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 قائمة الجداول والرسوم البیانیة
 22 ھیئة االستثمار اإلثیوبّیة 1  ص الن 

 23 تأسیس مكتب الشراكة المحلیّة في تنزانیا  2النص 
 23 برنامج تطویر الموّرد في رواندا  3نص لا

 27 وحدة رصد وتقییم المناطق االقتصادیة الخاصة في جنوب أفریقیا 4 النص
 
 5 2020-  2015 الناتج المحلي اإلجمالي في الّسودان بین نمو 1 الرسم البیاني 
 5 2020و   2018سعر الصرف وسعر الصرف الموازي بین 2  الرسم البیاني  
 6 تضخم مؤشر أسعار االستھالك  3 الرسم البیاني 
 10 2018 - 1982نسبة القیمة المضافة المئویة بین   4 الرسم البیاني 
 11 2019 - 2000المیزان التجاري في الّسودان (بالدوالر) بین   5 الرسم البیاني 
 11 اتجاھات التجارة الزراعیة في الّسودان (ملیار دوالر)  6 الرسم البیاني 
 12 ) 2018واردات السودان حسب الفئة ونسبتھا المئویة من اإلجمالي ( 7 الرسم البیاني 
 13 2018-1994تدفقات واردات الّسودان بالدوالر االمیركي  8 الرسم البیاني 
 14 2019-2000 صادرات الّسلع والخدمات ونسبتھا من الناتج المحلي اإلجمالي   9 الرسم البیاني 
 15 2019صادرات الّسودان لعام   10 الرسم البیاني  
 18 2019و  2012مقارنة تصنیف الّسودان وفق مؤشر سھولة ممارسة أنشطة األعمال  بین عامي  11 الرسم البیاني  
 29 2018 للعام  )لیمین(ا وشركاء الّسودان للتصدیر  )یسار ( شركاء الّسودان لالستیراد 12 الرسم البیاني  
 

 8 تكالیف والوقت المستغرق إلجراءات االستیراد والتصدیر  1 الجدول  
 12 حصة المنتجات من إجمالي االستھالك المنزلي  2 الجدول  
 16 توسیع وتنویع الصادرات من خالل الزراعة 3 الجدول  
 .Error! Bookmark not defined تحلیل التكلفة والفائدة للمناطق االقتصادیة الخاصة  4 الجدول  
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 المقدمة 1
 

، لدى الحكومة االنتقالیة بقیادة المدنیین 2020الدول الراعیة لإلرھاب في كانون األّول من العام إلى جانب شطب الّسودان عن قائمة 
فرصة لفرض وتطبیق إصالحات جوھرّیة تأّسس لعالقات اقتصادیة قوّیة التي بدورھا ستعمل على استغالل فرص التجارة  

 واالستثمار لیستفید بذلك الشعب الّسوداني. 
 

عدًدا من اإلصالحات قید التطبیق بما في ذلك تلك الموضوعة من قبل البرنامج الذي یتابعھ خبراء صندوق النقد الدولي  وقد أصبح 
. وتركز مستلزمات ھذا البرنامج الخاص بالّسودان على إرساء االستقرار االقتصادي،  2020والذي تم المصادقة علیھ في أیلول  

، باإلضافة إلى تضمین اإلعانة وإصالحات تتعلّق بسعر الصرف والقطاع المصرفي. واألھم  تحسین مستوى التنافسّیة، تعزیز الحكم
من ذلك، فإّن شطب الّسودان عن قائمة الدول الراعیة لإلرھاب وإتمام برنامج صندوق النقد الدولي بنجاح من شأنھ أن یمّھد لتلقي  

 من خالل مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون (ھیبك). الّسودان دعًما دولیًا أكبر وإمكانّیة تخفیف عبء الدین عنھا
 
وتملك الحكومة االنتقالّیة فرصة لبناء عالقات اقتصادیة، سیاسیّة، ودبلوماسّیة على المستویین اإلقلیمي والعالمي األمر الذي یدعم   

یمكن استغالل فرص التجارة، االستثمار، والتكامل لتعود  نمًوا مستداًما ومتكامًال وتطوًرا على المدى البعید في الّسودان. كذلك، فإّنھ 
بذلك الفائدة على الشعب الّسوداني عبر خلق فرص عمل، زیادة القیمة المضافة المحلیّة، وتنویع اقتصادي أكبر. ومن شأن ذلك أن  

 یؤّدي إلى رفع األجور وجعل اقتصاد الّسودان أكثر قّوة. 
 

دلیل قد یدعم استراتیجّیة الحكومة في المضي بالبلد نحو أجندة تكامٍل اقتصادي تعّزز نمو شامل.   في ھذا التقریر، قمنا باإلضاءة على 
فقد تناولنا دلیًال حول كیفیة تشجیع الحكومة للتجارة، االستثمار، والتكامل على وجھ الخصوص. كما أخذنا بعین االعتبار دور قطاع  

 ھذا التقریر على النقاط التالیة:  المصارف المحلّي في دعم ذلك. وعلیھ، رّكزنا في 
 

 االصالحات الداخلّیة التي یحتاجھا البلد لخلق بیئة عمل مؤاتیة.  1
 األدوات واالعتبارات المتعلّقة بدعم نشاط اقتصادي أوسع.  2
 العالقات الدولّیة والدبلوماسیّة االقتصادّیة.  3
 دور القطاع المالي.  4
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 أعمال مواتیة اإلصالحات الداخلیة لخلق بیئة  2
 

ھناك حاجة إلى مجموعة من اإلصالحات الداخلیة لخلق بیئة أعمال مواتیة في الّسودان، وھو أمر أساسي لجذب االستثمارات  
االستثماریة  . یعد استقرار أساسیات االقتصاد الكلي وتحسین الجاذبیة األجنبیة، ودعم نمو الشركات وزیادة اإلنتاجیة، وتسھیل التجارة 

 .مجالین رئیسیین لإلصالحات الداخلیة  في الّسودان
 

 أساسیات االقتصاد الكلّي  2.1
إّن استقرار أساسیات االقتصاد الكلي حاجة ضروریة لتقلیل مخاطر االستثمار، وبناء الثقة المحلیة والدولیة في بیئة األعمال في  

، وھناك  2018االقتصاد الكلي إلى إثقال كاھل االقتصاد الّسوداني، خاصة منذ أوائل عام الّسودان. أّدت عدة اختالالت على صعید 
حاجة إلى معالجتھا إن كان الّسودان یرغب في إقامة عالقات اقتصادیة منتجة وجذب االستثمارات ودعم نمو الشركات وتحسین  

 التجارة. ترتبط ھذه االختالالت بمؤشرات االقتصاد الكلي التالیة: 
 

یعاني الّسودان من عجز مالي مستمر ومتزاید نتیجة تجاوز اإلنفاق الحكومي لإلیرادات. وصل   - لعجز المالي ا •
عجًزا    2020، فیما عكست میزانیة 1% من الناتج المحلي اإلجمالي11إلى حوالي  2019العجز المالي في عام 

% من الناتج المحلي اإلجمالي، مع تكبد الحكومة تكالیف  19. یمثل اإلنفاق الحكومي حوالي 2ملیار دوالر  1.6قدره 
سواء الدعم الظاھر للوقود والكھرباء والقمح، والدعم الضمني من خالل سعر   -كبیرة من خالل تقدیم اإلعانات  

ض نسبة الضرائب مقارنة بالناتج صرف الدوالر الجمركي المبالغ في قیمتھ. یتفاقم الوضع المالي أكثر بسبب انخفا
 % فقط من الناتج المحلي اإلجمالي في  5.4المحلي اإلجمالي، حیث من المتوقع أن تبلغ اإلیرادات (باستثناء المنح) 

 . 2020عام 
 

  1.5ملیار دوالر مقارنةً بـ  1.9عجًزا قدرة  2019سّجل میزان المدفوعات في عام   –العجز في میزان المدفوعات  •
ملیار دوالر أمریكي في العام السابق. أدى العجز الكبیر في میزان المدفوعات إلى تراجع احتیاطات النقد األجنبي ما  

 .تسبب في نقص متقطع في السلع األساسیة مثل الوقود، والقمح، واألدویة
 

) ومن 1الرسم البیاني (  2018یشھد االقتصاد الّسوداني انكماًشا منذ عام   - نمو سلبي للناتج المحلي اإلجمالي  •
، ویرجع ذلك جزئیًا إلى األزمة االقتصادیة الناجمة عن تفشي وباء  2020% في عام 8.2المتوقع أن ینخفض بنسبة 

% تقریبًا خالل السنوات الخمس الماضیة  62. انخفض نصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 19- كوفید
  .32020دوالًرا أمریكیًا في عام   730إلى  2015دوالًرا أمریكیًا في عام  1.910من 

 :أّدت ھذه االختالالت إلى التحدیات التالیة على صعید االقتصاد الكلي
 

جنیھ سوداني لكل دوالر أمریكي واحد،    55یعتبر سعر الصرف الرسمي، المحدد بـ  – انخفاض سعر الصرف  •
مبالغًا بھ، لذا ُوضع سعر مواز ومتباین عن السعر الرسمي على مدى العامین الماضیین وصل إلى قیمتھ الحالیة التي  

المعامالت  % من 90أن حوالي ). یُعتقد 2الرسم البیاني جنیھ سوداني لكل دوالر أمریكي واحد ( 250تبلغ حوالي 
 . باستخدام سعر الصرف الموازيتتم اآلن 

 
 
 
 
 
 
 

 
 .. قسم العالقات العامة بصندوق النقد الدولي20/83مع السّودان. بیان صحفي رقم   2019تنفیذي لصندوق النقد الدولي یختتم مشاورات المادة الرابعة لعام المجلس ال). 2020النقد الدولي (صندوق  1
 .ملیار دوالر  1.62بعجز متوقع  2020الّسودان یقر میزانیة ) 2019رویترز ( 2
 اإلجمالي للسودان  نمو الناتج المحلي) 2020الدولي ( البنك 3

https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/03/10/pr2083-sudan-imf-executive-board-concludes-2019-article-iv-consultation#:%7E:text=Reflecting%20weak%20competitiveness%2C%20the%20poor,subsidies%20and%20weak%20revenue%20mobilization
https://www.reuters.com/article/sudan-budget-as2-idARAKBN1YX0LB
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=SD


   

 2020 دیسمبر   -برنامج التفاعل المرن ومجلس ھشاشة الدول التابعان للمركز الدولي للنمو        
 

5 

 42020-  2015نمو الناتج المحلي اإلجمالي في الّسودان بین   1الرسم البیاني

 

 

 52020و 2018سعر الصرف وسعر الصرف الموازي بین   2 الرسم البیاني

 
 

حّول الّسودان عجزه المالي إلى نقد، وأّدت طباعة النقود إلى ارتفاع مستویات التضخم.    - 6ارتفاع مستویات التضخم  •
). أدى التضخم  3الرسم البیاني ( 2020% في أكتوبر 230ووصل إلى   2018% منذ عام 60تجاوز معدل التضخم 

المرتفع إلى تآكل القوة الشرائیة للشعب الّسوداني، والحد من قدرتھم على شراء الحاجات األساسیة. فبالتالي، تراجعت  
مستویات المعیشة في الّسودان بشكل ملحوظ في السنوات األخیرة، ویُستدل على ذلك من خالل زیادة عدد األشخاص  

في یولیو  ملیون شخص  9.8ما یقدر بنحو  إلى 2019في عام  ملیون  5.7الذین یحتاجون إلى مساعدات إنسانیة من 
2020 . 

 

 

 
   نمو الناتج المحلي اإلجمالي للسودان) 2020لبنك الدولي (ا 4
 النیلین وموقع  المركزي الّسودانبنك   5
 .للنمو مركز الدوليال). خیارات إصالح سیاسة االقتصاد الكلي للسودان. 2020ك. ( جیفریس، 6

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2015 2016 2017 2018 2019 2020

لي
جما

اإل
ي 

حل
الم

ج 
نات

 ال
مو

ن
(%

)

0

50

100

150

200

250

300
Parallel rate Official 2 per. Mov. Avg. (Parallel rate)

https://cbos.gov.sd/
https://www.alnilin.com/


 6   2020 .دیسمبر –السودان واالقتصاد العالمي: فرص نحو التكامل والنمو الشامل        

  7مؤّشر أسعار اإلستھالك تضخم    3البیاني الرسم 

 

 

یستھان ملیار دوالر أمریكي (یتكون بشكل أساسي من الفوائد على المتأخرات) وھو رقم ال  60یبلغ الدین الخارجي للسودان حوالي 
 .بھ، وال بد من تخفیف العبء عبر مبادرة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون لتخفیضھ والوصول إلى مستوى أكثر استدامة 

 
 في ضوء تحّدیات االقتصاد الكلي، ینقسم اإلصالح في ھذه المجاالت بشكل أساسي إلى فئتین:  

 
 وتشمل اإلصالحات على صعید النفقات واإلیرادات:  -  اإلصالحات المالیة  •

 
o  یمثّل تقلیل النفقات غیر المجدیة، مثل اإلعانات، التحدي األساسي.   - اإلصالحات على صعید النفقات

% من الناتج المحلي اإلجمالي  12الوقود الجزء األكبر من تكالیف الدعم الظاھرة، مع نحو  شّكلت إعانات 
. ینبغي إعادة النظر  2020، ولكن تم إحراز تقدم كبیر مع رفع الدعم عن الوقود في عام 2019في عام 

متمثل بسعر  في الدعم على سلع أخرى مثل الكھرباء، والقمح في السنوات القادمة. یبقى الدعم الضمني ال
الدوالر الجمركي المبالغ بھ أحد المجاالت الرئیسیة لإلصالح. یؤدي تخفیض النفقات عبر الحد من تكالیف  

الدعم إلى خفض الحاجة إلى تحویل العجز إلى نقد عن طریق طباعة النقود، وبالتالي انخفاض معدل  
 التضخم وإبطاء وتیرة انخفاض أھداف التنمیة المستدامة. 

 
o  فقط من الناتج المحلي اإلجمالي  5.4یجمع الّسودان حالیًا حوالي  -ت على صعید اإلیرادات  اإلصالحا %

كضرائب، كما أن زیادة تحصیل اإلیرادات أمر أساسي. یشمل ھذا المجال عدًدا من اإلصالحات منھا  
تحصیل  توسیع القاعدة الضریبیة، وترشید اإلعفاءات الضریبیة الحالیة، وخفض التكالیف اإلداریة ل

اإلیرادات، والحّد من عملیات تعدین الذھب غیر المشروع والتھریب، واالستفادة من تحویالت المغتربین 
في االستثمارات اإلنتاجیة، وتعدیل قیمة الدوالر الجمركي والترتیبات المتعلقة بالتعریفات الجمركیة على  

 نحو یؤدي إلى زیادة اإلیرادات من رسوم الواردات. 
 

ال بد للسودان من توحید سعر الصرف وفقًا لسعر سوق متوازن مّوحد، ما یؤدي إلى تقلیل    – تعدیل سعر الصرف  •
االختالالت في نظام سعر الصرف وخفض الدعم الضمني، وتعزیز القدرة التنافسیة ونمو الصادرات، وتشجیع 

سیقلّل من تكلفة ممارسة األعمال التجاریة في    تحویالت العمالت األجنبیة إلى الّسودان عبر القنوات النظامیة. كما
الّسودان، السیما بالنسبة للشركات المسّجلة في البورصة التي تتداول حالیًا حسب السعر الرسمي. باإلضافة  

إلى ذلك، قد یساھم في الحد من المضاربة وتداول العمالت بین من لدیھم إمكانیة الوصول إلى العمالت  
 

 ) 2020(المكتب المركزي لإلحصاء 7
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تدرس الحكومة الّسودانیة حالیًا نظام سعر الصرف األكثر منطقیة بالنسبة  .مياألجنبیة بالسعر الرس
للسودان، ولكن من المرجح أن ینطوي على تحرك تدریجي إلى نظام معوم، مع شكل من أشكال النظام 

 المؤقت أثناء إجراء الضبط المالي.

