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هدفت الدراسةةةةى الى ز راع ال بيى  يم اجص الصةةةةادرات يال جز في الميزان التجاريم يمم الم تر  أن  الملخص:

تكون هذه ال بيى عكسةةةةيىم فااض  ا  في اجص الصةةةةادرات يزدي زلي عيادف ال جز في الميزان التجاريم يا ت ار 

 2016-1976ضات السةةةبسةةةن الزمنيى لل ترف ذلك ات  نا المنهج الوصةةة ي التحليلي يالمنهج ااسةةةتن ا يم مم  ب   يا

يالمصادر يالمراجع للمادف موضوع ال حث. يأظهرت ضتائج الدراسىم أن هنالك عجزا مستمرا في الميزان التجاري 

  س ب الض ف في اجص الصادراتم يمرده أن الصادرات تقليديى.

 تجاريم الصادرات التقليديى.الصادراتم الوارداتم الميزان التجاريم ال جز الالكلمات المفتاحية: 

 

 

 

The effect of exports on Sudan Balance payment: Analytical studies for 

period (1976-2016) 

 

Emad Suliman Sharif Mohamed 

 

Abstract - The study investigates on the relationship between the volume of exports and 

the deficit in Sudan's balance trade was clarified, as it was assumed that this relationship 

was reversed. The decrease in the volume of exports increases the deficit in the trade 

balance. For testing, we followed a descriptive analytical and deductive approach, with 

time series data for the period 1977 - 2016, and the respective article sources and 

references. The study results show that there is a persistent deficit in the trade balance 

due to the weak volume of exports, due to the fact that the exports are traditional. 
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 . المقدمة: 1

ص  ىم مما زن للتجارف ال ارجيى أهميى يصوى في ايتصاديات الدي م يذلك لما توفره مم عمبت 

يزثر ايجا اً على ييمى ال ملى للديلىم كما أضها تمكم الدي  مم ااضت اع  مزايا   ضها ال  ض يالذي 

يتمثن في صادرات يياردات سلع عديدفم تساهص في دفع عجلى التنميى يسد ااجات الموا نيم مم 

ز راع أثر الصادرات ااستهبكيى الضريريىم يمم هنا جاءت اهميى دراستنام يالمتمثن في  السلع

 على الميزان التجاري للديلى.

هل يؤدي ضعف الصادرات الى العجز في يتتمثن مشكلى ال حث في ااجا ى على تساؤ  مهص يهوم 

 الميزان التجاري للدولة؟ 

تتمثن فرضيات ال حث في ال بيى ال كسيى  يم اجص الصادرات يعجز الميزان التجاريم  النظر أن 

ات يزدي زلى ال جز في الميزان التجاريم يتهدف هذه الدراسى الى عيادف اجص ض ف اجص الصادر

الصادرات يتنوعها يزاب  الواردات  التوسع في تصني ها يالتقلين مم ياردات السلع الكماليىم يذلك 

للوصو  ألهداف أ رى منها عبج ال جز في الميزان التجاري يالذي ي د الجاضب األك ر في ميزان 

 ات.المدفوع

اعتمدت الدراسى على المنهج الوص ي التحليلي ايث تص ااعتماد على تحلين  ياضات السبسن الزمنيى  

م يكذلك اعتمدت على المنهج ااستن ا ي ايث 2018-1976مم مصادرها الثاضويى لألعوام 

قسيص ااست اضى في الجاضب النظري  مصادر يمراجع أيليى ذات ال بيى  موضوع ال حثم يلقد تص ت

ال حث الى ثبثى محاير رئيسيى أيلها م هوم يأهميى الصادراتم يالثاضي الميزان التجاريم يالثالث 

دراسى تحليليى ألثر الصادرات على الميزان التجاري. يلي ذلك  اتمى ال حث يتشمن النتائج 

 يالتوصيات تليها يائمى المصادر يالمراجع.

 . الدراسات السابقة:2

مم الدراسات التي تنايلت الصادرات يعبيتها  الميزان التجاري يمم هذه الدراسات زن هنالك ال ديد 

 ضتناي  اآلتي:

  نوان أثر سياسى س ر الصرف على الميزان التجاري  -سميى عيرار يآ رين  الدراسة االولى: -

 .2009 - 2م ال دد 36مجلد  –مجلى دراسات ال لوم ااداريى  –( 2004-1970الجزائري )

يمشكلى هذه الدراسى هو  –ت الدراسى أثر تغير س ر الصرف على الميزان التجاري الجزائري تنايل

تقدير دالى الطلب ااجن ي على الصادراتم يالطلب المحلي على الواردات يدالى الحساب الجاري 

يتوصلت الدراسى ل دف ضتائج أهمها ان ت  يض  OLSيذلك  است دام  ريقى المر  ات الصغر ال اديى 

ييمى الدينار الجزائري يد ت من على عيادف كميى الصادرات يتحسيم الحساب الجاري في ااجن 

 القصير فقط.

التقييص الكمي ألثر اليوري يالديار على التجارف ال ارجيى في  –محمد كما   الدراسة الثانية: -

  2014-2013جام ى تلمسانم الجزائر ,  –رسالى دكتوراه  –الجزائر 

دراسى الى يياس ااثر الكمي ل ملتي اليوري يالديار على الصادرات يالوارداتم تهدف هذه ال

 VAR( يمكوضات الت ايم المقدرف  نموذج IFRيلتحقيق هذا الهدف تص است دام ديا  استجا ى الن ضى )

(م ياهص النتائج التي توصن لها هو أن اض  ا  الدينار أمام اليوري يرفع 2011-2002 ب  ال ترف )

فاتورف الواردات يمم ثص لها أثر سل ي على الوارداتم كما أن اض  ا  الديار )امام اليوري( له  مم

 أثر ايجا ي على الصادرات الجزائريى.
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( دير الصادرات الزراعيى في سد عجز الميزان 2018م ارك  رعي م ارك ) الدراسة الثالثة: -

 –م ى السودان لل لوم يالتكنولوجيا جا -رسالى ماجستير -( 2016-2007التجاري في السودان )

2018. 

