عائداتها يف تنمية 

ب اجلمركي والف�ساد، وكذلك الأبعاد  البنية التحتية لتلك املناطق، واحلد من التهرُّ

واخلالفات  ال�رصاعات  حلل  منا�سب  مناخ  توفري  على  تعمل  التي  ال�سيا�سية 

ال�سيا�سية انطالقًا من مبداأ امل�سالح امل�سرتكة لل�رصكاء التجاريني.

يف  الرئي�سي  ال�سبب  كانت  اجلوار  دول  مع  اخلارجية  التجارة  اأهمية  ولعل 

التجارة وال�ستفادة منها يف  تلك  لتنمية  الإجراءات  العديد من  ال�سودان  اتِّخاذ 

لل�سودانتوطيد  اخلارجية  التجارة  �سيا�سات  ا�ستهدفت  حيث  املجالت،  جميع 

الدولية، خا�سة مع دول اجلوار يف اجلهات الأربع: م�رص،  التجارية  العالقات 

ودولة جنوب ال�سودان، واإثيوبيا، وت�ساد. وقد منحت احلكومة اأكرث من 150 

اإن�ساء منطقة حرة ما بني  َّ األف مرت مربع كمنطقة عبور للب�سائع الت�سادية، ومترَ

َّ التفاق بني اجلانبني  منطقتي اجلنينة يف غرب ال�سودان واأدري الت�سادية. ومترَ

احلديدية  ال�سكك  تو�سيل خط  على  مباحثات جتارية  والت�ساديخالل  ال�سوداين 

حاليا  يتم  كما  البلدين.  بني  الربية  الطرق  وربط  اأجنمينا،  اإىل  بورت�سودان  من 

الإعداد لتطوير اآفاق التعاون التجاري بني البلدين، والذي قطع خطوات متقدمة 

خا�سة يف منطقة العبور التي منحتها اخلرطوم لأجنمينا، والتي �ست�سهم يف تنظيم 

القادمة �ستحتاج  اأنَّ ت�ساد خالل املرحلة  البلدين، خا�سة  التجارة بني  وتطوير 
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مليناء بورت�سودان كمنفذ لعبور ب�سائعها للحد من عمليات التهريب الوا�سعة بني 

البلدين، وحتديدًا ال�سلع الإ�سرتاتيجية مثل: الوقود، والدقيق، وال�سمغ العربي.

ال�سودان مع  درَينِّ حجم جتارة  ترَ  )16( )18( و�سكل  بيانات جدول  ُح  �سِّ وُتورَ

دول اجلوار،الأمر الذي ي�سري اإىل اأهمية بذل املزيد من اجلهود لتنمية التجارة 

لرَت ال�سادرات ال�سودانية لدول  ثَّ اخلارجية ال�سودانية مع دول اجلوار، حيث مرَ

لرَت واردات ال�سودان  ثَّ اجلوار حوايل %5 من �سادرات ال�سودان للعامل، بينما مرَ

من دول اجلوار حوايل %6.5 من اإجمايل وارداتها من العامل. ومن املالحظ 

اأنَّ تلك امل�ساهمات املحدودة للتجارة اخلارجية ال�سودانية مع دول اجلوار قد 

ترجع لعدة عوامل خمتلفة منها ما يرجع للجانب ال�سوداين، ومنها ما يرجع 

لدول اجلوار، اإذ اأنَّ طبيعة التبادل التجاري لل�سودان مع دول اجلوار تختلف 

من دولة اإىل اأخرى وفقًا للعديد من العوامل، منها: الهياكل الإنتاجية، والبنيات 

اللوج�ستية التجارية،وغريها.
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1-3-1-1 ال�شادرات ال�شودانية لدول اجلوار:
بامللحق  و)5(   )4( واجلدولني   )19( وجدول  �سكل)17(  بيانات  ُح  �سِّ ُتورَ

اجلوار  لدول  ال�سودانية  لل�سادرات  الراهن  الو�سع  مالمح  اأهم  الإح�سائي 

خالل الفرتة 2008-2017 ، ومنها ما يلي: 

تعادل ال�سادرات ال�سودانية لدول اجلوار حوايل %5 من اإجمايل ال�سادرات 

للعامل، وهي ن�سبة منخف�سة ل تعك�س اأهمية التبادل التجاري لل�سودان مع دول 

اجلوار، مما ي�ستلزم و�سع اخلطط وال�سيا�سات والآليات التي ت�ساهم يف زيادة 

ال�سادرات لدول اجلوار واعتبارها اأ�سواقًا ت�سديرية اأوىل بالهتمام.

ال�سودانية  ال�سادرات  من  ن�سيبًا  دول اجلوار  اأكرث  من  ُ م�رص  •ُتعترَربرَ  

بجانبن�سبمحدودة   ،9% واإريرتيا   ،%  34.4 تليهااإثيوبيا   ،55% بن�سبة 

لباقي دول اجلوار.

ُرها ال�سودان اإىل دول اجلوار يف: البرتول  دِّ لرَت اأهم ال�سلع التي ُت�سرَ ثَّ رَ •مترَ  

وال�سم�سم   ،25.3% بن�سبة  احلية  واحليوانات   ،39% بن�سبة  ومنتجاته 

وُكلٍّ   ،2.4% بن�سبة  واللحوم   ،5.4% بن�سبة  والقطن   ،11.7% بن�سبة 

و0.5%،   ،0.6% م�ساهمة  بن�سبة  والأمباز  واجللود  العربي  ال�سمغ  من 

لرَْت م�ساهمة ال�سلع الأخرى 14.3%. ثَّ و%0.4على الرتتيب، يف حني مرَ

ت ال�سادرات ال�سودانية اإىلاإثيوبيا واأريرتيا تقريبًا يف املنتجات  زرَ كَّ ررَ •ترَ  
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ال�سوقينلمزيد من  ال�سلع على الرغم من حاجة  البرتولية فقط دون غريها من 

ال�سلع التي ُتنترَُج يف ال�سودان ويتم ت�سديرها للعامل.

عًا يف الهيكل ال�سلعي لوارداتها  ُ م�رص من اأكرث دول اجلوار تنوُّ •ُتعترَربرَ  

ات التي ت�ساهم يف تعزيز  مرَ ى ذلك لوجود العديد من املُقوِّ من ال�سودان، وقد ُيعزرَ

التجارة بني اجلانبني، مما ي�سري لأهمية اأن تكون جتربة التجارة اخلارجية مع 

م�رص حمور ا�ستفادة لتنمية التجارة اخلارجية مع باقي دول اجلوار.

1-3-1-2 الواردات ال�شودانية من دول اجلوار:
ة  نَّعرَ املُ�سرَ ال�سلع  يف  عامة  ب�سفة  ال�سودان  واردات  لأهم  ال�سلعي  الهيكل  ي�سمل 

الطلب يف  عليها  يزداد  التي  ال�سلع  والكيماويات وغريها من  والآلت واملعدات 

ال�سوق ال�سوداين، ومن خالل ا�ستعرا�س اأهم مالمح الواردات ال�سودانية من 

�سكل  يف  تو�سيحها  ميكن  والتي   2017-2008 الفرتة  خالل  اجلوار  دول 
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)18( وجدول )20( واجلدولني )4( و)6( بامللحق الإح�سائي يتبني الآتي: 

اإجمايل  من   6.48% حوايل  اجلوار  دول  ال�سودامنن  واردات  لرَت  ثَّ •مرَ     

الواردات من العامل.

لرَت  ثَّ مرَ دول اجلوار يف م�رص حيث  من  ال�سودانية  الواردات  ت معظم  زرَ كَّ ررَ •ترَ    

ال�سادرات امل�رصية حوايل %94 من واردات ال�سودان من دول اجلوار، وقد 

البلدين  بني  التجاري  التبادل  لتعزيز  مقومات  لوجود  كبري  ب�سكل  ذلك  ى  ُيعزرَ

ب�سورة اأكرب مقارنة بباقي دول اجلوار �سواء من حيث البنية التحتية للتبادل 

ْت  زرَ كَّ ررَ ات ال�سيا�سية والقت�ساديةواللوجي�ستية، وترَ مرَ وِّ التجاري اأو غريها من املُقرَ

ةواملواد الغذائية. نَّعرَ اأهم واردات ال�سودان من م�رص يف ال�سلع املُ�سرَ

ال�سلع التي ت�ستوردها ال�سودان من دول اجلوار على: املواد  اأهم  •ت�ستمل     

واملنتجات   ،18.2% بن�سبة  الغذائية  واملواد   ،34.4% بن�سبة  ة  نَّعرَ املُ�سرَ

والآلت   ،11.8% بن�سبة  والكيماويات   ،12.4% بن�سبة  البرتولية 

%4.5، وكان �سمن مكونات  بن�سبة  %11، واملواد اخلام  بن�سبة  واملعدات 

النقل،  و�سائل  مثل:  �سلع  اجلوار  دول  من  ال�سودان  لواردات  ال�سلعي  الهيكل 

واملن�سوجات، والقمح ودقيق القمح، والنب، وال�ساي.

ت واردات ال�سودان من اإثيوبيا يف املواد الغذائية والنب ب�سكل كبري. زرَ كَّ ررَ     •ترَ
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1-3-2 التجارة اخلارجية لت�شاد مع دول اجلوار: 
�سعوبات  من  للحد  كبرية  جهودًا   2017-2008 الفرتة  يف  ت�ساد  دولة  بذلت 

ت�ساد  ا�ستملتاإ�سرتاتيجية  حيث  العامل،  على  النفتاح  وزيادة  اخلارجية  التجارة 

تنمية  لها  ت�سمن  جتارية  �سيا�سات  اتِّباع  على  العمل  الفرتة  تلك  خالل  التجارية 

وتطوير املوؤ�س�سات املعنية بالتجارة اخلارجية مثل اجلمارك وغريها، وكذلك تطوير 

ال�رصاكة مع الأ�سواق العاملية، ومع اأهم ال�رصكاء التجاريني خا�سة دول اجلوار مثل: 

التجاريني  ال�رصكاء  اأهم  مع  وكذلك  والنيجر،  وال�سودان،  ونيجرييا،  الكامريون، 

الآخرين مثل: ال�سني، وفرن�سا، وهولندا،والإمارات، وغريها مندول العامل.وتعمل 

ع ال�سلع يف ال�سوق  الدولة على �سمان اأن ت�ساهم ال�سيا�سات التجارية يف تعزيز تنوُّ

املحلية والعمل على مالئمة تلك ال�سيا�سات التجارية ملخطط ت�ساد 2030.

ثُِّل حوايل %15.8 من  ويتبني من�سكل )19( اأنَّتجارة ت�ساد مع دول اجلوار مُترَ

اإجماليالتجارة مع دول العامل، اإل اأنه من املالحظ اعتماد ت�ساد يف جتارتها مع دول 

لرَْت واردات ت�ساد من دول  ثَّ اجلوار على ال�سترياد ب�سكل اأكرب من الت�سدير حيث مرَ

اجلوار %14.5 من اإجمايل وارداتها من دول العامل، بينما كانت ن�سبة م�ساهمة 

ِع  نرَوُّ ى ذلك ل�سعف ترَ ال�سادرات حمدودة للغاية حيث بلغت حوايل %1.3، وقد ُيعزرَ

ز  كُّ ررَ �سادرات ت�ساد لدول العاملب�سفة عامة ودول اجلوار ب�سفة خا�سة، وكذلك ترَ

هيكل �سادراتها على البرتول والذهب اخلام لدول مثل ال�سني واأمريكاوالإمارات.

ال�سلعي  الهيكل  مكونات  لدرا�سة  الكافية  البيانات  ِر  فُّ ورَ ترَ عدم  من  الرغم  وعلى 

على  ال�سوء  اإلقاء  اأنه ميكن  اإل  اإىل دول اجلوار،  ت�ساد  لدولة  للتجارة اخلارجية 
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اأو�ساع  حتليل  خالل  من  اجلوار  دول  مع  لت�ساد  اخلارجية  التجارة  مالمح  اأهم 

�سادرات وواردات دولة ت�ساد مع دول اجلوار. 

1-3-2-1 �شادرات ت�شاد اإىل دول اجلوار:
ُ نيجرييااأهم الدول امل�ستقبلة ل�سادرات دولة ت�ساد لدول اجلوار، حيث بلغ  ُتعترَربرَ

ن�سيبها حوايل %89.4 من قيمة �سادرات ت�ساد اإىل دول اجلوار، جدول )21( 

و�سكل )20(. وتلت نيجريياالكامريون بنحو%8.1 من قيمة �سادرات ت�ساد اإىل 

دول اجلوار، يف حني بلغ ن�سيب ال�سودان حوايل 0.5%.
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1-3-2-2 وارداتت�شاد من دول اجلوار:
�سادراتها  لرَْت  ثَّ مرَ حيث  ت�ساد  لدولة  ة  ررَ دِّ املُ�سرَ اجلوار  دول  اأهم  الكامريون   ُ ُتعترَربرَ

حوايل %79.6 من واردات ت�ساد من دول اجلوار، وجاءت بعدها نيجرييا بن�سبة 

م�ساهمة %15، وذلك كمتو�سطللفرتة 2017-2008.
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1-4 التجارة البينية ال�شودانية الت�شادية:
على الرغم من عمق العالقات التجارية والقت�سادية بني ال�سودان وت�ساد اإل اأنَّ 

التجارة بني  اأهمية  الدرا�سة والهتمام، وتكمن  تاأخذ حقها من  هذه العالقات مل 

ال�سودان وت�ساد يف وجود العديد من املنافع للجانبني ف�ساًل عن وجود العديد من 

التبادل  زيادة معدلت  ال�ستفادة من  لتعزيز  الطرفني  لدى  ات والإمكانات  مرَ وِّ املُقرَ

التجاري بينهما، وفيما يلي اإلقاء ال�سوء علىواقع وطبيعة العالقات التجارية بني 

ال�سودان وت�ساد.

1-4-1 تطور قيمة التجارة البينية ال�شودانية الت�شادية:
الأمد،  وقدمية  عميقة  واإ�سرتاتيجية  اقت�سادية  بعالقات  وت�ساد  ال�سودان  يرتبط 

املناطق  يف  خا�سة  الدولتني  بني  القت�سادي  التعاون  اأمناط  تن�سط  ما  وغالبًا 

ا ل �سك فيه اأنَّ تلك العالقات تنعك�س ب�سكل كبري على طبيعة  احلدودية بينهما.ومِمَّ

التجارة اخلارجية بني الطرفني، اإل اأنه من املالحظ اأنَّ معظم التجارة اخلارجية 

الإح�ساءات  يف  ت�سمينها  يتم  ول  ر�سمية  غري  بطرق  تتم  وت�ساد  ال�سودان  بني 

الر�سمية للطرفني. 
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1-4-1-1 تطور �شادرات ال�شودان لدولة ت�شاد :
ال�سودان  التجاري بني  التبادل  التف�سيل- على واقع  ف -مبزيد من  التعرُّ ميكن 

وت�ساد من �سكل)22( حيث يتبنيَّ اأنَّ �سادرات ال�سودان لت�ساد تت�سم بالتذبذب 

 1632.7 مقابل   ،2017 عام  دولر  األف   426.3 حوايل  بلغت  حيث  الكبري 

ما  وهو  2015م،  عام  دولر  األف   283.6 وحوايل   ،2016 عام  دولر  األف 

على  التاأكيد  الأهمية مبكان  .ومن  ب�سكل كبري     املتاحة  البيانات  تذبذب  يو�سح 

اأنَّ تلك الأرقاموالإح�سائيات ل تعك�س الو�سع على اأر�س الواقع لطبيعة التجارة 

اخلارجية بني ال�سودان ودولة ت�ساد، حيث يوجد العديد من اأ�سكال تهريب ال�سلع 

عرب النقل الربي التي ل تدخل �سمن اإطار الإح�ساءات الر�سمية.

1-4-1-2 تطور واردات ال�شودان من دولة ت�شاد:
ُح �سكل )23( تطور واردات ال�سودان من ت�ساد للفرتة 2017-2015،  �سِّ ُيورَ

حيث بلغت حوايل 147 األف دولر عام 2017 مقابل 95.22 األف دولر عام 

.2015 عام   137.19 وحوايل   ،2016
-2015 الفرتة  خالل  ت�ساد  دولة  من  ال�سودان  واردات  )23(:تطور  �سكل 

دولر( )األف   2017
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1-4-1-3 تطور امليزان التجاري بني ال�شودانودولة ت�شاد:
ُح بيانات جدول )23( تطور امليزان التجاري بني الدولتني، والتي يت�سح منها  �سِّ ُتورَ

اأنَّ امليزانخالل تلك الفرتة كان ل�سالح ال�سودان. ويت�سح من بياناتاجلدول اأنَّ اإجمايل 

التجارة بني ال�سودان وت�ساد بلغ حوايل 609.3 األف دولر مقابل 1924 األف دولر 

تذبذب  ُح  �سِّ ُيورَ ما  وهو   ، 2015م  عام  دولر  األف   420.8 وحوايل   ،2016 عام 

اأنه ون�سبة لق�رص الفرتةالتي توفرت لها بيانات ل  اإل  التجارة بني ال�سودان وت�ساد، 

ميكن احلكم على تطور التجارة بني الدولتني واجتاهات �سادراتها ووارداتها، الأمر 

ِق التجارة بينهما ن�سبة  فُّ درَ الذي يدعو اإىل بذل اجلهود من جانب الدولتني لر�سد بيانات ترَ

لأهمية التبادل التجاري بني البلدين على امل�ستوى القت�سادي والجتماعي وال�سيا�سي.
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اأهم ال�شلع املتبادلة والقابلة للتبادل بني ال�شودان وت�شاد:  2-4-1
تتميز التجارة البينية بني دول اجلوار مبميزات خا�سة خمتلفة عن جتارة الدولة مع 

يف  يعتمد  متنوع  �سلعي  هيكل  على  التجارة  تلك  باعتماد  تت�سم  حيث  اخلارجي،  العامل 

ة  ررَ دِّ املُ�سرَ للدولة  الإنتاجية  والقدرات  امل�ستوردة  للدولة  املحلي  الطلب  على  مكوناته 

ُ القرب اجلغرايف  لتوفري تلك ال�سلع التي يزداد الطلب عليها يف دولة اجلوار، حيث ُيعترَربرَ

لدول اجلوار اأحد اأهم العوامل امل�ساعدة يف تنمية التجارة ال�سلعية للدولة املنتجة لل�سلع 

والدولة امل�ستوردة لها.

1-4-2-1 ال�شلع املتبادلة بني ال�شودان وت�شاد: 
منط  بطبيعة  عامة  ب�سفة  اجلوار  ودول  ال�سودان  بني  للتجارة  ال�سلعي  الهيكل  يتاأثر 

التجارة ال�سائد )جتارة عابرة اأو عرب احلدود اأو غريها( اإل اأنه من املالحظ وجود متاثل 

ن�سبي بني الهيكل ال�سلعي ل�سادرات ال�سودان لكل دول اجلوار، حيث غالبًا ما تكون 

�سادرات ال�سودان لدول اجلوار من ال�سلعالغذائية وبع�س املواد اخلام وغريها وذلك 

ة  بناء على طبيعةالقدرات الإنتاجية لل�سودان وطبيعة الطلب يف دولة اجلوار املُ�سترَوِردرَ

ومدى �سهولة التجارة بني ال�سودان ودولة اجلوار.