 

 ملخصّ 

 :فئتین إلى  الكلّي  االقتصاد   اصالحاتتنقسم 
 

  من فالتقلیل ). الضرائب  جمع(  اإلیرادات   تحصیل وزیادة  اإلنفاق من الحد  عبر  المالّي العجز تخفیض  .1
 . الّسودانّیة العملة  قیمة  انخفاض  ومن  التضخم من الحد إلى  یؤّدي العجز تسییل

 
)  عائم صرف سعر (  عائم حكم  نحو التدریجي االنتقال  تتضّمن قد التي  الصرف بسعر  المتعلّقة  اإلصالحات  .2

 . المالي  النظام تدعیم تطبیق مع

 

 تحسین الجاذبیة االستثماریة  2.2
ملیون نسمة، والسوق المحلي كبیر. وال بّد من اإلشارة إلى سكان   43.8یشّكل الّسودان بیئة خصبة لالستثمار. یبلغ عدد السكان 

ھذه البلدان المجاورة ھي من بین أسرع  ملیون شخص. بعض  250البلدان المجاورة، الذین یبلغ عدد سكانھم اإلجمالي حوالي 
% في عام  5.6% و8.3البلدان نمًوا على مستوى العالم، مثل إثیوبیا ومصر، إذ سجال نمًوا في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

تحاد  على التوالي. یتمتع الّسودان أیًضا بموقع جغرافي جید مع سھولة الوصول إلى شرق وشمال إفریقیا والخلیج واال 2019
عاًما، ما یشیر إلى وجود قوة عاملة شابة   35% من سكان الّسودان عن 65األوروبي. باإلضافة إلى ذلك، تقّل أعمار ما یقرب من 

 .ومتنامیة
 

ھذه الخصائص الطبیعیة تجعل من الّسودان بیئة خصبة للمستثمرین األجانب والمحلیین على حّد سواء. رغم ذلك، فإن تدفقات  
% من الناتج المحلي اإلجمالي لالستثمار األجنبي والمحلي على مدى السنوات الثالث  1.6فضة للغایة، إذ تبلغ حوالي االستثمار منخ

. سیشمل تحسین بیئة  8الماضیة، ویعیقھا ضعف البیئة التمكینیة لألعمال وعدم استقرار االقتصاد الكلي واالضطرابات السیاسیة 
 األعمال في الّسودان ما یلي: 

 
وجود قطاع مصرفي ناجح أمر ال غنى عنھ لجذب االستثمارات وتمكین ممارسة     -  9القطاع المصرفي إصالح  •

   .األعمال التجاریة. تم توضیح اإلصالحات في ھذا المجال في القسم األخیر من البحث
 

عة البنك  الصادر عن مجمو  2020وفقًا لتقریر ممارسة أنشطة األعمال  - خفض تكالیف ممارسة األعمال التجاریة  •
، فإن تكالیف بدء نشاط تجاري في الّسودان ھي أقل من المعدل في أفریقیا جنوب الصحراء، على  2020الدولي لعام 

الرغم من أنھا ال تزال مرتفعة نسبیًا على المستوى العالمي. ومع ذلك، فإن الوقت الذي تستغرقھ اإلجراءات، مثل  
). إن تبسیط اإلجراءات  1الجدول  توسط أفریقیا جنوب الصحراء (االستیراد والتصدیر، أعلى بكثیر مقارنةً بم

ومعالجة العوامل التي تعیق كفاءة األعمال في الّسودان وتحسین الخدمات وتسھیل االستثمار سیكون لھ تأثیر كبیر  
 .على تسھیل األعمال في الّسودان

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .2018-2016متوسط   .العالمیة التنمیة مؤشرات) 2020ولي (الد  البنك 8
 .للنمو مركز الدوليالسبتمبر.   28-26االقتصادي الوطني الوطني المؤتمر لراعیة لإلرھاب. ان قائمة الدول ع رفعھابعد   اإلصالحات المقترحة للسودان). 2020ان، س (لوج  9

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
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 10تكالیف والوقت المستغرق إلجراءات االستیراد والتصدیر     1الجدول
 

 المؤشر  الّسودان  أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى 
 نسبة االمتثال على الحدود  -الوقت المتخذ للتصدیر   ساعة  180 ساعة  97.1

 نسبة االمتثال على الحدود  - تكلفة التصدیر $967 603.1 $
 االمتثال المستندي -المتخذ للتصدیر  الوقت  ساعة  190  ساعة  71.9

 االمتثال المستندي  - تكلفة التصدیر $428 $172.5
 نسبة االمتثال على الحدود  - الوقت المتخذ لالستیراد  ساعة  144  ساعة  126.2

 نسبة االمتثال على الحدود  -تكلفة االستیراد   $1093 $690.6
 االمتثال المستندي - لالستیراد الوقت المتخذ  ساعة  132 ساعة  96.1

 االمتثال المستندي  -تكلفة االستیراد   $420 $287.2
 

o  یلزم الوصول إلى المرافق الموثوقة، بما في ذلك الطاقة والمیاه وإدارة النفایات،   - تحسین توفیر الخدمات
والخدمات اللوجستیة،  بھدف تمكین الشركات من العمل بشكل منتج ومستمر. كما تعد خدمات النقل، 

والبنى التحتیة الفعالة ضروریة ألنشطة الشركات. إّن توفیر الخدمات على نطاق وطني أمر مكلف  
لذا یمكن للسودان تطویر المناطق االقتصادیة الخاصة أو المجمعات   – ویستغرق وقتًا طویًال لتحقیقھ 

لتقدیم المزید من الدعم الفوري لتنمیة   الصناعیة، حیث یمكن تحسین الخدمات في منطقة جغرافیة محّددة،
 القطاع الخاص (اّطلعوا على مزید من المعلومات بھذا الخصوص أدناه). 

 
o  تعتبر قوانین وسیاسات االستثمار الشفافة والتي یمكن التنبؤ بھا ضروریة لجذب   -تمكین تیسیر االستثمار

مستثمرین األجانب الحصول على المعلومات  االستثمار. تسھل األطر التنظیمیة الراسخة لالستثمار على ال
الالزمة وإنشاء األعمال التجاریة. تشمل المیزات عملیات فعالة لتسجیل الممتلكات وتأمین التراخیص  

المطلوبة، فضًال عن القدرات القضائیة، واإلداریة إلنفاذ العقود وضمان حمایة حقوق الملكیة. یجب على  
على مراقبة وتطبیق االمتثال للقوانین واألنظمة، باإلضافة إلى    السلطات التنظیمیة أن تكون قادرة

 الشھادات والمعاییر. 
 

تعد إزالة اختالالت السوق ووقف الفساد أمًرا ضروریًا لجذب االستثمار المحلي واألجنبي. یجب   - تحقیق تكافؤ الفرص  •
انب، ویجب وقف الممارسات التي تؤدي إلى  تطبیق األنظمة والقوانین بالتساوي على جمیع المستثمرین، المحلیین واألج

عدم المساواة في المعاملة، مثل المنح االنتقائي لإلعفاءات الضریبیة، أو على األقل استخدامھا عند استیفاء معاییر شفافة  
 معینة. المنافسة العادلة أمر جوھري لجذب لشركات إلى السوق الّسوداني. 

 
مع دخول الشركات الجدیدة إلى السوق الّسودانیة، ستزداد المنافسة وستحتاج الشركات الّسودانیة   - دعم القدرات المحلیة  •

إلى رفع قدراتھا وإنتاجیتھا لتتمّكن من المنافسة بصورة فعلیة. تعد الشراكات بین المستثمرین األجانب والشركات المحلیة  
التكنولوجیا والحصول على المعرفة الفنیة واإلداریة، وینبغي تشجیعھا حیثما أمكن ذلك.  طریقًا فعّاًال لتمكین رفع مستوى 

وقد ثبت أن المھارات اإلداریة مھمة بشكل خاص لدفع نمو الشركات وإنتاجیتھا، كما أن یوفّر التعلم من البلدان األخرى،  
 .عبر إعارة الموظفین على سبیل المثال، مكاسب كبیرة

%  4% من المواطنین على الشھادة الثانویة و15لتحق نصف سكان الّسودان فقط بالمدارس الرسمیة، بینما حصل ، ا2015منذ عام 
على شھادات أعلى، ما یشیر إلى وجود حاجة ملحة لالستثمار في تأھیل مھارات القوى العاملة في الّسودان، من خالل تحسین التعلیم  

 دریبات المھنیة وغیرھا من المھارات لمتطلبات وفرص سوق العمل. االبتدائي والثانوي والتأكد من مالئمة الت 

 

 

 

 

 
 2020 الّسودان تقریر ممارسة أنشطة األعمال حول   .) 2020بنك الدولي ( 10

https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/sudan/SDN.pdf
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/s/sudan/SDN.pdf
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 ملخصّ 

 : االستثمارات  جذب  عملیّة بتحسینتتضّمن االصالحات المتعلّقة  
 

  القسم راجع( الدولیّة بالمعاییر الّسودان وقوانین أنظمة التزام  خالل من المصرفي القطاع إصالح .1
 ).األخیر

 
 وتسھیل الخدمات، توفیر عملیّة تحسین االجراءات، تسھیل خالل من أعمال إنشاء تكلفة تخفیض .2

 . باستثمارات القیام
 

 األنظمة وتطبیق الفساد،  من الحد العمل، سوق تشّوھات من التخلّص عبر الفرص تكافؤ ضمان .3
 . بالتعادل المستثمرین  جمیع على والقوانین

 
 تطویر عبر تنافسیّتھا  ومستوى إنتاجیّتھا زیادة من الّسودانیّة الشركات لتمكین المحلیّة القدرات رفع .4

 ومن. أجنبیّة شركات مع شراكات ذلك في بما وإداریّة، فنیّة معارفوتحصیل  التكنولوجیّة أدواتھا
  في  العاملة القوى مھارات تطویر أجل من المتغیّرة العمل سوق وفرص متطلبات تلبیة الضروري

 . الّسودان
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 األدوات واالعتبارات المتعلقة بدعم النشاط االقتصادي 3
 

% من الناتج المحلي اإلجمالي. فبالرغم من  70یسیطر على اقتصاد الّسودان قطاعا الخدمات والزراعة اللذین یشكالن أكثر من 
،  2015یشتھم. وفي العام % من السّكان على ھذا القطاع في مع80معاناة قطاع الزراعة من مستوى إنتاجّیة ضئیل، یعتمد حوالي 

% من أراضي الّسودان صالحة لالستثمار الزراعي. ومن ضمن ھذه المساحة، كان یتم استخدام ثلثھا األمر الذي  30كانت حوالي 
. ومن شأن االستثمار في القطاع الزراعي خلق فرص عمل  11یظھر ثغرة تقّدم العدید من فرص االستثمار المھّمة في القطاع الخاص 

 فاق لنشاطات الصناعة التحویلیة الزراعیة بشكل أكثر.  وفتح آ
 

وكانت قیمة التصنیع المضافة قد بقیت راكدة لعقود وتظھر بأداء ضعیف مقارنةً مع أقرانھا المحلیین. إضافةً إلى ذلك، ساھم ازدھار  
فز العاّمة الستثمار ودعم صناعة متنّوعة.  قطاع النفط في األلفیّات في جعل أداء القطاعات غیر النفطّیة أسوأ عبر التقلیل من الحوا 

وبھدف إحیاء االقتصاد غیر النفطي وزیادة التنّوع االقتصادي، ینبغي أن تعالج اإلصالحات قدرات الشركات المحلّیة الضعیفة  
ثمارات، األمر  لتعزیز التصنیع المحلّي. ومن شأن ذلك أن یقلّل من االعتماد على الواردات، تحسین أداء الصادرات، وجذب االست 

 الذي سنتناولھ في األقسام التالیة. 
 

  1982- 2018نسبة القیمة المضافة المئویة بین   4الرسم البیاني

 
 

 فرص الّسوق المحلیّة  3.1
یقّدم نظریًا قدرة جوھرّیة لسوق  ملیون نسمة، والذي  42.8تمتلك سوق الّسودان المحلّیة عدًدا كبیًرا من السّكان الذي یبلغ حوالي 

 $. 590مستھلكین كبیر للبضائع المصنّعة محلیّا. إّال أّن القدرة الشرائیة منخفضة نظًرا ألّن متوسط الدخل القومي للفرد یعادل 
 

ّرة، سیاسات سعر  حالیًا، ال یتم العمل على تعزیز قدرات االنتاج المحلّیة بسبب مجموعة من الظروف في االقتصاد الكلّي غیر المستق
الصرف غیر المشّجعة، غیاب التبادل األجنبي، قدرات صناعّیة وتكنولوجّیة ضعیفة، وبنى تحتّیة ضعیفة. وقد ساھمت ھذه العوامل  

في إضعاف القدرة التنافسّیة لإلنتاج المحلّي وعوًضا عن ذلك شّجعت االعتماد على الواردات األجنبّیة. ونتیجةً لذلك، ال یزال  
الرسم  اد على الواردات، وخصوًصا على المنتجات الزراعّیة والمواد الغذائّیة، في ارتفاع، مساھًما في زیادة العجز التجاري ( االعتم

 .). كما أّن ركود الصادرات كان من العوامل التي ساھمت في زیادة العجز التجاري والرسم  5 البیاني .(
 
 
 
 
 
 

 
 ntial for Diversified Development.Sudan Country Economic Memorandum. Realizing the Pote  )2020( الدوليوعة البنك مجم  11

http://documents1.worldbank.org/curated/en/771411474649783837/pdf/103352-REVISED-SudanCountryEconomicMemorandumRealizingthePotentialforDiversifiedDevelopmentTheWorldBankWashingtonDC.pdf
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  2000- 122019المیزان التجاري في الّسودان (بالدوالر) بین   5الرسم البیاني 

 

 

 

 13اتجاھات التجارة الزراعیة في الّسودان (ملیار دوالر)  6الرسم البیاني

 
 

% من  53اإلنتاج المحلّي، إذ إّن حوالي تسلّط أنماط االستھالك الضوء على إمكانّیة خدمة السوق المحلّیة بشكل أفضل عبر 
. باإلضافة إلى ذلك،  14) وھي جمیعھا مواد یمكن إنتاجھا محلی�ا2 الجدول االستھالك المنزلي یصّب في الطعام، الشراب والتبغ ( 

الھادفة وتقدیم الحوافز  یظھر تصنیف الواردات أصناف من المنتجات التي یمكن إنتاجھا في االقتصاد المحلّي عبر سیاسات التصنیع 
 ).  8الرسم البیاني و 7الرسم البیاني  المناسبة للمنتجین (

 
 
 
 
 

 
  /https://CBoS.gov.sdمتوفر على الموقع  )2020االمركزي ( الّسودانبنك  12
. إضافة الى حسابات تستند إلى قاعدة  صادیة سریعةبعد عقدین من استراتیجیات "العزلة" المستھدفة لتحقیق مكاسب اقت ) تقریر الّسودان االقتصادي: 2018البنك األفریقي للتنمیة ( 13

 بیانات مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة.
 .2014/2015). مسح خط األساس الوطني لألسر المعیشیة ومیزانیة عام 2015الجھاز المركزي لإلحصاء ( 14
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https://www.afdb.org/fr/documents/sudan-economic-report-after-two-decades-solitude-targeted-strategies-quick-economic-wins
https://www.afdb.org/fr/documents/sudan-economic-report-after-two-decades-solitude-targeted-strategies-quick-economic-wins
https://www.afdb.org/fr/documents/sudan-economic-report-after-two-decades-solitude-targeted-strategies-quick-economic-wins


 12   2020 .دیسمبر –السودان واالقتصاد العالمي: فرص نحو التكامل والنمو الشامل        

 15حصة المنتجات من إجمالي االستھالك المنزلي   2الجدول 

 الصنف  (%)النسبة المئویة  
 أطعمة ومشروبات  52.9
 بناء ومساكن 14.2
 المواصالت  8.3
 منزلي أثاث  6.9
 مالبس وأحذیة  4.5

 
ویتضمن ذلك المنتجات الزراعّیة التي یتم استیرادھا حالیًا مثل القمح، الطحین، المسلین، الزیت، السّكر، األلبان، الفواكھ والخضار.  

وخصوصاُ عبر إعادة  ومن األصناف الكبیرة األخرى التي یمكن استھدافھا باستراتیجیات النمو التي تعتمد على الداخل ھي القماش، 
إحیاء صناعة القطن المحلَي. كذلك، وفي مراحل الحقة من التصنیع، یمكن التركیز على قطاع إنتاج وتجمیع اآلالت الصناعّیة والذي  

% من الواردات عبر جھود السیاسات الصناعّیة. ویخّول االنتاج المحلّي لھذه المنتجات تلبیة احتیاجات السوق المحلّیة  11یشّكل 
 في الوقت عینھ خلق فرص عمل، زیادة المداخیل، ومن الممكن زیادة نسبة الصادرات أیًضا. و

 
 )  2018( واردات السودان حسب الفئة ونسبتھا المئویة من اإلجمالي  7الرسم البیاني

 
 

% من الناتج  2الّسودان التجاري لیصل إلى ما یقارب یقّدر تقریر حدیث أّن العمل على استبدال الواردات قد یسھم في تخفیض عجز 
. وإلى جانب تخفیض العجز التجاري وتحسین مكاسب العملة األجنبّیة، من شأن تخفیض االعتماد على الواردات  16المحلي اإلجمالي

المنجز عبر تطویر السوق المحلّیة أن یعود بنتائج إیجابّیة على نشاطات التصدیر. وقد یعمل االقتصاد المحلّي كمنّصة لبناء المھارات  
دانّیة العمل بأسلوب تنافسي أكثر على المستویین اإلقلیمي والدولي. كما یمكن القیام بتحلیالت  ذات الصلة التي تخّول الشركات الّسو

ّیة  مفّصلة أكثر لفھم مستوى تنافسیّة المنتجات المحلّیة، مدى كفایة مواد المدخالت المتوفّرة محلی�ا، وإذا ما باستطاعة المنتجات المحل
 ة المستلزمة للسوق المحلّیة وأسواق التصدیر. استیفاء المعاییر الفنّیة ومعاییر الجود

 
ومن أجل تحقیق ھذه النتائج، ینبغي على الحكومة أن تطّور استراتیجّیة صناعّیة شاملة واستراتیجیات تحفیز االستثمار التي تشمل  

حسین أنظمة العمل، جذب  عدًدا من الجوانب مثل: تطویر سالسل القیمة، تطویر مھارات القوى العاملة، تطویر البنى التحتّیة، ت 
 االستثمارات األجنبّیة. وقد تناولنا بالتفصیل حول خیارات السیاسات في ھذا االتجاه في أقسام الحقة. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 .2014/2015زانیة عام ). مسح خط األساس الوطني لألسر المعیشیة ومی2015الجھاز المركزي لإلحصاء ( 15
 ذ األعمال في شرق أفریقیا التابع للبنك األفریقي للتنمیة.من قبل القطاع الخاص. المكتب اإلقلیمي للتنمیة وتنفی الّسودان). تنمیة وتنویع االقتصاد في 2016البنك األفریقي للتنمیة ( 16
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 1994-2018تدفقات واردات الّسودان بالدوالر االمیركي    8الرسم البیاني

 
 

 ملخصّ 

 : الّسودان في المحلیّة السوق  فرصتتضمن 
 

  الشركات قدرات  في  االستثمار إحیائھ  إعادة  یتطلّب الذي قّوة  مكمن النفطي  غیر الّسودان  اقتصاد  یمتلك .1
 . القطاعات  مختلف في  المتزایدة المحلّیة

 
  ذات الزراعّیة  التحویلّیة الصناعة ونشاطات  اإلنتاج خالل   من الزراعة قطاع في  جوھریّة استثمار قّوة  تكمن .2

  عمل فرص   خلق على كبیرة إمكانّیة المكثفّة  األعمال ذات القطاعات ھذه تقّدم إذ  المنخفضة  المضافة  القیمة
 . مداخیل  وتولید

 
 لذلك،. استیرادھا یتم محلی�ا انتاجھا یمكن التي الغذائّیة المواد  من العدید أنّ  إلى  الّسودان واردات  تركیبة تشیر .3

.  محلیًا إنتاجھا یمكن التي المنتجات من األصناف  ھذه  على الواردات  الستبدال  المبذولة الجھود ترّكز أن  یجب
 . الصادرات قّوة من ویزید  الواردات على الّسودان اعتماد من سیقلّل  األوسع المحلّي  فاإلنتاج

 

 سوق التصدیر وفرص المنتجات 3.2
یُعتبر تنویع أسواق ومنتجات التصدیر الّسودانّیة أمًرا ضروریًا لزیادة مكاسب العملة األجنبّیة، التخفیض من العجز التجاري، دعم  

نمو الشركات وأرباح اإلنتاجّیة، وتحفیز النمو االقتصادي. وقد نتج عن خسارة صادرات النفط بعد انفصال جنوب الّسودان عجز في  
 وط إضافّیة على الحكومة لتنویع صادرات الّسودان وتحسین الدمج التجاري.  المیزان خارجي وضغ 

 
% من الناتج المحلي اإلجمالي، في أداء ضعیف مقارنة مع معّدل أقرانھ المحلیین  12تحتل صادرات الّسودان من منتجات وخدمات 

، ولو بخطى بطیئة، ولكن بقیت الصادرات  2015ام وفي الدول األفریقّیة الواقعة جنوب الصحراء. وقد أُنجز بعض التقّدم منذ الع
قبل انفصال جنوب الّسودان.   2008% من الناتج المحلي اإلجمالي وھي الذروة التي وصل إلیھا في العام 24بعیدة عن نسبة 

).  الرسم (وجاءت ھذه النزعات كنتیجة للدمج الضعیف للتجارة، عالمیًا ومحلیًا، بالرغم من موقعھا الجغرافي االستراتیجي 
التحتیة واللوجستیات الضعیفة،  وتلعب أیًضا قدرات وانتاجّیة وتنافسّیة الشركات الضعیفة، باإلضافة إلى الرسوم المرتفعة، والبنى 

 واألزمات، وانعدام االستقرار جمیعھا دوًرا في ذلك. 
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  2000-2019صادرات الّسلع والخدمات ونسبتھا من الناتج المحلي اإلجمالي    9نيالرسم البیا

 
 

تتمركز الصادرات بشكل كبیر في عدد صغیر من األسواق األجنبّیة، بما في ذلك دول الشرق األوسط والدول   - أسواق التصدیر
% من  19% من إجمالي الصادرات)، والّصین (51العربّیة، وخصوًصا تلك الواقعة في منطقة التجارة الحرة العربّیة الكبرى ( 

% فقط من إجمالي  11قلیمّیة عبر السوق المشتركة لشرق وجنوب أفریقیا إجمالي الصادارت). وعلى غرار ذلك، تحتل التجارة اإل 
. كما أّن العالقات التجاریة تتَسم بضعف أكبر مع أوروبا، الوالیات المتحدة األمیركّیة، ودول أفریقیا  201917الصادرات في العام 

لمّیة، المحلّیة، والثنائّیة عبر اتفاقیّات تجارّیة في  جنوب الصحراء. وقد تحدثنا بشكل أوسع عن فرص تحسین العالقات التجاریة العا
 .  4القسم 

 
  -خصوًصا مصر، إثیوبیا، وجنوب الّسودان  -یوجد عدد من األسواق اإلقلیمّیة المھّمة التي یمكن أن تكون ھدفًا للصادرات الّسودانّیة 

 والتي قد تساھم في تنویع تمركز الصادرات الّسودانیة الجغرافي. 
 

