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 2.1قسم النقل البحري ،كلية العلوم اإلجتماعية ،جامعة البحر األمحر
مستخلص

تعترب املوانئ البحرية حلقة هامة من حلقات النقل املتكامل ،إذ أنها متثل نقاط لتجميع املنقوالت التجارية سواء كانت
بضائع أو ركاب بغرض إعادة توزيعها من وإىل املكان املوجودة فيه .وقد زادت أهميتها اإلسرتاتيجية عاملياً بسبب
الطلب العالي على خدمات النقل البحري ،الذي بات يشكل نسبة  % 90من حركة التجارة العاملية .كما النظرة احلديثة
للموانئ يف املنظومة اللوجستية تشري إىلأنها جيب أن متثل فقط نقطة لعبور البضائع من واىل البحر .وتظهر أهمية
املوضوع يف دراسة إمكانيات املوانئ البحرية السودانية ودورها يف خدمة التجارة اخلارجية السودانية وجتارة دول
اجلوار املغلقة ،من خالل حتليل علمي ومنطقي لتلكاإلمكانيات ،ومدى قدرتهاعلى خدمة التجارة اخلارجية للوقوف
على الفائض أو الفجوات يف اخلدمات املينائية املقدمة هلا ،وحتليل هذه اإلمكانيات مع املوانئ اجملاورة اليت يتم
التنافس معها على جتارة هذه الدول (الرتانزيت) ،ومدى قدرة ميناء بورتسودان واملكونات الداعمة له علىإجتذاب
النصيب األكرب من هذه التجارة.إتبعت الورقة املنهج الوصفي التحليلي يف وصف مكونات املوانئ البحرية السودانية
والبيئة الداخلية ودورها يف خدمة جتارة السودان ودول اجلوار ،وأسلوب التحليل يف معرفة مدى قدرة إمكانيات
تلك املوانئ ،وحتليل فرص النجاح والفشل يف إجتذاب جتارة الدول اجملاورة املغلقة (.)landlocked Countries
توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أهمها أن اإلمكانيات التشغيلية املتاحة مليناء بورتسودان أكرب بكثري من
حجم التجارة اليت خيدمها حالياً إذ أن معدل االشغال يف مجيع أنواع اخلدمات مل يتجاوز  % 50من الطاقة العاملة،
وأن هنالك فرص للتوسع يف خدمات جتارة العبور للدول املغلقة مثل دولة تشاد (قيام خط سكة حديد بورتسودان
إجنمينا) ودولة جنوب السودان واملناطق الشمالية لدولة إثيوبيا ،وتعترب هذه الفرصة ضعيفة بالنسبة لدولة إفريقيا
الوسطى .ومن أهم التوصيات اإلهتمام بتطوير جتارة العبور مع الدول املغلقة،وإنشاء هيئة مستقلة تعمل علىالتنسيق
بني املؤسسات املختلفة داخل الدولة والدول املستفيدة من هذه التجارة ،وإزالة كافة العقبات اليت ميكن حتول دون
ذلك ،وتعديل التشريعات واللوائح وإبرام اإلتفاقيات اليت ختدم هذا الغرض ،إضافة إىل التوسع يف الربط الشبكي
الطرقي والسككي واملائي مع دول اجلوار املغلقة اليت متثل فرصة جيدة ملستقبل واعد للموانئ السودانية.