وبالن�سبة لدولة ت�ساد يعتمد هيكل الطلب ال�سلعي للتجارة اخلارجية بني البلدين على 

العديد من العوامل واملتغريات، من اأهمها: طبيعة ال�سلع املطلوبة يف املناطق احلدودية 

العامة  املالمح  بينهما، وميكن تو�سيح  التجاري  التبادل  الدولتني، ومدى �سهولة  بني 

لطبيعة ال�سلع املتبادلة بني ال�سودان وت�ساد من خالل ا�ستعرا�س هيكل ال�سلع املتبادلة 

بن الدولتني. 

َرة من ال�شودان لدولة ت�شاد:  دَّ اأهم مكونات هيكل ال�شلع امُل�شَ  2-2-4-1
الت�سحيم  2015-2017زيوت  خالل  ت�ساد  دولة  اإىل  ال�سودان  �سادرات  نرَْت  مَّ ترَ�سرَ  

بن�سبة  والع�سائر   ،17.2% بن�سبة  الديزل  وزيت   ،19.5% م�ساهمة  بن�سبة 

%7.7، والب�سكويت  %8.5، والأ�سمنت بن�سبة  %16.7، واأجزاء الآليات بن�سبة 
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والأدوية   ،4.6% بن�سبة  احليواين  لال�ستعمال  املخ�س�س  وامللح   ،5.2% بن�سبة 

بن�سبة %2.9، بالإ�سافة ل�سلع اأخرى، مثل: الب�سل، ودهانات اأورني�س، وامل�سنوعات 

ال�سكرية،واملياه املعدنية، والتمور، �سكل )24( ، وجدول )24(.
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1-4-2-3 اأهم مكونات هيكل ال�شلع التي ي�شتوردها ال�شودان من دولة ت�شاد: 
اخلردة  حديد  يف:  ت�ساد  من  ال�سودان  لواردات  ال�سلعي  الهيكل  مكونات  اُلأهم  ثَّ ترَمرَ ترَ

 ،21.1% بن�سبة  البال�ستيك  وم�سنوعات   ،32.8% حوايل  بلغت  م�ساهمة  بن�سبة 

واخل�سب   ،8.6% بن�سبة  والزجنبيل   ،10.6% بن�سبة  التجميل  وم�ستح�رصات 

 ،2.9% بن�سبة  الأ�سماك  �سيد  و�سنانري   ،3.9% بن�سبة  والنب   ،7.7% بن�سبة 

ال�سابون،  مثل:  الأخرى،  ال�سلع  من  للعديد  بالإ�سافة   ،2.8% بن�سبة  والفواكه 

ا �سبق  واملحولت الكهربائية، وخردة النحا�س، وغريها من ال�سلع، جدول )25(. ومِمَّ

ميكن ا�ستنتاج ما يلي حول الهيكل ال�سلعي املتبادل بني الدولتني من حيث قيمه وتنوعه 

وحجم التبادل بني الدولتني:

ثَُّل  ترَمرَ ترَ •اأنَّ معظم مكونات الهيكل ال�سلعي املتبادل بني ال�سودان ودولة ت�ساد   

يف ال�سلع اخلام ذات القيمة امل�سافة املنخف�سة، وقد يرجع ذلك ل�سعوبات اإنتاج ال�سلع 

ة ذات القيمة العالية يف كل من الدولتني .  نَّعرَ املُ�سرَ

التنوع  من  اأكرب  ت�ساد  من  ال�سودان  لواردات  ال�سلعي  الهيكل  يف  التنوع  •اأنَّ   

امليزان  يكون  ذلك  من  الرغم  وعلى  ت�ساد،  اإىل  ال�سودان  ل�سادرات  ال�سلعي  الهيكل  يف 

واأكرب  العدد  يف  اأقل  ال�سلعية  ال�سودان  �سادرات  اأنَّ  اأي  ال�سودان،  ل�سالح  التجاري 

واأقل يف  العدد  اأكرب يف  ت�ساد  بينما �سادرات  ت�ساد،  لدولة  ة  ررَ دَّ املُ�سرَ الكميات والقيم  يف 

مع  التجاري  للتبادل  ت�ساد  حلاجة  ي�سري  ما  وهو  لل�سودان،  ة  ررَ دَّ املُ�سرَ والقيم  الكميات 

ال�سودان ب�سورة اأكرب من ال�سودان، نظرًا لكونها دولة حبي�سة تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي 

يحتاجها  التي  ال�سلع  ا�سترياد  يف  ال�سودان(  )ومنها  لها  املجاورة  الدول  حدود  على 

امل�ستهلك يف ال�سوق الت�سادي، ويف نف�س الوقت حاجة ال�سودان لزيادة التنوع يف ال�سلع 

ة لل�سوق الت�سادي لتحقيق تنمية حقيقية للتجارة بني البلدين والعديد من املنافع  ررَ دَّ املُ�سرَ

الأخرى .
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•على الرغم من التنوع الن�سبي يف الهيكل ال�سلعي لل�سادرات والواردات بني   

ق للتجارة غري  ال�سودان وت�ساد، اإل اأنَّ حجم التجارة بني اجلانبني )الر�سمي دون التطرُّ

املر�سودة( حمدود للغاية ودون امل�ستوى املاأمول والذي ل يتنا�سب مع عمق العالقات 

لأهمية  ي�سري  ا  مِمَّ وال�سيا�سية،  والقبلية  الجتماعية  الناحية  من  وت�ساد  ال�سودان  بني 

العمل على التغلُّب على معوقات ت�سهيل التبادل التجاري بني الطرفني.
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1-4-3اأهم ال�شلع الواعدة والقابلة للتبادل بني ال�شودان وت�شاد: 
ًا حقيقية لتنمية �سادرات اأي دولة، خا�سة  �سرَ ثُِّل ال�سلع الت�سديرية الواعدة ُفررَ مُترَ

�ِس  يف حالة تزايد الطلب عليها لدى ال�رصيك الآخر املُ�سترَوِرد لل�سلعة وتزايد ُفررَ

الت�سدير يف حالة اأن يكون ال�رصيك دولة حدودية نظرًا ل�سهولة عمليات الت�سدير 

ن�سبيًا مقارنة مع دول العامل الأخرى. وبالن�سبة لل�سودان هناك العديد من ال�سلع 

الواعدة التي ميكن اأن يتم ت�سديرها لدولة ت�ساد، ولعل من الأهمية مبكان العمل 

على حتديد قائمة ال�سلع الواعدة التي ميكن ت�سديرها وا�ستريادها بني ال�سودان 

تلك  لت�سبح  الدولتني  يف  القرار  ُمتَِّخذي  اأمام  وو�سعها  بها  لالهتمام  وت�ساد 

الطرفني،  التجاري بني  التبادل  لتنمية وتعزيز  ال�سلع نقطة النطالق احلقيقية 

ر جمموعة من ال�رصوطتفرت�سها  فُّ ورَ قرَ ذلك قد يكون من ال�رصوري ترَ ترَحقَّ ولكي يرَ

لتنمية وتعزيز  الهادفة  ل�سمان جناح اخلطط واجلهود  ال�سلع  تلك  الدرا�سة يف 

التبادل التجاري بني الدولتني وتتمثل اأهم تلك ال�رصوط يف الآتي: 

بالن�سبة لل�سلع الواعدة ال�سودانية التي ميكن ت�سديرها لدولة ت�ساد: 

حمل  الواعدة  ال�سلعة  ت�سدير  يف  ن�سبية  مبيزة  ال�سودان  يتمتع  •اأن   

الدرا�سة �سواًء للعامل اأو الدولة املجاورة.

•وجود طلب غري مرن ن�سبيًا على ال�سلعة يف ال�سوق الت�سادي وت�ستوردها   

من العامل .

•وجود مميزات تناف�سية لل�سودان عند الت�سدير لل�سوق الت�سادية مثل   

التناف�سية ال�سعرية.

•متتع ال�سلعة ب�سفة ال�ستمرارية يف الت�سدير من ال�سودان من جانب،   

ويف الطلب يف ال�سوق الت�سادي من جانب اآخر.

ال�سوداين  ال�سلعة عائدًا حقيقيًا على اجلانب  تلك  قرَ �سادرات  قِّ حُترَ •اأن   

وزيادة يف املنافع للطرفني.
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ة ل�سمان اإمتام عملية  ررَ دَّ ررَ البيئة املالئمةلل�سلعة الواعدة املُ�سرَ فَّ ترَورَ •اأن ترَ  

ي�سمن  الذي  واللوج�ستية  الت�سويقية  اخلدمات  من  الأدنى  احلد  اأو  الت�سدير 

ة، وذلك يف اجلانبني ال�سوداين والت�سادي. ررَ دَّ جودة ال�سلعة الواعدة املُ�سرَ

ة من دولة ت�ساد التي ميكن ت�سديرها لل�سوق ال�سوداين:  ررَ دَّ بالن�سبة لل�سلع املُ�سرَ

•اأن تتنا�سب تلك ال�سلع الواعدة مع الهيكل الإنتاجي لدولة ت�ساد من   

م يف الإنتاج والت�سويق . ة وم�ستوى التكنولوجيا املُ�سترَخدرَ ررَ فِّ حيث املواد املُترَورَ

املناطق  يف  خا�سة  ال�سوداين  ال�سوق  يف  ال�سلعة  على  طلب  •وجود   

احلدودية املجاورة لدولة ت�ساد.

من  مبثيلتها  مقارنة  �سعرية  تناف�سية  مبميزات  ال�سلع  تلك  تتمتع  •اأن   

الدول الأخرى.

•اأن تكون هناك قدرة لدى اجلانب الت�سادي على تلبية الطلب امل�ستمر   

مع  والتجاوب  امل�ستهلكني  طلبات  وتلبية  ال�سوداين  ال�سوق  يف  ال�سلعة  على 

اأذواقهم . 

احلد  اأو  الت�سدير  لعملية  املالئمة  البيئة  ة  ررَ دَّ املُ�سرَ لل�سلع  تتوفر  •اأن   

ة. ررَ دَّ الأدنى من اخلدمات الت�سويقية الذي ي�سمن جودة ال�سلعة الواعدةاملُ�سرَ

اأهم مالمح ال�رصوط الالزمة لت�سدير ال�سلع ال�سوادنية  ُح �سكل )25(  �سِّ وُيورَ

الواعدة ل�سوق دولة ت�ساد.

التي  للتبادل  والقابلة  ال�شودانيةالواعدة  ال�شلع  1-4-3-1:اأهم 
ميكن ت�شديرها لدولة ت�شاد:

منهجًا،  البرتولية  غري  ال�سلعية  ال�سادرات  لتنمية  ال�سودان  جهود  ْت  ذرَ خرَ اتَّ

الفرتات  من  مقارنة  اأف�سل  ومعايري  اأ�س�س  على  تعتمد  اجلهود  تلك  واأ�سبحت 

ال�سابقة من حيث اعتمادها على الو�سع الراهن والإمكانات املتاحة والأ�ساليب 

تعزيز  يف  ي�ساهم  مبا  اجلهود،  تلك  جناح  ل�سمان  ال�سادرات  لتنمية  العلمية 
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ُ حتديد قائمة  م�ساهمة ال�سادرات ال�سودانية يف الناجت املحلي الإجمايل.وُيعترَربرَ

لتنمية  الإنطالق  العمل على تنميتها نقطة  لل�سودان  التي ميكن  الواعدة  لل�سلع 

ال�سلع  تلك  ت�سنيف   )26( جدول  ُح  �سِّ وُيورَ ت�ساد.  دولة  مع  التجاري  التبادل 

الغذائية  ال�سلع  جمموعة  يف:  تتمثل  رئي�سية،  جمموعات  اأربع  اإىل  الواعدة 

ة، وجمموعة ال�سلع ال�ستهالكية، وجمموعة �سلع الأدوية وامل�ستلزمات  نَّعرَ املُ�سرَ

ات  ررَ ِّ ُمربرَ اجلدولأي�سا  ُح  �سِّ وُيورَ الإنتاج.  م�ستلزمات  �سلع  وجمموعة  الطبية، 

حتديد تلك ال�سلع بالن�سبة لل�سودان وت�ساد وفق الأ�س�س وال�رصوط الواردة يف 

�سكل )25(. 
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ومن خالل درا�سة طبيعة التبادل التجاري احلالية بني ال�سودان وت�ساد بالن�سبة 

لتلك ال�سلع والواعدة ومن خالل بيانات جدول )9( بامللحق الإح�سائي و�سكل 

ُل اأهمها يف الآتي: ثَّ ترَمرَ ) 26(، ميكن مالحظة جمموعة من احلقائق ترَ

•اأنَّ هناك طلبًا متزايدًا على تلك ال�سلع يف ال�سوق الت�سادي حيث بلغ معدل   

بعام  مقارنة   2017 عام  خالل  ال�سلع  تلك  لإجمايل  ة  درَ املُ�سترَوررَ الكميات  يف  التغري 

2015 حوايل %5.3 على الرغم من انخفا�س الواردات لدولة ت�ساد ب�سفة عامة 
ا ي�سري لأهمية تلك ال�سلع بالن�سبة دولة ت�ساد وزيادة الطلب عليها يف ال�سوق املحلي. مِمَّ
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الغذائية  املنتجات  من  الواعدة  ال�سلع  اإجمايل  يف  التغري  معدل  بلغ   •  

ة الأكرب بني تلك ال�سلع حيث بلغ حوايل %58.7، يف حني كان التغري  نَّعرَ املُ�سرَ

اإجمايل ال�سلع  %8.7، وكان التغري يف  اإجمايل ال�سلع ال�ستهالكيةالواعدة  يف 

ال�سحية وامل�ستلزمات الطبية %19.7-، بينما بلغ التغري يف ال�سلع الواعدة 

من م�ستلزماتالإنتاج %22.4 وذلك خالل عام 2017 مقارنة بعام 2015م.

لرَْت واردات ت�ساد من تلك ال�سلع الواعدة حوايل %32 من اإجمايل  •مثَّ  

لرَْت تلك ال�سلع  ثَّ وارداتهاال�سلعية كمتو�سط للفرتة 2015-2017، يف حني مرَ

وجود  اإىل  ي�سري  ا  مِمَّ ال�سودان  من  ت�ساد  واردات  اإجمايل  من   31% حوايل 

التي  ال�سلع  تلك  ت�سدير  خالل  من  لت�ساد  �سادراتها  لزيادة  لل�سودان  فر�س 

ثُِّل اأهمية كبرية بالن�سبة لدولة ت�ساد. مُترَ

•بالنظر لتلك القائمة ب�سكل من التف�سيل ميكن مالحظة اأنَّ اأكرث ال�سلع   

التي يزداد عليها الطلب يف ت�ساد هي: �سلع املنتجات املعدنية مثل امللح باأنواعه 

وال�سابون،  وم�سنوعاته،  واحلديد  احلية،  واحليوانات  والأ�سمنت،  املختلفة، 

وم�ستح�رصات التنظيف، وامل�سنوعات اجللدية.
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ميكن  التي  للتبادل  والقابلة  الواعدة  ال�شلع  اأهم   2-3-4-1
لل�شودان ا�شتريادها من دولة ت�شاد:

 ُ ترَبرَنيَّ من ا�ستعرا�س الو�سع الراهن ل�سادرات دولة ت�ساد للعامل ودول اجلوار يرَ

تنوع  وجود  وعدم  كبري  ب�سكل  النفط  على  �سادراتها  يف  تعتمد  ت�ساد  دولة  اأنَّ 

�سلعي كبري يف �سادراتها للعامل ب�سفة عامة ولدول اجلوار )ومنها ال�سودان( 

ل  ت�ساد  دولة  ال�سودان من  واردات  ال�سلعي يف  التنوع  اأنَّ  كما  ب�سفة خا�سة. 

مَّ ميكن اعتبار اأنَّ  يتنا�سب ن�سبيًا من مثيله يف �سادرات ال�سودان لت�ساد، ومن ثرَ

جميع مكونات الهيكل ال�سلعي ل�سادرات دولة ت�ساد لل�سودان )الواردة بجدول 

وتنمية  لل�سودان  ت�ساد  �سادرات  لزيادة  فر�سة  ثُِّل  مُترَ واعدة  �سلع  هي   )25
التبادل التجاري بني الطرفني، وميكن تو�سيح تلك ال�سلع يف �سكل )27(. 

والقابلة  الواعدة  الت�سديرية  ال�سودانية  ال�سلع  اأهم  ا�ستعرا�س  خالل  ومن 

اأ�س�س  وفق  اختيارها  مت  )والتي  الطرفني  بني  ت�سديرها  ميكن  التي  للتبادل 
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التجاري بني  التبادل  لها من حيث  الراهن  الو�سع  اٍت حمددة( وتطور  ررَ ِّ وُمربرَ

البلدين ومن حيث التبادل التجاري مع العامل من تلك ال�سلع، ميكن القول اإنَّ 

هناك تنوعًا كبريًا يف تلك ال�سلع واملنتجات مما يزيد من فر�س تنمية التجارة بني 

ال�سودان وت�ساد من جانبي ال�سادرات والواردات، ويزيد من اأهمية العمل على 

و�سع اخلطط املنا�سبة لتنمية التبادل التجاري بني البلدين ب�سفة عامة، وتنمية 

ال�سادرات ال�سودانية لدولة ت�ساد ب�سفة خا�سة.

التجاري بني  التبادل  التي حتكم واقع  التجارية  ال�شيا�شات   5-1  

ال�شودان وت�شاد:

الوطني  القت�ساد  تنمية  الة يف  الفعَّ الأدوات  اإحدى  التجارية  ال�سيا�سات   ُ ُتعترَربرَ

وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة. وهي اأي�سًا اأداة للتنوع يف الإنتاج ولإ�سافة 

القيمة يف القت�ساد الوطني، وزيادة دخل الفقراء واحلكومات من خالل عائدات 

ال�سادرات. هذا بجانباأنَّ لها دورًا كبريًا يف زيادة فر�س الت�سغيل خا�سة للن�ساء 

يف  ت�ساهم  املتوازنة  التجارية  ال�سيا�سات  اأنَّ  كما  عمل،  عن  الباحثني  وال�سباب 

زيادة فر�س تاأقلم الدولة مع النظام التجاري العاملي، وزيادة فر�س ال�ستفادة 

من اإيجابياته، واحلد من اآثاره ال�سلبية.