تمتلك مصر وإثیوبیا موارد بشریّة وطبیعّیة متنّوعة یمكن أن تقّدم منتجات متكاملة مھّمة. وتًعتبر أسواق   - مصر وإثیوبیا  •
. إّال أّنھ ینبغي تعزیز القدرات اإلنتاجّیة في  18% من مجموع عدد سّكان أفریقیا20البلدین أسواقًا قیّمة إذ تشّكل حوالي  

التنافس في ھذه األسواق كما ینبغي تحسین البنى التحتیة الضعیفة التي تربط ھذه البلدان. ومن الجدیر  الّسودان لیتمكن من 
 .19بالذكر أّن التجارة مع إثیوبیا تشّكل واحدة من الثغرات ذات القیمة األعلى من مجمل التجارات 

إلضافة إلى تاریخھم المشترك، وحدود أراضیھم  یشّكل االعتماد المتبادل بین الّسودان وجنوب الّسودان، با -جنوب الّسودان  •
كلم مكمن قَوة لتحقیق تكامل تجاري بین البلدین. فبعض النشاطات التجارّیة تتم بینھم بشكل مسبق (بما في   2000الممتّدة 

نطاقھا بسبب   ذلك المنتجات الزراعیة، األدویة، الوقود، الثیاب، واألحذیة)، ولكنّھا بشكل متقّطع ولم یتم العمل على توسیع
كما یتم تبادل العدید من البضائع عبر القنوات غیر الشرعّیة مّما یعّزز عملیّات    .20النزاع القائم في جنوب الّسودان 

 التھریب.    

ملیون نسمة،   11وفي حین أّن جنوب الّسودان نفسھ یمتلك قدرة تجارّیة ضئیلة نظًرا لعدد سّكانھ القلیل نسبیًا الذي یبلغ حوالي 
اإلضافة إلى قدرة شرائّیة ضعیفة، إال أّنھ یشَكل طریق تجاریّة برّیة للسودان وصوًال إلى بلدان أفریقیا جنوب الصحراء  ب 

وخصوًصا كینیا، أوغندا، وجمھوریة الكونغو. غیر أّن البنى التحتّیة المادّیة والتكنولوجّیة المترابطة الضعیفة تساھم حالیًا بالحّد  
 مع وعبر جنوب الّسودان.  من القدرة التجاریّة

بشكل أساسي من الذھب والمنتجات الزراعیة   2019من منظور المنتج، تتكون سلة صادرات الّسودان لعام  -  منتجات التصدیر
٪ من إجمالي  14الخام أو شبھ المصنعة، بما في ذلك السمسم والثروة الحیوانیة. إّن النفط والمنتجات ذات الصلة یشكالن حوالي 

 ). وفي حال تّم إزالة النفط والذھب من التحلیل، یبقى تركیز منتجات التصدیر مرتفعًا. 10الرسم البیاني  (ت الصادرا
 

 
. قسم االحصاء وبحوث السیاسة في  60، الجزء 2. اإلصدار رقم 9201كانون األَول -). استعراض االحصاءات المالیَة واالقتصادیَة. تشرین األَول2019المركزي (  الّسودانبنك  17

 /https://CBoS.gov.sdالمركزي. متوفَرة على الرابط  الّسودانبنك 
 منتدى البحوث االقتصادیَة.. 1057ورقة عمل رقم  ، وإثیوبیا: آفاق وتحدیات دمج التجارة الثالثیَة األطراف.الّسودان). التجارة بین مصر، 2016. (ایبایداال م 18
 .الّسودان ). نزاھة التجارة في 2020النزاھة المالیَة العالمیَة (  19
 یقي للتنمیة.ذ األعمال في شرق أفریقیا التابع لمجموعة البنك األفر. المكتب اإلقلیمي للتنمیة وتنفیالّسودانوجنوب  الّسودان). تحفیز التجارة الثنایَة بین 2018البنك األفریقي للتنمیة ( 20
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ثّمة فرص كبیرة لتوسیع مستوى أسواق التصدیر المتخلفة وتنویعھا ورفعھا. یشمل ذلك منتجات مثل الصمغ العربي وبذور السمسم  
العالم، ولحوم األغنام واألغنام التي یتحكم البلد في أسعارھا إقلیمیًا. عالوة على ذلك، یمكن أن  التي یحدد البلد أسعارھا على مستوى 

یُعتبر الفول الّسوداني وبذور البطیخ والجلود الكبیرة والصغیرة، التي اعتاد الّسودان على تصدیرھا بكمیات كبیرة في أوائل سنوات  
من خالل االستثمارات والسیاسات الصحیحة. تشمل المنتجات األخرى ذات  ما بعد االستقالل، مرة أخرى كصادرات رئیسیة 

 اإلمكانات التصدیریة حنطة الّسودان التي تُصّدر بشكٍل خاص إلى اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة. 
 

لصادرات حیث سیتیح ذلك للسودان تحقیق  إّن تحصیل قیمةً مضافةً أكبر على المنتجات المحلیة ھو ھدٌف رئیسّي في جھود ترویج ا
أسعار أعلى لمنتجاتھ التصدیریة. حالیًا، ال یتم توسیع نطاق فرص القیمة المضافة. على سبیل المثال، في حین أن الّسودان ھو أكبر  

ة. یجب أن تركز  منتج للصمغ العربي في العالم، إن المساھمة في فرض القیمة المضافة التي تحدث داخل الّسودان ال تزال ضئیل
) وتحسین  ii) توسیع سلسلة القیمة عن طریق المزید من أنشطة المعالجة النھائیة في الّسودان (iجھود ترقیة سالسل القیمة على (

ن  تقنیات المعالجة لمراحل اإلنتاج التي تحدث بالفعل محلیًا. كلما زادت القیمة المضافة التي تُحّصل محلیًا، ارتفعت األسعار التي یمك
 تحصیلھا من الصادرات الّسودانیة. 

 
یمكن أن یكون لزیادة القیمة المضافة المحلیة تأثیرات كبیرة وإیجابیة على حجم الصادرات وعلى عائدات النقد األجنبي وعلى  

دث  األرباح على مستوى الشركات وعلى خلق فرص العمل وعلى الدخل على مستوى األسرة. نظًرا ألن تحسینات سلسلة القیمة تح
من خالل الشركات، یجب أن تستھدف التدخالت السیاسیة الرئیسیة القیود الرئیسیة التي تمنع الشركات من االستثمار والنمو في  

الّسودان. باإلضافة إلى ذلك، یجب أن تستھدف االستثمارات المھارات المھنیة وغیرھا من المھارات التي تطلبھا ھذه الصناعات،  
ویرد في القسم التالي اعتبارات سیاسّیة إضافیة بشأن دور الشركات واالستثمار األجنبي   .21ى القوى العاملة ولكنھا تفتقر حالیًا إل

 المباشر. 
 

 2019 22صادرات الّسودان لعام   10الرسم البیاني

 
 

ملیون رأس من الماشیة (األبقار واألغنام  140یضم قطاع الثروة الحیوانیة في الّسودان حوالي  - الثروة الحیوانیة  •
والماعز والِجمال)، وھو یقدم أكبر مساھمة على الناتج المحلي اإلجمالي الزراعي (حوالي الُخمس) وعلى عائدات  

یُمارس معظم اإلنتاج الحیواني من خالل النظم البدویة والرعویة الزراعیة، وخاصة في   23٪). 17التصدیر (حوالي 
مناطق الزراعة البعلیة التقلیدیة. أصبحت صادرات الماشیة (خاصة األغنام) جزًءا مھًما بشكل متزاید من االقتصاد، حیث  

 نفطي نمًوا. أنّھا تنافس مبیعات المحاصیل النقدیة باعتبارھا أسرع قطاع تصدیر غیر 

على الرغم من ذلك، ال یزال القطاع غیر مستغل بشكٍل كامل بسبب انخفاض اإلنتاجیة، حیث یھیمن اإلنتاج على الكفاف  
ولیس اإلنتاج التجاري. كما ویكافح القطاع أیًضا للتنافس مع الموردین اآلخرین، خاصة في أسواق الخلیج بسبب مشكالت  

عة وعدم االعتماد على العرض. على سبیل المثال، ال یقوم الّسودان بتصدیر اللحوم  انخفاض الجودة والتكالیف المرتف
ھذا یحّد من القدرة اإلنتاجیة للقطاع،   24الباردة أو المجمدة ألنھا تفتقر إلى البنیة التحتیة الالزمة للتخزین البارد والنقل 

 .  جودة المنتج، قدرة الشركات على االمتثال لمعاییر الجودة الدولیة 

 
 

 نات التنمیة المتنوعة.). المذكرة االقتصادیة القطریة للسودان. إدراك إمكا2015مجموعة البنك الدولي ( 21
 . .The Atlas of Economic Complexity)2020مختبر النمو في جامعة ھارفارد ( 22
 /https://CBoS.gov.sd). متوفر على موقع 2019بنك الّسودان المركزي (  23
 االقتصادیة القطریة للسودان. إدراك إمكانات التنمیة المتنوعة). المذكرة 2015مجموعة البنك الدولي ( 24

ذھب

سمسم

ماشیة

النفط ومشتقاتھ

فول

قطن

وجبات

علكة عربیة

https://atlas.cid.harvard.edu/
https://cbos.gov.sd/
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توفر الزراعة إمكانات كبیرة لدعم النمو الشامل من خالل خلق فرص عمل وتولید الدخل. ساھمت الزراعة   -  الزراعة •
٪ من إجمالي الصادرات  40.8،وبلغت الصادرات 252018٪ في الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي في العام  28.2بنسبة 

الّسودان العدید من المحاصیل الغذائیة الرئیسیة في البالد باإلضافة إلى  یُنتج القطاع الزراعي في  . 201926في العام  
تُعتبر الخصائص الجغرافیة مواتیة بشكل خاص لتنمیة ھذا القطاع حیث  . 27مدخالت للتصنیع المحلي والصناعات التقلیدیة 

أن تدعم أنظمة الزراعة   أّن معظم أراضي الدولة خصبة للغایة بسبب قربھا من نھري النیل األزرق واألبیض. یمكن
 28المرویة على طول نھر النیل التنوع في الفواكھ والخضار وزیادة قیمتھا

 
إن إمكانات قطاعي الثروة الحیوانیة والزراعیة محدودةً حالیًا نتیجةً النخفاض اإلنتاجیة بسبب استمرار ھیمنة الكفاف على  

. كما وضّر  29القدیمة ومحدودیة الوصول إلى االئتمان وعدم كفایة البنیة التحتیةاإلنتاج التجاري واستخدام تقنیات اإلنتاج 
تدھور سعر الصرف بالقدرة التنافسیة للصادرات وأرباح المزارعین. بالرغم من ذلك، یمتلك الّسودان الشروط المسبقة  

وتنویع الصادرات، كما ھو مفصل   لتعزیز وتنویع صادراتھ في ھذه القطاعات، األمر الذي یُشّكل فرصة رئیسیة لتوسیع
 . 3  الجدول في

 
 30توسیع وتنویع الصادرات من خالل الزراعة   3الجدول

 
ھناك زیادة في الطلب على اإلبل والماعز واألغنام والماشیة، وھو ما یرتبط بالطلب القوي على الصادرات من المملكة العربیة  

 .الخلیج األخرى ومصرالسعودیة ودول 
 الماشیة

الدول الرئیسة المستوردة للحوم الّسودانیة ھي اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة ومصر. على الرغم من  
الداخلیة، بما  الطلب القوي من ھذه األسواق، یبقى الّسودان غیر قادر على التنافس مع الموردین اآلخرین بسبب العدید من القیود 

في ذلك ارتفاع تكلفة اإلنتاج والقضایا المتعلقة بالجودة والمعاییر وعدم موثوقیة العرض. ھناك فرصة جیدة لتوسیع الصادرات  
 .وزیادة القیمة المضافة من صادرات اللحوم من خالل معالجة ھذه القیود وإنشاء التخزین البارد وتطویر البنیة التحتیة للنقل 

 اللحوم 

اع الجلود الحیوانیة في عدد كبیر من األسواق، بما في ذلك المملكة المتحدة والصین واإلمارات العربیة المتحدة وتركیا  تُب 
 .والمملكة العربیة السعودیة

 الجلود 

یحتل الّسودان  یصدر الّسودان حوالي ثلثي إنتاجھ من الّسمسم وھو من بین المصدرین الرئیسیین للّسمسم في جمیع أنحاء العالم. 
٪ من الّسمسم المتداول عالمیًا. احتل المرتبة الرابعة في عام  10المرتبة الثانیة بعد الھند في المساحة المزروعة ویصدر 

 .. تعتبر أسعار السمسم الّسوداني مواتیة مقارنة بالسمسم من دول أفریقیة أخرى بسبب الجودة العالیة 2010

 الّسمسم 

 
، ال  2011على الرغم من انخفاض احتیاطیات النفط بشكل كبیر بعد انفصال جنوب الّسودان في العام   -النفط والذھب   •

. زادت أیًضا  312019٪ من إجمالي الصادرات في العام  14.2یزال النفط یمثل قطاع تصدیر مھًما للسودان، فقد شّكل 
المعدنیة. مناجم جبل عامر بدارفور، وتُعد الدولة ثالث أكبر دولة منتجة  صادرات الذھب بشكل كبیر منذ اكتشاف الثروات 

مع ذلك، إّن أسعار الصرف والتحدیات المستمرة في الحوكمة وعدم وجود  . 32للذھب في القارة، بعد جنوب إفریقیا وغانا
تعلقة بالترخیص ودقة تقاریر  فصل واضح بین األدوار التجاریة وغیر التجاریة في وزارة الطاقة والتعدین والقضایا الم

وفي حین أنھ من . 33الصادرات وھیكل الشركات المملوكة للدولة وحوكمتھا تقید بشكل كبیر تنمیة ھذه القطاعات 
الضروري تعزیز حوكمة ھذه القطاعات، سیتطلب النمو المستقبلي في الّسودان التنویع بعیًدا عن االعتماد على السلع  

 الذي ال یوفر سوى القلیل من الفرص االقتصادیة الشاملة للمواطنین الّسودانیین. األساسیة، ال سیما النفط

 

 
 /https://CBoS.gov.sd). متاح على موقع  2019بنك الّسودان المركزي ( 25
 /https://CBoS.gov.sd). متاح على موقع  2019بنك الّسودان المركزي ( 26
مة الّسودان  ). تقییم إمكانات تنویع الصادرات الّسودانیة في المنتجات الزراعیة. من إعداد ماكسویل ستامب بي إل سي، وزارة التجارة الخارجیة، حكو2009ب. ( كوناندریاس ،  27

 والمفوضیة األوروبیة.
  31لزیادة القدرة التنافسیة والمرونة. التقریر األخیر. ُمعد لإلطار المتكامل الُمحسَّن في نسخة ُمعدّلة. خفض تكالیف التجارة  –) DTIS) (2014( دراسة تشخیصیة للتكامل التجاري  28

 .2014أكتوبر 
  31حسَّن في نسخة ُمعدّلة. خفض تكالیف التجارة لزیادة القدرة التنافسیة والمرونة. التقریر األخیر. ُمعد لإلطار المتكامل المُ  –) 2014(  (DTIS)دراسة تشخیصیة للتكامل التجاري  29

 .2014أكتوبر 
  31نسخة ُمعدّلة. خفض تكالیف التجارة لزیادة القدرة التنافسیة والمرونة. التقریر األخیر. ُمعد لإلطار المتكامل الُمحسَّن في  –) DTIS) (2014( دراسة تشخیصیة للتكامل التجاري  30

 .2014أكتوبر 
  /https://CBoS.gov.sdمتوفر على الموقع  )2020بنك الّسودان االمركزي ( 31
 .). الّسودان وتكامل التجارة2020النزاھة المالیة العالمیة ( 32
 .وتكامل التجارة الّسودان). 2020النزاھة المالیة العالمیة ( 33

https://cbos.gov.sd/
https://cbos.gov.sd/
https://cbos.gov.sd/
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  ملخصّ 

 : التصدیر وسوق  منتجات یمتلك الّسودان قدرة جوھرّیة في 
 

  أعداد  تحویان اللتین ومصر إثیوبیا خصوًصا   مھّمة، محتملة  تصدیر  أسواق للّسودان   المجاورة الدول  تشّكل .1
  مع المشتركة التحتّیة البنى تحسین ینبغي لذلك،). إفریقیا سّكان  مجموع  من% 20 یعادل  ما( كبیرة سّكانّیة

 . معھم التجاري  النشاط  زیادة  أجل من البلدان ھذه
 

  القیمة زیادة ویُعتبر.  للسودان  تصدیر  منتجات  كقطاعات جوھریّة قّوة   والمواشي  الزراعة قطاع یمتلك .2
  أسعار  لتحقیق  ضروریًا أمًرا  القطاعات ھذه في  أعلى  قیمة ذات  نشاطات  نحو  واالنتقال المحلیّة المضافة 

  على قابلة  كامنة  قّوة یقّدما أن القطاعین ھذین في  القیمة  زیادة ونشاطات  اإلنتاج شأن  فمن.  للصادرات  أفضل 
 . الّسوداني للشعب مداخیل  وتولید  عمل  فرص خلق 

 
  التجاري، العجز تخفیض تجارتھ،  حجم لزیادة للّسودان  مھًما أمًرا التصدیر  وأسواق   منتجات تنویع  یُعتبر .3

 . الشركات وإنتاجّیة  نمو ودعم األجنبّیة، العملة  إیرادات  زیادة
 

 دور الشركات الكبرى في تنمیة القطاع الخاص  3.3
والمعالجة الصناعیة. تُعتبر تقالید إّن القطاع الخاص في الّسودان متنوع تماًما، فھو یشمل التصنیع والتجارة والتمویل والزراعة 

التصنیع في البالد من بین األقدم في إفریقیا والشرق األوسط وھي متخصصة في الغالب في معالجة المنتجات الزراعیة. یُذكر أّن  
ّمة عدٌد قلیل  الشركات الصغیرة والمتوسطة تُھیمن على القطاع وغالبًا ما تكون غیر رسمیة تتواجد بكثرة حول المراكز الحضریة. ث 

من الشركات الكبیرة التي تقع بشكل رئیسي بالقرب من الخرطوم وبورتسودان، حیث توفر مواقعھا العمالة والبنیة التحتیة الالزمة  
 لإلنتاج على نطاق واسع. 