ت تر  الدراسى الى يجود عبيى  يم الصادرات الزراعيى يال جز في الميزان التجاريم است دمت 

الدراسى المنهج الوص ي التحليلي يتوصلت زلى عدف ضتائج أهمها أن الصادرات الزراعيى تزثر تأثيراً 

جاري كما أن ااض  ا  في ييمى اجمالي الصادرات أك ر مم ايجا ياً يليبً على سد عجز الميزان الت

 الزيادف في ييمى الصادرات الزراعيى مما يلن مم مساهمتها في سد عجز في الميزان التجاري.

( سياسى التحرير اايتصادي يأثرها 2014 الد الح يب التجاضي ع د الرامم ) الدراسة الرابعة: -

سالى ماجستير غير منشورفم جام ى السودان لل لوم ( ر2012-1993على الميزان التجاري )

 يالتكنولوجيا.

تنايلت الدراسى أثر سياسى التحرير اايتصادي على الميزان التجاري يكذلك دراسى أثر التغيرات 

التي تحدث في س ر الصرف الرسمي يالمواعي يالناتج المحلي ااجمالي على الميزان التجاري في 

شكلى هذا ال حث هي أثر سياسى التحرير اايتصادي على الميزان (. يم2012-1993ال ترف )

التجاريم يأثر التغير في س ر الصرف الرسمي يالمواعي يالناتج المحلي ااجمالي على الميزان 

التجاريم ياست دم ال ااث المنهج الوص ي التحليلي ياهص النتائج التي توصن لها هي يجود عبيى 

 يم س ر الصرف الرسمي يالميزان التجاريم يكذلك يجود عبيى ذات ذات دالى ااصائيى موج ى 

 دالى ااصائيى  يم الناتج المحلي ااجمالي يالميزان التجاري.

د. عماد سليمان شريف _ يريى  حثيى   نوان أثر التموين المصرفي على  الدراسة الخامسة: -

لى ال لوم اايتصاديى (م مج2012-2004صادرات يياردات السلع المتطورف في السودان )

 .2017مارس  –ال دد ااي   –المجلد ااي  –يااداريى يالقاضوضيى 

تهدف الدراسى الى ا راع ال بيى  يم اجص الصادرات يالواردات مع مستوى تموين ال نوك للتجارف 

 دف ال ارجيى في السودان ياست دام ال ااث المنهج الوص ي التحليلي يالمنهج ااستن ا ي يتوصن ل

ضتائج اهمها أن عيادف التموين المصرفي للصادرات أدى الى عيادف مستمرف في اجص الصادرات اا 

 ان هناك تذ ذب في تموين الواردات رافقه تذ ذب في اجص الواردات.

 مقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة: -

أضها تتناي  أثر زجمالي الصادرات على أما  النس ى لدراستي الحاليى فت تلف عم الدراسات السا قى في 

عجز الميزان التجاري في السودانم ايث تتناي  مشكلى ض ف اجص الصادرات مما يزدي زلى ال جز 

في الميزان التجاريم يتهدف الدراسى زلي عيادف اجص الصادرات يتنوعها زضافى زلى التقلين مم 

 الوص ي التحليلي. ياردات السلع الكماليىم ياعتمدت الدراسى على المنهج

 . المحور االول: مفهوم الصادرات وأهميتها:3

)هي السلع التي ي ي ها المقيمون في ديلى ما الى المقيميم  ارج هذه الديلى  الصادرات المنظورة : -

 .2يتنتقن اليهص ع ر اديدها الديليى(

 تتمثن أهميى الصادرات فيما يلي:أهمية الصادرات:  -

                                                 
 64( – ص 1995 . أ.  ب  الوه ب  ثم ن – منهج ة االص ح االق ص أي في السوأان – الخرطوم – السوأان ط )2



 

 2020 (37) 11م مجلى األكاديميى األمريكيى ال ر يى لل لوم يالتكنولوجيا -أماراباك                               76

 

 

a) المصدر الرئيسي لل مبت ااجن يى ي التالي تزيد مم مقدرف ال بد على  اصيلى الصادرات تمثن

 ااستيراد يعلى استقرار اس ار صرف ال ملى المحليى  األجن يى.

b) .تساعد الصادرات لل لد على سداد التزاماته ال ارجيى 

c) ت يم دات تساعد ال بد في تموين السلع الرأسماليى المستوردف يالضريريى ل مليى التنميى مم آا

 يمواد  ام يالتي تساعد في عيادف م دات النمو.

d)  استقرار عائدات الصادرات يضموها يساعد على التواعن في الميزان التجاري ي التالي التواعن

  .3في ميزان المدفوعات مما يساعد ذلك على ااستقرار اايتصادي في ال بد 

 تنافسية الصادرات: -

حالي لألضشطى اايتصاديى المرت طى  التنافس مع الدي  اا رىم اذن يقصد  التنافسيى ااداء ال 

فالتنافسيى تتناي  الصادرات يالواردات يااستثمارم يلقد أص ح موضوع القدرف التنافسيى يحظى 

 اهتمام عالمي ياسع النطاق  س ب التطورات المتسارعى التي يشهدها ال الص يالمتمثلى في ظاهرف 

ض تاح يتحرير ااسواق يالتطورات الهائلى في تكنولوجيا الم لومات ال ولمى يسياسات اا

يااتصااتم يمم هنا جاء دير الدي  الناميى في ت ني سياسات ااصبح الهيكليى لبيتصاد يتهيئى 

ال يئى اايتصاديى الداعمى لقدرتها التنافسيى المبئمى لتحقيق ك اءف ت صيص الموارد ياست داماتها 

 داع ياا تكار لتحسيم ااضتاجيى ياارتقاء  مستوى ضوعيى ااضتاج يرفع مستوى ااداء يتشجيع اا

 يتحسيم مستوى م يشى المستهلكيم عم  ريق ت  يض التكاليف يااس ار.