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Abstract
Maritime ports are an important link in integrated transport, as they represent
pointsfor the collection of commercial movables whether goods or passengers for the
purpose of redeployment to and from the place in which they are located. Its strategic
importance has increased globally due to high demand for shipping services, which
accounts for 90% of the world trade. The importance of the subject in studying the
possibilities of the Sudanese seaports and their role in serving the Sudanese foreign
trade and the landlocked Countries trade, through scientific and logical analysis of
these possibilities.And the ability to serve foreign trade to identify the surplus or
gaps in port services provided to them, and to analyze these possibilities with the
neighboring ports, which are competing with them on the trade of these countries
(transit). The paper followed the descriptive analytical approach in describing the
components of the Sudanese maritime ports and the internal environment and their
role in serving the trade of Sudan and landlocked Countries. The method of analysis
is to know the capacity of these ports. The study reached a number of results, the
most important of which is that the operational capabilities available to Port Sudan
are much larger than the volume of trade currently served. The occupancy rate in all
types of services does not exceed 50%and that there are opportunities to expand transit
services for landlocked Countries. Among the most important recommendations are
the development of transit trade with landlocked Countries, and the establishment
of an independent body to coordinate between the different institutions within the
country and the countries benefiting from this trade.And remove all obstacles that
could be prevented.In addition to the expansion of road, water and water network
with the landlocked Countries, which represents a good opportunity for a promising
future for Sudanese ports.
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املقدمة:
تعترب املوانئ البحرية واحده من أهم
مؤسسات قطاع النقل البحري ،الذي يعترب
من أهم القطاعات اإلقتصادية على املستوى
العاملي واحمللي ،والذي يستمد أهميته من
أهمية إزدياد التبادل السلعي والتجاري بني
البلدان ،كما أن الطلب على خدمات املوانئ
هو طلب مشتق من الطلب علىخدمات النقل،
الذي تزداد احلاجة إليها من خالل الزيادة
على طلب السلع(.بدوي)1989 ،
تعترب املوانئ البحرية حلقة هامة من حلقات
النقل املتكامل ،إذ أنها متثل نقاط لتجميع
املنقوالت التجارية سواء كانت بضائع أو ركاب
بغرض إعادة توزيعها من وإىل املكان املوجودة
فيه( ،هدي )1983 ،كما أن النظرة احلديثة
للموانئ يف املنظومة اللوجستية تشري إىلأنها
جيب أن متثل فقط نقطة لعبور البضائع من
واىل البحر.
وقد زادت األهمية اإلسرتاتيجية للموانئ
البحرية عاملياً بسبب الطلب العالي على
خدمات النقل البحري ،الذي بات يشكل نسبة
 % 90من حركة التجارة العاملية(UNCTAD,
 ،)2016وكذلك أهميتها اإلسرتاتيجية
بالنسبة للبلدان املختلفة ،إذ أن كثري من دول
العامل تعترب دوالً مغلقةال متتلك منافذاً إىل
البحار ،وبالتالي ال متتلك موانئ حبرية ،األمر
الذي جيعلها تلجأ إىلإستخدام موانئ البلدان
األخرى خلدمة جتارتها عرب ما يسمى نظام
جتارة العبور ((.)Transitبدوي)2003 ،
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ميناء بورتسودان واحداً من هذه املوانئ اليت
حباها اهلل مبوقع إسرتاتيجي هام على البحر
األمحر حماط مبجموعة من الدول املغلقة
(تشاد ،إفريقيا الوسطى ،جنوب السودان،
إثيوبيا) مجيعها تنظر إليه كمنفذ إسرتاتيجي
لتجارتها إىل العامل ،نسبة ملوقعه املتميّزيف
منتصف الساحل الغربي للبحر األمحر الذي
يعترب املعرب األهم حلركة التجارة العاملية
املتجهة شرقاً وغرباً عرب قناة السويس.
لذلك جاءت أهمية دراسة اإلمكانيات املتاحة
مليناء بورتسودان ودورها يف خدمة جتارة
السودان اخلارجية وجتارة دول اجلوار املغلقة
واملنافسة عليها مع املوانئ االقليمية األخرى،
ملعرفة مقدرات ميناء بورتسودان يف القيام
بهذا الدور.