اأهم مالمح ال�شيا�شات التجارية لل�شودان وت�شاد مع العامل:   1-5-1
فيما يتعلق بال�سودان وت�ساد من املالحظ اأنهما يتبعان �سيا�سات جتارية انفتاحية 

على العامل اخلارجي كونهما من الدول النامية التي تعتمد على ال�سترياد ب�سكل 

كبري لتلبية الطلب املحلي على ال�سلع واخلدمات، وميكن اإلقاء ال�سوء على اأهم 

مالمح ال�سيا�سات التجارية لكل منهما كالتايل: 

1-5-1-1 اأهم مالمح ال�شيا�شات التجارية لل�شودان مع العامل: 
لوائح  وفق  جتارية  �سيا�سات  لو�سع  الأخرية  الفرتة  خالل  ال�سودان  هرَ  رَ ِاجتَّ

القت�ساد  تخدم  التي  الأهداف  من  جمموعة  حتقيق  بهدف  معينة  واإجراءات 
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التجارية  لل�سيا�سات  العامة  املالمح  اأهم  تو�سيح  وميكن  الوطنية،  وامل�سالح 

ال�سودانية يف جدول )27 (. 

ة من خاللها اإحدى الأدوات  قرَ بَّ ُ التفاقات التجارية وقواعد املن�ساأ املُطرَ كما ُتعترَربرَ

يتعلق  فيما  خا�سة  التجارية  ال�سيا�سات  اأهداف  حتقيق  يف  امل�ساهمة  الة  الفعَّ

تو�سيح  وميكن  الواردات،  واإحالل  ال�سادرات  بزيادة  املتعلقة  بالأهداف 

والواردات  لل�سادرات  تتحقق  التي  التف�سيلية  للمعامالت  العامة  املالمح  اأهم 

التجاري  التبادل  عمليات  التي حتكم  التجارية  التفاقات  ال�سودانية من خالل 

)ت�سديرًا وا�ستريادًا( يف �سكل )28(.
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ومن ا�ستعرا�س املالمح العامة لل�سيا�سات التجارية ال�سودانية تتبنيَّ جمموعة 

من املالحظاتواحلقائق التي توؤكد على اأهمية تنمية العالقات التجارية مع دول 

اجلوار ب�سفة عامة، ودولة ت�ساد ب�سفة خا�سة، من اأهمها الآتي: 

•اأنَّ ال�سيا�سات التجارية ال�سودانية هي �سيا�سات انفتاحية ب�سكل كبري   

على العامل اخلارجي خا�سة يف جانب الواردات، اإل اأنها تاأثرت وب�سكل كبري من 

العقوبات التي كانت مفرو�سة على ال�سودان يف ال�سنوات ال�سابقة.

العرب  لل�رصكاء  التجارية  �سيا�ساته  يف  كبرية  اأهمية  ال�سودان  •يويل   

والأفارقة دون غريهم من ال�رصكاء التجاريني .

تلبية  على  بالعمل  التجارية  �سيا�ساته  يف  كبري  ب�سكل  ال�سودان  •يهتم   

للدول  خا�سة  عناية  واإيالء  ال�سودانية  املنتجات  من  اجلوار  دول  احتياجات 

احلبي�سة التي لي�س لديها منافذ وموانئ بحرية )خا�سة دولة ت�ساد(.

•ي�ستهدف ال�سودان زيادة �سادراته من املنتجات وال�سلع غري البرتولية   

ب�سكل كبري لدول اجلوار ب�سفة عامة ولدول اجلوار احلبي�سة )ومنها ت�ساد( 

ب�سفة خا�سة.

معظم  مع  تف�سيلية  جتارية  مبميزات  ال�سودان  متتع  من  الرغم  •على   
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ال�رصكاء التجاريني اإل اأنه مل يتم تعظيم ال�ستفادةمن تلك املميزات، مما يجعل 

املميزات  تلك  من  ال�ستفادة  تعظيم  �سبل  بحث  على  العمل  مبكان  الأهمية  من 

التجارية التي حت�سل عليها ال�سادرات ال�سودانية ب�سكل كبري خا�سة مع الدول 

الإفريقية والعربية. 

ومما �سبق ميكن التاأكيد على اأنَّ املالمح العامة لل�سيا�سات التجارية ال�سودانية 

ُ داعمة لزيادة التبادل التجاري بني ال�سودان وت�ساد مما يزيد من فر�س  ُتعترَربرَ

جميع  يف  ت�ساد  دولة  مع  جتارية  اتفاقات  لعقد  ملمو�س  اإيجابي  اأثر  حتقيق 

املجالت التجارية وال�سناعية والزراعية وغريها، خا�سة يف املناطق احلدودية 

بني البلدين.

1-5-1-2 اأهم مالمح ال�شيا�شات التجارية لدولة ت�شاد مع العامل: 
ُ ت�ساد من دول العامل الفقرية، ويعتمد �سكانها ب�سكل اأ�سا�سي على الزراعة  ُتعترَربرَ

ال�سيا�سات  على  كبري  ب�سكل  الو�سع  ذلك  انعك�س  وقد  احليوانية،  والرثوة 

توفري  يف  كبري  ب�سكل  اجلوار  دول  على  تعتمد  والتي  ت�ساد،  لدولة  التجارية 

احتياجاتها كونها دولة حبي�سة. 

اإنتاجية وت�سنيعية �سعيفة  لديها قاعدة  ت�ساد  اأنَّ دولة  بالذكر  ومما هو جدير 

املعامالت  توفرها  التي  املميزات  من  الكايف  بال�سكل  ت�ستفيد  ل  جعلتها  ن�سبيًا 

التف�سيلية للدول النامية، والأقل منوًا مثل ت�ساد والتي يو�سحها �سكل ) 29(.
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واأحد  الأموال  حت�سيل  و�سائل  اإحدى  ت�ساد  لدولة  اخلارجية  التجارة   ُ وُتعترَربرَ

على  اجلمركية  الر�سوم  فر�س  خالل  من  وذلك  املالية؛  ال�سيا�سات  اأدوات  اأهم 

وفق  ت�ساد  ت�ستوردها  التي  ال�سلع  ت�سنيف  ميكن  حيث  ال�سلع  من  الواردات 

التعريفة اجلمركية املقررة على ا�ستريادها كما هو مو�سح يف جدول )28(.

وانطالقًا من اأهمية التجارة اخلارجية يف زيادة عر�س ال�سلع والتاأثري يف القدرات 

ُ عن الطلب الفعال يف ال�سوق، ميكن التاأكيد على  ربِّ ال�رصائية للم�ستهلكني مبا ُيعرَ

اإحداث  اقت�ساد دولة ت�ساد من حيث قدرتها على  التجارة اخلارجية يف  اأهمية 

منو اقت�سادي، ودورها الفعال يف حتقيق النتعا�س القت�سادي. ولذلك اهتمت 

يكون  اأن  ت�ستهدف  اخلارجية  للتجارة  جديدة  باعاإ�سرتاتيجية  باتِّ ت�ساد  دولة 

القطاع التجاري رافعة النمو احلقيقية لقت�ساد البالد، خا�سة يف ظل انخفا�س 

 ،2030 ت�ساد  خمطط  اأهداف  حتقيق  اإطار  يف  العاملية،وذلك  النفط  اأ�سعار 

وامتدت الإ�سرتاتيجية اجلديدة للتجارة يف دولة ت�ساد على التنويع يف الأ�سواق 

املجال، وحت�سني  العاملة يف هذا  املوؤ�س�سات  كفاءة  وا�ستريادًا، ورفع  ت�سديرًا 

الإ�سرتاتيجية مع خمطط  تلك  البالد، بحيث تتالءم  التجارة اخلارجية يف  بيئة 

ت�ساد 2030، وميكن تو�سيح املالمح العامة لإ�سرتاتيجية التجارة اخلارجية 

لدولة ت�ساد حتى عام 2030 يف عدة اأمور من اأهمها الآتي: 

•تعزيز التبادل التجاري مع جميع دول اجلوار وتنويع منافذ ال�سترياد   

وعدم العتماد على الكامريون ونيجرييا فقط .

لتعزيز  الأ�سا�سية  الركيزة  باعتبارها  كفاءة اخلدمات اجلمركية  •رفع   

منو التجارة اخلارجية واملحلية.

التخلي�س  اإجراءات  يف  املحمولة  ال�سوئية  املا�سحات  •ا�ستخدام   

اجلمركي.
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•التاأمني الإلكرتوين لالإيرادات احلكومية من اجلمارك.  

•و�سع اإطار قانوين ي�سمل العاملني يف جمال التجارة اخلارجية.   

•حو�سبة املكاتب اجلمركية.  

•رفع كفاءة وجودة الوثائق اجلمركية.  

والتي  ت�ساد  لدولة  التجارية  لل�سيا�سات  العامة  املالمح  اأهم  ا�ستعرا�س  ومن 

اأهمها  اأمور من  عدة  2030، ميكن مالحظة  ت�ساد  ا�ستهدفت مواكبة خمطط 

الآتي: 

•قد يظن البع�س اأنه بفر�س ت�ساد ر�سومًا جمركية مرتفعة ن�سبيًا على   

واردتها من ال�سلع املختلفة اأنها تتبع �سيا�سات حمائية، اإل اأنَّ ذلك غري �سحيح 

حيث اأنَّ دولة ت�ساد تعتمد على عائدات التجارة اخلارجية املتح�سل عليها من 

خالل الر�سوم اجلمركية على الواردات كاأحد اأهم موارد الدولة .

•اأنَّ ت�ساد مل ت�ستفد بالقدر الكايف من املميزات التجارية املمنوحة للدول   

الأقل منوًا يف تنمية �سادراتها.

•اأنَّ دولة ت�ساد تعتمد ب�سكل كبري على دول معينة يف ال�سترياد خا�سة   

دُّ  ة لت�ساد وهو ما ُيعرَ ررَ دِّ ز اجلغرايف للدول املُ�سرَ ل الرتكُّ دَّ الكامريون،حيث يزيد ُمعرَ

�سيا�سة جتارية غري �سليمة.

دول  على  اخلارجية  جتارتها  يف  تعتمد  حبي�سة  دولة  كونها  ت�ساد  •اأنَّ   

اجلوار مل تتخذ يف ال�سابق ال�سيا�سات التجارية الكافية ل�سمان ت�سهيل حركة 

يف  التنويع  من حيث  �سواًء  والواردات  ال�سادرات  من  لكل  اخلارجية  التجارة 

الواردات اأو من حيث رفع كفاءة املوؤ�س�سات العاملة يف جمال التجارة اخلارجية، 

ْت مراعاة تلك الأمور يف الإ�سرتاتيجية اجلديدة لدولة ت�ساد. اإل اأنه متَّ

واخلدمات  اخلارجية  للتجارة  التحتية  البنية  م�ستوى  انخفا�س  •اأنَّ   

ال�سيا�سات  كفاءة  انخفا�س  على  الكبري  الأثر  له  كان  لها  الالزمة  اللوجي�ستية 
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التجارية لدولة ت�ساد يف حتقيق اأهدافها.

ُجهود دخول ت�ساد يف اتفاقات جتارية مع دول اجلوار  ُتعترَربرَ ومن هذا املنطلق 

اإحدى الو�سائل امل�ساهمة يف حت�سني كفاءة التجارة اخلارجية لت�ساد و�سيا�ساتها 

الهادفة لتحقيق التنمية القت�سادية من خالل زيادة ال�سادرات وحت�سني كفاءة 

�ِس حتقيق نتائج اإيجابية لوجود منطقة جتارة  ُز زيادة ُفررَ زِّ الواردات، وهو ما ُيعرَ

حرة مع ال�سودان.
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اجلزء الثاين

الو�سع التناف�سي الراهن للتجارة 

بني ال�سودان وت�ساد 
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الو�سع التناف�سي الراهن للتجارة بني ال�سودان وت�ساد:

بني  التجارية  للعالقات  الراهن  الو�سع  على  ال�سوء  اإلقاء  ي�ساعد    

ال�سودان وت�ساد على اقرتاح اأ�س�س تنمية التبادل التجاري بني الطرفني، حيث 

ال�سودانية  ال�سادرات  علىتناف�سية  ف  منالتعرُّ الراهن  الو�سع  حتليل  ميكن 

داخل ال�سوق الت�سادي، وذلك بقيا�س وحتليلبع�س موؤ�رصات التجارة التناف�سية 

ف على التحديات واملعوقات التي تواجه تنمية  املختلفة. وي�ساعد اأي�سًايف التعرُّ

ف  التجارة بني البلدين وم�سببات حمدودية التجارة احلالية بني البلدين، والتعرُّ

تعزيز  ات  ررَ ِّ ُمربرَ حتديد  اإىل  اإ�سافة  املعوقات  على  للتغلب  املبذولة  اجلهود  على 

التبادل التجاري بني الدولتني، ودوره يف تعزيز جهود حتقيق التنمية امل�ستدامة 

لكال البلدين.

2-1تناف�شية ال�شادرات ال�شودانية يف ال�شوق الت�شادي:
لتنامي  ن�سبة  الت�سادي  ال�سوق  يف  كبرية  مناف�سة  ال�سودانية  ال�سلع  تواجه  ل 

الطلب  اأنَّ  كما  اأخرى.  ناحية  من  العر�س  ناحية، وحمدودية  من  عليها  الطلب 

ُ غري مرن نظرًا  على العديد من ال�سلع خا�سة الإ�سرتاتيجية منها يف ت�ساد ُيعترَربرَ

ل�سعف الهيكل الإنتاجي لل�سلع وارتفاع ن�سبة الفقر. وهناك العديد من العوامل 

امل�ساندة لزيادة تناف�سية املنتجات ال�سودانية لل�سوق الت�سادي منها على �سبيل 

املثال الآتي: 

ة لت�ساد مما يك�سب  ررَ دَّ •انخفا�س تكاليف النقل لل�سلع ال�سودانية املُ�سرَ  

ة من بع�س  درَ املنتجات ال�سودانية ميزة تناف�سية �سعرية مقارنة بال�سلع املُ�سترَوررَ

الدول الأخرى.

ةمن ال�سودان  درَ •حاجة �سكان املناطق احلدودية املتزايدة لل�سلع املُ�سترَوررَ  

ةمن الكامريون  درَ نظرًا ل�سعوبات توفري تلك ال�سلع باأ�سعار منا�سبة خا�سة املُ�سترَوررَ
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والتي حتتاج تكاليف نقل عالية مقارنة بتكاليف ا�ستريادها من ال�سودان.

املناطق  خا�سة  ت�ساد  يف  ال�سودانية  ال�سلع  على  ال  فعَّ طلب  •وجود   

ثُِّل �سكانها حوايل %15 من حجم �سكان دولة ت�ساد، وكذلك  احلدودية والتي مُيرَ

�سهولة نقل تلك ال�سلع من ال�سودان من حيث توّفر البنية التحتية للنقل مقارنة 

بنقلها من الكامريون ودول اجلوار الأخرى.

ميكن  التي  مثيالتها  على  لت�ساد  ة  ررَ دَّ املُ�سرَ ال�سودانية  املنتجات  •متيز   

ت�سديرها لت�ساد من دول اجلوار الأخرى مثلليبيا واإفريقيا الو�سطى.

ميكن ا�ستعرا�س موؤ�رصات تناف�سية اأهم ال�سادرات ال�سودانية لل�سوق الت�سادي 

)ال�سلع الواردة يف اجلدول   )9( بامللحق الإح�سائي( بتحليل املزايا الن�سبية 

ز ال�سادرات. والتناف�سية ال�سعرية، وموؤ�رص ن�سبة تركُّ

لل�شوق  الواعدة  ال�شودانية  لل�شادرات  الن�شبية  امليزة   1-1-2
الت�شادي:

 RevealedComparative( الظاهرة الن�سبية  امليزة  ي�ساعد حتليل موؤ�رص 

�س املحتملة لتو�سيع التجارة ل�سلعة ما،  ف علىالُفررَ Advantage( يف التعرُّ
ويعطي �سورة تقريبية لل�سادرات امل�ستقبلية للدولة مو�سع الدرا�سة، وذلك من 

خالل مقارنة ن�سيب الدولة من ال�سادرات العاملية من �سلعة معينة مع ن�سيب 

ال�سادرات الكلية لتلك الدولة من اإجمايل ال�سادرات الكلية العاملية، وعند زيادة 

قيمة هذا املوؤ�رص عن الواحد ال�سحيح فاإنَّ ذلك يدل على اأنَّ الدولة تتمتع مبيزة 

ن�سبية من تلك ال�سلعة اأو املح�سول، اأما اإذا قلَّ هذا املوؤ�رص عن الواحد ال�سحيح 

فاإنَّ ذلك يدل على اأنَّ تلك الدولة تعاين من تراجع ن�سبي يف امليزة الظاهرة لل�سلعة.

تو�سح بيانات جدول )30( اأنَّ �سادرات ال�سودان من ال�سلع الواعدة التي ميكن 

ت�سديرها لل�سوق الت�سادي مثَّلْت حوايل %24 من اإجمايل �سادرات ال�سودان 

الت�سادي  لل�سوق  التي ميكن ت�سديرها  الواعدة  ال�سودانية  ال�سلع  واأنَّ  للعامل، 



94

 ،113.6% حوايل  بلغت  حيث  مرتفعة  ظاهرة  ن�سبية  ميزة  بوجود  تتميز 

وهذا  لالأ�سماك.  و2.5%  احلية،  للحيوانات   104.5% بني  وتراوحت 

زيادة  يف  ت�ساهم  ال�سودان  لدى  واإمكانات  مقومات  وجود  ُدعلى  يوؤكِّ املوؤ�رص 

ب�سفة  العاملية  لالأ�سواق  ال�سلع  تلك  من  ال�سادرات  لتو�سيع  املحتملة  الفر�س 

عامة ولأ�سواق دول اجلوار )ومنها ت�ساد( ب�سفة خا�سة، ويرجع ذلك ب�سكل 

اأ�سا�سي لرتفاع امليزة الن�سبية الظاهرة ل�سلع مثل: احليوانات احلية، واللحوم 

واجللود  وامل�رصوبات،  والع�سائر  والفاكهة،  اخل�رص  وم�سنوعات  املحفوظة، 

اخلام، وال�سكر وم�سنوعاته، والبلومريات والراتنجات، والأ�سماك وغريها.
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ز ال�شادرات)موؤ�شر هرفندال – هري�شمان(: 2-1-2 موؤ�شر ن�شبة تركُّ
ُ هذا املوؤ�رص عن درجة اعتماد �سادرات بلد معني على عدد حمدود من ال�سلع.  ربِّ ُيعرَ

وتقا�س عادًة ن�سبة تركيز ال�سادرات بعدة موؤ�رصات من اأهمها موؤ�رص هرفندال 

ع ال�سادرات  لَّذلك على تنوُّ – هري�سمان، وكلما اقرتب هذا املوؤ�رص من ال�سفر درَ
ز ال�سادرات  لَّ على تركُّ وهو موؤ�رص اإيجابي، وكلما اقرتب من الواحد ال�سحيح درَ

ع ال�سادرت وميكن ح�ساب املوؤ�رص كما يلي: وهو ما يتعار�س مع تنوُّ

حيث : 

i قيمة ال�سادرات من ال�سلعة :Xi
X: اإجمايل ال�سادرات .