كما تكمم أهميى القدرف التنافسيى في أضها تساعد في القضاء على أهص ال ق ات التي تواجه تحسيم الك اءف 

يهي عق ى ضيق السوق المحلي. فتوفير ال يئى التنافسيى يسيلى ف الى لضمان الك اءف يااضتاجيى اا 

 . 4اايتصاديى يت زيز النمو اايتصادي في الديلى 

 المشاكل والمعوقات العامة للصادرات السودانية: -

a) ل دم  هنالك تذ ذب في المتويع مم ااضتاج يااضتاجيى للح وب الغذائيى الرئيسيى يالسلع النقديى

 ااهتمام  القدر الكافي  القطاع المطري يعدم ااهتمام  اإلرشاد يالتوعيى ياست دام الم يدات.

b) .ااضتاج مم اجن الصادر ماعا  ضهجاً ضظرياً يلص تثمر جهوده على ار  الوايع 

c)  تحوين القطاع المصرفي للزراعى ضئين يا يتناسب ياجص ال رامج يااستراتيجيات لتطوير

 قطاع الزراعي.يترييى ال

d) .عدم التزام ال ديد مم الجهات  قرارات يعارف الماليى  ت  يض أي الغاء رسوم الصادرات 

e)  عدم ت اعن القطاع ال اص مع المستجدات ال الميى الحديثى ياست دام التقنيات المتقدمى في ااضتاج

 يالتجارف ياست دام ال بمات التجاريى.

f)  الكافي لدفع عجلى الصادرات.عدم استقطاب الدعص ال ارجي  القدر 

g) .عدم ااهتمام  القطاع الصناعي  القدر الكافي 

h)  5عدم ااهتمام  قطاع الثريف الحيواضيى  اعت ارها ثريف يوميى هامى .  

                                                 
 2007-1998 . أ.  م أ سل م ن شريف محم  – االث   االق ص أ ة للنفط  لى الن تج المحلي االجم لي والص أ ات وايراأات ال ولة – 3

2009 –ج معة القران الكريم والعلوم االس م ة  – س لة أك و اه غير منشو ة  - ص –م  143 

( – بحث تكميلي 2016-2007 . مب    بر ي مب    – أو  الص أ ات الز اع ة في س   جز الميزان ال ج  ي في السوأان للف رة )4
2018 –ج معة الخرطوم  –لنيل أ جة الم جس ير  ص -  18-20 

 42-41  – ص2007 . وزا ة ال ج  ة الخ  ج ة – اأا ة الص أ ات – ال قرير االحص ئي – 5
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i)  زن التراجع في التموين ال ارجي للتنميى اايتصاديى في السودان ايث التراجع في القري  مم

المزسسات يال نوك الديليى التي سادت م ظص الدي  الناميى تأثر  ها السودان  درجى ك يرف ايث 

كان يلقد  . 6شهد االى مم المقا  ى اايتصاديى يالتي كان لها أثرا سال ا علي تدفقات القري  

لهذا التراجع الكير في القري  ااجن يى يالدعص ال ارجي ااثر ال الغ على جميع القطاعات 

 اايتصاديى في السودان يعلى الصادرات يالميزان التجاري  صورف  اصى.

 . المحور الثاني: مفهوم الميزان التجاري وأهميته:4

 مفهوم الميزان التجاري: -

 يزان التجاري جمي ها تدير او  م نى ياادم ضذكر منها اآلتي:هنالك ال ديد مم الت ري ات للم

7ي رف الميزان التجاري  اضه : )ييمى الصادرات يالواردات المتطورف  ب  عام( 
 . 

يهناك ت ريف ا ر يهو أن الميزان التجاري هو )ال رق  يم ييص الصادرات يالواردات مم السلع 

تجدر ااشارف هنا الى اضه اذا كاضت صادرات ال لد اكثر م ي8يال دمات  ب  فترف م ينى مم الزمم(

مم يارداتها فإضنا تقو  ان هنالك فائض في الميزان التجاريم أما اذا اصن ال كس فكاضت الواردات 

ال لد اك ر مم صادراتها فان الميزان يكون في االى عجزم ياذا تسايى  رفي الميزان أي الصادرات 

 جاري يكون في االى تواعن. يالواردات فإن الميزان الت

كما تس ى كن الدي  في ان يكون ميزاضها في االى فائض يلكم ا يتحقق ذلك دائماًم فالسمى الغال ى 

للميزان التجاري للدي  ي اصى الناميى منها هو ال جز يليس ال ائضم فال جز ي  ر عم ض ف 

ارج الديلى مما ي ني تدفق ضقدي اين الصادرات مقا ن الواردات مما يزدي الى تدفق ضقدي اك ر الى  

الى الدا ن ي التالي ااتما  اض  ا  ااضتاجيى يارت اع م دات ال طالى اذا استمر الوضع كذلكم يكما 

ا يكون ال جز دائماً سل ياًم فقد يكون للديلى استثمارات ك يرف في ال ارج ييد تكون الديلى في مرالى 

 م دات رأسماليى يمواد  ام اكثر مما تصدر مم سلع ي دمات.  تنميى فتستورد متطل ات التنميى مم

زن ال ائض في الميزان التجاري يزدي الى ارت اع ارصدف الديلى مم ال مبت ااجن يى مما يزدي الى 

ارت اع صرف عملى الديلى مقارضى  ال مبت اا رى يهو ما يج ن اس ار صادراتها مرت  ى مقارضى 

ى في السوق ال الميى ي التالي تتراجع الصادرات مما يزثر سل اً على ااضتاج  أس ار سلع الدي  اا ر

المحلي يالد ن يالتشغين ييستمر هذا الوضع اتى يحدث التواعن  يم الصادرات يالواردات. 