 
. وفقًا لمسحٍ  34تُعّد ضعیفة كذلك، إّن الملكیة األجنبیة منخفضة أیًضا بفعل المعاییر اإلقلیمیة، ومشاركة اإلناث في األعمال التجاریة 

٪، مقابل حوالي  0.8، تبلغ نسبة المشاركة األجنبیة في األعمال التجاریة في الّسودان  2014أجراه البنك الدولي االقتصادي لعام  
انیة أیًضا  ٪ في أفریقیا جنوب الصحراء. نتیجةً للعقوبات التجاریة وانخفاض اإلنتاجیة والقدرة التنافسیة، أصبحت الشركات الّسود13

، تمكنت عشر شركات تصنیع رسمیة فقط من  2008فبحسب مسحٍ أُجري العام   - معزولة جًدا عن التدفقات التجاریة العالمیة 
 . 35التصدیر في السنوات األخیرة 

 
 التحدیّات 3.3.1

العقوبات وإدراج الّسودان  ساھمت مجموعة من التحدیات في ازدیاد ضعف القطاع الخاص والعزلة على الصعید العالمي. لقد أدت 
على الئحة الدول الراعیة لإلرھاب إلى تقیید الروابط التجاریة للسودان وتدفقات االستثمار األجنبي إلیھ، خاصة مع أوروبا وأمریكا  

نشطة  الشمالیة. باإلضافة إلى ذلك، أدى الصراع في المناطق الجنوبیة وعدم االستقرار السیاسي على نطاق أوسع إلى إعاقة األ
ب  التجاریة والتجارة واالستثمار. إّن إعادة االنضمام إلى االقتصاد الدولي أمًرا مھًما للغایة بالنسبة للسودان حیث أّن االتصال بالطل

 األجنبي قد یُشّكل بوابة حقیقیة للنمو االقتصادي. 
الضریبیة غیر المناسبة والتشوھات التي   كما وساھمت السیاسات المحلیة في ضعف أداء اقتصاد القطاع الخاص من خالل السیاسات

تعود بالفائدة على الشركات القائمة على النفط بعد الطفرات النفطیة في العقد األول من القرن الحادي والعشرین. أدى تدخل الدولة،  
اعات عالیة القیمة، بما في  من خالل مشاركة الشركات التابعة للدولة أو منح امتیازات للشركات المرتبطة سیاسیًا في العدید من القط

ذلك النفط والنقل واالتصاالت والبناء، إلى احتكارات راسخة وضعف المنافسة وسیاسات أسعار الصرف غیر العادلة وإیرادات  
. باإلضافة إلى ذلك، أدى االقتراض المفرط من القطاع العام إلى إعاقة الوصول إلى االئتمان التجاري للشركات،  36ضریبیة ضائعة 

 . 37دى االفتقار إلى الوصول إلى االئتمان میسور التكلفة إلى الحد من النمو على مستوى الشركات وأ
 

، تدھورت سھولة بدء األعمال التجاریة وتشغیلھا في الّسودان  2020ووفقًا لمسح ممارسة األعمال الذي أجراه البنك الدولي في العام 
من بین   171، أصبح الیوم یحتل المرتبة 2012في العام  137ان في المرتبة بشكل كبیر في العقد الماضي: فبعد أن كان الّسود

دولة. یُذكر أیًضا أّن مؤشرات التجارة عبر الحدود والحصول على االئتمان تُعتبر ضعیفة بشكل خاص، یلیھا دفع الضرائب   190
استغرق التعامل مع متطلبات االمتثال   ،2020وسھولة الحصول على توصیل كھرباء دائم وبدء العملیات التجاریة. في العام 

 
 .المؤسسة  مسح. الّسودان ملف).  2014( الدولیة التمویل  ومؤسسة الدولي البنك 34
 .الّسودان في االستثمار مناخ تقییم ). 2009( الدولي البنك 35
 157 إفریقیا، حول األزمات مجموعة إحاطة. الّسودان في المضطربة االنتقالیة المرحلة  إحیاء تمویل). 2020( الدولیة األزمات مجموعة  36
 .أفریقیا  بشرق األعمال وتسلیم اإلقلیمیة التنمیة مكتب األفریقي، التنمیة بنك مجموعة. الّسودان في الخاص  القطاع بقیادة والتنمیة االقتصادي التنویع). 2016( للتنمیة اإلفریقي البنك  37
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أیام. كما وارتفعت تكالیف االمتثال   4الحدودي للتصدیر سبعة أیام ونصف، مقابل متوسط أیام جنوب الصحراء الكبرى البالغ 
ستیراد  ضعف المتوسط اإلقلیمي. وقد سارت متطلبات التكلفة والوقت الخاصة باال 1.6دوالًرا أمریكیًا)، بمعدل  967المصاحبة (

 . 38توجھات مماثلة 
 

 392019و  2012عامي مقارنة تصنیف الّسودان وفق مؤشر سھولة ممارسة أنشطة األعمال  بین   11الرسم البیاني

 
 

النمو االقتصادي  إن معالجة القیود الحاسمة التي تعیق إنتاجیة وتنافسیة القطاع الخاص قد تمّكن الّسودان من السیر على طریق 
المستدام من خالل جذب االستثمار األجنبي المباشر وتمكین الشركات األكثر إنتاجیة وتنافسیة من اقتحام أسواق التصدیر اإلقلیمیة  
فض  والدولیة. باإلضافة إلى تزوید األعمال بفرص التعلم والنمو، سیمّكن التصدیر الّسودان أیًضا من كسب العملة األجنبیة الالزمة لخ

عجز المیزان التجاري في البالد وتحقیق االستقرار في أھداف التنمیة المستدامة. ومن أجل إزالة التشوھات وتشجیع الشركات على  
 التصدیر، من المھم تلبیة متطلبات المصدرین لبیع العمالت األجنبیة لبنك الّسودان المركزي بسعر الصرف الرسمي. 

 
 الكبرى: لما ھي بھذه األھمیة؟دور الشركات  3.3.2

یُعتبر التحول الھیكلي، أو العملیة التي ینتقل من خاللھا العمال من أنشطة وقطاعات أقل إنتاجیة إلى أنشطة وقطاعات أكثر إنتاجیة،  
ًصا متنامیًا. بغض  أمًرا ضروریًا للنمو االقتصادي. واألھم من ذلك، أنّھا عملّیة یقودھا القطاع الخاص ولذلك فھي تتطلب قطاًعا خا

ھي التي تقدم  الشركات الكبیرة النظر عن قیمة الشركات الصغیرة والمتوسطة في تعزیز التنوع االقتصادي ودعم سبل العیش، إّن 
 أكبر مساھمة (بشكل مباشر وغیر مباشر) على مستوى االقتصاد الجزئي واالقتصاد الكلي في سیاقات الدخل المنخفض. 

الشركات الكبیرة ھي اإلنتاجیة، أو القدرة على اإلنتاج بتكلفة أقل. على نطاق أوسع، یمكن للشركات االستفادة  إن أھم فائدة تجلبھا  
بشكل أفضل وأكثر كفاءة من الموارد الموجودة. ومع ازدیاد ربحھا، تصبح الشركات قادرة على االستثمار في االبتكار وتحسین 

شركات   10من أصل  6. تؤكد األبحاث التي أُجریت مؤخًرا على البلدان النامیة أن  الجودة ورأس المال البشري والتوسع الجغرافي 
 40كبیرة ھي أیًضا األكثر إنتاجیة، خاصة في قطاع التصنیع.

 
وكفاءة من  على الرغم من ذلك، ال تظھر مزایا الحجم واإلنتاجیة ھذه في الشركات التابعة للدولة ألنھا تمیل إلى أن تكون أقل إنتاجیة 

الشركات ذات الملكیة الخاصة. یعود ذلك إلى مجموعة من األھداف االجتماعیة والتجاریة المتعددة التي یتعین على الشركات التابعة  
 للدولة متابعتھا، وضعف الرقابة، وحمایة أكبر من الدولة، كلّھا تقلّل الدافع وراء مكاسب االبتكار واإلنتاجیة. 

 

األجنبیة الكبیرة إلى أن تكون أكثر إنتاجیة من الشركات المحلیة بسبب زیادة المعرفة، والولوج األفضل للتكنولوجیا،  تمیل الشركات 
والمدخالت واألسواق األجنبیة، واستخدام أدوات تخفیف المخاطر، مثل التأمین ضد المخاطر السیاسیة الذي قد یزید من المخاطر  

 (ولكن في كثیر من األحیان یكون غیر متاح للمستثمرین المحلیین). ولكن یقّدم استثمارات أكثر ربحیة 
 

 
 .الّسودان في  االقتصاد عن لمحة:  2020 األعمال  أنشطة  ممارسة). 2020( الدولي البنك  38
 2020 الّسودانتقریر ممارسة أنشطة األعمال حول   .)2020البنك الدولي ( 39
 .الكبیرة  الشركات من المزید  إلى النامیة البلدان  تحتاج لماذا : كبیرة جعلھا). 2020( وتران ،راجوسیس  كیلر، ،كاراالشفیلي ،آي، أم، سي ،كیاني  40
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ترتبط الشركات الكبیرة أیًضا بمجموعة واسعة من خصائص اإلنتاجیة المرغوبة وتعزیز النمو في األسواق منخفضة ومتوسطة  
 الدخل، بما في ذلك ما یلي: 

 
  15األصغر. كمعّدل وسطي، فھي أكبر من نظیراتھا بـ  تظھر الشركات الكبیرة بمعدالت بقاء أفضل من نظیراتھا - العمر  •

 عاًما.
 عادةً ما یمتلكھا شخص واحد ویقودھا مدراء أكثر خبرة في القطاعات ذات الصلة  – القدرة اإلداریة  •
تتمیّز الشركات الكبیرة بصادرات أكثر. تُظھر ھذه الشركات قدرة أكبر على العمل بشكل تنافسي في   -التوجھ الخارجي   •

سواق الدولیة (إشارةً لزیادة اإلنتاجیة)، وقدرة على الوصول إلى المدخالت األجنبیة بسھولة أكبر، وتمّكنھا من االمتثال  األ
لمعاییر الجودة الدولیة. على الرغم من أن تعرض الشركات الخارجي األكبر قد یجعلھا أكثر عرضة للصدمات الخارجیة،  

 ة أكبر تسمح لھم باالستجابة بشكل أفضل للصدمات. إال أنھا تتمتّع أیًضا باحتیاطیات نقدی 
تستثمر الشركات الكبیرة بشكل أكبر في االبتكار وتھیئة القوى العاملة لدیھا، وتُشّكل ھذه   - االبتكار ورأس المال البشري  •

لمال والمھارات  االستثمارات محرًكا مھًما لإلنتاجیة والقدرة التنافسیة. غالبًا ما تفتقر المؤسسات الصغیرة إلى رأس ا
 الالزمة للقیام باستثمارات ذات تكلفة ثابتة وعالیة مثل تلك الموجودة في البحث والتطویر. 

یمیل العاملون في الشركات الكبیرة إلى تلقي أجور أعلى والتمتع بقدر أكبر من االستقرار الوظیفي ومزایا تتعلّق   - األجور  •
إجازة الوالدین ما بعد الوالدة، أو دعم البطالة. ترتبط الشركات الكبیرة   بالحمایة االجتماعیة، مثل التأمین الصحي، أو

 بمزید من الوظائف الالئقة. 

. في االقتصادات منخفضة الدخل، تُظھر  المجمعات االقتصادیةإّن الشركات األضخم لھا تأثیرات أكبر غیر متناسبة على 
لجزء األكبر من األداء االقتصادي األوسع، بما في ذلك التوظیف  األبحاث أّن عدًدا من الشركات الكبیرة تمیل إلى قیادة ا

٪ من الناتج 10واإلنتاجیة والضرائب والناتج المحلي اإلجمالي. على سبیل المثال، تساھم أكبر شركة تصنیع في إثیوبیا بنسبة 
 لكبیرة. ٪ من صافي نمو العمالة یأتي من الشركات ا97المحلي اإلجمالي للبالد، بینما في المغرب، 

 
تداعیات مباشرة وغیر  من المساھمات األساسّیة للشركات الكبیرة، خاصةً ذات الصلة بسیاق الّسودان، ھي قدرتھا على إحداث 

على األسواق والشركات المحلیة، بما في ذلك الشركات الصغیرة والمتوسطة. یتم تفعیل ھذه التأثیرات من خالل الروابط   مباشرة
عبر سالسل القیمة والتركیز المكاني لمجموعات اإلنتاج االقتصادي. على سبیل المثال، تستثمر الشركات الكبیرة أكثر في تدریب  

وبھذه الطریقة، یمكن للشركات الكبیرة أن تُفید الشركات   - ھا بعد ذلك االنتقال لبدء شركاتھا الخاصة القوى العاملة الماھرة التي یمكن 
 الصغیرة من خالل تعزیز التنقل الوظیفي. 

 
والمثال الكالسیكي على ذلك ھو صناعة المالبس البنغالدشیة التي بدأھا مجموعةٌ من عّمال خطوط التجمیع في مصنع "دیش  

) للمالبس ومدیریھا الذین تلقوا تدریبات في كوریا الجنوبیة من الشریك التجاري لمجموعة  Desh Garmentsغارمنتس" (
تم تحفیز تطویر قطاع المالبس الوطني من خالل عملیات التقلید ونقل المعرفة حیث تم توظیف عمال دیش من قبل   .41"دیش" 

على نطاق واسع أیًضا إلى تحفیز تطویر أعمال األقمار الصناعیة مثل   المنافسین ویبدؤوا شركاتھم الخاصة. یمكن أن یؤدي اإلنتاج
موردي المدخالت المتخصصین أو تجار التجزئة أو مقدمي خدمات الملحقات، مثل شركات التسویق. من خالل ھذه الروابط، تتمتع 

 الشركات الصغیرة بفرصة زیادة المبیعات واإلنتاجیة وعائدات التصدیر وخلق فرص العمل. 
 

 نشأة الشركات الكبیرة ودور الشركات التجاریة 3.3.3
تعتبر الشركات الكبیرة ضروریة لتنمیة القطاع الخاص، إال أن ندرتھا في سیاقات الدخل المنخفض تثیر تساؤالت حول من أین أتت  

األجنبیة والعالقات السیاسیة والثروة الفردیة. إّن  وكیف یمكن إنشاؤھا. تمیل الشركات التي تبدأ كشركات كبیرة إلى االرتباط بالملكیة 
الوصول إلى الموارد المالیة الكبیرة أمر أساسي إلنشاء الشركات الكبیرة. أظھرت الدراسات التي أُجریت على الشركات الكبیرة في  

صغیرة نمت بمرور الوقت، بل    بعض بلدان إفریقیا جنوب الصحراء أن الشركات الصناعیة الرائدة في ھذه البلدان لم تبدأ كشركات
بدأت كشركات متوسطة أو كبیرة ثّم نمت أكثر. ثّمة حاالت قلیلة جًدا من نمو الشركات الصغیرة إلى شركات كبیرة في السیاق  

 األفریقي. 
 

تحولت  ة كشركات تجاری ومن المثیر لالھتمام، في سیاق أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى، أّن معظم شركات التصنیع الكبرى بدأت  
.یبدو أن العامل الرئیسي الذي یسمح للمتداولین باالنتقال والنجاح كمصنعین أكبر، مرتبط بمعرفتھم العمیقة   42أفقیًا إلى التصنیع

بدینامیكیات السوق المحلیة والدولیة وسالسل التورید، ولیس بالمعرفة التكنولوجیة التي یمكن إتقانھا نسبیًا في قطاعات معینة.  
تھم كشركات تجاریة بتحدید المنتجات التي یمكن استبدالھا بواردات، ومكنتھم خبرتھم الدولیة من التعرف على نوع  سمحت رؤی 

 االستثمار الالزم لتسخیر ھذه الفرص. 
 