: اإجمايل عدد ال�سلع التي ميكن ت�سديرها 

H=0 : تنوع كبري 
H=1 : تركز كبري. 

تو�سح بيانات جدول )31( تنوعًان�سبيًاملعظم ال�سادرات ال�سودانية من ال�سلع 

دُّ موؤ�رصًا اإيجابيًا يدل  الواعدة التي ميكن ت�سديرها لل�سوق الت�سادي، وهو ما ُيعرَ

على اأهمية تنمية ال�سادرات ال�سودانية لتلك ال�سلع اإىل الأ�سواق العاملية ب�سفة 

ال�سلع  تلك  ال�سودانية من  ال�سادرات  تنمية  لزيادة فر�س جناح  عامة، وي�سري 

ز ن�سبي لكل من  لل�سوق الت�سادي ب�سفة خا�سة )اإل اأنه من املالحظ وجود تركُّ

م�سنوعات اجللود، والأ�سماك، وهو ما ي�سري ل�رصورة الهتمام بت�سدير هاتني 

ال�سلعتني والتنويع وزيادة الأ�سواق التي يتم الت�سدير لها واأهمية العمل على 

الت�سدير لل�سوق الت�سادي وباقي اأ�سواق العامل خا�سة دول اجلوار(.
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موؤ�شر كثافة التجارة بني ال�شودان وت�شاد:   3-1-2
اأهم ال�سلع الت�سديرية الواعدة  من خالحل�ساب موؤ�رص كثافة التجارة لإجمايل 

اإلقاء ال�سوء على مدى  التي ميكن لل�سودان ت�سديرها لل�سوق الت�سادي ميكن 

تطور م�ستويات ت�سدير ال�سودان من تلك ال�سلع مقارنة بواردات دولة ت�ساد 

�ِس نفاذ  �ٍس م�ستقبلية لزيادة ُفررَ ف على مدى وجود ُفررَ مَّ التعرُّ من العامل، ومن ثرَ
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�سادرات ال�سودان من تلك ال�سلع حمل الدرا�سة لل�سوق الت�سادي، حيث يتبنيَّ 

من جدول )32( انخفا�س موؤ�رص كثافة التجارة لل�سلع الواعدة بني ال�سودان 

ى ذلك ب�سكل اأ�سا�سي لعتماد ت�ساد على تلبية احتياجاتها من  وت�ساد وقد ُيعزرَ

تلك ال�سلع من دول اأخرى غري ال�سودان، مما ي�سري ل�رصورة اهتمام اجلانب 

ال�سوداين بالبحث يف �ُسُبِل النفاذ لل�سوق الت�سادي واخرتاقه وا�ستغالل الفر�س 

والإمكانات املتاحة لزياد �سادرات ال�سودان من تلك ال�سلع، خا�سة فيما يتعلق 

باجلهود الرامية لإن�ساء منطقة جتارة حرة بني البلدين.

 Trade Complementarity 2-1-4موؤ�شر التكامل التجاري
:index

اأو  الن�سجام  اأو  التكامل  اأو  املالءمة  مدى  التجاري  التكامل  موؤ�رص  ُح  �سِّ ُيورَ

التوافق بني �سادرات ال�سودان من ال�سلع الواعدة وبني واردات ت�ساد من تلك 

ال�سلع ويتم ح�سابه وفقًا للمعادلة التالية: 

TCIJ= 100)1- SUM)|mikـــــ XIJ| /2((

: حيث اأنَّ

J الدولة  مع   K الدولة  بني  التجاري  التكامل  موؤ�رص   :TCIJ
J الدولة  �سادرات  اإجمايل  iيف  ال�سلعة  م�ساهمة   :  mik

K الدولة  واردات  يف   i ال�سلعة  م�ساهمة   :  XIJ
وترتاوح قيمة املوؤ�رص بني ال�سفر واملائة، حيث يدل ال�سفرعلى اأنَّ ال�رصيكني 
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التنا�سق  م�ستوى  ارتفع  املحقق  املعدل  ارتفع  كلما  حني  يف  متامًا،  متناف�سان 

واإمكانات التكامل بني ال�رصيكني يف ال�سلعة حمل الدرا�سة.

 وتو�سح بيانات نتائج جدول )33( الرتفاع الن�سبي ملوؤ�رص التكامل التجاري 

لل�سودان  ميكن  التي  الواعدة  ال�سلع  لإجمايل  بالن�سبة  وت�ساد  ال�سودان  بني 

ت�سديرها لل�سوق الت�سادي، مما ي�سري لعدم وجود تناف�س بني الدولتني يف تلك 

اتفاقات  اأهمية وجود  يزيد من  ما  لديها وهو  الت�سادي  ال�سوق  ال�سلع وحاجة 

جتارية تف�سيلية بني البلدين اأو وجود منطقة جتارة حرة، ومن ثم زيادة فر�س 

تنمية ال�سادرات ال�سودانية لل�سوق الت�سادي. 

2-2 امل�شاكل التي حتد منتنمية التبادل التجاريبني البلدين:
هناك العديد من امل�ساكل واملعوقات التي تواجه تنمية العالقات التجارية بني 

ال�سودان وت�ساد ويوؤكد على ذلك تدنى حجم التجارة البينيةبني البلدين مقارنة 

لبيئة  الراهن  كبريةللو�سع  بدرجة  ذلك  ى  ُيعزرَ وقد  الأخرى،  اجلوار  بدول 

التجارة اخلارجيةيف البلدين، وعدم القدرة على تنويع ال�سادرات ب�سكل كبري 

الوطنية  ال�سناعات  على حماية  القدرة  وعدم  ن�سبيًا،  املتدين  ال�سناعي  والنمو 

يف ظل تزايد الواردات، وكذلك العتماد على ت�سدير املواد اخلام، وعدم تنا�سب 

ة ببيئة  لِّقرَ الإنتاج مع قواعد التناف�سية التجارية العاملية وغريها من العوامل املُترَعرَ

التجارة اخلارجية.

كما اأنَّ للمتغريات وامل�ستجدات ال�سيا�سية والأمنية والجتماعية والدميواغرافية 

التجارة  منو  عدم  يف  الكبري  الأثر  احلدودية  املناطق  يف  وخا�سة  الطرفني  بني 
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اخلارجية بني البلدين وتدين م�ستوياتها، وميكن ح�رص اأهم املعوقات وامل�ساكل 

التجارية،  املعوقات  يف:  الطرفني  بني  التجاري  التبادل  تنمية  من  حتد  التي 

املالمح  تو�سيح  وميكن  والجتماعية،  وال�سيا�سية،  القت�سادية،  واملعوقات 

العامة لأهم تلك املعوقات يف الآتي: 

2-2-1 معوقات بيئة التجارة اخلارجية: 
ال�سودان وت�ساد من  لُكلٍّ من  التجارة اخلارجية  ببيئة  املتعلقة  املعوقات   ُ ُتعترَربرَ

اأهم اأ�سباب تدين حجم التجارة البينية مقارنة بدول اجلوار الأخرى، حيث اأن 

التجاري بني  التبادل  تنمية  ي�ساهم يف  للتجارة اخلارجية  املنا�سبة  البيئة  توفر 

الطرفني اإل اأنه يتبني من بيانات جدول )34( انخفا�س موؤ�رصات كفاءة بيئة 

تلك  مالمح  اأهم  تو�سيح  وميكن  وت�ساد  ال�سودان  من  لكل  اخلارجية  التجارة 

املوؤ�رصات يف الآتي: 

عن  كبري  ب�سكل  ال�سترياد  عمليات  لإمتام  الالزمة  الأيام  عدد  •ارتفاع   

عام  ال�سترياد  عمليات  لإمتام  الالزمة  الأيام  عدد  بلغ  حيث  العاملي  املتو�سط 

2014 لل�سودان حوايل 90 يومًا، يف حني بلغ لت�ساد حوايل 46 يومًا، مقارنة 
بنحو24 يومًا للمتو�سط العاملي.

•ارتفاععدد الأيام الالزمة لإمتام عمليات الت�سدير عن املتو�سط العاملي   

2014م ، و32 يومًايف ت�ساد( مقارنة بنحو21  )70 يومًا فيال�سودان عام 

يومًا للمتو�سط العاملي.

التجارة  اأن�سطة  )ومنها  الأعمال  ن�ساط  لبدء  الالزم  الوقت  •بلغ   

 ، ت�ساد  يومًا يف  2017، و37  عام  ال�سودان  يومًا يف  اخلارجية ( حوايل60 

مقارنة مبتو�سط عاملي مقدر بنحوحوايل 19 يومًا.
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•ارتفعت تكلفة ال�سترياد للحاوية الواحدة يف ال�سودان وت�ساد عن املتو�سط   

العاملي حيث بلغت حوايل 9 اآلف دولر للحاوية يف ال�سودان عام 2014، وحوايل 

العاملي.  للمتو�سط  دولر  األف   1.8 بحوايل  مقارنة  ت�ساد،  يف  دولر  األف   3.4
يف  دولر  األف   6.6 حوايل  الواحدة  للحاوية  الت�سدير  تكلفت  •بلغت   

ال�سودان عام 2014، ونحو2.6األف دولريف ت�ساد،وبذلك ارتفعت يف الدولتني 

عن املتو�سط العاملي والبالغ حوايل 1.6 األف دولر للحاوية الواحدة.

•بلغ عدد امل�ستندات الالزمة لإمتام ال�ستريادعام 2014  يف ال�سودان   

حوايل م�ستندات 10مقارنة بنحو7م�ستندات لكل من ت�ساد املتو�سط العاملي.

 7 نحو  وت�ساد  ال�سودان  من  كل  يف  الت�سدير  م�ستندات  عدد  •بلغ   

م�ستندات مقارنة بنحو6 م�ستندات للمتو�سط العاملي.

التي  الأولية  املنتجات  على  ة  قرَ بَّ املُطرَ اجلمركية  •ارتفاعالتعريفات   

ت�ستوردها الدولتان.

•انخفا�س كفاءة عمليات التخلي�س اجلمركي يف ُكلٍّ من ال�سودان وت�ساد   

حيث بلغت قيمة موؤ�رص كفاءة عمليات التخلي�س اجلمركي نحو 2 مقابل 2.7 

للمتو�سط العاملي. 
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ال�شادرات  فواتري  يف  بالتالعب  املتعلقة  املعوقات   2-2-2
والواردات وتهريب ال�شلع عرب احلدود:

ُف بالتجارة غري امل�رصوعة  ُ عمليات تهريب ال�سلع عرب احلدود اأو ما ُيعررَ ُتعترَربرَ

ال�سودان  ومنها  عامة،  ب�سفة  النامية  الدول  تواجهها  التي  التحديات  اأهم  من 

وت�ساد، اإذ اأنَّ التهريب عرب احلدود بني ال�سودان وت�ساد من اأكرث اأنواع التهريب 

انت�سارًا �سواًء لل�سلع امل�سموح بها اأو ال�سلع غري القانونية.

وبالنظر اإىل واقع التجارة اخلارجية لكل من ال�سودان وت�ساد مع العامل ب�سفة 
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 )35( اجلدولني  والواردات،من  ال�سادرات  فواتري  يف  التالعب  وحجم  عامة 

و)36(،يت�سح الآتي: 

•وجود اجتاه عام متزايد يف كل من ال�سودان وت�ساد لتدفقات التجارة   

ة عرب احلدود ب�سكل ملحوظ. برَ رَّ بدون فواتري مما ي�سري لزيادة حجم ال�سلع املُهرَ

الدولتني حيث  لكلتا  ال�سادرات والواردات  التالعب يف فواتري  •زيادة   

بلغ اإجمايل التالعب يف فواتري التجارة لل�سودان حوايل 2.6 مليار دولر خالل 

الفرتة 2004-2013، يف حني بلغ الإجمايل لدولة ت�ساد حوايل 2.1 مليار 

دولر خالل الفرتة نف�سها.

•بالن�سبة لدولة ت�ساد يتم يف كثري من احلالت رفع قيمة الواردات ورفع   

وزيادة  للخارج  الأموال  ت�رصيب  فر�س  زيادة  يف  ي�ساهم  مما  ال�سادرات  قيمة 

اأن�سطة ال�سوق ال�سوداء للعملة املحلية.

• بالن�سبة لل�سودان يتم يف كثري من احلالت يتم خف�س قيمة ال�سادرات   

والواردات مما ي�ساعد على زيادة اأن�سطة التهرب ال�رصيبي وزيادة اأن�سطةتهريب 

الأموال للخارج خا�سة يف ظل تذبذب �سعر �رصف العملة املحلية.

من  اخلارجية  التجارة  تدفقات  لزيادة  ًا  �سرَ ُفررَ هناك  اأنَّ  يت�سح  �سبق  ومما 

عن  الر�سمية،ف�ساًل  التجاري  التبادل  قنوات  يف  ة  برَ رَّ ال�سلعاملُهرَ ال�سلع،واإدخال 

احلد من التالعب يف فواتري ال�سادرات والواردات واحلد من فر�س التجارة غري 

امل�رصوعة يف ال�سودان بني البلدين، واحلد من فر�س تهريب ال�سلع عرب احلدود 

بني البلدين والتي ت�ساعد عليها العديد من العوامل من اأهمها: 

من  ُل  هِّ ُي�سرَ مما  البلدين  بني  ومفتوحة  �سهلة  جغرافية  حدود  •وجود   

تهريب ال�سلع . 

ممن  ال�سكان  عدد  احلدوديةوزيادة  املناطق  يف  قبلي  ترابط  •وجود   

طبيعي،  ب�سكل  القت�سادية  اأن�سطتهم  املزدوجة وميار�سون  اجلن�سية  يحملون 

ُل التوا�سل بني القبائل يف البلدين ويزيد من فر�س التهريب.  هِّ مما ُي�سرَ
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التاأمني  عمليات  من  ُب  عِّ ُي�سرَ مما  وت�ساد  ال�سودان  بني  احلدود  •طول   

م يف تلك احلدود. ويزيد من التكاليف امل�ساحبة للتحكُّ

لل�رصيط  املجاورة  احلدودية  املناطق  يف  اجلرائم  معدلت  •زيادة   

احلدودي، وزيادة فر�س تهريب ال�سلع وال�سالح عرب احلدود، ف�ساًل عن تهريب 

الب�رص وامل�رصوقات.

املراقبة  نقاط  كفاية  وعدم  اجلانبني،  بني  الر�سمية  املنافذ  كفاية  •عدم   

ي ال�رصيط احلدودي الطويل بني البلدين. طِّ احلدودية التي ُتغرَ

احلدود  عرب  احلالية  املنافذ  يف  الإدارية  ال�سعوبات  بع�س  •وجود   

ال�سودانية مع ت�ساد.

ُ التبادل التجاري مع ت�ساد. نِّ الة ُتقرَ •عدم وجود قوانني و�سوابطفعَّ  

ويتبنيَّ من ال�سكل رقم ) 29( اأنَّ ال�سلع التي يتم تهريبها من ت�ساد اإىل ال�سودان 

والأ�سمدة،وال�سجائر،  ات،واخلمور،  طرَ الكرميات،واملُنرَ�سِّ اأهمهايف  تتمثَّل 

�ّسل، والأجهزة الكهربائية. بينما تتمّثل اأهم ال�سلع التي يتم تهريبها من  واملُعرَ

اإىل ت�ساد يف امل�ستقات البرتولية ومنها: اجلاز، والبنزين، والزيوت،  ال�سودان 



104

وكذلك املواد التموينية ومن اأهمها: ال�سكر، والدقيق، ف�ساًل عن الإبل، والذهب.

2-2-3 املعوقات ال�شيا�شية لتنمية التجارة بني ال�شودان وت�شاد: 
بني  اخلارجية  التجارة  تنمية  من  حتد  التي  ال�سيا�سية  املعوقات  اأهمية  برزت 

ال�سودان وت�ساد عقب اأحداث دارفور يف عام 2003، وكان لها بالغ الأثر على 

النزاعات  بع�س  ظل  يف  خا�سة  الطرفني،  بني  التجاري  التبادل  معدلت  تدين 

الأمنية  املعوقات  من  مزيد  يف  ت�سبب  مما  البلدين،  يف  القبائل  بني  احلدودية 

والإدارية والقانونية الأخرى على احلدود بني الطرفني.

ويف ظل اإميان اجلانبني باأهمية العمل على احلد من الأثر ال�سلبي لتلك الأزمات 

ال�سيا�سية على التبادل التجاري وحتقيق امل�سالح القت�سادية بني الطرفني جاء 

جناح جتربة القوات ال�سودانية - الت�سادية امل�سرتكة للحد من الآثار ال�سلبية 

التجاري  التبادل  تاأثر  عدم  على  التاأكيد  ال�سيا�سية،وبذلك ميكن  املعوقات  لتلك 

تاأثريها يف  الرغم من  ال�سيا�سية، على  باملعوقات  الراهن  الوقت  البلدين يف  بني 

الفرتات ال�سابقة.
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2-3 اجلهود املبذولة لتنمية التجارة بني ال�شودان وت�شاد:
تكمن اأهمية التبادل التجاري بني ال�سودان وت�ساد يف كونها تاأخذ اأبعادًا اأكرب 

القيمة  زيادة  اأو  واخلدمات  لل�سلع  التجاري  التبادل  زيادة  جمرد  من  واأعمق 

امل�سافة لتنمية ال�سادرات لكلتا الدولتني، حيث ت�ساهم زيادة التبادل التجاري 

يف حتقيق امل�سالح امل�سرتكة لتلبية متطلبات احلياة الكرمية للقبائل احلدودية، 

مبا يدفع التعاي�س ال�سلمي وال�ستقرار، وزيادة ال�سيطرة على احلدود للحد من 

عمليات النهب والت�سلل، ومكافحة اجلرائم املنظمة والعابرة للحدود.وي�ساهم 

والتكامل  للبلدين  احلدودية  املناطق  يف  امل�ستدامة  التنمية  جهود  دعم  ذلكفي 

امل�سرتك بينهما، واخلروج من دائرة النزاع القبلي على احلدود. ولذلك جاءت 

اجلهود املبذولة من الدولتني لتعزيز التجارة امل�سرتكة والتيمن اأهمها: 

2-3-1 اجلهود املبذولة يف جمال التفاقات التجارية: 
عرَ البلدان اأول اتفاق جتاري بينهما فيعام 1966م. قَّ •ورَ  

علي  التفاق   َّ 1971مومترَ عام  يف  جتاري  بروتوكول  اأول  توقيع  •متَّ   

تكوين جلنة وزارية م�سرتكة. 

باخلرطوم  والفني  والقت�سادي  التجاري  التعاون  اتفاق  توقيع   َّ •مترَ  

ع عام 1966م ومتت امل�سادقة عليه  يف عام 2001مليحل حمل التفاق املوقَّ

مبوجب مر�سوم جمهوري يف 13 يناير 2002م، وجترى الرتتيبات لتجديد 

ذلك التفاق.