فال ائض مرغوب فيه في ظن ظريف يسياسات ايتصاديى سليمى في ال لد. أما ال جز في الميزان 

رصيد الديلى مم ال مبت ااجن يىم ف ي هذه الحالى تستورد الديلى أكثر مما  التجاري في ني اض  ا 

تصدر لل ارجم فهناك  لب متزايد على ال مبت ااجن يى تزداد م ه عر  ال ملى المحليى مما يزدي 

الى   ض ييمتهام فالزيادف في  لب المنتجات ااجن يى يقا له اض  ا  الطلب على المحليى مما يزدي 

 .9اض  ا  ااضتاج يتزايد مستويات ال طالى الى 

ان مم اهص ال وامن المزثرف على الميزان التجاري العوامل المؤثرة على الميزان التجاري:  -

 ما يلي:

                                                 
 21 – ص 2017 – م  س 83 . مجلة المصرفي – الع أ 6

( – بحث تكميلي لنيل 2010-1970 .  ش  محم  ص يق ج ب – أثر س  س ت سعر الصرف  لى الميزان ال ج  ي في السوأان )7
2013 –أ جة الم جس ير  ص –  15 

 112( – ص2007 . محم  محموأ يونس – االق ص أ  ت ال ول ة – ال ا  الج مع ة – مصر – ط )8

 404( – ص2000 .  ب  المطلب  ب  الحمي  – النظرية االق ص أ ة تحليل جزئي وكلي – ال ا  الج مع ة – مصر – ط )9
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a)  التض ص: يزدي التض ص الى ارت اع ااس ار المحليى التي تص ح اعلى ضس ياً مم ااس ار ال الميى

يضظراً لكون ان اس ار السلع ااجن يى تص ح أكثر جاذ يى  النس ى للمقيميم مقارضى مع اس ار السلع 

 . 10المنتجى محلياًم ي التالي عيادف الصادرات على الواردات 

b) محلي ااجمالي: يمثن الناتج المحلي الناتج اايتصادي الدا لي الجاري مم م د  ضمو الناتج ال

السلع يال دمات النهائيى المقدمى  س ر السوق  ب  فترف عمنيى م ينى عادف ما تكون سنى أي هو 

ع ارف عم القيمى ااجماليى للسلع يال دمات التي ينتجها  لد ما  ب  فترف عمنيى محددف في السنىم 

لد ن المكتسب الذي يتحصن عليه ال لد  ب  السنى  غض النظر عم عناصر ااضتاج التي أي هو ا

ساهمت في اضتاجه في الدا ن سواء كاضت ي نيى اي اجن يى. كما ينتج عم عيادف الد ن القومي في 

الديلى عيادف الطلب على الوارداتم في ايم اض  ا  الد ن القومي يزدي الى اض  ا  الطلب 

 عليها.

c) يرات اس ار ال ائدف: ان ارت اع اس ار ال ائدف في الدا ن تزدي الى تدفق رؤيس ااموا  الى تغ

ال لد  هدف استثمارها ي التالي عيادف ااضتاج المحلي مما يزدي  ديره الى عيادف اجص الصادراتم 

يعلى ال كس مم ذلك يزدي اض  ا  اس ار ال ائدف الى  ريج رؤيس ااموا  ييزدي  ديره 

تراجع ال مليى ااضتاجيى مما يزثر على تراجع الصادرات ي التالي التأثير سل اً على الميزان  الى

 التجاري للديلى.

d)  ًس ر الصرف: يزدي رفع القيمى ال ارجيى لل ملى الى   ض القدرف التنافسيى للسلع المنتجى محليا

كس مم ذلك فان ت  يض مما يج ن اس ار الواردات اكثر جاذ يى  النس ى للمقيميم , يعلى ال 

س ر الصرف يزدي الى عيادف القدرف التنافسيى للصادرات ايث تص ح اس ار الواردات اين 

 . 11جاذ يى  النس ى للمقيميم دا ن ال لد 

. المحور الثالث: دراسة تحليلية ألثر الصادرات على عجز الميزان التجاري في 5

 (:2016-1975السودان )

التجاري هي ال جز المستمر مع تحقيق فائض في عدد يلين مم السنواتم  زن السمى الغال ى للميزان

يمنذ عام  1999ياتى عام  1976فمم المباظ أضه لص يتحقق فائض في الميزان التجاري منذ عام 

 س ب ض ف ال نيى الهيكليى للصادرات ايث تمثن في مجملها مواد  ام  2016ياتى عام  2012

أن المواد الزراعيى تتصف  ض ف اضتاجيتها يعدم مريضتها يتذ ذب يعراعيى في أغل هام يم لوم 

اس ارها ال الميىم يأن الواردات تتسص   دم المريضى أيضا ايث تمثن مواد  ام يم دات تنميى يأدييى 

 يأغذيى. كما ضباظ ذلك مم  ب  الجداي  الباقى. 

 عجز الميزان التجاري:  -

له مثن  قيى الدي  الناميى ي اضي عجزا مستمرا في الميزان أن الميزان التجاري في السودان مث 

 التجاري يالجدي  أدضاه يوضح ذلك.

)الوادف: القيمى  مبييم  2016-1976(: الميزان التجاري يم د  ضموه لل ترف 1جدي  ريص )

 الديارات(

                                                 
 . أوحة سلمى – أثر تقلب ت سعر الصرف  لى الميزان ال ج  ي وسبل   جه  )أ اسة ح لة الجزائر( –  س لة أك و اه غير منشو ه 10
ص - (2014-2015) 25 

 26-25 . المرجع نفسه، ص 11
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 السنى الصادرات الواردات الميزان التجاري م د  ضمو الميزان التجاري%

- -184.4 341.4 193 1976 

-20.7 -146.3 376.5 230.2 1977 

68.9 -247.2 449.5 202.3 1978 

-1.1 -244.6 477.3 232.7 1979 

111.3 -516.9 788.2 271.3 1980 

-6.8 -482 839.0 357.0 1981 

49.5 -720.6 1203.7 483.1 1982 

31.9 -950.2 1760.9 810.7 1983 

-1.5 -986.4 1803.7 817.3 1984 

30.2 -1284.1 2128.8 844.7 1985 

-22.2 -1569 2402.2 833.2 1986 

-71.1 -1115.8 2612.9 1497.1 1987 

133.3 -2602.7 4892.8 2290.1 1988 

-9.7 -2350.3 5373.4 3023.1 1989 

-89.6 -244.4 618.5 374.1 1990 

139.4 -585.3 890.3 305.0 1991 

14.3 -501.6 820.9 319.3 1992 

5.2 -527.6 944.9 417.3 1993 

20.8 -637.6 1161.5 523.9 1994 

-1.4 -628.8 1184.5 555.7 1995 

40.6 -884.2 1504.4 620.2 1996 

11.5 -985.5 1579.7 594.2 1997 

34.9 -1328.9 1924.6 595.7 1998 

-52.2 -634.8 1414.9 780.1 1999 

-140.0 254 1552.7 1806.7 2000 

-55.4 113.2 1585.5 1698.7 2001 

-539.3 -497.3 2446.4 1949.1 2002 

-31.7 -339.7 2881.9 2542.2 2003 

-12.6 -297.4 4075.2 3777.8 2004 

549.8 -1932.5 6756.8 4824.3 2005 

25.0 -2416.9 8073.5 5656.6 2006 
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 السنى الصادرات الواردات الميزان التجاري م د  ضمو الميزان التجاري%