 
 .632-613 ،2: 64 2018 ارةاإل علم. بنغالدیش المالبس صناعة  من األدلة: المعرفة  البذر الضمنیة خالل  من الصناعیة للتنمیة كیبلر. M. & S  رومیل،  41
 .الدولي النمو مركز. إثیوبیا مشروع خریطة). 2011( كیلو إن، آند  جیھ ساتون،  42
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ول  تُعتبر ھذه الدینامیكیات من االعتبارات الرئیسیة التي یجب على الّسودان أخذھا بعین االعتبار عند التفكیر في كیفیة دعم دخ
الشركات الكبیرة إلى السوق المحلیة. في سیاٍق توجد فیھ واردات كبیرة من المنتجات التي یمكن عوًضا عن ذلك إنتاجھا محلیًا،  

 سیكون من المفید جًدا استكشاف ما إذا كان یمكن دعم أي شركات مستوردة في التحول أفقیًا إلى التصنیع.
 

  ملخصّ 

  االقتصادیة المجامیع على جدّیة  آثار المتالكھا  نظًرا البنیوي والتحّول  االقتصادي النمو قیادةفي    ضروریّة  الكبیرة الشركات تُعتبر كما
 : بالّسودان المتعلّقة  االعتبارات تتضّمن. أفضل  بوظائف والرتباطھا

 
  من لمزید  التالي القسم  راجع( مباشر أجنبي استثمار جذب  عبر الّسودان  إلى  للدخول كبیرة أجنبیّة  شركات  جذب  .1

 ). المعلومات
 

  فبدالً .  أفریقیا في  كبیرة شركات لتصبح تطوّرت  صغیرة  شركات حول  األمثلة  من القلیل یوجد . المحلیّة  الشركات نمو   دعم .2
  في الكبیرة المحلّیة  الشركات  دعم وبھدف .  كبیرة أو متوسطة كشركات عملھا الكبیرة الشركات  تبدأ ما عادةً  ذلك، من

 :  بـ تقوم أن  الحكومة على  یجب الّسودان،
 

 أكبر  مالّیة لموارد  لحاجتھا نظًرا  الكبیرة الشركات  أمام أساسیًا عائقًا باعتباره  ائتمان  على  الحصول نطاق  توسیع  •
 . میسورة  بتكلفة  التجاریة الكیانات استدانة إمكانیة أبعد المرتفع العام فاإلقراض. بعملیّاتھا للبدء

 
 أفریقیا  في التصنیع شركات من فالعدید.  التصنیع نحو  أفقیًا لالنتقال  دعمھا   یمكن تجاریّة  شركات  أي عن البحث •

 . التصنیع نحو أفقیًا انتقلت ثمّ  ومن  تجاریّة كشركات عملھا بدأت

 
  خلق على  الشركات ھذه  لقدرة نظًرا  الكبیرة الشركات  تستھدف التي األساس االعتبارات من المنافسة  فرصة  توفیر  ویُعتبر .3

 . المنافسة حمایة  عدم حال   في  النامیة األسواق  في  القلّة  احتكار

 
 جذب االستثمار األجنبي المباشر وضمان تداعیاتھ على الّسوق المحلیّة 3.4

االستثمار األجنبي  أدت سنوات الصراع والعزلة بسبب العقوبات التجاریة إلى الحد بشكل كبیر من قدرة الّسودان على جذب 
. یُعتبر االستثمار األجنبي المباشر والشركات الكبیرة أمًرا بالغ األھمیة للنمو االقتصادي، وتُبرز ندرة كالھما في الّسودان  43المباشر

والمحلیة   ) الربط األفضل بین الشركات األجنبیةii) جذب االستثمار األجنبي المباشر، (iالحاجة إلى تطویر سیاسات فعالة من أجل (
 لتعظیم اآلثار اإلیجابیة غیر المباشرة المحتملة. 

 

 جذب االستثمار األجنبي المباشر 3.4.1
عند اتخاذھم العوامل التي تھم المستثمرین أجل تصمیم سیاسات وأدوات فعالة لجذب االستثمار األجنبي المباشر، من المھم فھم من 

تشغیل تُقلّل مخاطر االستثمار وتُعّزز اإلنتاجیة والقدرة التنافسیة على مستوى الشركة. كما  قرارات االستثمار. یرید المستثمرون بیئة 
ویرید المستثمرون الوصول إلى المواد الخام والموارد الالزمة لإلنتاج، ویریدون أن یكونوا قادرین على بیع منتجاتھم لألسواق  

 الكبیرة والمتنامیة.
 

 االستثمار ما یلي:  تشجع تشمل العوامل الرئیسیة التي 
 

، ال سیما المیاه والكھرباء واالتصاالت والبنیة التحتیة والنقل والخدمات اللوجستیة الموثوقة ومیسورة  خدمات موثوقة •
 التكلفة. 

 
، بما في ذلك قوانین ولوائح شفافة ومتوقّعة وعملیات ومتطلبات إداریة مبسطة لعملیات االستیراد  إطار تنظیمي متوقّع •

 والتصدیر والعملیات التجاریة التي تقلل الوقت والتكالیف المالیة. 

 
 .الدولیة التنمیة قسم. األعمال بیئة إصالح مرفق . الّسودان : األعمال بیئة لقیود  األعمال بیئة إصالح  لمرفق تشخیصیة مراجعة). 2016( ماركھوف  إم، آند  دي مانسفیلد،  43
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التي تتمیّز بالشفافیة والتي ال یوجد فیھا فساد منھجي، تُعتبر أمًرا أساسیًا لكسب ثقة المستثمرین. على  المؤسسات الفعالة  •
 شر وزیادة التجارة. سبیل المثال، إّن السلطات الجمركیة الفعالة ضروریة لجذب االستثمار األجنبي المبا

 التي تقلل من تكلفة التجارة وتقلیل أوقات التخلیص الجمركي. خدمات تیسیر التجارة الداعمة  •
التي تتماشى مھاراتھا مع متطلبات العمالة للشركات األجنبیة ھي حاجة ضروریة لجذب االستثمار القوى العاملة الماھرة  •

 العمل للقوى العاملة المحلیة. األجنبي المباشر وتعظیم فرص خلق فرص 

 ما یلي: تُعیق االستثمار  تشمل العوامل التي 
 

، مثل أسعار الصرف المبالغ فیھا والتعریفات المرتفعة والتشوھات األخرى التي تزید  العوائق في وجھ التجارة واالستثمار •
 من تكالیف التجارة وتقلل من كفاءة الصادرات والواردات. 

 الناشئ عن عدم االستقرار السیاسي واالقتصادي. ق ارتفاع المخاطر والقل •

 
باھتمام كبیر في سیاسات جذب االستثمار األجنبي المباشر، ویُصّر بعض المستثمرین األجانب على  الحوافز الضریبیة تحظى 

ات االستثمار  اإلعفاءات الضریبیة، حیث یجادلون في كثیر من األحیان بأن ھذه المعاملة التفضیلیة ضروریة للتعویض عن بیئ 
المحفوفة بالمخاطر. على الرغم من ذلك، تُشیر األدلّة أّن تقدیم الحوافز المالیة ال یؤدي دائًما إلى تحسین نتائج الشركة. في سیاق  

المناطق االقتصادیة الخاّصة (الموضحة أدناه)، أظھرت الدراسات أّن الحوافز المالیة ال ترتبط بنتائج المناطق االقتصادیة  
 . في المقابل، إّن القوانین واللوائح التي تھدف إلى تحسین بیئة األعمال التمكینیة لھا أھمیة أكبر عند شرح أداء الشركة. 44ة الخاص

 
أداة قیمة لجذب االستثمار األجنبي المباشر وتزوید المستثمرین بالخدمات والدعم الالزمین  وكاالت ترویج االستثمار قد تكون  

لطالما كان یُنظر إلى وكاالت ترویج االستثمار على أنّھا ذات قیمة خاّصة في استھداف الداخلین الجدد المحتملین أو  لعملیات فعالة. 
الشركات القائمة في قطاع التصنیع. تشمل األنشطة الرئیسیة لھذه الوكاالت بناء العالقات والتوفیق بین األطراف والتسویق وتبادل  

مات المخصصة للمستثمرین مثل تحدید العُّمال المتخصصین. یُعتبر عمل الوكاالت مھًما بشكل خاص  المعلومات، باإلضافة إلى الخد
 في تقلیل حواجز المعلومات التي تُثني المستثمرین عن األسواق المحلیة. 

 
لتكلفة، وخدمات تیسیر  غالبًا ما تُنّسق وكاالت تشجیع االستثمار سیاسات مثل الوصول إلى التمویل، وتقدیم خدمات موثوقة ومعقولة ا

االستثمار. إن تمكین المستثمرین الحالیین من إعادة االستثمار ھو أكثر فعالیة من حیث التكلفة من محاولة جلب مستثمرین جدد إلى  
ین في مواجھة  بلد ما، وبالتالي، إّن توفیر خدمات الرعایة لما بعد االستثمار القوي ھو أمٌر مھٌم جًدا. یستلزم ھذا عموًما دعم المستثمر

 التحدیات المستمرة التي قد تظھر والدعوة نیابة عنھم لدى الحكومة. 
 

على الرغم من ذلك، فقد ارتبطت وكاالت تشجیع االستثمار في كثیر من األحیان بقلّة الشفافیة وتوفیر مزایا غیر عادلة لشركات  
 حتى ال تُقّید المنافسة. كما یجب توخي الحذر كي ال یؤدي  من المھم أن یتم تطبیق حوافز االستثمار بشكٍل عادل ومتساوٍ  -معینة 

دخول الشركات الكبیرة إلى السوق المحلیة إلى دینامیات ضاّرة مثل التھرب الضریبي وإنشاء احتكارات القلة. ولھذا فإن اعتماد  
 وتنفیذ قوانین وسیاسات المنافسة الفعالة لھما أھمیة خاصة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .الدولي البنك. العالمیة  التجربة من والتعلم األداء مقارنة: أفریقیا في الخاصة االقتصادیة المناطق). 2011. (ت فارول،  44
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 45ھیئة االستثمار اإلثیوبیّة  2النص

.  االستثمار تشجیع وكاالت وإدارة   تأسیس حول قیّمة   رؤى ،اإلثیوبیّة االستثمار ھیئة  ضمن ، العالقات بناء  برنامج ویقّدم تأسیس 
  تمّكن وقد. مسألة  أي  استجداد  عند سریعة  اجراءات  واتخاذ والحكومة  المستثمرین بین بنّاءة عالقات  بناء إلى البرنامج ویھدف

  لمناقشة  أسبوعین  كل  لقاءات ( مستویین ذات لقاء ھیكلّیة عبر المحلیّة والسوق  المؤسسات  في  المستثمر ثقة  كسب من البرنامج
  وفي   مخّصص دعم تقدیم تضمن تعقب وآلّیة)  شامل  بشكل  األكبر  القضایا لمراجعة  فصلّیة  ولقاءات الراھنة  المستجّدة  المسائل
 .االستثمار إعادة  لعملیّات المتوقعة  المخاطر بذلك مقلًّال  للشركات  المناسب  الوقت 

 
.  المحتملین العمل شركاء  تقارب على العمل عبر إضافي  بشكل  اإلمداد  سلسلة  نمو تحفیز على  اإلثیوبّیة االستثمار ھیئة تعمل كما

  المحلّیة   والمتوسطة  الصغیرة الشركات وقدرات  قیود  إدراك من الدولیّة الشركات  تتمّكن حواریّة، منتدیات استضافة خالل ومن
  والمستلزمات  الجودة  بمعاییر یتعلّقما فی   وخصوًصا الدولیین، الالعبین ومتطلبّات  تحدیّات  تقدیر على  المحلّیة الشركات وتساعد

  المتعددة والشركات  المحلّیة  الشركات  بین الرأسّیة  الروابط حمایة تم اإلثیوبّیة، االستثمار  ھیئة جھود   وبفضل. والعملّیة الفنّیة
 ). PepsiCo( وبیبسي ، )Nestle(  نستلھ ، )H&M(أم&  أتش  ،)Unilever(ینیلیفر: منھا الكبرى  الجنسیات

 
  والتي  عالیة بفعالّیة ولكن  منخفضة تكلفة  ذات سیاسة  اإلثیوبّیة الحكومة  قبل من المؤّسسة  االستثمار تشجیع وكالة  تمثّل وبالتالي،

 . فعلي  بشكل نقلھا الّسودان  مثل للبلدان یمكن
 

 ضمان التبعات االیجابیة للسوق المحلّیة   3.4.2
 

ال یؤدي تأمین االستثمار األجنبي المباشر إلى تحقیق مكاسب اقتصادیة للسوق المحلیة تلقائیًا، مثل خلق فرص العمل، ورفع مستوى  
المھارات، ونقل التكنولوجیا والمعرفة، والوصول إلى األسواق الخارجیة، والنطاق. یجب على الحكومة اتخاذ إجراءات محددة  

لضمان إقامة روابط فعالة بین الشركات األجنبیة والسوق المحلیة لتمكین ھذه التبعات. تظھر األبحاث أن الروابط الرأسیة، حیث یتم  
 .سالسل اإلمداد للشركات األجنبیة، تولد التبعات األكثر فائدةدمج الشركات المحلیة في 

 
إن التدخل الحكومي الفعال من خالل استخدام أدوات السیاسة المتخصصة ضروري لمطابقة متطلبات االستثمار األجنبي المباشر مع  

 تتضمن بعض أدوات السیاسة منخفضة التكلفة نسبیًا ما یلي:  .46المحلّیة القدرات والفرص الصناعیة 
 

تھدف إلى تسھیل الروابط الرأسیة بین الشركات األجنبیة والشركات المحلیة بغیة زیادة فوائد   - وحدات المحتوى المحلي •
االستثمار األجنبي المباشر، بما في ذلك خلق فرص العمل للمواطنین ودمج الشركات المحلیة في سالسل اإلمداد للشركات  

االستخراجیة، ولكن یمكن توسیعھا لتشمل قطاعات   األجنبیة. غالبًا ما ترتبط وحدات المحتوى المحلّي بقطاع الصناعات
أخرى أیًضا. تشمل أنشطة وحدات المحتوى المحلّي تسھیل التواصل بین الشركات األجنبیة والمحلیة وإیجاد الفرص  

 إلقامة روابط مع الموردین المحلیین.  

 
ظیف محلیة غیر منطقیة أو اشتراط الحصول  من المھم أال تسّبب وحدات المحتوى المحلّي خلًال في السوق عبر فرض أھداف تو 

على نسبة معینة من المدخالت محلیًا على سبیل المثال. تقّوض ھذه المتطلبات القدرة التنافسیة الصلبة، وتعیق االستثمار األجنبي  
األجنبیة والمحلیة  المباشر، وتتعارض مع اتفاقیات التجارة الدولیة. ھناك طرق یمكن أن تشجع على زیادة الروابط بین الشركات 

منھا التنسیق الوثیق مع مراكز تطویر المشاریع، والتركیز على معالجة نقص المعلومات من خالل إنشاء قاعدة بیانات   بطرق سلیمة،
 للموردین. 

 
  ، والتي یتم تكلیفھا بتعزیز القدرات الصناعیةمراكز تنمیة المشاریعغالبًا ما یتم دعم وحدات المحتوى المحلي من قبل  •

المحلیة وتطویر المھارات، من خالل التدریب المھني، أو إعارة الموظفین، أو أنشطة التظلیل الوظیفي. یجب أن تتماشى  
ھذه المخططات مع احتیاجات سوق العمل ویجب وضعھا في وقت مبكر في العالقة التعاقدیة بین الحكومة والشركات  

 األجنبیة. 

 

 
 للنمو. مركز الدوليال. ) 2016(). تعظیم تأثیر االستثمار األجنبي المباشر على القدرات الصناعیة المحلیة وخلق فرص العمل. مذكرة سیاسة 2016إس لوجان (و سین، آر45
 للنمو. مركز الدوليال. )2016(لصناعیة المحلیة وخلق فرص العمل. مذكرة سیاسة ). تعظیم تأثیر االستثمار األجنبي المباشر على القدرات ا 2016إس لوجان (و سین، آر 46 46
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ة فعالة لتقدیم معلومات موثوقة حول قدرات الشركات المحلیة القائمة للشركات  طریققاعدة بیانات الموردین یعد تطویر   •
األجنبیة التي تتطلع إلى الشراكة أو التعامل مع الشركات المحلیة. تسّجل قاعدة البیانات المعلومات المطلوبة عن الشركات  

ھادة الجودة، وسجل الضرائب والمعامالت،  المحلیة، بما في ذلك القطاع الذي تنتمي إلیھ، وموقعھا، وجھات االتصال، وش
وسنوات العمل. یتیح ذلك للشركات األجنبیة تحدید نطاق السوق والشركات المحلیة ذات الخبرة التي یمكن تطویر الروابط  

الرأسیة معھا. یجب أن تتضمن قاعدة البیانات الشركات التي تّم تقییم قدراتھا فحسب، على سبیل المثال من خالل إكمال  
 بعض عملیات التحقق من المعاییر لكسب صفة "بائعین معتمدین".