2-3-2 اجلهود املبذولة يف جمال اإجراءات التجارة اخلارجية:
معدلت  زيادة  التجاريةيف  التفاقات  توفرها  التي  الإيجابيات  من  الرغم  على 

التبادل التجاري بني البلدين، اإل اأنَّ تلك التفاقات وحدهالي�ست كافية لتحقيق 

النتائج امل�ستهدفة حيث بلغت م�ساهمة �سادرات ال�سلع ال�سودانية يف واردات 
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ت�ساد اأقل من %1، يف ظل اعتماد ت�ساد على دول اجلوار الأخرى ب�سكل كبري 

مَّ ميكن الإ�سارة اإىل اأنَّ الو�سع الراهن علي احلدود  )خا�سة الكامريون(، ومن ثرَ

بني البلدين ي�سهد ان�سياب الكثري من ال�سلع بني املناطق احلدودية لكن بطرق 

ّذ اجلانب ال�سوداين  خرَ غري قانونية نتج عنها فاقد اإيرادي كبري للبلدين. ولذلك اتَّ

الة للحد من تلك امل�ساكل وزيادة ان�سياب  جمموعة من الإجراءات التجارية الفعَّ

ال�سلع ومنو معدلت التجارة اخلارجية مع ت�ساد )ت�سديرًا وا�ستريادًا( ا�ستملت 

علىما يلي: 

والنظم  العبور عن طريق احلو�سبة  وتب�سيطاإجراءات جتارة  •ت�سهيل   

التقنية وغريها.

اأر�س باملنطقة احلرة مبيناء بورت�سودان -ميناء  َّ تخ�سي�س قطعة  •مترَ  

�سلوم اجلاف-ل�ستقبال الب�سائع الت�سادية. 

•فتح مكتب للجانب الت�ساديبميناء بورت�سودان لت�سهيل الإجراءات.  

•تعديل لئحة جتارة العبور لعام 2017م، والعمل بالنافذة الواحدة   

ببورت�سودان.

•اإعداد دليل لإجراءات العبور.  

•ا�ستخدام اجلمارك لنظام التتبع.  

ُم يف التجارة العابرة. •موا�سلة العمل يف تعبيد الطرق التي ُت�سترَخدرَ  

•توفري الأمن بالطرق واملعابر التي متر عربها الب�سائع من خالل قوات   

حماية م�سرتكة.

والطرق،  املياه،والكهرباء،  خدمات  مثل:  التحتية  البنيات  •توفري   

والت�سالت، واخلدمات اللوج�ستية. 

•العمل على توفري اخلربات ال�سودانية لتدريب وتاأهيل الكوادر الب�رصية   

بتبادل  املتعلقة  املجالت  من  وغريها  اجلمركية،  الإجراءات  جمال  يف  ت�ساد  يف 

ال�سلع بني البلدين.
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وعلى الرغم من تلك اجلهود املبذولة والتي تاأتي يف ظل تنامي الوعي لدى البلدين 

لدى  ال�سيا�سية  الرغبة  وزيادة  بينهما  التجاري  التبادل  معدلت  زيادة  باأهمية 

البلدين، اإل اأنَّ تلك اجلهود مازالت حتتاج ملزيد من العمل والتفعيل على اأر�س 

اأنه حتى الآن مازالت معدلت التبادل التجاري  الواقعلكي توؤتي ثمارها حيث 

ال�سوء على  اإلقاء  اأهمية  تاأتي  املنطلق  للغاية، ومن هذا  الطرفني حمدودة  بني 

ات التي ت�ساهم يف تفعيل تلك اجلهود بالن�سبة للجانبني.  ررَ ِّ املرُبرَ
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اجلزء الثالث 

حمددات واإمكانات زيادة تدفقات 

التجارة بني ال�سودان وت�ساد 
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َدات واإمكانات زيادة تدفقات التجارة  دِّ َ محُ

بني ال�سودان وت�ساد
التجاري  التبادل  لزيادة  واإمكانات  فر�س  لوجود  ت�سري  م�ستقبلية  اآفاق  هناك 

بني ال�سودان وت�ساد، اإل اأنه من الأهمية مبكان العمل على التغلُّب على املعوقات 

التي تواجه حتقيق هذا الهدف، وتاأتي اجلهود الهادفة لإن�ساء منطقة التجارة 

للتعاون  البلدين لتكون نقطة النطالق احلقيقية ملرحلة جديدة  التف�سيلية بني 

للتجارة  املنطقة  تلك  اإن�ساء  اأنَّ  حيث  البلدين،  بني  والتجاري  القت�سادي 

التف�سيلية بني البلدين ي�ساهم يف زيادة فر�س واإمكانات منو تدفقات التجارة 

بني البلدين.

ات واإمكانات زيادة تدفقات التجارة بني ال�سودان وت�ساد  درَ دِّ ف على حُمرَ وللتعرُّ

يف ظل الآفاق امل�ستقبلية والتوقعات ب�ساأن اإن�ساء منطقة جتارة حرة بني البلدين 

ب�سكل دقيق كان من الأهمية مبكان ال�ستعانة ببع�س النماذج القيا�سية امل�ستخدمة 

يف هذا املجال خا�سة يف ظل وجود جتارة احلدود والعبور بني البلدين، ويف ظل 

وجود حدود م�سرتكة طويلة ت�سهد ال�ستقرار والأمن لوجود القوات امل�سرتكة 

وال�سلع  التجارة  ان�سياب  ت�سهيل  وت�ساهم يف  البلدين  التي حتمي احلدود بني 

واخلدمات بني املناطق احلدودية للبلدين.

ات  درَ دِّ َّ يف هذا اجلزء من الدرا�سة اإلقاء ال�سوء على حُمرَ  وملزيد من ال�ستفادة مترَ

ب�سفة  اجلوار  ودول  ال�سودان  بني  التجارية(  التجارة)التدفقات  كثافة  زيادة 

اجلاذبيةللتجارة  منوذج  خالل  من  وذلك  خا�سة،  ب�سفة  ت�ساد  ودولة  عامة 

ب�سفة  ت�ساد  دولة  مع  ولل�سودان  اجلوار  دول  جميع  مع  لل�سودان  اخلارجية 

خا�سة.
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ال�شودان  بني  التجارة  تدفقات  لنموذج  النظري  الإطار   1-3
ودول اجلوار)منوذج اجلاذبية للتجارة(:

التجارية(  التدفقات  )منوذج  للتجارة  اجلاذبية  منوذج  يحظى 

الدوليخا�سةمعنمووتزايدالتكتالتالقت�ساديةال باأهميةبالغةفياأدبياتالقت�ساد 

ىللتجاذبب وياأخذمنوذجاجلاذبيةا�سمهمنقانوناجلاذبيةلنيوتنوالذيُيعزرَ دولية. 

ين ج�سمني طرديًااإىلكتلتيهما وعك�سيًا مع امل�سافةبينها. ووفقًاملفهوم اجلاذبية، 

التجارةالثنائية تعتمد على دخل الدولتني )الناجت املحلي الإجمايل للدولتني  فاإنَّ

معًا(بعالقة طردية، كما تعتمد اأي�سًا علىامل�سافةبينهما بعالقة عك�سية.

من  كاًل  اأنَّ دولتني(  بني  التجارة  تدفقات  )منوذج  اجلاذبية  منوذج  ويفرت�س 

احلجم القت�سادي للدولتني وكذلك امل�سافة بني الدولتني توؤثران على تدفقات 

الإجمايل  املحلى  بالناجت  للدولة  ُ عن احلجم القت�سادي  ربَّ وُيعرَ بينهما،  التجارة 

ا�ُس امل�سافة بني الدولتني بالكيلو مرت. للدولة، وُتقرَ

وميكن تو�سيح ال�سيغة العامة للنموذج يف الآتي:

Fij =G×  Mi × Mj
Dij

من  بالدولر  واردات  اأو  �سادرات  �سواء  التجارة  تدفقات  عن   ُ ربِّ ُتعرَ  :  Fij
الدولة الأوىل اإىل الدولة الثانية.

   : Gت�سري اإىل ثابت املعادلة.

i للدولة  املحلى  الناجت   :Mi
j للدولة   املحلى  الناجت   :Mj

ُ امل�سافة موؤ�رصًا لتكلفة التجارة. Dij  : امل�سافة بني الدولتني بالكيلو مرت، حيث ُتعترَربرَ
ُم معامل النموذج كمقيا�س ملرونة تدفقات التجارة من خالل حجم الناجت  وُت�سترَخدرَ
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املحلى وامل�سافة بني الدولتني، حيث يتم تقدير معامل النموذج با�ستخدام طريقة 

املربعات ال�سغرى، وهناك جمموعة من العتبارات يجب و�سعها يف احل�سبان 

عند اإعداد منوذج اجلاذبية، من اأهمها: �سادرات وواردات الدولتني، والعوامل 

التي ت�ساهم يف ت�سهيل التبادل التجاري بينهما.

اأهم ا�شتخدامات منوذج اجلاذبية يف جمال درا�شات التجارة   2-3
اخلارجية:

القيا�سية  النماذج  من  التجارة  تدفقات  منوذج  اأو  اجلاذبية  منوذج   ُ ُيعترَربرَ

ال�سائع ا�ستخدامها كاأداة حتليلية قيا�سية لدرا�سة الظواهر املرتبطة بالتجارة 

اخلارجية، حيث ميكن تو�سيح اأهم ا�ستخدامات هذا النموذج يف جمال التجارة 

 :
)10(

اخلارجية يف الآتي

Cost of border 3-2-1 درا�شة التكلفة عنداحلدود
امل�ساهمة يف زيادة تدفقات  العوامل  اأحد  الدولتني  ُ احلدود امل�سرتكة بني  ُتعترَربرَ

التجارة بينهما، غري اأنه يف حالة وجود بع�س املعوقات غري التجارية قد تكون 

التجاري بني دولتي اجلوار، ويف حال  التبادل  اأمام ت�سهيل  تلك احلدود عائقًا 

اإيجابي لتلك احلدود امل�سرتكة  اأثر  ثبات العوامل الأخرى من املفرت�س وجود 

باأثر احلدود  ُف  ُيعررَ التجاري بينهما، وهو ما  التبادل  الدولتني على حجم  بني 

على التجارة اخلارجية.

Explaining Trade patterns3-2-1 تف�شري اأمناط التجارة
م�ستوى  على  �سواًء  اجلاذبية  منوذج  با�ستخدام  التجارة  اأمناط  تف�سري  ميكن 

التجارة ال�سلعية الكلية اأو التجارة يف اأحد القطاعات، وذلك من خالل ا�ستخدام 

املتو�سطات املرجحة لتلك ال�سلع اأو القطاعات.

)10(: عالوي	محمد	الحسن	)دكتور(	تحليل	تدفقات	التجارة	العربية	البينية	باستخدام	منوذج	الجاذبية،	مجلة	الباحث	

العدد	العارش	لسنة	2012م،	مليج	العلوم	االقتصادية	والتجارية	وعلوم	التيسري	،جامعة	قاصد	ميرباح	ورقلة	-	الجزائر.	



112

Calculation of Trade potentials3-2-3 تقديرالتجارةاملحتملة
ميكن تقدير التجارة املحتملة بني بلدين با�ستخدام منوذج اجلاذبية خا�سة يف 

حال وجود اجتاهات لتوقيع اتفاقات جتارية تف�سيلية بينهما، وذلك من خالل 

ا�ستخدام الأ�ساليب العلمية يف التنبوؤ بعد تقدير منوذج اجلاذبية، والذي ُا�سُتخِدمرَ 

يف  هذه الدرا�سة  يف قيا�س  اأثر الرتتيبات التجارية التف�سيلية لل�سودان مع دول 

اجلوار ب�سفة عامة ومع ت�ساد ب�سفة خا�سة على تدفقات التجارة بني ال�سودان 

وتلك الدول )خا�سة الآثار املتوقعة من اإن�ساء منطقة جتارة تف�سيلية (، وذلك 

املتوقع  التجارة  حجم  يف  الختالفات  عن   ُ ربِّ ُتعرَ �سورية  متغريات  با�ستخدام 

حدوثها بتوقيع اتفاقية اإن�ساء منطقة التجارة التف�سيلية بني ال�سودان وت�ساد، 

حيث ميكن من خالل منوذج اجلاذبية اإلقاء ال�سوء على اأهم العوامل املوؤثرة على 

حجم التدفقات التجارية املتوقع حدوثها من وجود منطقة التجارة التف�سيلية 

بني ال�سودان وت�ساد ب�سفة خا�سة، مع الو�سع يف العتبار الآثار الناجمة عن 

بع�س املتغريات الأخرى املتعلقة بطبيعة التبادل التجاري بني ال�سودان ودول 

اجلوار ومنها ت�ساد، مثل: الر�سوم اجلمركية، وتكاليف النقل، والبنية التحتية 

للتجارة اخلارجية، وغريها من املتغريات يف �سورة متغريات وهمية تاأخذ قيم 

ال�سفر والواحد.

3-3  ت�شميم منوذج اجلاذبية يف الدرا�شة: 
غالبًا ما ي�ستلزم لإجراء البحوث والدرا�سات املتعلقة بالتجارة اخلارجية للدول 

مناذج  وت�سميم  بناء  اجلوار(  دول  وباقي  وت�ساد  ال�سودان  )ومنها  النامية 

املتاحة.  البيانات  وفق  �سليم  علمي  باأ�سلوب  نتائجها  وحتليل  منا�سبة  قيا�سية 

ُ البيانات الإح�سائية الأ�سا�س الذي يقوم عليه بناء وت�سميم تلك النماذج.  وُتعترَربرَ

ا ل �سك فيه اأنَّ النتائج  تعتمد على توفر ودقة  البيانات املتوفرة. وفيما يلي  ومِمَّ

تو�سيح ال�سيغة العامة لنموذج اجلاذبية امل�ستخدم يف الدرا�سة لقيا�س تدفقات 
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التجارة بني ال�سودان ودول اجلوار من جانب، وبني ال�سودان ودولة ت�ساد من 

جانب اآخر.

عامة،  ب�سفة  اجلوار  دول  مع  لل�سودان  التجارية  التدفقات  ات  درَ دِّ حُمرَ لفهم 

اأهمية  ودولة ت�ساد ب�سفة خا�سة، با�ستخدام منوذج اجلاذبية والذي يفرت�س 

الناجت  �سورة  يف  اجلوار  ودول  ال�سودان  بني  القت�سادية  والأحجام  امل�سافة 

َّ حت�سني وتطوير متغريات  املحلي الإجمايل، اإل اأنه نظرًا لب�ساطة هذا املنظور مترَ

العامة  ال�سيغة  اإعداد  عند  وذلك  التابع  للمتغري  واملف�رصة  امل�ستقلة  النموذج 

ع لنموذج  �سَّ َّ ا�ستخدام النموذج املُورَ لنموذج اجلاذبية )تدفقات التجارة( حيث مترَ

بع�س  وفق  دول اجلوار  مع  لل�سودان  اخلارجية  التجارة  اأثر  لتقييم  اجلاذبية 

.
)11(

مة يف هذا ال�ساأن الأدبيات العلمية املُ�سترَخدرَ

3-3-1 منوذج اجلاذبية بني ال�شودان ودول اجلوار:
تدفقات  لقيا�س  اجلاذبية  لنموذج  العامة  ال�شيغة   1-1-3-3

التجارة بني ال�شودان ودول اجلوار:

Augmented Gravity  Model )12(

َّ ا�ستخدام �سيغة منوذج اجلاذبية املعدل  مترَ

وذلك وفق ال�سيغة التالية:  

Y = α + β1X1 + β2X2 – β3X3 + β4X4 + β5X5 β6D1 + β7D2+ U it
حيث: 

)11(: كريم	خديم		)دكتور(	دراسة	قياسية	للتجارة	العربية	البينية	وفق	منوذج	الجاذبية	:	دراسة	حالة	دول	شامل	إفريقيا	

،	كلية	العلوم	االقتصادية	والتجارية	وعلم	التسيري	جامعة	وهران	-	الجزائر.	

)12( املرجع ال�سابق.
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ُ عنه حجم التجارة اخلارجية بني ال�سودان  ربِّ Y: ت�سري للمتغري التابع الذي ُيعرَ
ودولة اجلوار.

دولر. باملليار  للدولتني  الإجمايل  املحلي  الناجت  �رصب  X1–حا�سل 

ن�سمة. باملليون  اجلوار  ودولة  لل�سودان  ال�سكان  عدد  X2– اإجمايل 
مرت. بالكيلو  اجلوار  ودولة  ال�سودان  بني  X3– امل�سافة 

الدولر. اأمام  اجلوار  دولة  �رصف  X4– �سعر 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  التجارة  م�ساهمة  لن�سبة  الهند�سي  X5– املتو�سط 

لكل من ال�سودان ودولة اجلوار.

بني  التجارة  على  ة  عرَ جِّ ُم�سرَ عوامل  مدى وجود  اإىل  ي�سري  D1– متغري وهمي 
ودولة  ال�سودان  بني  م�سرتكة  لغة  وجود  مثل  اجلوار  ودولة  ال�سودان  دول 

اجلوار وغريها.

بني  يجمع  وتكتل  تف�سيلية  اتفاقات  وجود  اإىل  ي�سري  وهمي  متغري   –D2
الدولتني.

3-3-1-2 م�شاكل تقدير منوذج اجلاذبية القيا�شي لقيا�س تدفقات 
التجارة بني ال�شودان ودول اجلوار و�شبل التغلُّب عليها: 

ي�ستلزم لإجراء البحوث والدرا�سات القت�سادية على الظواهر املتعلقة بالتجارة 

اخلارجية بناء مناذج ريا�سية منا�سبة وحتليل نتائجها باأ�سلوب علمي �سليم وفق 

اأكرث دقة، وملَّا كانت هناك  البيانات املتاحة وذلك ل�سمان احل�سول على نتائج 

ال�سودان  بني  بالتجارة اخلارجية  املتعلقة  البيانات  ال�سعوبات يف جمع  بع�س 

ودول اجلوار )ومنها دولة ت�ساد( والتي من اأهمها عدم توفر البيانات ووجود 

قيم مفقودة يف بع�س الأحيان حيث ظهرمتجموعةمنامل�ساكالملرتبطةبتطبيقنمو

والقدرة  لِّلُمناأهميةالنموذج  اجلوار)والتيالُتقرَ ودول  ال�سودان  بني  ذجاجلاذبية 
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 ،)multicolinearity( العالقاتاخلطية  ِد  دُّ عرَ ترَ م�سكلة  واأهمها  التف�سريية( 

عدم  اإىل  يوؤدي  وهذا  النموذج،  يف  امل�ستقلة  املتغريات  بني  ارتباط  وجود  اإي: 

معنوية بع�س املعامل للمتغريات امل�ستقلة واختالف تاأثري املتغري امل�ستقل ) نوع 

العالقة (، و�سعوبة حتديد تاأثري كل متغري م�ستقل على حده على املتغري التابع 

)حجم التجارة بني ال�سودان ودول اجلوار(، وكذلك الختالفات الكبرية بني 

دول اجلوار من حيث املوؤ�رصات املختلفة للمتغريات التف�سريية يف النموذج مثل 

البنية  كفاءة  م�ستوى  اختالف  عن  ف�ساًل  وغريها،  ال�رصف،  �سعر  اختالفات 

بني  التجارة  حجم  واختالفات  اجلوار،  دول  يف  اخلارجية  للتجارة  التحتية 

العمل على  الأهمية مبكان  لذلك كان من  ال�سودان وكل دولة من دول اجلوار، 

التغلُّب على م�ساكل القيا�س املوجودة يف هذا النموذج.