أهمية املوضوع:
تظهر أهمية دراسة إمكانيات املوانئ البحرية
السودانية ودورها يف خدمة التجارة اخلارجية
السودانية وجتارة دول اجلوار املغلقة يف تأسيس
حتليل علمي ومنطقي إلمكانيات املوانئ
البحرية السودانية ،ومدى قدرتها على خدمة
التجارة اخلارجية السودانية للوقوف على
الفائض أو الفجوات يف اخلدمات املينائية
املقدمة هلا ،وحتليل هذه اإلمكانيات مع املوانئ
اجملاورة اليت يتم التنافس معها على جتارة
هذه الدول (الرتانزيت) ،ومدى قدرة ميناء
بورتسودان واملكونات الداعمة له علىإجتذاب
النصيب األكرب من هذه التجارة ،كما أنها
ميكن أن تكون مرجع للعاملني فيقطاع التجارة
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والنقل البحري واملهتمني على املستوى احمللي
واإلقليمي بهذا اجملال.
مشكلة الدراسة:
إن موقع السودان اجلغرايف على البحر األمحر
حماطاً مبجموعة من الدول املغلقة وإحتضانه
جملموعة من املوانئ البحرية يشري إىلأنه
ميثل نقطة العبور ملعظم جتارة هذه الدول،
ولكن الواقع أن املوانئ السودانية ال ختدم هذا
النوع من التجارة على اإلطالق ،فقط القليل
منها لصاحل دولة إثيوبيا وبعض األحيان دولة
تشاد ،مع إمتالك السودان لكثري من امليزات
النسبية اليت تؤهله ليكون معرباً هلذه التجارة،
األمر الذي يظهرعزوف هذه الدول عن نقل
جتارتها عرب املوانئ السودانية إما بسبب
عدم توافر الظروف اآلمنة لنقل هذه التجارة،
أو عدم اإلستقرار السياسي ،لذلك فإن هذه
الدراسة سوف تعمل على حتليل إمكانيات
ميناء بورتسودان بإعتباره امليناء الرئيس
خلدمة التجارة السودانية والعناصر الداخلية
األخرى ملعرفة أسباب عزوف دول اجلوار عن
نقل جتارتهم اخلارجية عرب املوانئ السودانية،
وفرص منافسة ميناء بورتسودان للموانئ
اإلقليمية األخرى على جتارة هذه الدول،
وبالتالي فإن الورقة حتاول اإلجابة على األسئلة
التالية:
ماهي اإلمكانيات املادية والفنية املتاحة يف
املوانئ البحرية السودانية؟.
هل هذه اإلمكانيات املادية والفنية قادرة
على اإليفاء مبتطلبات التجارة اخلارجية
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السودانية؟.
هل هذه اإلمكانيات املادية والفنية قادرة
علىإجتذاب جتارة دول اجلوار املغلقة؟.
ما مدى تأثري املكونات الداخلية (Hinter
 )Landعلىإجتذاب جتارة دول اجلوار
املغلقة؟.
منهجية الدراسة:
هذه الدراسة عبارة دراسة حتليلية وصفية
ملكونات املوانئ البحرية السودانية والبيئة
الداخلية ودورها يف خدمة جتارة السودان
ودول اجلوار ،كما أنها دراسة حتليلية ملعرفة
مدى قدرة إمكانيات املوانئ البحرية السودانية
وحتليل فرص النجاح والفشل يف إجتذاب
جتارة الدول اجملاورة املغلقة (landlocked
 ،)Countriesحيث إعتمدت على املصادر
الثانوية يف احلصول على املعلومات مثل املراجع
والكتب والنشرات والتقارير واملواقع اإللكرتونية
على الشبكة العاملية للمعلومات ،وإستخدمت
العالقات اإلحصائية البسيطة يف حتليلهذه
البيانات بغرض الوصول اىل النتائج ،باإلضافة
إىل منوذج ( )SWOTملعرفة نقاط الضعف
والقوة للسودان ومينائه يف خدمة جتارة الدول
املغلقة.
هيكل الدراسة:
مت تناول موضوع الدراسة يف ثالثة حماور على
النحو اآلتي:
احملور األول :أساسيات الدراسة.
احملورالثاني :اإلطار النظري للموانئ البحرية
السودانيةوحتليل مكونات ومدى قدرتها على
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خدمة التجارة اخلارجية السودانية.