 
یمكن أن تدعم قاعدة بیانات الموردین أیًضا أھداف السیاسة األخرى، مثل تشجیع إضفاء الطابع الرسمي من خالل اشتراط تسجیل  

دة الضریبیة ویمكن أن یقلل أیًضا من  الشركات رسمیًا من أجل إدراجھا في قاعدة البیانات. ما قد یؤثر إیجابیًا على توسیع القاع
التھرب الضریبي من خالل زیادة الرقابة على سجالت االمتثال الضریبي للشركات. یمكن أیًضا تسھیل التمویل، حیث من المرجح  

 . 47أن تقدم المصارف االئتمان إلى الشركات إذا كان لدیھا معلومات كافیة عن تاریخھا المالي
 

 48تأسیس مكتب الشراكة المحلیّة في تنزانیا  3النص

  من الھدف وكان.  الوزراء رئیس  مكتب ضمن  المحلیّة الشراكة مكتب إلقامة التنزانّیة الحكومة  البحرّیة الغاز حقول  اكتشاف  فعد
  التكامل اعتبر وقد. اإلمداد سلسلة مع  المحلّي العمل دمج  عبر األكبر، االقتصاد  نحو  للتوّسع منھا القصوى  االستفادة ھو ذلك

 .  الشركات مستوى على النمو  وتحقیق عمل فرص   لخلق مھّمة  كأداة  الرأسي
 

  ومجموعة  محلّي، فرعي مقاول  رائدة،  الجنسیّات متعددة  شركة بین تعاقدیّة عالقات نظام تأسیس الحكومة  جھود تضّمنت كذلك،
  على المحلّیة  الشراكة  مكتب ویعمل . الفرعي  المقاول  عبر الجنسیّات  المتعددة بالشركة  المرتبطة الصغیرة الداخلّیة األعمال من

  للمشاركة  المتاحة الفرص لتحدید والدولّیة   المحلیة الشركات  مع اللقاءات تسھیل وعلى  موجودة شركات حول  معلومات  جمع
  ضمن  البناء قطاع في  والمتوسطة   الصغیرة ات الشرك  تدریب  تضمین من التأكد ھو للمكتب األساسّیة  األھداف ومن.  والتكامل

  والمتوسطة الصغیرة الشركات تأھیل أجل  من الجنسیّات  المتعددة والشركات  والمتوسطة الصغیرة الشركات  بین الموقعة  العقود
 .مقبولین كموّردین

 
  المؤسساتي النمو  في  االستباقي  الحكومة  عمل یمثّل اآلن، حتّى معروف  غیر التنزاني المحلّیة الشراكة  مكتب تأثیر أنّ  حین  وفي
 . األخرى البلدان بھ  تقتدي أن ویمكن  بھ یحتذى  مثاالً  البدایة من

 
  49برنامج تطویر الموّرد في رواندا  4النص

  الروابط تقویة  إلى  ویھدف) TradeMark East Africa( أفریقیا شرق   مارك تراید قبل  من  الموّرد  تطویر برنامج تم تجربة 
  یستطیع حیث  فرص  تحدید إلى  البرنامج ویھدف. رواندا في  المحلّیة  والصغیرة  المتوسطة والشركات الكبیرة الشركات بین

 ینفقون بائعین البرنامج ویستھدف.  ذلك  عن عوًضا محلیّة شركات  من بالشراء البدء عادةً  أجنبّیة مصادر یعتمد كان الذي المشتري
 : مراحل ثالث  في  توصیفھ  وتم  سنة، كل واحدة منتج على 250000$ من أكثر

 
  المنتجات من 8 تحدید تم(  لالستیراد كبدیل تكون أن یمكن وخدمات  منتجات وتحدید  شركة   30 من أكثر  واردات تعقّب .1

 ). الواردات عن كبدیل تعمل  أن یمكن التي والخدمات 
 . اتفاقیّات  خالل من البرنامج في  موّردین وإشراك  تحدید .2
 .المشترین عقود  لحمایة عمل خطط  وضع .3

  من وبالرغم).  السنة في $ 450000 والثانیة 150000$ األولى  قیمة تبلغ( أساسیتین صفقتین البرنامج عن نتج سنتین،  خالل
  فعالّیة  من تحّسن  أن الدروس  لھذه یمكن ذلك،  مع. أساسّیة  صفقات خمسة  بإنجاز البرنامج ھدف  تحقّق لم أنّھا إال النتائج، ھذه أھمّیة

 : مماثلة مبادرات
 

  فقدان بسبب  تتحقّق لم الصفقات  من العدید  إنّ  إذ  المحلّیة، الشركات لدى  الجودة  معاییر لتحسین الواسع االستثمار •
 .المنتج جودة  حول  لكفاالت المشترین

 
 .للنمو مركز الدوليال ).2016دیسمبر ( . مذكرة سیاسة لروانداإنشاء قاعدة بیانات الموردین متاحة  :صنع في رواندا ) 2017ستینبرغن (   سبراي، جاي وفي  47
 للنمو. مركز الدوليال. ) 2016(. مذكرة سیاسة ى القدرات الصناعیة المحلیة وخلق فرص العملتعظیم تأثیر االستثمار األجنبي المباشر عل). 2016إس لوجان (و سین، آر48
 .للنمو مركز الدولي). ال2017ریل بأ(رواندا. مذكرة السیاسة الخاصة ب). إنشاء وحدة المحتوى المحلیة 7201ساتون (  ايوج ستینبرغن، في  49

https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2017/09/Company-database-brief.pdf
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2016/12/Sen-Logan-2016-Policy-Note.pdf
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2016/12/Sen-Logan-2016-Policy-Note.pdf
https://www.theigc.org/wp-content/uploads/2016/12/Sen-Logan-2016-Policy-Note.pdf
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  بالشركات المرتبطة  المتوقعة المخاطر  من  التقلیل في  ذلك  یساعد إذ الموّردین  من الشراء  على الحكومة قدرة رفع •
 . الحكومة  مع ومتوقعة  األمد بعیدة عقود  توقیع ضمان  عبر المحلّیة

  من المبادرة في  الموّردین فرص لتضمین) مثًال $  50000(  أقل قیمة  ذات عتبات وضع فإنّ .  واقعّیة   أھداف وضع •
 . الصفقات من أكبر  عدد جذب  شأنھا

 بین تعارف  منتدیات إقامة. المحلیّة الشركات  حول أساسیة  معلومات تحوي  بالموّرد  خاّصة  بیانات قاعدة  تطویر •
 . مشترك وفھم  مشاركة إلى  التوّصل  لتسھیل والمشترین الموّردین

  الصفقات  تنفیذ  قابلیة  فإنّ  بالطبع،. المقاییس تحقیق على الموّردین لمساعدة الصادرات لتشجیع بجھود البرنامج إلحاق  •
 . المقاییس بحسب  اإلنتاج على الموّردین بقدرة وثیقًا  ارتباًطا  ارتبطت رواندا تجربة في

 

 ملخصّ 

  ترّكز أن  فیجب. اقتصادي تنّوع ولتحقیق  الشركات  مستوى على  النمو لدعم ضروریًا   أمًرا المباشرة األجنبّیة االستثمارات تُعتبر
 : على تعمل  سیاسات  على االستثمار تشجیع جھود

 
.  باالستثمار المتعلّقة  القرار  صنع عملیة  في المستثمرین تھمّ  عوامل على التركیز عبر مباشرة أجنبیّة استثمارات جذب  .1

  كما . التجارة تسھیل ودعم  وشفّافة، منظّمة  عمل  أُطر  فعّالة،  مؤسسات مناسبة، تحتیة بنى معتمدة، خدمات ذلك ویتضمن
   ومن  التجاري النشاط  على  العوائق من التقلیل ذلك في  بما االستثمار، تعیق التي العوامل  معالجة  الضروري من أّنھ

 . والغموض المخاطر 
 
  ضریبّیة عائدات عنھا وینتج الشركات   وأداء االستثمار قرار   اتخاذ على  أقل تأثیًرا الضریبیّة  الحوافز   وتملك.  •

 . للحكومة  مرتجعة
 

  السوق  في  األجنبّیة الشركات ودعم مباشر أجنبي  استثمار جذب   في  فعّالة االستثمار  تشجیع  وكاالت  تكون أن یمكن •
  لضمان بصرامة  القوانین تطبیق  یجب  أّنھ  غیر. المثال سبیل  على المعلومات  في  الثغرات  من التقلیل  عبر المحلّیة

 . وشفافّیة  بعدل االستثمار تشجیع وكاالت عمل
 

  والمعارف،  التكنولوجیا نقل  تسّھل أن یمكن الموّردین مع روابط  إقامة  عبر المحلّي لالقتصاد  اإلیجابیّة  النتائج تشجیع .2
  مراكز المحلیّة،  الشراكة مكاتب  الجھود ھذه تدعم التي السیاسة  أدوات  وتتضمن. المھارات وتطویر عمل،  فرص خلق 

  بین روابط لبناء المبذولة الجھود  تكون  أن الضروري ومن  .بالموّردین  خاّصة  معلومات  وقواعد  الشركات، تطویر 
 ھامشّیة  غیر المحلیّة والشركات  األجنبّیة الشركات 

 

 المناطق االقتصادیة الخاصة 3.5
تعتبر المناطق االقتصادیة الخاصة أداة سیاسیة فعالة لمعالجة بعض من نقاط ضعف السوق. من المھم تشخیص ما ھي جوانب  

قصور السوق بشكل واضح إلمكانیة تقییم ما إذا كانت سیاسة المناطق االقتصادیة الخاصة ھي الحل األنسب. في الّسودان، یشّكل  
یسیة، وتكثر العوامل التي تساھم في إضعافھا، بما في ذلك النقص في مرافق البنیة التحتیة، وسوء  ضعف البیئة التمكینیة المشكلة الرئ 

الخدمات، وضعف المؤسسات واألطر التنظیمیة. تستغرق محاولة معالجة نقاط الضعف ھذه على نطاق قومي وقتًا وموارًدا غیر  
 كسیاسة استجابة مالئمة.  متوفرة حالیًا. من ھنا یأتي دور المناطق االقتصادیة الخاصة

 
تمّكن المناطق االقتصادیة الخاصة الحكومة من تركیز الموارد والقدرات المحدودة على توفیر البنیة التحتیة، والمرافق الموثوقة،  

ال تزال   ودعم تیسیر التجارة والخدمات األخرى للشركات في المناطق المحددة جغرافیًا، لتحسین بیئات العمل في ھذه المناطق بینما
اإلصالحات الوطنیة األوسع جاریة. استخدم صانعو السیاسات في البلدان النامیة المناطق االقتصادیة الخاصة بشكل متزاید كوسیلة  
لتعزیز التصنیع وجذب االستثمار األجنبي المباشر، وخلق فرص العمل، وتعزیز الصادرات. زاد عدد المناطق االقتصادیة الخاصة  

 .201850في عام   5400إلى   1998منطقة في عام  900ضعاف في العقدین الماضیین، من حوالي في العالم ستة أ

 
 .. مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة: المناطق االقتصادیة الخاصة2019). تقریر االستثمار العالمي 2019األونكتاد) (مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة ( 50
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 المناطق االقتصادّیة الخاّصة واستراتیجیة الّسودان الوطنیة  3.5.1
وتنسیقًا  من الضروري أن تتماشى المناطق االقتصادیة الخاصة مع السیاسات االقتصادیة والصناعیة الوطنیة. فھي تتطلب دعًما 

حكومیًا قویًا ویجب وضعھا ضمن استراتیجیة تنمیة وطنیة طویلة المدى. لتحقیق أقصى قدر من الفوائد من المناطق االقتصادیة  
. اقترح   51الخاصة، تحتاج الحكومات وإدارة المناطق إلى النظر في المزایا النسبیة المحلیة والمواءمة مع القطاعات ذات األولویة 

لسلسلة القیمة الزراعیة في الّسودان إعطاء األولویة للصمغ العربي، والسمسم، وتربیة الماشیة   2020لبنك الدولي لعام تحلیل أجراه ا
 .  52إلنتاج اللحوم، والبستنة، ومنتجات األلبان

 
االقتصادیة الخاصة، مثل جذب  یجب أن یعتمد تحدید واختیار القطاعات ذات األولویة على قدرتھا على خدمة أھداف المنطقة 

االستثمار األجنبي المباشر أو تشجیع الصادرات. في حالة الّسودان، قد یعني ھذا التركیز على السلع ذات الطلب المرتفع في األسواق  
ذات األھمیة االستراتیجیة. على سبیل المثال، فإن الصمغ العربي مطلوب بشدة في األسواق األوروبیة (فرنسا على وجھ  

الخصوص)، والوالیات المتحدة، والھند. یعتبر الصمغ العربي أیًضا مصدًرا مھًما لعائدات العمالت األجنبیة في الّسودان. یقدم  
 53السمسم مثاًال آخر، حیث یعمل كمحصول نقدي مھم للتصدیر إذ یكثر الطلب علیھ في الشرق األوسط والصین

 والتداعیات االقتصادیة المناطق االقتصادّیة الخاّصة  3.5.2
تستفید الشركات في المناطق االقتصادیة الخاصة من قربھا من القطاعات اإلنتاجیة األخرى في نفس المنطقة، ما قد ینتج عنھ منافع  

الشركات متعددة الجنسیات على  تجمیعیة. كما تسّھل المناطق االقتصادیة الخاصة تبادل األفكار من خالل توفیر بیئة تشجع 
 54االستثمار، ونقل المعرفة اإلنتاجیة، والتسویقیة إلى غیرھا من الشركات 

 

المحلي لتمكین التداعیات على الشركات  التأكد من أن المناطق االقتصادیة الخاصة مرتبطة ببقیة االقتصاد  كما أنھ من الضروري
دیة الخاصة في الھند بشكل كبیر من النشاط االقتصادي في المناطق المحیطة، ما  خارج المناطق. زادت المناطق االقتصا  المحلیة

یمكن للمناطق االقتصادیة الخاصة دعم   .55عّزز التغییر الھیكلي من خالل تشجیع االنتقال إلى قطاع رسمي أكبر وأكثر إنتاجیة
رد في الشركات داخل المنطقة، والتي تكون بمعظمھا من  التداعیات االقتصادیة الھامة من خالل تسھیل العالقات بین المشتري والمو

 .شركات أجنبیة، وشركات محلیة في الخارج
 

یمنح االستثمار األجنبي المباشر فرًصا جدیدة للشركات المحلیة في السوق لزیادة مبیعاتھا، شرط أن تتمكن من تحقیق متطلبات  
. لذا، یجب أن تعمل الحكومات   56ا إلى مكاسب إنتاجیة للموردین المحلیینالجودة الالزمة. یمكن أن تؤدي التفاعالت التجاریة أیضً 

 وإدارة المناطق على تسھیل ھذه الصالت عبر السیاسات التي تعزز روابط سالسل التورید، أو تشجع عالقات التعاقد من الباطن. 
 

 التقییم قبل وبعد إنشاء منطقة اقتصادیة خاصة  3.5.3
 

حتى عندما یتم تحدید المناطق االقتصادیة الخاصة على أنھا استجابات مناسبة على صعید السیاسة العامة، یجب أن یعتمد قرار إنشاء  
المناطق االقتصادیة الخاصة ھي   .4 الجدول. تم توضیح أوجھ ھذا التحلیل في تحلیل التكلفة والعائدمنطقة اقتصادیة خاصة على 

البدیلة لھذه االستثمارات، عبر المفاضلة بین  تكلفة الفرص ما تستدعي استخدام األموال العامة. یجب مراعاة  مشاریع مكلفة وغالبًا 
تكلفة المناطق االقتصادیة الخاصة واالستخدام المحتمل اآلخر لألموال العامة لتحدید ما إذا كانت المنطقة االقتصادیة الخاصة ھي  

 .مةاالستخدام األكثر فعالیة لألموال العا 
 

. یقیس نظام الرصد والتقییم الفعال أداء المنطقة مقابل  للرصد والتقییم المستمرینیجب أن یخضع أداء المناطق االقتصادیة الخاصة 
أھدافھا، ویوّجھ القرارات لتحسین سیاسة المناطق االقتصادیة الخاصة، ویدعم صانعي السیاسات في إنفاذ األنظمة، مثل المعاییر  

 .57البیئیة
 

یجب إنشاء وحدة للرصد والتقییم في أّي منطقة اقتصادیة خاصة محتملة في الّسودان لتتبع أداء المنطقة مقابل األھداف الرئیسیة مثل  
 تكوین روابط إقلیمیة وعالمیة، وجذب االستثمار األجنبي المباشر، وتوفیر خدمات موثوقة، ودعم تیسیر التجارة. 

 

 
 .. تنمیة المشاریع الخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض1بة العالمیة. سلسلة الوثائق التجمیعیة، ). المناطق االقتصادیة الخاصة: دروس من التجر2016تسنغ، د. (   51
 .: تحلیل سلسلة القیمة الزراعیةالّسودان ).  2020البنك الدولي ( 52
 .: تحلیل سلسلة القیمة الزراعیةالّسودان ).  2020البنك الدولي ( 53
 .: تحلیل سلسلة القیمة الزراعیةالّسودان ).  2020البنك الدولي ( 54
 .جامعة بوسطن، قسم االقتصاد  dp- .306). التنمیة المكانیة: شواھد من المناطق االقتصادیة الخاصة في الھند. سلسلة أوراق العمل2018یان، ي. وس. رافي ( 55
 .المركز الدولي للنمو ). عمل المناطق االقتصادیة الخاصة بشكل صحیح: إطارالسیاسة. موجز تجمیعي. 2019، م (یانو، م.، خاندیلوال. ع.، صعب، م وتیشاوتألیكس 56
57  
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حر األحمر الحالیة في الّسودان أھدافًا لجذب االستثمار األجنبي المباشر، وزیادة الصادرات،  على سبیل المثال، حددت منطقة الب 
البشري، وتطویر المنطقة المحیطة. یمكن تقسیم كل من ھذه األھداف الشاملة إلى سلسلة من  وخلق فرص العمل، وزیادة رأس المال 

 الرصد والتقییم. مؤشرات األداء الرئیسیة التي یتعین مراقبتھا من قبل وحدة 
  

 58تحلیل التكلفة والفائدة للمناطق االقتصادیة الخاصة  4الجدول

 
 

 

 

 

 

 
 . مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة: المناطق االقتصادیة الخاصة2019ار العالمي ). تقریر االستثم2019مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة (األونكتاد) ( 58

 المساھمات االقتصادیة المباشرة 

 جذب االستثمار األجنبي المباشر •
 خلق فرص العمل  •
 نمو الصادرات  •
 أرباح العمالت األجنبیة  •

 
+  

 المباشرة المساھمات االقتصادیة غیر 
 

 روابط الموردین خارج المناطق  •
 خلق فرص عمل غیر مباشرة ومستحثة  •

=  
 إضافي للناتج المحلي اإلجمالي   نمو • اآلثار االقتصادیة المجمعة 

+ / -  

 صافي تكلفة / اإلیرادات من المناطق
 نفقات االستثمار •
 تكالیف التشغیل •
 ضیاع اإلیرادات واإلعانات  •
 الدخل من المناطق  •

=  

 وقت االسترداد لالستثمار في المنطقة  • الجدوى من المناطق 
 العبء المالي 

+  

 مساھمات اقتصادیة دینامیكیة 
 نشر التكنولوجیا  •
 نقل المھارات والمعرفة  •
 التنویع الصناعي واالرتقاء بھ  •
 تعزیز التعاون االقتصادي اإلقلیمي •

+ / -  

التأثیرات االجتماعیة والبیئیة والعوامل  
 الخارجیة 

 ظروف العمل  •
 األثر البیئي  •
 االستیالء على األرض أو إساءة استخدامھا •
 التدفقات غیر المشروعة  •