-104.2 103.8 8775.4 8879.2 2007 

2134.1 2319 9351.5 11670.5 2008 

-161.8 -1433.8 9690.9 8,257.1 2009 

-194.8 1359.5 10,044.8 11,404.3 2010 

-29.6 957.4 9236.0 10,193.4 2011 

-639.3 -5163.8 9230.3 4066.5 2012 

-.7 -5128.4 9918.1 4789.7 2013 

-7.2 -4757.6 9211.3 4453.7 2014 

33.3 -6340.1 9509.1 3169.0 2015 

-17.5 -5229.8 8323.4 3093.6 2016 

 2016-1976لألعوام  –: اعداد ال ااث مم تقارير  نك السودان المركزي المصدر 

 ( أعاله ما يلي:1نالحظ من الجدول رقم )

a)  1998يذلك  س ب تصدير ال تري  ال ام في عام  %52.2م  م د  1999اض  ض ال جز في عام . 

b)   لص يتحقق فائض في الميزان التجاري في فترف الدراسى يهي يااد يأر  ون عاماً عدا في  ب

ستى اعوام فقطم فقد تحقق أي  فائض في الميزان التجاري   د ثماضيى يعشرين عاماً ايث  لغ 

 م 2000يذلك في عام  %140مليون ديار  م د  عيادف  254

c) ايث  لغ ال ائض  2011الى  2000ن التجاري  يم ااعوام ال ترف التي تحقق فيها فائض في الميزا

عم ال ام الذي يس قه  %194.8مليون ديار  م د  عيادف  1359.5 قيمى  2010أيصاه عام 

2009  

d)  استثناء الست  2016الى عام  1976تحقق ال جز المستمر في فترف ست يثبثون عاماً منذ عام 

 ( أعبه.3سنوات فقط التي تحقق فيها فائضا يالمذكورف في ال قرف )

e) ( مليون ديار عام 6340.1 لغ عجز الميزان التجاري أيصاه يهو ما ييمته )م د  عيادف  2015 

 .2014عم ال ام  33.3%

f)  اض  ا   مليون ديار  م د  146.3ما ييمته  1977 لغ أدضي عجز في الميزان التجاري عام

 .1976عم ال ام  20.7%

g)  س ب اض صا  الجنوب ياياعته على  2011ضباظ ان هنالك اض  اضاً ك يراً في ال ائض في عام 

ً في ال ائض في هذا ال ام  م د   يلص  %29.6القدر ااك ر مم آ ار ال تري . يتحقق اض  اضا

 .2016يتحقق   دها أي فائض اتى عام 

h)  ( 985.5كان  س ب استيراد متطل ات التنميى فقد عاد مم ) 1998عام اارت اع الك ير في ال جز

 .1998( مليون ديار عام 1328.9الى ) 1997مليون ديار عام 

i)  كان  س ب ااعمى الماليى ال الميى التي  2009ااض  ا  الك ير في فائض الميزان التجاري عام

تس  ت في اض  ا  الس ر ال المي لل تري  يالذي أدي اض  ا  عائداتهم ايث اض  ض ال ائض 

 .2009مليون ديار عام  85.2الى  2008مليون ديار عام  124.8مم 

 حجم التبادل التجاري:  -
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ضجد عجزاً مستمراً في الميزان التجاري  ان هنالك عيادف مضطردف في اجص الت اد  التجاري رغص ذلك

 ضس ى ارت اع الواردات عم الصادرات في م ظص سنوات الدراسىم يضباظ ذلك مم الجدي  التالي.

)الوادف: القيمى  2016-1976(: الميزان التجاري ياجص الت اد   ب  ال ترف مم 2جدي  ريص )

  مبييم الديارات(

التجاريالميزان  اجص الت اد  التجاري  السنى الصادرات الواردات 

534.4 -184.4 341.4 193 1976 

606.7 -146.3 376.5 230.2 1977 

651.8 -247.2 449.5 202.3 1978 

710.0 -244.6 477.3 232.7 1979 

1059.5 -516.9 788.2 271.3 1980 

1196.0 -482 839.0 357.0 1981 

1686.8 -720.6 1203.7 483.1 1982 

2571.6 -950.2 1760.9 810.7 1983 

2621.0 -986.4 1803.7 817.3 1984 

2973.5 -1284.1 2128.8 844.7 1985 

3235.4 -1569 2402.2 833.2 1986 

4110.0 -1115.8 2612.9 1497.1 1987 

7182.9 -2602.7 4892.8 2290.1 1988 

8396.5 -2350.3 5373.4 3023.1 1989 

992.6 -244.4 618.5 374.1 1990 

1195.3 -585.3 890.3 305.0 1991 

1140.2 -501.6 820.9 319.3 1992 

1362.2 -527.6 944.9 417.3 1993 

1685.4 -637.6 1161.5 523.9 1994 

1740.2 -628.8 1184.5 555.7 1995 

2124.6 -884.2 1504.4 620.2 1996 

2173.9 -985.5 1579.7 594.2 1997 

2520.3 -1328.9 1924.6 595.7 1998 

2195.0 -634.8 1414.9 780.1 1999 

3359.4 254 1552.7 1806.7 2000 

3284.2 113.2 1585.5 1698.7 2001 

4395.5 -497.3 2446.4 1949.1 2002 
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5424.1 -339.7 2881.9 2542.2 2003 