احملورالثالث :حتليل مكونات املوانئ البحرية
السودانية واملكونات الداخلية ومدى قدرتها
على خدمة جتارة دول اجلوار املغلقة.
احملور االول :اإلطار النظري للموانئ البحرية
واملوانئ السودانية ودورها يف خدمة التجارة
اخلارجية:
أوالً :اإلطار النظري للموانئ البحرية
السودانية:
تعريف امليناء البحري:
هو عبارة عن منشأة ساحلية تتكون من مرفأ
أو أكثر ،تقام على سواحل أو شواطئ البحار
أو احمليطات أو األنهارأو البحريات ،يتم
فيها عمليات تفريغ وحتميل السفن بالبضائع
أو الركاب ،وحتتوي املوانئ على الرافعات
واملعدات واألرصفة واملخازن اليت ختدم السفن
والبضائع.
لغوياً جيوز إستخدام كلمة ميناء لإلشارة
إىل املوانئ البحرية أو النهرية أو اجلوية
(املطارات) أو الربيّة (املعابر) أو احلظائر
(اجلافة) ،ويف الغالب يشار بها إىل املوانئ
البحرية.
ويف أبسط أشكاله يُعرف بأنه يضم نقطة
إللتقاء البحر باليابسة تُهيأ إلستقبال البضائع
والسفن(.هدي)1983 ،
منظومة املوانئ البحرية السودانية:
تضم منظومة املوانئ البحرية يف السودان
جمموعة من املوانئ على النحو اآلتي:
موانئ تابعة هليئة املوانئ البحرية
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السودانية:وتضم:
ميناء بورتسودان بشقيه الشمالي واجلنوبي،
امليناء األخضر وميناء اخلري(داما داما).
ميناء األمري عثمان دقنة (سواكن).
ميناء أوسيف.
مرسى الشيخ إبراهيم.
موانئ ال تتبع هليئة املوانئ البحرية السودانية:
ميناء بشاير (.)1
ميناء بشاير (.)2
منطقة البحر األمحر احلرة.
وملا كان موضوع الدراسة يدور حول املوانئ
البحرية التجارية اليت تعمل على خدمة
التجارة والبضائع فإنها سوف تنحصر حول
املوانئ التابعة هليئة املوانئ البحرية السودانية
فقط إذ أن املوانئ األخرى موانئ تابعة جلهات
تعمل على تشغيلها خلدمة أغراضها اخلاصة.
هيئة املوانئ البحرية السودانية:
تعترب هيئة املوانئ البحرية السودانية واحدة
من أكرب مؤسسات وزارة النقل السودانية،
حيث انشأت يف العام 1974م بعد فصل ميناء
بورتسودان عن هيئة سكك حديد السودان.
وتعترب اهليئة اجلهة الرمسية املُناط بها تقديم
خدمات املوانئ واملرافئ والفنارات ،ومن أهم
أهدافها إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل املوانئ
على السواحل السودانية للبحر األمحر بنظام
يتسم بالكفاءة والدقة لتحقيق أهدافها .وحتكم
مبوجب قانون هيئة املوانئ البحرية لعام
1974م والالئحة الصادرة مبوجبه يف العام
1979م ،وتشرف على املوانئ اآلتية:
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ميناء بورتسودان:
أُنشأ ميناء بورتسودان يف عام 1905م بواسطة
اخلديوي عباس حلمي باشا كبديل مليناء
سواكن الذي أصبح ال يفي مبتطلبات التجارة
السودانية يف تلك الفرتة وقد مت افتتاحه
رمسياً يف عام 1909م ويقع على خط عرض
( )19,39درجة مشاالً ،وخط طول ()13,37
درجة شرقاًيف منتصف الساحل الغربي للبحر
األمحر حيث يبعد حوالي  850كلم مشال
شرق العاصمة اخلرطوم ،يرتبط مع بقية
مدن السودان والدول اجملاورة والعاملبشبكة
من الطرق الربية ،واملطار الدولي باإلضافة
إىلإرتباطه بشبكة سكك حديد السودان ،و
يضم أربعة قطاعات تشغيلية هي:
القطاع الشمالي (ويتخصص يف خدمات
البضائع العامة والصب بأنواعه).