+ / -  

 تعلم السیاسات وتأثیر أوسع لإلصالح
 الوظیفة التجریبیة للمناطق  •
 محفز اإلصالحات  •
 انخفاض الدافع لإلصالح  •

=  

 المناطق في االقتصاد تطور دور  • التأثیر العام لللتنمیة المستدامة 
 تحوالت المنطقة على المدى الطویل  •

https://unctad.org/system/files/official-document/wir2019_en.pdf
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  59وحدة رصد وتقییم المناطق االقتصادیة الخاصة في جنوب أفریقیا  5النص

االقتصادیة الخاصة  للمناطق والتقییم  الرصد على  في جنوب أفریقیاالمجلس االستشاري المركزي للمناطق االقتصادیة الخاصة یشرف 
في الضغط على  األداء  المستقبلیة. یساعد ھذا اإلشراف وشفافیة  اتالسیاسمن أجل  إلى وزارة التجارة والصناعة التقییماتھذه یقدم و

قانون  بموجب  والتقییم الذي أنشأ الرصد . یحدد إطار عمل المرجّوة  مجالس إدارة المناطق االقتصادیة الخاصة لتحقیق األھداف 
، بما في ذلك  بین المناطق االقتصادیة الخاصة في العالم اتباعھاالمناطق االقتصادیة الخاصة قائمة كبیرة من المؤشرات التي یجب 

 ثالث فئات:  ضمن. یمكن تصنیف المؤشرات المتعقبة لكل منطقة  یؤخذ بعین االعتباروھي عامل أساسي نادًرا ما  الكلفة
 

 الیة خطة العمل والبیانات الم •
 تقریر مرحلي عن أھداف األداء الرئیسیة  •
 تقاریر مرحلیة عن برامج خاصة بالمناطق االقتصادیة الخاصة (مثل إنشاء محطة واحدة)  •
 تقریر البنیة التحتیة •

 مؤشرات اإلدارة 

 جلب االستثمار في المنطقة  •
 خلق الوظائف  •
 اضي األرتخصیص  •
 األراضي  وتأجیر اإلیرادات المحصلة من مبیع •
 الصادرات   •

 المخرجات مؤشرات 

 تكالیف موظفي التشغیل  •
 األھداف  لتحقیق التكالیف الرأسمالیة للبنیة التحتیة واألطر الزمنیة  •
 المصانع ومواعید استحقاقھا انشاء الیف تك  •
 الھدف الى  للوصول التكالیف التشغیلیة  •

 المدخالت مؤشرات 

 

 أھمیة الموقع  3.5.4
 

المناطق بالعناصر الرئیسیة للبنیة التحتیة التجاریة، بما في ذلك الموانئ، والسكك الحدیدیة، والطرق السریعة، وضمان  یجب ربط 
تقدیم الخدمات اللوجستیة والجمارك الجیدة، لكي تكون محفًّزا للتحول الھیكلي. كما ینبغي أن تكون موجودة بالقرب من المناطق  

لة في المنطقة، ولتسھیل الروابط مع الشركات في االقتصاد المحلي، وتعزیز التعاون في  الحضریة لضمان مصدر وثیق للعما
 . 60التصنیع والتحضر

 
كم   38تملك منطقة البحر األحمر الحرة في الّسودان ھذه السمات. تقع على ساحل البحر األحمر وعلى الطریق الوطني، على بعد 

سواكن، ومیناء بشائر النفطي، كما یمكن الوصول منھا إلى مطار بورتسودان. من خالل  جنوب بورتسودان وتستفید من میناء 
تعتبر متطلبات .  61االستفادة من موقعھا االستراتیجي، تركز المنطقة على تسھیل إجراءات الجمارك في الموانئ والمطارات 

توفیر مرافق وخدمات لوجستیة تنافسیة دولیًا. للتخفیف   الترخیص في الّسودان صعبة نسبیًا، ما یشكل تحدیًا للشركات التي تسعى إلى
ص الجمركي وخدمات  من ھذه القیود، توفر منطقة البحر األحمر الحرة للشركات في المنطقة، البنیة التحتیة والخدمات الالزمة للتخلی 

 .  62القیمة المضافة 
 

طق االقتصادیة الخاصة استجابة سیاسیة ذات تأثیر محتمل لجذب  في ضوء القیود المالیة والمؤسسیة الحالیة في الّسودان، توفّر المنا 
االستثمار األجنبي المباشر وتعزیز الصادرات. ومع ذلك، یجب أن یكون قرار إنشاء منطقة اقتصادیة خاصة نتاج تحلیل دقیق للتكلفة  

االقتصادیة الخاصة بالقرب من البنیة   والحسنات، ویجب أن یخضع أداء المنطقة للرصد والتقییم المستمرین. یجب أن تقع المناطق
التحتیة للتجارة، والنقل، والمراكز الحضریة من أجل الوصول إلى القوى العاملة الالزمة وتعزیز التداعیات االقتصادیة. عالوة على  

صة في الّسودان على  ذلك، عند النظر في الخدمات والحوافز التي یجب تقدیمھا للمستثمرین، یجب أن تركز المناطق االقتصادیة الخا
توفیر الوصول إلى مرافق موثوقة وبأسعار معقولة وأنظمة التنقل. من خالل ما سبق، تستطیع المناطق الحرة تحسین ممارسة  

 األعمال التجاریة. 
 

 
 وزارة التجارة والصناعة. إطار عمل مراقبة وتقییم أداء المناطق االقتصادیة الخاصة 59
كنموذج للمناطق االقتصادیة الخاصة الناجحة، في المناطق الساحلیة بالقرب من األسواق  تقع جمیع المناطق االقتصادیة الصینیة الخاصة األربع األولى، والتي غالبًا ما یُشار إلیھا  60

 .)2017المزدھرة مثل ھونغ كونغ، وماكاو، وتایوان (وونع ویوھان ، 
 :free-sea-https://www.sudanfreezone.com/en/areas/red-منطقة البحر األحمر الحرة. موجود على -یة للمناطق واألسواق الحرة الّسودانالشركة  61

zone/  
 .في إفریقیا: دراسة تشخیصیة للتكامل التجاري. مجموعة البنك الدولي، االقتصاد الكلي واإلدارة المالیة الّسودان ). جمھوریة 2014البنك الدولي ( 62

https://www.sudanfreezone.com/en/areas/red-sea-free-zone/
https://www.sudanfreezone.com/en/areas/red-sea-free-zone/


 28   2020 .دیسمبر –السودان واالقتصاد العالمي: فرص نحو التكامل والنمو الشامل        

 ملخصّ 

 یمكن للمناطق االقتصادیة الخاصة أن تلعب دوًرا مھًما في دفع تنمیة القطاع الخاص في الّسودان: 
 

للشركات في منطقة محددة جغرافیًا للتغلب على البیئة التمكینیة  خدمات وبنیة تحتیة محّسنة یمكنھا توفیر  .1
 الضعیفة في البالد أثناء إجراء إصالحات على مستوى الدولة. 

 
 لتعظیم فعالیة المناطق االقتصادیة الخاصة  .2

بشكل مع أولویات التنمیة الوطنیة ویجب أن تھدف إلى معالجة إخفاقات السوق   ستراتیجیاتھاایجب أن تتماشى  •
 واضح. 

 . بالقرب من البنیة التحتیة التجاریة والمراكز الحضریة  موقع استراتیجي في یجب أن تكون  •
ضروریًا  بین الشركات في المناطق االقتصادیة الخاصة وتلك الموجودة في بقیة االقتصاد أمًرا   التكامل القوي یعتبر •

 . التداعیات اإلیجابیة لزیادة 
أھدافھا ولتوفیر البیانات لإلبالغ  وفقلتتبع أداء المناطق االقتصادیة الخاصة   وحدات الرصد والتقییم یجب إنشاء  •

 المتبعة. االستراتیجیة والسیاساتعن التطورات في 
 . لفائدة تحلیل دقیق للتكلفة وایجب أن یستند قرار إنشاء منطقة اقتصادیة خاصة إلى  .3
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 التكامل التجاري  4
 

یربط موقع الّسودان الجغرافي االستراتیجي الممیز البالد بالشرق األوسط وأفریقیا جنوب الصحراء، فضًال عن األسواق اآلسیویة  
الّسودان في التكتالت التجاریة محدودة حتى الیوم، خاصة على المستوى العالمي والمتعدد  واألوروبیة. رغم ذلك، كانت عضویة 

األطراف، ویرجع ذلك جزئیًا إلى عقود من العقوبات التجاریة. حالیًا، الّسودان عضو في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفریقیا  
فید من مبادرة االتحاد األوروبي "كل شيء ما عدا األسلحة". شّكل  (جافتا)، ویست  (كومیسا)، ومنطقة التجارة العربیة الحرة الكبرى

، فرصة جیدة لتعمیق التكامل  2020في دیسمبر  قائمة الدول الراعیة لإلرھاب ، وشطب الّسودان من2017رفع العقوبات في عام 
 .االقتصادي العالمي من خالل اتفاقیات تجاریة ثنائیة، وإقلیمیة، وعالمیة 

 
ینتج عن المشاركة في االتفاقیات التجاریة فوائد مثل انخفاض تكالیف التجارة وزیادة القدرة التنافسیة الدولیة، وتفعیل دور  عادةً ما 

المؤسسات، وتقویة العالقات الدبلوماسیة. تساعد االتفاقیات التجاریة أیًضا في تطویر البنیة التحتیة األساسیة للتجارة وزیادة  
 باشر، ما یساھم في تحویل رأس المال والعمالة نحو قطاعات أكثر إنتاجیة. االستثمار األجنبي الم

 
   632018ستیراد على یسار وشركاء الّسودان للتصدیر على الیمین للعام شركاء الّسودان لال  12الرسم البیاني

 
 

 اتفاقیات التجارة الثنائیة  4.1
قائمة الدول الراعیة لإلرھاب، أصبح الّسودان جاھًزا لمتابعة االتفاقیات التجاریة الثنائیة، التي تساعده  مع رفع العقوبات وشطبھ من  

على دخول ألسواق ذات الدخل المتوسط والمرتفع وقد تتطلب وقتًا وموارد مالیة أقل من تلك المطلوبة للوصول إلى المنصات  
جھود المبذولة لالنضمام إلى المؤسسات العالمیة، إعطاء األولویة لالتفاقیات الثنائیة  العالمیة. لذا، یجب على الّسودان، إضافة إلى ال

ألنھا قد توفر استراتیجیة فعالة، وقصیرة المدى لتوسیع نطاق التكامل بتكلفة أقل. یقدم أكبر اقتصادین في العالم، الوالیات المتحدة  
 والصین، فرًصا ملحوظة للسودان. 

 
تفتح العالقات الدبلوماسیة المحسنة مع الوالیات المتحدة الباب أمام الّسودان لالنضمام إلى   -  ي أفریقیا (أغوا)قانون النمو والفرص ف

منتج تشمل المالبس، والزراعة، والمعادن،   5000قانون أغوا. یقدم قانون أغوا معاملة تفضیلیة لمنتجات مختارة (أكثر من 
حدة من البلدان األفریقیة، بشرط تنفیذ السیاسات المواتیة القتصاد قائم على السوق، وسیادة  واألحذیة) یتم تصدیرھا إلى الوالیات المت 

 القانون، والسیاسة التعددیة، وغیرھا. 
 

فرصة عمل مباشرة   300000تشیر الدالئل إلى أن قانون أغوا كان لھ آثاًرا إیجابیة كبیرة على أعضائھ، حیث تم توفیر أكثر من 
% والنفط بنسبة تزید عن  42، زادت صادرات المالبس بنسبة 2016ت ثالث مرات اعتباًرا من عام وتضاعف حجم الصادرا

. تشیر الدالئل من قطاع المالبس أیًضا إلى التأثیرات اإلیجابیة على اإلنتاجیة على مستوى الشركة بسبب إعادة  65,64  % 100
 66األكثر إنتاجیةتخصیص الموارد من الشركات األقل إنتاجیة إلى الشركات 

 
تعطي مبادرة الحزام والطریق فرصة للسودان لتحدیث بنیتھا التحتیة التجاریة، وتعمیق العالقات   -  مبادرة الحزام والطریق 

االقتصادیة مع الصین. مبادرة الحزام والطریق ھي برنامج یھدف لربط آسیا بإفریقیا وأوروبا عبر شبكات بریة وبحریة على طول  

 
 . .The Atlas of Economic Complexity) 2020مختبر النمو في جامعة ھارفارد ( 63
غرب أفریقیا من أجل التحول االقتصادي. شبكة أفریقیا في المجموعة االقتصادیة لدول في تخدام قانون قانون النمو والفرص ). اس2016بوتینغ، ج، شبكة علماء أصوات الجنوبیة ( 64

 . مركز ویلسون. برنامج أفریقیا12أصوات الجنوب: ورقة بحث رقم 
 قتصادي ). اتفاقیات التجارة التفضیلیة، والتوظیف، واإلنتاجیة: تقییم آثار قانون أغوا  على الشركات األفریقیة. المركز األفریقي للتحول اال2012موالنجو، ف. ( 65
 قتصادي ). اتفاقیات التجارة التفضیلیة، والتوظیف، واإلنتاجیة: تقییم آثار قانون أغوا  على الشركات األفریقیة. المركز األفریقي للتحول اال2012موالنجو، ف. ( 66

https://atlas.cid.harvard.edu/
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لمتوقع أن تزید استثمارات البرنامج عن  من ا 67رة وتحفیز النمو االقتصادي ستة ممرات، بھدف تحسین التكامل اإلقلیمي وزیادة التجا
تریلیون دوالر أمریكي، ما یساھم إلى حد كبیر في تطویر البنیة التحتیة للموانئ، والطرق، والسكك الحدیدیة، والمطارات، فضًال  

  .68عن محطات الطاقة، وشبكات االتصاالت
 

تعد الصین ثاني أكبر شریك    69أفریقیة أخرى وقعت مذكرة تفاھم كجزء من مبادرة الحزام والطریق.دولة  45ینضم الّسودان إلى 
إضافة إلى ذلك، یملك الّسودان تجربة شراكة مع    70ملیار دوالر أمریكي سنویًا. 2.2تجاري للسودان وأكبر سوق تصدیر بقیمة 

المكثف، ال سیما في قطاع النفط. من المتوقع أن یؤدي تحسین البنیة التحتیة  الصین في مشاریع البنیة التحتیة ذات رأس المال 
للتجارة والطاقة الناتج عن المشاركة في مبادرة الحزام والطریق إلى تحسین إنتاجیة الشركات ودعم تنمیة القطاع الخاص في  

 الّسودان. 

 التكامل التجاري اإلقلیمي  4.2
كبیرة للسودان للعمل كممر تجاري، خاصة بالنسبة لجیرانھ غیر الساحلیین، تشاد، وجمھوریة إفریقیا  على الرغم من وجود إمكانات 

الوسطى، وإثیوبیا، وجنوب الّسودان، إال أن التكامل اإلقلیمي ضعیف حالیًا. في الواقع، یتمتع الّسودان بعالقات تجاریة أقوى بكثیر 
 .یمیین) مقارنةً بشركائھ اإلقللرسم ا مع الشرق األوسط، والصین، والھند، وروسیا (

 
یؤدي التكامل التجاري على نطاق أوسع، والبنیة التحتیة التجاریة المحّسنة إلى إنشاء الّسودان ممًرا تجاریًا إلى بورتسودان على  

یمكن أن یدعم التعاون اإلقلیمي المعزز تطویر   غرار مشروع "البست" الذي یصل بین المو بورت، وجنوب الّسودان، وإثیوبیا. 
ة المشتركة، مثل الموانئ، والسكك الحدیدیة، وممرات الطرق، وشبكات المرتبطة بالمراكز العاملة في البلدان  البنى التوصیلی 

 .المجاورة 
یمنح حجم الّسودان وأھمیتھ االقتصادیة فرًصا إیجابیة لالنضمام إلى كتل التجارة اإلقلیمیة. یوجد مجموعتان مھمتان للسودان للنظر  

 ھما مجموعة شرق إفریقیا ومنطقة التجارة الحرة للقارة األفریقیة.  في متابعة المشاركة فیھما
 

تعد مجموعة شرق إفریقیا كتلة تجاریة إقلیمیة مھمة توفر فرًصا للسودان لجذب االستثمار   - (EAC) مجموعة شرق إفریقیا
كینیا، وتنزانیا، ورواندا، إضافة إلى بوروندي   المجموعة األجنبي المباشر وتحسین التجارة والتكامل االقتصادي داخل المنطقة. تضم 

 المجموعة ولكن بفاعلیة أقل.  وجنوب الّسودان إلى 
 

تشیر الدالئل من أوغندا إلى مكاسب كبیرة على مستوى البالد بعد النضمام إلى مجموعة شرق أفریقیا، بما في ذلك انخفاض تكالیف  
أیًضا على االلتزام السریع   مجموعة شرق أفریقیا قد تشجع عضویة  71الصادرات.التصدیر إلى النصف تقریبًا، وارتفاع حجم 

 .بالمعاییر واللوائح اإلقلیمیة
 

من المرجح أن یكون للسودان دوًرا أكثر أھمیة في صنع القرار في المجموعة نظًرا لكبر مساحتھ الجغرافیة والوزن االقتصادي  
 مجموعة شرق إفریقیا. األكبر نسبیًا مقارنة بأعضاء باقي 

 
من الناحیة النظریة، تشمل الفوائد اإلضافیة زیادة الوصول إلى الھیاكل األساسیة المادیة للنقل والتجارة، ما یقلّل من تكالیف النقل  

ن أحد  ولكن من الناحیة العملیة، سیكو  72المرتفعة الحالیة الناتجة عن عدم كفایة شبكات الطرق وخطوط سكك الحدید المتداعیة.
القیود الرئیسیة ھو أن الّسودان ال یمكنھ الوصول إال إلى دول مجموعة شرق إفریقیا األخرى عبر جنوب الّسودان. الصراع المستمر  

وعدم االستقرار في جنوب الّسودان، فضًال عن االفتقار إلى البنیة التحتیة للنقل عبر جنوب الّسودان، یعني أن الّسودان لیس لدیھ  
 ھلة أو آمنة إلى دول مجموعة شرق إفریقیا األخرى. طرق بریة س

 
أكبر منطقة تجارة حرة في العالم   تشّكل منطقة التجارة الحرة للقارة األفریقیة -  (AfCFTA) األفریقیةمنطقة التجارة الحرة للقارة 