7853.0 -297.4 4075.2 3777.8 2004 

11581.1 -1932.5 6756.8 4824.3 2005 

13730.1 -2416.9 8073.5 5656.6 2006 

17,654.6 103.8 8775.4 8879.2 2007 

21,022.0 2319 9351.5 11670.5 2008 

17,948.0 -1433.8 9690.9 8,257.1 2009 

21,449.1 1359.5 10,044.8 11,404.3 2010 

19,429,4 957.4 9236.0 10,193.4 2011 

13,296.8 -5163.8 9230.3 4066.5 2012 

14,707.8 -5128.4 9918.1 4789.7 2013 

13,665.0 -4757.6 9211.3 4453.7 2014 

12,678.1 -6340.1 9509.1 3169.0 2015 

11,417.0 -5229.8 8323.4 3093.6 2016 

 2016-1976لألعوام  –تقارير  نك السودان المركزي  المصدر:

 ( أعاله ما يلي:2نالحظ من الجدول )

a)  فقد ارت ع  2016الى عام  1976أن هنالك تزايداً مضطرداً في اجص الت اد  التجاري منذ عام

 1980مليون ديار عام  1059.5الى  1976مليون ديار عام  534.4اجص الت اد  التجاري مم 

ً شديداً   د ثبثى أعوام فقط ليصن  ثص الى  1983مليون ديار عام  2571.6ثص ارت ع ارت اعا

 .2010مليون ديار عام  21449.1ليصن  2008ثص  لغ أيصاه عام  1989عام  8396.5

b)  في اجص الت اد  التجاري عام ً ً ملحوظا  س ب ااعمى الماليى اض  ا   2009هنالك اض  اضا

 11670.5اصيلى الصادرات ضتيجى لتدضي اس ار ال تري  ال الميى فقد اض  ضت الصادرات مم 

فاض  ض اجص الت اد  التجاري ت  ا لذلك مم  2009عام  8257.1الى  2008مليون ديار عام 

 مليون ديار لن س ااعوام على التوالي. 17984.0مليون ديار الى  21022.0

c)  س ب اض صا   2016الى عام  2011هنالك اض  اضاً متتالياً في اجص الت اد  التجاري منذ عام 

ريليى اا ان أدضي ييمى يصن اليها اجص الت اد  جنوب السودان يفقدان اصيلى الصادرات ال ت

 م.2016مليون ديار عام  11417.0التجاري كاضت 

d)  ااض  ا  الك ير يالمتتالي في اجص الت اد  التجاري يتحقيق ال جز المتتالي في الميزان التجاري

 س ب فقدان اصيلى الصادرات ال تريليى  س ب اض صا  جنوب  2016الى  2011منذ عام

ودان عم الشما  ليص ح ديلى مستقلى  ذاتها يد  على ض ف مساهمى الصادرات التقليديى في الس

 957.4مم  2011مم ال ام الذي يس قه عام  2012اجمالي الصادرات. فقد اض  ض ال ائض عام 

مليون ديار عام  6340.1مليون ديار لي لغ ايصاه  5163.8مليون ديار الى عجز مقداره 

2015. 

e) ي دي ظاهراً مم اض  ا  عجز الميزان التجاري مم هنالك ت ً ً ياضحا مليون  (6340.1)حسنا

على التوالي  س ب اض  ا   2016ي 2015مليون ديار يلألعوام  5229.8)ديار الى )
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الواردات أكثر مم اض  ا  الصادرات في هذا ال امم اا أضنا ضباظ أضه ا عا  هنالك عجزاً ك يراً 

 .2016ري في هذا ال ام في الميزان التجا

 معدالت نمو الصادرات والواردات ومعدل التغطية: -

لص تسجن الصادرات م دات ضمو سال ى منذ يااد يأر  ون عاماً عدا زادى عشر عاماً فقط اا اضها 

لص تكم  القدر الكافي الذي يغطي الواردات التي سجلت م دات ضمو سال ى في ستى أعوام فقط على 

ترف الزمنيى مما تس ب في ال جز الدائص للميزان التجاريم أما  النس ى لم د  تغطيى مدى هذه ال 

 الصادرات للواردات فإضه ي طي  الم ادلى التالي:

100%  × )زجمالي الصادرات / زجمالي الواردات(   = م د  التغطيى    

ايث أظهر  يمم الجدي  ادضاه ضباظ أن الصادرات ا تغطي الواردات في م ظص سنوات الدراسى

 الميزان التجاري عجزا مستمرا في أغلب السنوات.

(: الميزان التجاري يم د  ضمو الصادرات يم د  ضمو الواردات يم د  التغطيى 3جدي  ريص )

 )الوادف: القيمى  مبييم الديارات( 2016-1976 ب  ال ترف مم 

الميزان  م د  التغطيى

 التجاري

 السنى الصادرات م د  النمو الواردات م د  النمو

56.5 -184.4 - 341.4 - 193 1976 

61.1 -146.3 10.3 376.5 19.3 230.2 1977 

45.0 -247.2 19.4 449.5 -12 202.3 1978 

48.8 -244.6 6.2 477.3 15.1 232.7 1979 

34.4 -516.9 65.1 788.2 16.6 271.3 1980 

42.6 -482 6.4 839.0 31.6 357.0 1981 

40.1 -720.6 43.5 1203.7 35.3 483.1 1982 

46.0 -950.2 46.3 1760.9 67.8 810.7 1983 

45.3 -986.4 2.4 1803.7 0.8 817.3 1984 

39.7 -1284.1 18 2128.8 3.4 844.7 1985 

34.7 -1569 12.8 2402.2 -1.4 833.2 1986 

57.3 -1115.8 8.8 2612.9 79.7 1497.1 1987 

46.9 -2602.7 87.3 4892.8 53 2290.1 1988 

56.3 -2350.3 9.8 5373.4 32 3023.1 1989 

60.5 -244.4 -88.5 618.5 -87.6 374.1 1990 

34.3 -585.3 43.9 890.3 -18.5 305.0 1991 

38.9 -501.6 -7.8 820.9 4.7 319.3 1992 

44.2 -527.6 15.1 944.9 30.7 417.3 1993 

45.1 -637.6 22.9 1161.5 25.5 523.9 1994 
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الميزان  م د  التغطيى