وللتغلُّب على تلك امل�سكالت املتعلقة بنموذج اجلاذبية الذي ي�سري لتدفقات التجارة 

باأ�سلوب  املعروف  البيانات  اأ�سلوب  ا�ستخدام   َّ مترَ اجلوار  ودول  ال�سودان  بني 

القت�ساد  اأدبيات  ت�سري  حيث   ،panel data الزمن  عرب  املقطعية  البيانات 

القيا�سي اإىل اأنه يف حالة وجود فروق بني مفردات العينة ويف حالة نق�س اأو غياب 

البيانات )كما يف حالة البيانات املتعلقة بالتجارة اخلارجية لل�سودان مع جميع 

النماذج  الأ�سلوب يف تقدير  ا�ستخدام هذا  الأف�سل  دول اجلوار( قد يكون من 

التجارية  التدفقات  يدر�س ظاهرة  الذي  القيا�سية والتي منها منوذج اجلاذبية 

بني ال�سودان وجميع دول اجلوار، حيث اأنَّ حتليل منوذج اجلاذبية با�ستخدام 

panel data قد يكون اأف�سل يف كثري من الأحيان من النماذج املعتمدة على 
اأهم  اإيجاز  وميكن  مبفردها،  املقطعية  البيانات  اأو  مبفردها  الزمنية  ال�سال�سل 

مميزات ا�ستخدام  اأ�سلوب البيانات املقطعية عرب الزمن )panel data( يف 

تقدير منوذج اجلاذبية بني ال�سودان وجميع دول اجلوار يف الآتي: 

•اأنَّ حتليل منوذج اجلاذبية با�ستخدام panel data ياأخذ يف العتبار   
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البعد الزمني وكذلك الختالف بني دول اجلوار لل�سودان من حيث حجم التجارة 

واختالفات �سعر �رصف العملة املحلية مقابل الدولر، وغريها من الختالفات، 

مما ي�ساعد يف التخل�س من م�سكلة عدم التجان�س لدول اجلوار لدولة ال�سودان 

ف مب�سكلة Heteroscedasticity يف جمال القت�ساد القيا�سي  وهو ما ُيعررَ

مَّ  والدرا�سات املتعلقة بالنماذج القيا�سية يف درا�سات التجارة اخلارجية، ومن ثرَ

فاإنَّ ا�ستخدام panel dataيزيد فر�س زيادة دقة منوذج اجلاذبية والنتائج 

املتح�سل عليها غي حالة التدفقات التجارية لل�سودان مع جميع دول اجلوار.

•اأنَّ هذا النموذج يراعي معاجلة م�سكلة نق�س البيانات والقيم املفقودة   

يف التجارة اخلارجية لل�سودان مع دول اجلوار خا�سة يف حالة ت�ساد واإفريقيا 

الو�سطى وجنوب ال�سودان، مما يقلل من الأثر ال�سلبي لتلك القيم املفقودة على 

دقة نتائج منوذج اجلاذبية. 

•اأنَّ حتليل منوذج اجلاذبية با�ستخدام panel data يكون ذاكفاءة   

مَّ زيادة درجات احلرية  اأف�سل وذلك نتيجة لزيادة عدد مفردات التحليل ومن ثرَ

املتح�سل  التوقعات  دقة  زيادة  وبالتايل  عليها،  املتح�سل  النتائج  دقة  وزيادة 

عليها من النموذج ب�ساأن تدفقات التجارة بني ال�سودان ودول اجلوار، وب�ساأن 

الآثار املتوقعة لإن�ساء منطقة للتجارة احلرة مع دولة ت�ساد.

زيادة  panel data�سيتيح  با�ستخدام  اجلاذبية  منوذج  حتليل  •اأنَّ   

فر�س التخفيفمنم�سكلةالتعدداخلطي .)Multicolinearity( والتي تظهر 

يف حالة وجود ارتباط قوي بني املتغريات امل�ستقلة يف النموذج، و�سعوبة حتديد 

حجم  يف  يتمثَّل  والذي  التابع  املتغري  على  حده  على  م�ستقل  متغري  كل  تاأثري 

التجارة اخلارجية بني ال�سودان ودول اجلوار، خا�سة واأنَّ تلك امل�سكلة تظهر 

ب�سكل كبري يف حالة التجارة اخلارجية لل�سودان مع دول اجلوار نتيجة تداخل 

العوامل املوؤثرة على التبادل التجاري بني ال�سودان وجميع دول اجلوار.
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منوذج اجلاذبية بني ال�شودان ودولة ت�شاد:  2-3-3
تدفقات  لقيا�س  اجلاذبية  لنموذج  العامة  ال�شيغة   1-2-3-3
لتفاقية  املتوقعة  الآثار  لقيا�س  وت�شاد  ال�شودان  بني  التجارة 

التجارة التف�شيلية بني البلدين: 

lnY = a + b1 ln X1 + b2 lnX2 – b3 lnX3 – b4 lnX4 + b5 lnX5
وت�ساد. ال�سودان  بني  التجارة  Y– حجم 

دولر.  باملليار  للدولتني  الإجمايل  املحلي  الناجت  �رصب  X1–حا�سل 
ن�سمة. باملليون  للدولتني  ال�سكان  X2– عدد 

الدولر. اأمام  ال�سودان  دولة  يف  اجلنيه  �رصف  X3– �سعر 
الدولر. اأمام  ت�ساد  دولة  عملة  �رصف  X4– �سعر 

الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  التجارة  م�ساهمة  لن�سبة  الهند�سي  X5–املتو�سط 
للدولتني.

3-4  نتائج منوذج اجلاذبية:  
3-4-1 نتائج منوذج اجلاذبية لل�شودان مع دولة ت�شاد واإ�شقاطات 

الدرا�شة القيا�سية: 

للعلوم  الإح�سائي  التحليل  يف  املتخ�س�س   EVIEWS برنامج  با�ستخدام 

تدفقات  لقيا�س  اجلاذبية  منوذج  متغريات  اإدخال   َّ مترَ والجتماعية  القت�سادية 

املتعدد  النحدار  معادلة  ُح   �سِّ وُتورَ وت�ساد،  ال�سودان  بني  اخلارجية  التجارة 

التالية النتائج املتح�سل عليها من النموذج: 

lnY = -115.5 + 0.69 lnX1+ 33.18 lnX2 – 0.05 lnX3 - 

3.66 lnX4 + 5.41 lnX5
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          )-2.89(*        )2.6(*   )3.01(**        )-0.04(         )-1.43(        )3.76(**

 F = 7.3         R-2= 90
** معنوي عند م�ستوى 0.01.

* معنوي عند م�ستوى 0.05.

الدولتني. بني  التجارة  Y– حجم 
دولر.  باملليار  للدولتني  الإجمايل  املحلي  الناجت  �رصب  X1–حا�سل 

ن�سمة. باملليون  للدولتني  ال�سكان  X2– عدد 
الدولر. اأمام  ال�سودان  لدولة  املحلية  للعملة  ال�رصف  X3– �سعر 

الدولر. اأمام  ت�ساد  لدولة  املحلية  للعملة  �رصف  X4– �سعر 
X5–املتو�سط الهند�سي مل�ساهمة التجارة يف الناجت املحلي الإجمايل للدولتني.
لفرتة  )اأي  للنموذج  مفردات   10 لعدد  التحليل  َّ مترَ اأنه  بالذكر  جدير  هو  ا  ومِمَّ

البيانات  ح�سب  2008-2017م  الفرتة  يف  وذلك  �سنوات(    10 بلغت  زمنية 

املحلي  الناجت  تراوح   )X1( الأول  امل�ستقل  للمتغري  بالن�سبة  حيث  املتوفرة، 

الإجمايل لل�سودان مابني 54526.5 مليون دولر عام 2008 و117487.9 

مليون دولر عام 2017 ، بينما تراوح الناجت املحلي الإجمايل لدولة ت�ساد مابني 

 ،2017 عام  دولر  مليون  و9981.3   2008 عام  دولر  مليون   10351.9
لدولتي  ال�سكان  عدد  اإجمايل  تراوح   )X2( الثاين  امل�ستقل  للمتغري  وبالن�سبة 

ال�سودان وت�ساد ما بني 44.1 مليون ن�سمة عام 2008 و55.4 مليون ن�سمة 

2017، وفيما يتعلق باملتغري امل�ستقل الثالث )X3( تراوح �سعر �رصف  عام 

اجلنيه ال�سوداين اأمام الدولر  بني 2.1 عام 2008 و6.7 عام 2017، وتراوح 

ُ عن �سعر �رصف العملة املحلية لدولة  ربِّ املتغري امل�ستقل الرابع )X4( الذي ُيعرَ

و582.1 عام 2017، بينما كان  ت�ساد اأمام الدولر بني 447.8 عام 2008، 

التجارة  مل�ساهمة  الهند�سي  املتو�سط  عن   ُ ربِّ ُيعرَ والذي  امل�ستقل اخلام�س  املتغري 
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و23.4   2008 %49.3 عام  الناجت املحلي الإجمايل يرتاوح بني  للدولتني يف 

عام 2017م.

وفيما يلي ا�ستعرا�س لأهم نتائج تقدير منوذج اجلاذبية من الناحية القت�سادية، 

والقيا�سية الإح�سائية: 

ت�شاد من  دولة  لل�شودان مع  اجلاذبية   نتائج منوذج   1-1-4-3
الناحية القت�شادية: 

يت�سح من املعادلة ال�سابقة اتفاقها مع املنطق القت�سادي من حيث الإ�سارات 

وتو�سح  امل�ستقلة.   واملتغريات  التابع  املتغري  بني  والعالقة  النموذج  ومعنوية 

بني  التجارة  تدفقات  لقيا�س  اجلاذبية  منوذج  نتائج     )37( جدول  بيانات 

ال�سودان وت�ساد من الناحية القت�سادية.   
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نتائج منوذج اجلاذبية لل�شودان مع ت�شاد من الناحية   2-1-4-3
القيا�شية والإح�شائية:

الإح�سائي  امل�ستوى  عن  ككل  معنوي  النموذج  اأنَّ  التحليل  نتائج  تو�سح  

%0.05 حيث بلغت قيمة F  حوايل 7.3، اأي اأنه ميكن العتماد على النموذج 
التدفقات  بتقدير حجم  يتعلق  فيما   95% بن�سبة  ونتائجه  تقديراته  يف  والثقة 

التجارية بني ال�سودان وت�ساد والآثار امل�ستقبلية املتوقعة لإن�ساء منطقة جتارة 

حرة بني البلدين، وميكن تو�سيح ما يلي: 

•بلغت قيمة معامل التحديد املعدل حوايل 0.90 اأي اأنَّ %90 من التغريُّ   

يف حجم التجارة بني ال�سودان وت�ساد يرجع اإىل املتغريات املف�رصة والواردة يف 

النموذج، واأنَّ %10 ترجع لعوامل اأخرى غري مدرجة يف النموذج القيا�سي.

•يت�سح من املعادلة ال�سابقة عدم معنوية �سعر ال�رصف للعملة املحلية   

لل�سودان وت�ساد اأمام الدولر، وقد يرجع ذلك للتذبذبات الكبرية يف �سعر �رصف 

ب�سكل  يتاأثر  الدولتني ل  التجاري بني  التبادل  اأنَّ  اأي  للدولتني،  املحلية  العملة 

معنوي بقيمة العملة املحلي.كل منهما اأمام الدولر. 

•كما تبني اأنه بزيادة الناجت املحلي الإجمايل للدولتني بحوايل %1توؤدي   

لأهمية  ي�سري  مما   ،0.69% نحو  بلغ  مبعدل  الدولتني  بني  التجارة  منو  اإىل 

الفاعل  واأنَّ  الدولتني،  يف  واخلدمية  والزراعية  ال�سناعية  الإنتاجية  القطاعات 

احلقيقي يف زيادة ال�سادرات لكل من الدولتني هو زيادة الإنتاج.

•تبني اأنه بزيادة اجمايل عدد ال�سكان للدولتني بحوايل %1 توؤدي اإىل   

الطلب  لزيادة  وذلك   ،33.18% نحو  بلغ  مبعدل  الدولتني  بني  التجارة  منو 

ال لل�سكان خا�سة من حيث ارتفاع درجة ح�سا�سية تاأثر دولة  ال�ستهالكي الفعَّ

ت�ساد من الزيادة يف املتغري امل�ستقاللذي يعربعن اجمايل عدد ال�سكان للدولتني، 

الزيادة يف  للعمل على مواجهة  للتجارة احلرة  لأهمية وجود منطقة  ي�سري  ا  مِمَّ
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يف  )خا�سة  للدولتني  ال�سكان  عدد  زيادة  نتيجة  واخلدمات  ال�سلع  على  الطلب 

املناطق القريبة من احلدود امل�سرتكة للدولتني(.

•كما تبني اأنه بزيادة م�ساهمة التجارة يف الناجت املحلي الإجمايل للدولتني   

 ،5.41% بلغ نحو  الدولتني مبعدل  التجارة بني  اإىل منو  توؤدي   1% بحوايل 

ه من  اأنَّ وهو ما ي�سري لأهمية دور التجارة اخلارجية يف اقت�ساد الدولتني )اإل 

املالحظ وفق نتائج النموذج اأنَّ التاأثري يكون بدرجة اأعمق واأو�سع بالن�سبة لدولة 

ت�ساد لعتمادها على التجارة اخلارجية ب�سكل كبري يف توفري ال�سلع واخلدمات، 

وبالتايل م�ساهمة اأكرب للتجارة اخلارجية يف الناجت الإجمايل املحلي(. 

3-4-2 نتائج منوذج اجلاذبية لل�شودان مع دول اجلوار واإ�شقاطات 
الدرا�شة القيا�شية: 

للعلوم  الإح�سائي  التحليل  يف  املتخ�س�س   EVIEWS برنامج  ا�ستخدام   َّ مترَ

القت�سادية والجتماعية لقيا�س تدفقات التجارة اخلارجية بني ال�سودان ودول 

اجلوار. وتو�سح معادلة النحدار املتعدد التالية   النتائج املتح�سل عليها:

lnY = 4.889 + 4.59 ln X1 + 0.121 lnX2 – 1.06 lnX3 
- 0.184 lnX4 + 2.21 lnX5 + 1.92 D1 + 2.17 D2
)0.95(      )5.95(**     )2.13(*              )-3.33(**      

)-0.955(       )2.83(**    )4.14(**   )3.04(**

F = 105.4        R-2= 92
** معنوي عند م�ستوى 0.01

* معنوي عند م�ستوى 0.05

اجلوار. ودولة  ال�سودان  بني  التجارة  Y– حجم 
باملليار  اجلوار  ودولة  لل�سودان  الإجمايل  املحلي  الناجت  �رصب  X1–حا�سل 

دولر.



122

ن�سمة. باملليون  الدولتني  �سكان  X2– عدد 
مرت. بالكيلو  اجلوار  ودولة  ال�سودان  بني  X3– امل�سافة 

الدولر. اأمام  اجلوار  لدولة  املحلية  العملة  �رصف  X4– �سعر 
اجلوار. ودولة  لل�سودان  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  التجارة  X5– م�ساهمة 

)0 لغة م�سرتكة =  ، عدم وجود   1 لغة م�سرتكة =  لغة م�سرتكة )وجود  D1– وجود 
اتفاقات  )وجود  الدولتني  بني  يجمع  وتكتل  تف�سيلية  اتفاقات  D2– وجود 

=1، عدم وجود اتفاقات =0(

وفيما يلي ا�ستعرا�س لأهم  نتائج تقدير منوذج اجلاذبية من الناحية القت�سادية، 

والقيا�سية الإح�سائية: 

28 مفردة وهو  اإجراء التحليل الإح�سائي لعدد  َّ اأنه مترَ ا هو جدير بالذكر  ومِمَّ

 panel( العدد املتوفر نتيجة ا�ستخدام اأ�سلوب البيانات املقطعية عرب الزمن

data(، بواقع 4 �سنوات لكل دولة من دول اجلوار ال�سبعة )ت�ساد –اإثيوبيا–
اإفريقيا الو�سطى – م�رص – ليبيا – اأريرتيا – جنوب ال�سودان(،   وذلك خالل 

الفرتة من 2014-2017م، ومن املالحظ وجود تباين كبري يف قيم املتغريات 

امل�ستقلة للدول والتي مت ا�ستخدامها يف حتليل نتائج النموذج .

3-4-2-1 نتائج منوذج اجلاذبية  لل�شودان مع دول اجلوار من 
الناحية القت�شادية: 

ومعنوية  الإ�سارات  حيث  من  القت�سادي  املنطق  مع  ال�سابقة   املعادلة  تتفق  

النموذج والعالقة بني املتغري التابع واملتغريات امل�ستقلة. وتو�سح بيانات جدول 

)38( نتائج منوذج اجلاذبية لقيا�س تدفقات التجارة بني ال�سودان وجميع دول 

اجلوار من الناحية القت�سادية.
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اجلوار من  دول  لل�شودان مع  اجلاذبية  نتائج منوذج   2-2-4-3
الناحية القيا�شية والإح�شائية:

الإح�سائي  امل�ستوى  عن  ككل  معنوي  النموذج  اأنَّ  التحليل  نتائج  و�سحت 

على  العتماد  ميكن  اأنه  اأي   ،105.4 حوايل   F قيمة  بلغت  حيث   0.01%
بتقدير حجم  يتعلق  فيما   99% بن�سبة  ونتائجه  تقديراته  يف  والثقة  النموذج 

التدفقات التجارية بني ال�سودان وجميع دول اجلوار، وميكن تو�سيح ذلك فيما 

يلي: 

•بلغت قيمة معامل التحديد املعدل حوايل 0.92 اأي اأن 92 % من التغري   

يف حجم التجارة بني ال�سودان ودول اجلوار يرجع اإىل املتغريات املف�رصة والواردة 

يف النموذج، واأنَّ %8 ترجع لعوامل اأخرى غري مدرجة يف النموذج القيا�سي.
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ى ذلك  •يت�سح من املعادلة ال�سابقة عدم معنوية �سعر ال�رصف، وقد ُيعزرَ  

للتذبذب الوا�سح يف �سعر ال�رصف للعملة املحلية لبع�س دول اجلوار خا�سة يف 

حالة م�رص وليبيا واإفريقيا الو�سطى. 