جمیع دول االتحاد األفریقي البالغ عددھما  من حیث عدد الدول المشاركة، بعد منظمة التجارة العالمیة. تھدف االتفاقیة إلى تغطیة 
، ویجري  2019تریلیون دوالر أمریكي. تأسست في عام  2.5ملیار شخص وناتج محلي إجمالي یبلغ  1.2، وتمثل سوقًا لـ 55

یھدف    73تنفیذ االتفاقیة على مراحل، مع التركیز على تحریر تجارة السلع والخدمات أوًال، ثم تنسیق البروتوكوالت التنظیمیة.
الجدول الزمني الحالي إلى تخفیض الرسوم التجاریة في غضون خمس سنوات؛ ومع ذلك، فإن الّسودان، إلى جانب ست دول  

  .74عاًما 15أخرى، لدیھ إعفاء خاص للحد من ھذه الرسوم بشكل تدریجي على مدى 

 
 .). مبادرة حزام واحد، وطریق واحد 2020البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة ( 67
 .). مبادرة حزام واحد، وطریق واحد2020ار والتنمیة (البنك األوروبي إلعادة اإلعم68
 والطریق،دول على طول الحزام  69
 .. مجموعة البنك الدوليالّسودان). ملخص الحلول العالمیة المتكاملة للتجارة: 2017البنك الدولي ( 70
الیف التجارة في مجموعة دول شرق إفریقیا على سالسل التورید والتصدیر. ورقة عمل  ). تحوالت التصدیر، واإلنتاجیة، وسلسلة التورید. تقییم تأثیر خفض تك2017سبراي، ج. ( 71

 .المركز الدولي للنمو. المركز الدولي للنمو
 .المركز الدولي للنمو. 2016لالنضمام إلى مجموعة شرق أفریقیا. مذكرة سیاسة عامة. فبرایر   الّسودان). توصیة لجنوب 2016ألیمي، س. د.، ج، دي میلو، وع.ر.ن.، ھاس (  72 

 ). حالة التصدیق على منطقة التجارة الحرة للقارة اإلفریقیة 2020مركز القانون التجاري ( 73
 .یة). األسئلة الشائعة حول منطقة التجارة الحرة للقارة األفریق2018مركز القانون التجاري ( 74
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األفریقیة لدیھا القدرة على تعزیز التجارة بین البلدان   أن منطقة التجارة الحرة للقارة (UNECA) تقّدر اللجنة االقتصادیة ألفریقیا
في حین    75% من خالل إلغاء رسوم االستیراد، ومضاعفة التجارة في حال تم تقلیل الحواجز غیر الجمركیة.52.3األفریقیة بنسبة 

ارة الحرة للقارة اإلفریقیة، فإن األبحاث  أنھ من الصعب التنبؤ باآلثار الخاصة بقطاع معین التفاقیات التجارة الحرة مثل اتفاقیة التج
السابقة حول اآلثار المترتبة على تكامل إقلیمي أكبر من خالل الكومیسا تشیر إلى أن االنضمام إلى الكتلة التجاریة یمكن أن یعزز  

  77,76الصادرات الزراعیة الّسودانیة إلى الدول األعضاء األخرى. 
 

الّسودان بشكل كبیر من منطقة التجارة الحرة للقارة األفریقیة نظًرا لفرص التكامل االقتصادي التي یوفرھا  من المتوقع أن یستفید 
خارج منطقة القرن اإلفریقي وشرق إفریقیا. یوفر الجدول الزمني األكثر تساھًال المقدم للسودان لمواءمة السیاسة التجاریة مع  

أكثر من البلدان األفریقیة األخرى التي یتعین علیھا تحقیق المواءمة خالل وقت أقل. تشّكل   االتفاقیة فرصة الستفادة من الدعم التقني
وى  المصادقة على االتفاقیة في البرلمان الّسوداني الخطوة األولى المھمة إلظھار التزام الدولة بالمبادرة (حتى اآلن، لم یقم الّسودان س 

 78بالتوقیع).

 العالمي التكامل التجاري  4.3
عاًما من الجمود، استؤنفت مفاوضات الّسودان لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة في عام   13بعد  - منظمة التجارة العالمیة 

كان التقدم بطیئًا، حیث سلطت منظمة التجارة العالمیة الضوء على حاجة الّسودان إلى تعیین كبیر مفاوضین وفریق    2017.79
% من التجارة العالمیة، وتسّھل العضویة العالقات بین الدول األعضاء في منظمة  90تمثل الدول األعضاء أكثر من   81,80 وطني. 

التجارة العالمیة. یضمن االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة للسودان االستفادة من معدالت تعریفات جمركیة للدول األعلى  
لتصدیر. كما یضمن االنضمام للمستثمرین والشركاء التجاریین التزام الّسودان بالسیاسات  أفضلیة، ما یساھم في تحسین أداء قطاع ا

 .المواتیة للسوق، والتحسین المؤسسي
 

من جھة أخرى، فإن عملیة االنضمام تثقل متطلبات الوقت والموارد، ما یتطلب من الحكومة مستوى عاٍل من االلتزام واستثمارات  
شكل ھذه المتطلبات عقبة نظًرا إلى اإلصالحات الكبیرة التي بدأت الحكومة بإجرائھا، والتي تستنزف  كبیرة في بناء القدرات. ت 

  82القدرات والموارد. ومع ذلك، فھو مجال یصلح لطلب دعم المساعدة التقنیة من الجھات المانحة. 
 

 ملخصّ 

من خالل االتفاقیات    التكامل االقتصادي على الّسودان االستفادة من الفرص التي یوفرھا موقعھ الجغرافي االستراتیجي لتعمیق 
 التجاریة: 

 
، من خالل متابعة االتفاقات الثنائیة، بما في ذلك مع الوالیات المتحدة (رغم قانون أغوا) والصین (من  الصعید الثنائيعلى  .1

ام والطریق). االتفاقات الثنائیة ھي وسیلة فعالة للوصول إلى األسواق ذات الدخل المتوسط والمرتفع  خالل مبادرة الحز
 وتتضمن العملیة التزامات وقت وموارد مالیة أقل من جھود التكامل العالمیة. 

ل إلى ھیاكل  المجموعات الرئیسیة التي من شأنھا أن توفر للسودان الوصو  AfCTAو EAC، تمثل الصعید اإلقلیميعلى  .2
 االتصال المشتركة والعمل كنقطة انطالق لألسواق العالمیة. 

، على الرغم من أن العملیة مرھقة ومكلفة، یجب على الّسودان العمل من أجل االنضمام إلى منظمة  الصعید العالميعلى  .3
اقتصادات العالم، ویشیر إلى االلتزام بالسیاسات  التجارة العالمیة. وھذا من شأنھ أن یضمن معدالت تعریفة تفضیلیة لمعظم 

الصدیقة للسوق والتحسین المؤسسي. یمكن أن تأتي المساعدة التقنیة من الجھات المانحة لجھود االنضمام إلى منظمة  
 التجارة العالمیة. 

  

 
 .). األسئلة الشائعة حول منطقة التجارة الحرة للقارة األفریقیة2018مركز القانون التجاري ( 75
 .دروس من منطقة التجارة الحرة للقارتین األمریكتین  -). منطقة التجارة الحرة للقارة اإلفریقیة 2020تراید مارك شرق أفریقیا ( 76
. مجلة الجمعیة الّسودان). دور الكومیسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفریقیا) في تعزیز التجارة الزراعیة اإلقلیمیة: دراسة حالة 2011البشرى، أ.أ ، كریم، إ.إع.، وسلیمان، إ. ( 77

 .64-59) ، 2( 10السعودیة للعلوم الزراعیة، 
 اإلفریقیة  للقارة الحرة  التجارة منطقة  على التصدیق  حالة). 2020( التجاري القانون مركز 78
 .). زخم إیجابي حول مفاوضات عضویة الّسودان في منظمة التجارة العالمیة. أخبار منظمة التجارة العالمیة2017منظمة التجارة العالمیة ( 79
 .102). النشرة اإلخباریة لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة. العدد رقم 2019منظمة التجارة العالمیة ( 80
 .الّسودان). االنضمام: 2020منظمة التجارة العالمیة ( 81
.  2016. موجز السیاسة یولیو الّسودان). متابعة االنضمام إلى منظمة التجارة العالمیة: اآلثار اإلیجابیة والسلبیة على جنوب 2016ألیمي، س. د.، ج، دي میلو، وع.ر.ن.، ھاس ( 82

 .المركز الدولي للنمو
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 دور النظام المصرفي  5
 

المصرفیة المحلیة بشكل ملحوظ. ال یزال القطاع المالي صغیًرا حتى  أسفرت العزلة االقتصادیة للسودان إلى عدم تطویر األنظمة 
  83بالمقارنة مع أقرانھ في المنطقة، ویعاني من ضعف الوساطة المالیة والشمولیة، ال سیما خارج المراكز الحضریة الرئیسیة.

 
العالم، ھناك حاجة واضحة لتعزیز القطاع المالي  في الوقت الذي یبدأ فیھ الّسودان جھوده إلعادة العالقات االقتصادیة مع بقیة 

المحلي لتسھیل االستثمار، وتوسیع فرص الحصول على الخدمات المالیة، وتمكین النمو، وخلق فرص عمل. یجب مراعاة األولویات  
 التالیة لضمان أن السوق المالي الّسوداني سیكون مجھًزا بشكل كاٍف لدعم النمو االقتصادي للبالد: 

 
وجود قطاع مصرفي ناجح أمر ال غنى عنھ لجذب االستثمارات وتمكین ممارسة األعمال    - 84إصالح القطاع المصرفي  •

التجاریة. یجب أن تھدف اإلصالحات لتحسین القوانین واألنظمة التي تحكم القطاع، فضًال عن آلیات االمتثال واإلنفاذ، إلى  
شفافیة، وتوفیر معلومات دقیقة وآنیة، بما في ذلك تمكین المستثمرین من تقلیل المخاطر بالنسبة للمستثمرین، وزیادة ال

إجراء العنایة الواجبة للعمالء والشركاء المحتملین. ستحتاج اإلصالحات أیًضا إلى التخفیف من الفساد الملحوظ الذي یمنع 
 ة ما یلي بشكل خاص: البنوك الدولیة والمستثمرین من ممارسة األعمال التجاریة في الّسودان. یجب مراعا

 
o   یجب أن تفي القوانین واللوائح المصرفیة بالمعاییر الدولیة، بما فیھا قوانین ولوائح مكافحة   -االمتثال للمعاییر الدولیة

غسل األموال، وتمویل اإلرھاب. یعطي تعزیز قوانین ولوائح مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب إشارة مھمة  
ودان ملتزم بحمایة سالمة نظامھ المالي. واألھم من ذلك، یجب تطبیق قوانین وسیاسات  للمجتمع الدولي بأن السّ 

) إلزام  iمكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب وضمان االمتثال لھا. وسیستلزم ذلك، من بین أمور أخرى، (
) تنفیذ  iiاإلرھاب، و(المصارف باإلبالغ عن أّي نشاط مشبوه، والتحقیق في حاالت الفساد المشتبھ بھ أو تمویل 

اإلجراءات الالزمة في القطاعات المستھدفة والمعرضة لخطر غسیل األموال، والتدفقات المالیة غیر المشروعة، ال  
 سیما قطاع الذھب. 

 
o  یجب على بنك الّسودان المركزي مراقبة وفرض امتثال المصارف للقوانین واألنظمة   - تحسین الرقابة المصرفیة

بھا. یمكن القیام بذلك من خالل آلیات الحمایة مثل تدقیق بنك الّسودان المركزي في حسابات المصارف،  المعمول 
 والتحقیق في السلوك المشبوه ومقاضاتھ. 

 
o  من المھم جلب تحویالت مالیة أكثر إلى الّسودان عبر القنوات النظامیة   - الحّد من استخدام القنوات غیر النظامیة

الیة، وتقلیل مخاطر استخدام األموال في التمویل غیر المشروع. یجب معالجة االختالف في أسعار  لزیادة الرقابة الم
الصرف الرسمیة والموازیة، وخفض تكالیف تحویل األموال من خالل القنوات النظامیة لتشجیع استخدام األنظمة  

 .عمالت األجنبیةالرسمیة. كما تعّزز زیادة استخدام القنوات النظامیة وصول الحكومة إلى ال
 

o یجب على منّظمي مصارف وعمل المصارف في الّسودان تشجیع التعامل مع مصارف   -تشجیع العمل االستباقي
دولّیة لتبیان التحسینات المطلوبة لتلبیة مستلزمات المصارف الدولّیة بھدف تقدیم عالقات تعاون، استدانة، وخدمات  

لمسؤولین في المصارف على االشتراك في محادثات مع مؤسسات  مالّیة أخرى. كما یجب على الحكومة تشجیع ا
دولیة ذات صلة للتعلّم حول الممارسات األفضل التي یمكن تطبیقھا في سیاق مشاكل الّسودان. یمكن أیًضا األخذ  

   85بعین االعتبار إنشاء مؤسسات محلیّة لاللتزام بالقانون مثل خدمة أمین المظالم المالّیة. 

 
مصرفًا تجاریًا ومصرفین مختصیّن یقّدمان   32مصرفًا قید العمل في الّسودان:   37حالیًا، یوجد  -ة  ضمان المنافس  •

ائتمانیات لقطاعات محّددة. ویمتلك بنك الّسودان المركزي والحكومة أسھًما في جمیع المصارف التجاریّة تقریبًا، وتاریخیًا 
بنك الخرطوم الذي تملك معظمھ االمارات العربیة المتحدة فھو   شھدت ھذه المصارف تدخالت سیاسیة بمستوى معیَن. أّما 

% من الناتج المحلي  25، احتلّت مقدرات قطاع المصارف 2019% من أسھم السوق. ففي العام 17أكبر بنك ویمتلك 

 
. قسم التنمیة اإلقلیمیة وتنفیذ األعمال في شرق إفریقیا في البنك اإلفریقي  الّسودان). التنویع االقتصادي الذي یقوده القطاع الخاص، والتطّور في 2016میة (البنك اإلفریقي للتن 83

 .للتنمیة
 .المركز الدولي للنموسبتمبر.   28-26تمر االقتصادي الوطني من قائمة الدول الراعیة لإلرھاب. المؤ الّسودان: اعتبارات اإلصالح بعد شطب الّسودان). 2020لوجان، .س ( 84
 مؤسسة مھَمتھا فَض النزاعات بین الزبائن والمؤسسات المالیة. 85
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ف من  % من مقدرات ھذا القطاع. أّما باقي القطاع المالي فیتألّ 55اإلجمالي حیث كانت أكبر خمسة مصارف تسیطر على 
 شركات ضمان صغیرة، مؤسسات تمویل صغیر، مكاتب صرف العملیات األجنبّیة، وشركات تحویل األموال. 

كما أّنھ من الضروري تشجیع منافسة أكبر في القطاع لتحسین عملّیة تقدیم الخدمات والتغطیّة الجغرافّیة (من حیث الخدمات التي یتم  
 86.قلیل من مخاطر السلوك غیر التنافسي أو التواطؤ بین المصارف الكبرىتقدیمھا والمواقع التي یتم تغطیتھا) وللت 

 
% من السّكان الراشدین الذین  85یعاني الّسودان من مستویات عالیة من االستبعاد المالي إذ یوجد  -  تعزیز الدمج المالي •

ال یتعاملون مع مصارف. كما أّن القدرة على استخدام االئتمان محدودة أیًضا. وبالرغم من وجود تقنّیة الدفع المتنقلة، إال  
قدّیة للدفع عند البیع بالتجزئة بسبب غیاب الثقة بالقطاع المصرفي.  أّنھ یتم االعتماد بشكل كبیر على عملیات الدفع الن 

ویلعب بنك الّسودان المركزي دوًرا مھًما في المحافظة على أمن ونزاھة أنظمة الدفع وفي تحقیق مستوى أكبر من ثقة  
دمات المالّیة األمر الذي  المستھلك لتحفیز دمج مالي على نطاق أوسع. باإلضافة إلى ذلك، ثّمة حاجة لتحسین احتیاطي الخ

 یمكن تحقیقھ بفعالّیة عبر استثمارات أكبر في مجال الحوسبة. 
 

یتحّمل بنك الّسودان المركزي مسؤولیة إدارة أنظمة الّسودان المالّیة. وبالرغم من وجود   -  تحسین عملّیة توفّر المعلومات •
مصارف تجاریّة، إال أّن مشاركة معلومات من مؤسسات  التزام ومشاركة إلى حّد ما فیما یتعلّق بمشاركة المعلومات من 

مالّیة غیر مصرفّیة تبقى محدودة األمر الذي یجعل من مراقبة وتطبیق األنظمة عملیة صعبة. لذلك، ینبغي تقدیم الدعم من  
 المجلس لبناء قدرة بنك الّسودان المركزي على جمع المعلومات من جمیع المؤسسات. 

 

 ملخصّ 

عملیة اإلصالح  إصالح القطاع المصرفي في الّسودان لدعم تنمیة القطاع الخاص وتعزیز النمو االقتصادي. تشمل من الضروري 
 العناصر الرئیسیة: 

 
بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب، لتحسین الرقابة المالیة   االمتثال للمعاییر الدولیة  .1

 نوات الرسمیة للتحویالت المالیة إلى الّسودان. وتشجیع استخدام أكبر للق
بین المؤسسات المالیة وغیر المالیة لتحسین تقدیم الخدمات والتغطیة الجغرافیة، وضمان العدالة   تعزیز المنافسة .2

 والكفاءة. 
شكل خاص  ، بما في ذلك الفئات والمناطق المھمشة. یمكن أن تثبت التقنیات الرقمیة فعالیتھا ب توسیع الشمول المالي .3

في تحقیق ذلك. أیًضا، یجب أن یستمر بنك الّسودان المركزي في بناء الثقة في القطاع المصرفي من خالل  
 االستثمار في أمن ونزاھة أنظمة الدفع. 

عن المؤسسات المالیة بشكل مستمر لضمان االمتثال والشفافیة وإنفاذ التزامات تبادل   جمع ومراقبة المعلومات .4
 المعلومات. 

 

 
 . قسم شؤون الشرق األوسط وآسیا الوسطى التابع لصندوق النقد الدولي.الّسودان ). القضایا المختارة في 2020صندوق النقد الدولي ( 86
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