 التجاري

 السنى الصادرات م د  النمو الواردات م د  النمو

46.9 -628.8 2 1184.5 6 555.7 1995 

41.2 -884.2 27 1504.4 11.6 620.2 1996 

37.7 -985.5 5.0 1579.7 -4.2 594.2 1997 

30.9 -1328.9 21.8 1924.6 0.3 595.7 1998 

55.1 -634.8 -26.5 1414.9 198.8 780.1 1999 

116.4 254 9.7 1552.7 1.5 1806.7 2000 

107.1 113.2 2.1 1585.5 -6 1698.7 2001 

79.7 -497.3 54.3 2446.4 14.7 1949.1 2002 

88.2 -339.7 17.8 2881.9 30.4 2542.2 2003 

92.7 -297.4 41.4 4075.2 48.6 3777.8 2004 

71.4 -1932.5 65.8 6756.8 27.4 4824.3 2005 

70.1 -2416.9 19.5 8073.5 17.3 5656.6 2006 

101.2 103.8 8.7 8775.4 57 8879.2 2007 

124.8 2319 6.6 9351.5 31.4 11670.5 2008 

85.2 -1433.8 3.6 9690.9 -32.9 8257.1 2009 

113.6 1359.5 3.7 10,044.8 45.6 11,404.3 2010 

110.4 957.4 -8.1 9236.0 -10.6 10,193.4 2011 

44.1 -5163.8 -.06 9230.3 -60.1 4066.5 2012 

48.3 -5128.4 7.5 9918.1 17.8 4789.7 2013 

48.4 -4757.6 -7.1 9211.3 -7.0 4453.7 2014 

33.3 -6340.1 3.2 9509.1 -28.8 3169.0 2015 

37.2 -5229.8 -12.5 8323.4 -2.4 3093.6 2016 

 2016-1976لألعوام  –المصدر: اعداد ال ااث مم تقارير  نك السودان المركزي 

 ما يلي:( أعاله 3نالحظ من الجدول )

a)  ي دي ان هنالك تذ ذ اً ياضحاً في اصيلى الصادرات يم دات ضموها ضس ى ألن أغل ها مواد  ام

يأدضى  2007مليون ديار عام  11670.5يعراعيى في المقام ااي  فقد  لغت أعلى ييمى لها 

 .1976مليون ديار عام  193ييمى لها كاضت ما ييمته 

b)  87.6-يأدضى م د  ضمو سالب  1999في ال ام  %198.8 لغ أعلى م د  ضمو للصادرات ضس ى% 

 .1990في عام 

c)  ينما  لغت أدضي ييمى للواردات  1976مليون ديار فقط عام  193أدضى ييمى للصادرات  لغت 

( 184.4مليون ديار مما تس ب في عجز الميزان التجاري  م لغ ) 341.4في ض س ال ام ما ييمته 

 فقط. %56.5مليون ديار. ايث كاضت تغطيى الصادرات للواردات  نس ى 



 

 85 عماد سليمان شريف محمد. السودان:أثر الصادرات على الميزان التجاري في 

 

 

 

d)  ينما كاضت اعلى  2010عام  %3.7مليون ديار  م د  ضمو  10044.8أعلى ييمى للواردات 

مما اقق فائض في  %45.6مليون ديار  م د  ضمو  11404.3ييمى للصادرات في ض س ال ام 

 مليون ديار. 113.6الميزان التجاري مقداره 

e)  مليون ديار ايث ت ويت  124.8ايث  لغ  2008أعلى فائض في الميزان التجاري كان عام

مليون ديار  11670.5الصادرات على الواردات في هذا ال ام فقد  لغت الصادرات ما ييمته 

مليون ديار في ض س ال ام ايث اققت الصادرات أعلى م د   9351.5 ينما  لغت الواردات 

 .%124.8يى للواردات في هذا ال ام يهي تغط

f)  2008عام  %124.8 ينما أعبها  %30.9ما ضس ته  1998أدضي م د  تغطيى كان عام. 

g)  في ستى أعوام فقط ا غير يهي  %100 لغ م د  التغطيى  ب  يااد يار  ون عاماً أكثر مم

 .2010م 2009م 2008م 2007م 2001م 2000عام 

 التقليدية على حساب القطاعات:مساهمة أهم الصادرات  -

ان القطاع الصناعي يهو القطاع الرائد في التنميى اايتصاديى يذلك لما يتميز  ه مم ارت اع الد ن 

يتميزه  المريضى المرت  ى زا أن هذا القطاع في السودان اقق ضس ى مساهمى من  ضى جداً زلى زجمالي 

 الصادرات مقارضى  القطاعات األ رى.

( مساهمى المنتجات الزراعيى يالسلع الصناعيى يالثريف الحيواضيى يالسلع الم دضيى 4) جدي  ريص

 )الوادف: القيمى  مبييم الديارات( 2016-2007 ب  ال ترف 

اجمالي الصادرات 

 التقليديى

السلع  أ رى

 الم دضيى

الثريف 

 الحيواضيى

السلع 

 الصناعيى

المنتجات 

 الزراعيى

 السنى

460.722 6.5 74.9 84.9 29.5 265.0 2007 

572.843 14.9 145.8 45.7 38.1 328.4 2008 

698.441 141.2 96.6 205.3 18.5 236.9 2009 

1709.085 240.3 1034.3 193.4 2.3 238. 8 2010 

2,3844.24 187.9 1455.9 341.1 16.6 382.9 2011 

3110.999 118.2 2187.7 446.6 7.1 351.2 2012 

3082.302 231.6 1290.6 856.3 17.5 686.3 2013 

3059.047 375.3 1093.4 682.0 42.5 865.7 2014 

3059.047 77.0 750.2 908.6 86.5 719.5 2015 

2758.029 113.9 1.066.4 762.9 101.9 712.8 2016 

 2016-2007لألعوام  –تقارير  نك السودان المركزي  المصدر:

 

( النسب المئويى لمساهمى الصادرات الزراعيى يالصناعيى يالحيواضيى يالم دضيى زلى 5جدي  ريص )