%1 تزداد  للدولتني مبقدار  الإجمايل  املحلي  الناجت  اأنه بزيادة  •تبني   

التجارة بني ال�سودان ودول اجلوار مبعدل %4.59، مما ي�سري اإىل اأنَّ زيادة 

دول  مع  لل�سودان  اخلارجية  التجارة  لتنمية  الرئي�سية  العوامل  من  الإنتاج 

اجلوار. 

•اأما تاأثري امل�سافة بني ال�سودان ودول اجلوار فقد كان كما هو متوقع   

�سلبيًا، حيث  توؤدي زيادة امل�سافة بنحو %1 اإىل انخفا�س التجارة بني ال�سودان 

اأهمية تطوير جتارة احلدود  اإىل  %1.06. وي�سري ذلك  ودول اجلوار مبعدل 

بني ال�سودان والدول املجاورة مثل ت�ساد من ناحية، واإىل اأهمية تطوير  البنيات  

التحتية وبخا�سة  �سبكات  الطرقالربية لنقل ال�سلع وزيادة تدفقات التجارة بني 

ال�سودان ودول اجلوار. 

•تبني اأنه بزيادة م�ساهمة التجارة يف الناجت املحلي الإجمايل لدول اجلوار   

بحوايل %1 توؤدي اإىل زيادة التجارة بني ال�سودان ودول اجلوار مبعدل بلغ 

نحو 2.21%. 

ا حالة وجود لغة م�سرتكة واتفاقات تف�سيلية بني ال�سودان ودول  •اأمَّ  

ا ي�سري لأهمية زيادة  اجلوار فقد كان تاأثريها اإيجابي على  التبادل التجاري، مِمَّ

التبادل التجاري مع م�رص وليبيا وت�ساد واعتبار تلك الدول ذات اأولوية خا�سة 

بالن�سبة لل�سودان لوجود مقومات اأف�سل ميكن لل�سودان ال�ستفادة منها ويوؤكد 

على ذلك النتائج التي ت�سري لأهمية دولة مثل م�رص بالن�سبة للتجارة اخلارجية 

ال�سودانية.
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لإقامة منطقة جتارة تف�شيلية بني  الآثار املتوقعة  اأهم   5-3
ال�شودان وت�شاد: 

اإىل  التجاريني  ال�رصكاء  التجارية مع  املفاو�سات  الدخول يف  عند  الدول  تهدف 

احلد من معوقات  التجارة بني ال�رصكاء، والتعامل مع التحديات التي تواجه 

باللوجي�ستيات  املرتبطة  التحديات  خا�سة  واخلدمات  لل�سلع  التجاري  التبادل 

وغريها(.  والت�سالت  والنقل  التمويل  عمليات  )مثل  الت�سويقية  واخلدمات 

وزيادة  الدول  بني  البينية  التجارة  اأنَّ  منو  اخلارجية  التجارة  اأدبيات  ُد  وتوؤكِّ

حجم التدفقات التجارية يتنا�سب طرديًا مع التفاقات التجارية امل�سرتكةمقارنة 

مباي�ستطيعاأنيحققهاقت�سادكلدولةمنفردًا. ويتم يف الفقرات  التالية  اإلقاء ال�سوء 

على الآثار املتوقعة م�ستقباًل لإقامة منطقة جتارة تف�سيلية، والتفاقات املوقعة 

بني ال�سودان وت�ساد والتي �سملت جمالت وقطاعات خمتلفة مقرتحة للتعاون 

بني الطرفني، مثل: متهيد الطرق الربية، واإن�ساء خطوط �سكك حديدية وذلك يف 

املناطق احلدودية بني الطرفني، و�سيانة اأ�ساطيل النقل.  

3-5-1 مفهوم منطقة التجارة التف�شيلية:
منطقة التجارة التف�سيلية هي منطقة تهدف لإنعا�س التبادل التجاري بني الدول 

ويف  الوطنية.  واملنتجات  الب�سائع  تبادل  بحرية  يتعلق  فيما  خا�سة  الأع�ساء 

منطقة التجارة احلرة يتم تبادل ال�سلع املنتجة من الدولتني وامل�ستوفية ل�رصوط 

)يتم  ة  فَّ�سرَ خُمرَ جمركية  تعريفة  وفق  الطرفني  بني  عليها  املتفق  املن�ساأ  وقواعد 

احتفاظ  مع  الطرفني(  عليها بني  متفق  ن�سبب حمددة وقوائم  التخفي�س وفق 

ة من الدول  درَ كل دولة بتعريفتها اجلمركية العاملة لتطبيقها على ال�سلع املُ�سترَوررَ

الأخرى.

التعريفة  مع  التعامل  بكيفية  املتعلقة  الأ�س�س  على  الطرفني  بني  التفاق  ويتم 

اجلمركية التي يتم تطبيقها على ال�سلع املتبادلة بني الطرفني، من حيث املعاملة 
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ُق عليها، كذلك و�سع  فرَ ُيتَّ التي  التعريفة  اجلمركية والن�سب املخف�سة يف جدول 

الأ�س�س املتعلقة بقواعد املن�ساأ ون�سب املكون املحلي لل�سلع املتبادلة بني الطرفني.

دُّ مثل تلك التفاقيات مهمة بالن�سبة للدول النامية )ومنها ال�سودان وت�ساد(  وُتعرَ

حيث ت�ساهم يف زيادة فر�س منو الإنتاج والت�سنيع املحلي وزيادة ال�سادرات 

وزيادة العائدات املتحققة من �سال�سل القيمة امل�سافة.

3-5-2 عوامل النجاح التي تعزز وجود اآثار ايجابية لإقامة منطقة 
جتارة تف�شيلية بني ال�شودان وت�شاد:

�ِس وجود اآثار ايجابية لإقامة منطقة  هناك العديد من العوامل التي  تعزز من ُفررَ

يف  احل�رص  ل  املثال  �سبيل  على  ومنها  وت�ساد،  ال�سودان  بني  تف�سيلية  جتارة 

الآتي: 

•ارتباط البلدين بعالقات اقت�سادية واإ�سرتاتيجية، والتداخل ال�سيا�سي   

والجتماعي، وتوفر الإرادة ال�سيا�سية.

التف�سيلية  التجارة  اتفاقيات  جمال  يف  لل�سودان  الرتاكمية  •اخلربة   

ومثال ذلك التبادل التجاري بني ال�سودان واإثيوبيا. 

البلدين والذي  التجارية بني  العالقات  لتطوير  �سيا�سية  اإرادة  •وجود   

الذي  2017م   ل�سنة  بالرقم )399(  الوزراء  اإ�سدار قرار جمل�س  ُل يف  ترَمثَّ يرَ

يق�سي بو�سع اتفاقية للتجارة التف�سيلية بني البلدين.  

3-5-3 اأهداف التفاقية املتوقعة:
َّ تقدمي مقرتح اإن�ساء منطقة التجارة التف�سيلية بني البلدين والذي �سبق اأن متت  مترَ

املوافقة عليه يف  اجتماعات روؤ�ساء الدول الثالث ) ال�سودان – ت�ساد – اإفريقيا 

الو�سطي( يف نيال عام 2011م والتي ُتعنرَى بتقدمي ت�سهيالت جمركية بتعريفة 

�سفرية لل�سلع ذات املن�ساأ يف اأيٍّ من الدولتني وذلك لتحقيق هدف رئي�سي يتمثَّل 

يف حتقيق طفرة يف التبادل التجاري بني البلدين والتي ميكن اأن حتقق جمموعة 
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من الأهداف الفرعية يتمّثل اأهمها يف الآتي  

•حتقيق التكامل التجاري من خالل التبادل احلر لل�سلع واملنتجات .  

•اإن�ساء املنافذ اجلمركية بني البلدين واإدخال النظم الإلكرتونية لت�سهيل   

وتب�سيط حركة التجارة البينية.

•اإن�ساء �رصكات جتارية وجمال�س رجال الأعمال امل�سرتكة.  

•الهتمام بتجارة اخلدمات كالت�سالت واخلدمات املالية وامل�رصفية.  

وال�سكك  واملوا�سالت  النقل  حركة  واإن�ساء  ال�سادر  خدمات  •توفري   

احلديدية وخطوط النقل اجلوي بني البلدين.

جتارة  منطقة  لإقامة  املتوقعة  امل�شتقبلية  الآثار   4-5-3
تف�شيلية بني ال�شودان وت�شاد: 

امل�ستقبل  يف  الدرا�سة  املتغريات حمل  م�سار  على  ف  التعرُّ يف  التنبوؤ  عملية  تفيد 

ا ي�ساعد يف عمليات التخطيط وجمالت اتخاذ القرار، وبالن�سبة للتنبوؤ بالآثار  مِمَّ

امل�ستقبلية املتوقعة لإقامة منطقة جتارة تف�سيلية بني ال�سودان وت�ساد. وت�سمل 

اآفاق التنبوؤ اآثارًا ميكن التنبوؤ بها ب�سكل كمي وفق نتائج منوذج تدفقات التجارة 

بني ال�سودان وت�ساد )منوذج اجلاذبية( والذي يفيد يف  تقدير التجارة املحتملة 

بني ال�سودان وت�ساد يف ظل اجلهود الرامية لإقامة منطقة للتجارة التف�سيلية 

بني البلدين. كما اأنَّ هناك اآثارًا متوقعة من ال�سعب التنبوؤ بها كميًا خا�سة تلك 

املتعلقة باجلوانب الجتماعية وال�سيا�سية، وهي متثل عوائد غري منظورة لتلك 

ُ تلك العوائد اأكرب بكثري من نظريتها التي ميكن قيا�سها. التفاقية حيث ُتعترَربرَ

َّ حتديد املتغريات القت�سادية املتعلقة بالتبادل التجاري بني ال�سودان   ولقد مترَ

وت�ساد التي ميكن قيا�سها كميًا وفق قيود نتائج منوذج اجلاذبية )امل�ستخدم يف 

تقدير حجم التدفقات التجارية املتوقعة بني البلدين( يف متغريين اأ�سا�سيني وهما 

م�ساهمة التجارة اخلارجية يف الناجت املحلي الإجمايل لدولتي ال�سودان وت�ساد 
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وت�ساد  ال�سودان  بني  املتوقع  اخلارجية  التجارة  حجم  وكذلك  اأول،  كمتغري 

"الو�سط املتحرك  الذاتي  كمتغري ثاٍن، وذلك من خالل منوذج تكامل النحدار 

 Autoregressive Integrated Moving Average       الديناميكي

ُل غالبًا يف  ُمن اأهم  طرق التنبوؤ الكمية التي ُت�سترَعمرَ ARIMA((  الذي ُيعترَربرَ
ب�سورة  اخلارجية  التجارة  ودرا�سات  عامة،  ب�سورة  القت�سادية  الدرا�سات 

اتفاقات جتارية م�ستقبلية بني جمموعة  خا�سة، والأكرث فائدة يف حالة وجود 

من الأطراف، حيث يتميز هذا النموذج بكونه يجمع بني اأكرث من طريقة للتنبوؤ 

AR(:  autoregressive ، ومنوذج  املتو�سط  )منوذج النحدار الذاتي( 

املحرك Moving average : MA((، وتتمّثل ال�سيغة العامة امل�ستخدمة 

يف منوذج التنبوؤ يف الآتي:

رُبY  عن املتغري حمل الدرا�سة وهو م�ساهمة  t  عن الزمن، بينما ُتعرَ ُ ربِّ حيث ُتعرَ

التجارة يف حجم الناجت املحلي لكل من دولتي ال�سودان وت�ساد، يف حالة املتغري 

الأول، اأو حجم التجارة اخلارجية بني ال�سودان وت�ساد يف حالة املتغري الثاين.

الناجت  يف  التجارة  م�شاهمة  على  املتوقع  الأثر   1-4-5-3
املحلي الإجمايل لل�شودان وت�شاد : 

دُّ قطاع التجارة اخلارجية يف ال�سودان وت�ساد من القطاعات احليوية والهامة  ُيعرَ

متو�سط  اأنَّ   )30( �سكل  من  يتبني  حيث  الوطني  القت�ساد  يف  دور  لها  التي 

%23.4، بينما كانت  م�ساهمة التجارة يف الناجت املحلي لل�سودان بلغ حوايل 

م�ساهمة التجارة اخلارجية لدولة ت�ساد اأكرب حيث �ساهمت بحوايل 56.5% 

وذلك كمتو�سط للفرتة 2008-2017م.
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َّ عر�سة يف نتائج منوذج اجلاذبية لتقدير تدفقات التجارة بني  ومن خالل ما مترَ

ال�سودان ودولة ت�ساد كانت هناك عالقة طردية بني م�ساهمة التجارة اخلارجية يف 

الناجت املحلي الإجمايل لكل من ال�سودان وت�ساد وحجم التبادل التجاري بينهما.  

اأن تتحقق من  التي ميكن  بالآثار  التوقع  لنتائج منوذج اجلاذبية ميكن  ووفقًا 

وجود منطقة جتارة تف�سيلية حرة بني ال�سودان وت�ساد على م�ساهمة التجارة 

اخلارجية يف الناجت املحلي الإجمايل )يف ظل قيود منوذج اجلاذبية(  وذلك على 

النحو التايل:

بن�شبة  املتوقعة  امل�شتقبلية  بالقيم  التنبوؤ   1-1-4-5-3
م�شاهمة التجارة يف الناجت املحلي لل�شودان:

يت�سح من جدول )39( اأنَّ ن�سبة م�ساهمة التجارة يف الناجت املحلي لل�سودان 

خالل الفرتة )2018-2022( من املتوقع اأن ت�سل اإىل حوايل %7.59يف 

حالة عدم اإقامة منطقة جتارة تف�سيلية بني ال�سودان وت�ساد وا�ستمرار الظروف 

اإىل   7.59% بني  الن�سبة  ترتاوح  اأن  املتوقع  من  بينما  البلدين،  بني  احلالية 
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منطقة  اإقامة  حال  يف   2022-2018 للفرتة  كمتو�سط   21.8% حوايل  

اإقامة منطقة  املتوقع من  العائد  اأنَّ  اأي  ال�سودان وت�ساد،  تف�سيلية بني  جتارة 

التجارة  م�ساهمة  زيادة  يف  ي�ساهم  قد  وت�ساد  ال�سودان  بني  تف�سيلية  جتارة 

اخلارجية يف الناجت املحلي الإجمايل لل�سودان بحوايل %14.3، وهو ما يعك�س 

بني  اإقامتها  املزمع  التف�سيلية  التجارية  املنطقة  لتلك  املتوقع  الإيجابي  الأثر 

ال�سودان وت�ساد. 
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 Autoregressive Integrated "امل�سدر:نتائج التنبوؤ با�ستخدام منوذج تكامل النحدار الذاتي "الو�سط املتحرك الديناميكي

"Moving Average

بن�شبة  املتوقعة  امل�شتقبلية  بالقيم  التنبوؤ   2-1-4-5-3
م�شاهمة التجارة يف الناجت املحلي لت�شاد:

لت�ساد  املحلي  الناجت  يف  التجارة  م�ساهمة  ن�سبة  اأنَّ   )40( اجلدول  من  يت�سح 

خالل الفرتة )2018-2022( من املتوقع اأن ت�سل حلوايل 51.09 يف حالة 

الظروف  وا�ستمرار  وت�ساد  ال�سودان  بني  تف�سيلية  جتارة  منطقة  اإقامة  عدم 

احلالية بني البلدين، بينما من املتوقع اأن ترتاوح بني %51.09 اإىل 69.3% 

تف�سيلية بني  اإقامة منطقة جتارة  2018-2022 يف حالة  للفرتة  كمتو�سط 

تف�سيلية  جتارة  منطقة  اإقامة  من  املتوقع  العائد  اأنَّ  اأي  وت�ساد،  ال�سودان 

التجارة  املتعلقة مب�ساهمة  التنبوؤات  زيادة  يف  ي�ساهم  قد  وت�ساد  ال�سودان  بني 

ما  وهو   ،18.2% بحوايل  ت�ساد  لدولة  الإجمايل  املحلي  الناجت  يف  اخلارجية 

يعك�س الأثر الإيجابي املتوقع لتلك املنطقة التجارية التف�سيلية املزمع اإقامتها 

بني ال�سودان وت�ساد.
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"Moving Average
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3-5-4-2 الأثر املتوقع على حجم التبادل التجاري بني ال�شودان 
وت�شاد: 

ومن خالل بيانات جدول )41( يت�سح اأنَّ متو�سط اإجمايل التجارة بني ال�سودان 

منطقة  اإقامة  عدم  حال  يف  دولر  األف  حلوايل834  ي�سل  اأن  املتوقع  من  وت�ساد 

جتارة تف�سيلية مع ت�ساد وثبات الظروف احلالية كمتو�سط خالل الفرتة )2018-

2022(، يف حني من املتوقع اأن ت�ساهم اإقامة منطقة جتارة تف�سيلية مع ت�ساد يف 
اأن ترتاوح التوقعات ب�سان حجم التجارة بني البلدين بني 0.83 مليون دولراإىل 

حوايل  1.1 مليون دولر كمتو�سط لنف�س الفرتة.

كما اأنه من املالحظ وفق التنبوؤ ب�ساأن اإقامة منطقة جتارة تف�سيلية بني ال�سودان وت�ساد 

اأنَّ النتائج اليجابية امللمو�سة على حجم تدفقات التجارة بني البلدين لن تظهر ب�سكل 

�رصيع يف الأعوام الأوىل من توقيع التفاق التجاري التف�سيلي بني البلدين واإمنا حتتاج 

حلوايل عامني ليكون هناك اأثر اإيجابي وملمو�س على حجم التجارة بني ال�سودان وت�ساد.
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امل�سدر:نتائج التنبوؤ با�ستخدام منوذج تكامل النحدار الذاتي "الو�سط املتحرك الديناميكي"

Autoregressive Integrated Moving Average"

ال�شودان  بني  للتجارة  التحتية  البنية  على  املتوقع  الأثر   3-4-5-3
وت�شاد:

•اإنَّ اإن�ساء منطقة للتجارة التف�سيلية بني ال�سودان وت�ساد ي�ساهم يف الت�رصيع   

باإن�ساء املنطقة احلرة مبدينة اجلنينة ال�سودانية والتي �سدر قرار جمل�س الوزراء رقم 

)102( ل�سنة 2016م باإن�سائها وبرعاية املجل�س الأعلى لال�ستثمار يف ال�سودان، والتي 

تبعد عن احلدود الت�سادية )3( كلم تقريبًا.

حتقيق  يف  ي�ساهم  وت�ساد  ال�سودان  بني  التف�سيلية  للتجارة  منطقة  اإن�ساء  •اإنَّ   

كالت�سالت واخلدمات  كالنقل وجتارة اخلدمات  بها  املرتبطة  العمل  رواج يف جمالت 

ا يدعم وجود بيئة منا�سبة لزيادة التدفقات التجارية بني البلدين.  املالية وامل�رصفية، مِمَّ

ال�سودان وت�ساد ي�ساهم يف حت�سني  التف�سيلية بني  للتجارة  اإن�ساء منطقة  •اإنَّ   

كفاءة وزيادة عدد املنافذ اجلمركية بني البلدين وذلك من خالل اإدخال النظم الإلكرتونية 

لت�سهيل وتب�سيط حركة التجارة البينية.
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توفري  يف  ي�ساهم  وت�ساد  ال�سودان  بني  التف�سيلية  للتجارة  منطقة  اإن�ساء  •اإّن رَ  

النقل  وخطوط  احلديدية  وال�سكك  واملوا�سالت  النقل  حركة  واإن�ساء  ال�سادر  خدمات 

اجلوي بني البلدين.

3-5-4-4 الآثار القت�شادية املتوقعة يف ال�شودان وت�شاد: 
•اإنَّ زيادة تدفقات التجارة اخلارجية وعمليات التبادل التجاري خا�سة يف ظل   

زيادة  يف  ي�ساهم  امل�سافة  القيمة  �سال�سل  عائدات  وزيادة  املن�ساأ  لرتاكم  مميزات  وجود 

مَّ ال�ستغالل الأمثل  �ِس حتقيق تكامل اقت�سادي يف املناطق احلدودية للدولتني، ومن ثرَ ُفررَ

للموارد القت�سادية املتاحة.

زيادة  يف  ي�ساهم  وت�ساد  ال�سودان  بني  التف�سيلية  للتجارة  منطقة  اإن�ساء  •اإنَّ   

رجال  واإن�ساء �رصكات جتارية وجمال�س  والأجنبية،  املحلية  ال�ستثمارات  فر�س جذب 

الأعمال امل�سرتكة.

3-5-4-5 الآثار الجتماعية املتوقعة على ال�شودان وت�شاد:
 ُ دِّ ذاته ل ُيعترَربرَ •اإنَّ وجود اتفاقات للتجارة التف�سيلية بني ال�سودان وت�ساد يف حرَ  

اإنَّ مثل  امل�ساحبة حيث  الأخرى  املميزات  العديد من  لتحقيق  ُ و�سيلة  ُيعترَربرَ واإمنا  هدفًا 

تلك التفاقات وحدها ل تكفي لتحقيق تنمية م�ستدامة حقيقية واإمنا الآثار املرتتبة عليها 

دِّ من البطالة واإن�ساء الطرق وحت�سني  من تنمية م�ستدامة متمثلة يف ت�سغيل ال�سباب واحلرَ

البنية التحتية لها وحتقيق رواج اقت�سادي نتيجة زيادة تبادل ال�سلع واخلدمات وزيادة 

الطلب على اخلدمات امل�ساحبة لعملية التبادل التجاري.

والرواج  واخلدمات  ال�سلع  من  احلدودية  القبائل  احتياجات  توفري  •اإنَّ   

التجاري  التبادل  وعمليات  اخلارجية  التجارة  تدفقات  لزيادة  امل�ساحب  القت�سادي 

ي�ساهم يف متطلبات احلياة الكرمية  لتلك القبائل، مبا يدفع ب�سكل مبا�رص وغري مبا�رص اإىل 

التعاي�س ال�سلمي وال�ستقرار.
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3-5-4-6 الآثار على الو�شع ال�شيا�شي والأمني يف املناطق احلدودية 
بني ال�شودان وت�شاد: 

يف  ي�ساهم  التجاري  التبادل  وعمليات  اخلارجية  التجارة  تدفقات  زيادة  •اإنَّ   

ال�سيطرة علي عمليات النهب والتهريب والت�سلل عرب احلدود، ومكافحة اجلرائم املنظمة 

والعابرة للحدود، مبا يدعم املوقف الأمني وال�سيا�سي للدولتني. 

يف  اإمكانياتهم  من  وال�ستفادة  والنازحني  لالجئني  الطوعية  العودة  •ت�سجيع   

الجتار  وممار�سة  ال�ستغالل  من  وحمايتهم  ال�سغرية  امل�رصوعات  عرب  الإنتاج  زيادة 

بالب�رص.

•اإن زيادة تدفقات التجارة اخلارجية وعمليات التبادل التجاري خا�سة يف ظل   

وجود مميزات لرتاكم املن�ساأ وزيادة عائدات �سال�سل القيمة امل�سافة ي�ساهم يف حتقيق 

للموارد  الأمثل  ال�ستغالل  مَّ  ثرَ ومن  للدولتني،  احلدودية  املناطق  يف  اقت�سادي  تكامل 

القت�سادية املتاحة.
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تو�سيات الدرا�سة: 

اأف�ست نتائج حتليل مناذج اجلاذبية،  والنحدار،  والتحليل الو�سفي لواقع 

التبادل التجاري بني الدولتني اإىل نتائج هامة ميكن اإيجازها فيما يلي:

التبادل  وتقنني  لتطوير  اقت�سادية  و�رصورة  �سيا�سية  واإرادة   رغبة  •هناك   

التجاري بني الدولتني.

•هناك ندرة و�سعوبة يف ر�سد بيانات واإح�ساءات حجم التبادل التجاري الفعلي   

بني الدولتني  ن�سبة لطبيعة التجارة احلدودية احلالية وما تت�سمنه من جتارة التهريب 

موؤ�س�سات  قبل  من  ر�سدها  يتم  دومنا  املتبادلة  ال�سلع  وتنوع  واملنافذ  امل�سالك  وتعدد 

اجلمارك اآو التجارة يف البلدين. 

•الإ�سارة ال�سمنية  للنتائج املعنوية والتنا�سب الطردي لأعداد ال�سكان والنتاج   

املحلي الإجمايل يف الدولتني مع حجم التبادل التجاري لل�سلع الواعدة هي اأنَّ هناك طلبًا 

ات  درَ دِّ حُمرَ كافة  تذليل  يف  الدولتني  بني  التعاون  اإىل �رصورة  يدعو  ال�سلع  تلك  على  فعاًل 

التبادل التجاري بينهما، والعمل على ر�سد وت�سجيل حركة التبادل التجاري عن طريق 

تفعيل التفاقيات التجارية وبخا�سة منطقة التجارة التف�سيلية، بجانب النظر يف اإقامة 

مناطق اقت�سادية خا�سة يف اإطارها ت�ساعد على ال�ستثمارات امل�سرتكة واإ�سافة القيمة 

اإىل  هذا  التجاري.  التبادل  حركة  ر�سد  من  التمكني  اإىل  بالإ�سافة  التهريب  من  واحلد 

اخلدماتلجذبوتي�سريال�ستثمارالأجنبي،و ال�سناعيةوتقدمي  البنيةالتحتية  تطوير  جانب 

هنحوالت�سديروتوليد  العاملية،وتعزيزالنمواملوجَّ �سال�ساللقيمة  املحليةيف  دجمال�رصكات 

فر�س العمل.

بني  للم�سافة  العك�سي  والتنا�سب  املعنوية  للنتائج  ال�سمنية  الإ�سارة  ا  •اأمَّ  

ال�سودان ودول اجلوار وبخا�سة ت�ساد هي �رصورة تطوير البنيات اللوج�ستية التجارية 

من ناحية، وتعزيز جتارة احلدود بني الدولتني. 
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وعليه ميكن اإيجاز التو�شيات التالية:    

•العمل على احلد من ا�ستمرار العجز للميزان التجاري يف ال�سودان من خالل   

ة ذات القيمة امل�سافة العالية. نَّعرَ زيادة الإنتاج وزيادة �سادرات ال�سلع املُ�سرَ

جانب  خالل  من  اخلارجي  العامل  على  ال�سودان  انفتاح  زيادة  على  •العمل   

ال�سودانية،  لل�سادرات  واجلغرايف  ال�سلعي  الهيكل  تنويع  طريق  عن  وذلك  ال�سادرات 

والبحث عن اأ�سواق واعدة جديدة ومن اأهمها اأ�سواق دول اجلوار. 

•تفعيل ال�سيا�سات والآليات التي ت�سمن تنمية التجارة اخلارجية لل�سودان مع   

دول اجلوار التي تقل التجارة اخلارجية معها مثل اإفريقيا والو�سطى وت�ساد وذلك من 

مالئمة  حتتية  وبنية  اخلارجية  للتجارة  مالئمة  بيئة  وتوفري  التجارية  التفاقات  خالل 

ة، واإجراء مزيد من درا�سات ال�سوق يف تلك الدول لتحديد  درَ ة واملُ�سترَوررَ ررَ دَّ لنقل ال�سلع املُ�سرَ

ال�سلع التي ميكن لل�سودان ت�سديرها.

بالتجارة  اخلا�سة  البيانات  توفر  ت�سمن  اآليات  وجود  على  العمل  •اأهمية   

اخلارجية لل�سودان مع دول اجلوار ومنها على �سبيل املثال ت�سمني بيانات دول اجلوار 

ال�سادر عن بنك  ال�سودانية  للتجارة اخلارجية  �سمن بيانات تقرير املوجز الإح�سائي 

ال�سودان املركزي خا�سة دولة ت�ساد.

•اأهمية قيام ت�ساد بتنويع الهيكل اجلغرايف لوارداتها وعدم العتماد على دولة   

اأو اثنتني فقط من دول اجلوار )الكامريون ونيجرييا( مما ي�ساهم يف احلد من خماطر 

التجارية  التبعية  من  واحلد  املفاجئة   ال�سلبية  والتغريات  العار�س  لالأزمات  التعر�س 

وال�سيا�سية.

•البدء يف التفاو�س بني ال�سودان وت�ساد لإن�ساء منطقة التجارة التف�سيلية بني   

ة وقواعد املن�ساأ املتفق عليها بني الطرفني ت�سمن  فَّ�سرَ البلدين وفق تعريفة جمركية خُمرَ

حتقيق تنمية م�ستدامة حقيقية للمناطق احلدودية يف البلدين، وفق �سوابط حمددة يتم 

و�سعها يف العتبار عند التفاو�س من اأهمها الآتي : 
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•يجب اأن ت�سمل التفاقية جوانب حمددة حول �سيا�سات واآليات ال�ستفادة من   

املنطقة التجارية التف�سيلية يف حتقيق تنمية م�ستدامة للمناطق احلدودية.

•اإنَّ تناول التفاقية جلوانب تتعلق برتاكم املن�ساأ بني البلدين ي�ساهم يف تعزيز   

يف  خا�سة  امل�ستدامة  التنمية  �ِس  ُفررَ زيادة  يف  ي�ساهم  مبا  للنمو  ودفعها  الإنتاج  عمليات 

من  وغريها  البطالة،  من  واحلد  الت�سغيل  معدلت  زيادة  خالل  من  احلدودية  املناطق 

الإيجابيات املرتتبة على زيادة الإنتاج. 

•من الأهمية مبكان اأن تتوفر عدة مقومات يف بنود تلك التفاقية ت�ساعدها على   

التنا�سق والتكامل مع التفاقات التجارية الأخرى التي تربط ال�سودان وت�ساد مع الدول 

الأخرى مثل: دول الكومي�سا، ودول جتمع دول ال�ساحل وال�سحراء، وغريها .

•اأن ل تكون تلك التفاقية جمرد و�سيلة لزيادة التبادل التجاري بني الدولتني   

الدولتني جلميع دول  تنمية �سادرات  �ِس  ُفررَ ال يف تعزيز  فقط واإمنا ت�ساهم وب�سكل فعَّ

العامل، وذلك من خالل البنود املتعلقة برتاكم املن�ساأ، وزيادة فر�س العمل وفق �سال�سل 

القيمة امل�سافة بني البلدين، و�سهولة نفاذ ال�سلع عرب احلدود متهيدًا خلروجها لالأ�سواق 

العاملية مبميزات تناف�سية ت�ساعدها على اخرتاق الأ�سواق.

بني  العبور  احلدود وجتارة  دور جتارة  لزيادة  اإجراءات  من  يلزم  ما  •اتخاذ   

ال�سودان وت�ساد وذلك من خالل تفعيل برتوكول جتارة احلدود بني الدولتني وت�سكيل 

جلنة م�سرتكة للتقييم والتنفيذ واملتابعة.

التجارة بني  عقبات متويل  تذليل  على  بالعمل  البلدين  املركزي يف  البنك  •قيام   

البلدين وزيادة التعاون بني موؤ�س�سات التمويل للبلدين وفتح فروع م�رصفية بالتبادل 

خا�سة يف املناطق احلدودية امل�سرتكة.

•العمل على توفري بنية حتتية منا�سبة للتجارة بني البلدين خا�سة فيما يتعلق   

مع  التعاون  خالل  من  وذلك  اإن�ساوؤها  املزمع  احلديدية  ال�سكك  وخطوط  الربي  بالنقل 

اجلهات املانحة، ومنها ال�سني.
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ال والإيجابي لقوات الأمن امل�سرتكة ملحا�رصة ظاهرة تهريب  •زيادة الدور الفعَّ  

ال�سلع بني البلدين،وتفعيل الربوتوكول املوقع بني الدولتني يف جمال اجلمارك مبا يف ذلك 

مكافحة التهريب.

•العمل على النتهاء من اإن�ساء منطقة اجلنينة احلرة.  

امل�سرتك خا�سة  والتدريب  لنقل اخلربات  الفني بني اجلانبني  التعاون  •زيادة   

للعاملني يف املنافذ اجلمركية وجمال ر�سم ال�سيا�سات التجارية.

ة  ررَ دَّ املُ�سرَ لل�سلع  واجلودة  املوا�سفات  ب�ساأن  اخلربات  تبادل  على  •العمل   

التجارة  اأو  البينية  اخلارجية  التجارة  جمال  يف  للطرفني  النفع  ُق  قِّ ُيحرَ مبا  ة  درَ واملُ�سترَوررَ

اخلارجية مع العامل.

•البدء بحملة توعية للمجتمع يف البلدين باأهمية زيادة التجارة البينية امل�سرتكة يف   

�ِس ال�سالم الجتماعي باملناطق احلدودية، والرتكيز  حماية اقت�ساد الدولتني وتعزيز ُفررَ

على املناطق احلدودية يف تلك احلملة.
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املحلق االح�سائي

جدول )1(امليزان التجاري لل�سودان خالل الفرتة 2007-2017 باآالف دوالر

�س : 5 امل�سدر: بنك ال�سودان املركزي، اإدارة الإح�ساء، املوجز الإح�سائي للتجارة اخلارجية، العدد الرابع لعام 2017، املجلد 54 
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جدول )10(: اأهم االتفاقات التجارية التف�سيلية لدولة ت�ساد
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تابع جدول )10(: اأهم االتفاقات التجارية التف�سيلية لدولة ت�ساد
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جدول )11(: اأهم االتفاقات التجارية لل�سودان
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تابع جدول )11(: اأهم االتفاقات التجارية لل�سودان
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املـــــــراجـــــــــــــــع

 : العربية  باللغة  •مراجع 
 : واأبحاث  درا�سات    1-1

ر�سالة  العاملية،  التجارة  منظمة  قواعد  �سوء  على  الإقليمية  التجارية  التفاقيات  اآمال،  هدى  •بن 
ماج�ستري، جامعة وهران، كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية،2013م 

•د مثني عبد الرازق الدباغ، درا�سة بعنوان اإ�سهام دول اجلوار يف التجارة الدولية، املجلة العلمية ملركز 
الدرا�سات القت�سادية، العدد )6( لعام 2007، كانون الثاين 2007م، جامعة املو�سل، العراق .

معر�س  ال�سادرات(،  تنمية  يف  واأثرها  والتمويل  )التجارة  بعنوان  عمل   ورقة  طالب،  اأبو  العزيز  •عبد 
اخلرطوم الدويل رقم »31«، 2014م.

•عبد الوايل ادم حممد:اجلماعة القت�سادية والنقدية لدول و�سط اأفريقيا ودورها يف التنمية القت�سادية 
يف ت�ساد، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة املاج�ستري يف الدرا�سات الأفريقية )القت�ساد الأفريقي(يف الفرتة 

من: )1994 - 2010م(، مركز البحوث والدرا�سات الأفريقيةـ جامعة اأفريقيا العاملية 2011م.

•حممد حرم حممد بدومي�رصف-عبد العظيم �سليمان املهل درا�سة بعنوان:اأثر جتارة احلدود يف التنمية 
http://repository.  ،2012  2002- من  الفرتة  يف  الأزرق  النيل  بولية  الإقت�سادية 

11455/sustech.edu/handle/123456789
•وزارة التجارة ال�سودانية، ورقة عمل بعنوان:" تطوير العالقات التجارية والقت�سادية بني ال�سودان 

وت�ساد"، موؤمتر تنمية وتطوير احلدود ال�سودانية الت�سادية، 2018م.

وتقارير: وجملدات  كتب    2-1
اأعداد خمتلفة من عام  اإدارة الح�ساء، املوجز الإح�سائي للتجارة اخلارجية،  •بنك ال�سودان املركزي، 

2017م حتى   2007
اأبريل  ال�سوداين،  لالإح�ساء  املركزي  اجلهاز  عن  ال�سادر  اخلارجية  للتجارة  القيا�سية  الأرقام  •تقرير 

.2017
با�ستخدام  البينية  العربية  التجارة  تدفقات  حتليل  بعنوان  درا�سة  )دكتور(  احل�سن  حممد  •عالوي 
والتجارية  القت�سادية  العلوم  كلية  2012م،  ل�سنة  العا�رص  العدد  الباحث،  جملة  اجلاذبية،  منوذج 

وعلوم التي�سري، جامعة قا�سد ميرباح ورقلة – اجلزائر 
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 11 العـدد  الدفــاع  جملة  القاهرة،  الوحدة(  وم�ساعي  ال�ستعمـار  بني  )ت�ساد  فودة،  ر�سا  •حممد 
مار�س- 1987م.

التجاري،    والتبادل  للتعاون  والإمكانات  الآداء  لقيا�س  الدولية  املوؤ�رصات  للتخطيط،  العربي  •املعهد 
2015م.

2003 ظبي،  باأبو  زايد  مركز  الدويل،  التجاري  ال�رصاع  )دكتور(،  على  �سلبي  •مغاوري 
الأفريقية   – امل�رصية  التجارية  العالقات  التجارية،  التفاقات  قطاع  وال�سناعة،  التجارة  •وزارة 

والتكتالت القت�سادية يف القارة الفريقية، جمهورية م�رص العربية 2015م.

•1 مواقع بيانات على �سبكة املعلومات الدولية الإنرتنت:   

•قاعدة بيانات البنك الدويل.  

http://www.trade.gov.sd :املوقع الإلكرتوين لوزارة التجارة ال�سودانية•  

www.trademap.org:موقع بيانات التجارة العاملية•  

•موقع �سندوق النقد الدويل:  

World Trade Statistical Review 2017:موقع منظمة التجارة العاملية•  

•موقع موؤمترالأمماملتحدةللتجارةوالتنمية  )انكتاد(  املوؤ�رصاتوالجتاهاتالرئي�سيةفيالتجارةا  

KEY INDICATORS AND TRENDS(( 2016 لدولية عام

الإجنليزية:  باللغة  •مراجع 
•https://www.gfintegrity.org/wp-content/

uploads/201512//IFF-Update_2015-Final-1.pdf)pa 34- 37( 
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