 2016-2007زجمالي الصادرات  ب  ال ترف 

النس ى المئويى 

لصادرات السلع 

النس ى المئويى 

لصادرات الثريف 

النس ى المئويى 

السلع لصادرات 

النس ى المئويى 

لصادرات المنتجات 

 السنى
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الم دضيى مم زجمالي 

 الصادرات%

الحيواضيى مم زجمالي 

 الصادرات%

الصناعيى مم زجمالي 

 الصادرات%

الزراعيى مم زجمالي 

 الصادرات%

.8 .9 .33 2.9 2007 

1.2 .4 .32 2.8 2008 

1.1 2.5 .22 2.9 2009 

9.1 1.7 .02 2.1 2010 

14.3 3.3 .16 3.8 2011 

53.8 10.9 .17 8.6 2012 

26.9 17.9 .37 14.3 2013 

24.6 15.3 .95 19.4 2014 

23.7 28.7 2.7 22.7 2015 

34.5 24.7 3.3 23.0 2016 

  .2016-2007لألعوام  –اعداد ال ااث مم تقارير  نك السودان المركزي  المصدر:

 

 

 ( أعاله االتي:5( و)4نالحظ من الجدولين )

a)  أن مساهمى القطاع الصناعي سجلت أدضى ييمى عم  ايي القطاعات ايث  لغت أعلى ييمى لها

 ينما  لغت أعلى  2016إلجمالي الصادرات عام  %3.3مليون ديار فقط  نس ى مساهمى  101.9

إلجمالي  %19.4 نس ى مساهمى  2014مليون ديار عام  865.7مساهمى للصادرات الزراعيى 

 الصادرات.

b)  ينما  لغت أدضى  %2.1يهي  2010الصادرات الزراعيى أدضي ضس ى مساهمى لها عام سجلت 

 فقط في ض س ال ام. %0.02ضس ى مساهمى للصادرات الصناعيى 

c)  ان أك ر القطاعات مساهمى هي يطاع الم ادن اذ  لغت أك ر مساهمى لها في زجمالي الصادرات

 2016عام  %23ثص الزراعى  %28.7اذ  لغت  2015تليها الثريف الحيواضيى  2012عام  53.8%

 .2016عام  %3.3يا يراً الصناعى 

d)  ضباظ أن هنالك مساهمات مرت  ى لجميع القطاعات إلجمالي الصادرات عدا الصناعى يذلك في

 %28.7يالثريف الحيواضيى  %23ي %22.7اذ سجلت الزراعى  2016ي 2015ااعوام 

 لغت ضس ى مساهمى صادرات السلع الصناعيى   ينما %34.5ي %23.7يالم ادن  %24.7ي

 .2016ي 2015فقط على التوالي لن س ااعوام  %3.3ي 2.7%

 نسبة الصادرات التقليدية إلى إجمالي الصادرات:  -

يضقصد  الصادرات التقليديى الصادرات غير ال تريليىم فان مم ااس اب الهامى التي تزدي زلى 

 ى المساهمى المرت  ى للصادرات التقليديى مم عراعيى يمواد الض ف في زجمالي الصادرات هو ضس

 ام يغيرها في اجمالي الصادراتم مما يزدي زلى عجز الميزان التجاريم يالجدي  ادضاه يوضح 

 ذلك. 
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-2007( النس ى المئويى للصادرات التقليديى زلى زجمالي الصادرات  ب  ال ترف 6جدي  ريص )

2016 

إجمالي  النسبة المئوية لها من

 الصادرات%

 إجمالي الصادرات

 بماليين الدوالرات 

 اجمالي الصادرات التقليدية

 بماليين الدوالرات

 السنة

5.2 8879.2 460.7 2007 

4.9 11670.5 572.8 2008 

8.5 8257.1 698.4 2009 

14.9 11,404.3 1709.1 2010 

233.9 10,193.4 2,3844.2 2011 

76.5 4066.5 3110.9 2012 

64.4 4789.7 3082.3 2013 

68.7 4453.7 3059.0 2014 

96.5 3169.0 3059.0 2015 

89.2 3093.6 2758.0 2016 

 .2016-2007لألعوام  –اعداد ال ااث مم تقارير  نك السودان المركزي  المصدر: 

 

 

 ( السابق ما يلي:6نالحظ من الجدول رقم )

a)   اارت اع في مساهمى الصادرات التقليديى في زجمالي الصادراتم ييتضح ذلك منذ فترف اض صا

ياياعته على غال يى آ ار ال تري   موجب ات اييى الشما  مع  2011جنوب السودان في ال ام 

 2011أعلى مساهمى للصادرات التقليديى في ال ام  2016-2011الجنوبم فتجد في هذه ال ترف 

 يهي م دات ا يستهان  ها. %64.4يأدضي مساهمى لها كاضت  %233.9هي 

b)  م %68.7م %64.4م %76.5 لغت ضس ى مساهمى الصادرات التقليديى في اجمالي الصادرات

على التواليم يمم المباظ  2016م 2015م 2014م 2013م 2012لألعوام  %89.2م 96.5%

 أضها م دات مرت  ى جدا.

 . خاتمة البحث:6

 ال اتمى النتائج يالتوصيات التاليى:يتشمن 

 نتائج الدراسة:   -

يتوصلنا مم  ب  ال حث أن هنالك عبيى عكسيى  يم اجص زجمالي الصادرات يال جز في الميزان 

التجاريم فكلما كان اجص الصادرات ض ي ا يغير يادرا على تغطيى الواردات كان هنالك عجزا في 

الصادرات اض  ض عجز الميزان التجاري يتث ت هذه النتيجى الميزان التجاريم يكلما عاد اجص 

 صحى فرضيى ال حث القائلى  وجود عبيى عكسيى  يم اجص الصادرات يال جز في الميزان التجاري.

 توصيات الدراسة:   -
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 هنالك ال ديد مم التوصيات يالتي  لصنا زليها مم  ب  ضتائج الدراسى أعبه يهي:

ى ي اصى زاب  الواردات يااتجاه الى تصدير السلع المصن ى دعص الصناعات التحويلي -

  داً مم المواد ال ام اايليى.

 يالحد مم الواردات الكماليى.   تشجيع الصادرات  كافى اضواعها -

 ايجاد اضواع جديدف مم الصادرات يتشجيع صغار المنتجيم. -

 تنشيط يطاع الصادرم يعيادف الطايى ااضتاجيى  الدا ن. -

 عن التوسع في الزراعى الحديثى في السودان يتشجيع المصارف لدعص الصادرات.ال من  -
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