القطاع اجلنوبي (ويتخصص يف خدمات
احلاويات).
امليناء األخضر (ويتخصص يف خدمات بضائع
الصب اجلاف).
ميناء اخلري (ويتخصص يف خدمات املشتقات
البرتولية)(.هيئة املوانئ البحرية)2016 ،
ميناء األمري عثمان دقنة (سواكن):
يعترب ميناء سواكن هو امليناء األول يف
السودان ،حيث أُنشأ بواسطة اخلالفة العثمانية
كأفضل ميناء يف منطقة البحر األمحر ،ومن
ثم وضعت خطة إلعادة تأهيله مرة أخرى
ليعمل على تقديم خدمات الركاب واملواشي
يف العام 1987م إستمر العمل يف إنفاذها

منجد عباس ،أجمد عبد العال

حتىأُفتتح رمسياً بواسطة حكومة السودان يف
العام 1991م ،ويقع جنوب مدينة بورتسودان
على بُعد  60كلم تقريباً ،على خط الطول
( )19,07مشاالً وخط العرض ()37,20
شرقاً .ومت تطويره على ثالثة مراحل (1993-
2008 2006م) إشتملت على توسعة وتعميقاملدخل وإنشاء أرصفة جديدة ،ويرتبط مع
بقية مدن السودان بواسطة شبكة من الطرق،
وهنالك رؤية لتطويره ليصبح حمطة كربى
للحاويات على ساحل البحر األمحر(.هيئة
املوانئ البحرية)2016 ،
مرسى الشيخ إبراهيم:
ويتخصص يف خدمات احليوانات احلية
واألمساك ومنتجاتها ،واخلضر والفواكه ويقع
على بعد  25كلم جنوب سواكن على خط
عرض  18,53مشاالً وخط طول 37،275
جنوباً يف مساحة تبلغ  1540000مرت مربع
ويضم عدد مخسة أرصفة ،كما يبلغ طول
اجملرى املالحي 1800مرت بعمق  12,5مرت،
والذي مت إفتتاحه مؤخراً من قبل احلكومة
السودانية نهاية هذا العام.
ميناء أوسيف:
يقع على بُعد  260كلم مشال مدينة بورسودان
وأُنشأ يف العام 1962م إلستقبال سفن شحن
حبمولة  5000طن ،حيث مت إختيار موقع
امليناء يف منطقة مرسى واسع جنوب مدينة
أوسيف مبساحة  30كيلو مرت ولقربه من موقع
إنتاج املعادن ،يوجد اآلن مشروع إلعادة تأهيل
امليناء إكتملت كافة الدراسات املبدئية المتامه
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إمكانيات املوانئ السودانية من أرصفة ومعدات
متثلت يف:
وأماكن ختزين ،ومقارنتها مع حركة التجارة
حتديد موقع إنشاء امليناء.
اليت تستفيد من خدماتها ،بغرض حتليل هذه
حتديد وتقسيم مناطق التعميق.
اإلمكانيات والوقوف على مدى قدرتها على
أعمال املسح البحري وفحص الرتبة.
املناطق اخللفية وتصميم أعمال السيور الناقلة .خدمة جتارة السودان اخلارجية ،وحتديد
املناطق اخلاصة مبنظومة امليناء(.هيئة املوانئ الفجوة أوالفائض يف اخلدمات املقدمة لكل
نوع من أنواع البضائع والسفن ،كما سنعمل
البحرية)2016 ،
ثانيا :العرض والطلب على خدمات املوانئ على حتليل العرض والطلب على خدمات
املوانئ السودانية مع عنصر األسعار (تعريفة
السودانية:
يف هذا اجلزء من الدراسة سوف نقوم بعرض اخلدمات) ومقارنتها مع املوانئ املنافسة.
جدول رقم ( )1اإلمكانيات املوجودة مبوانئ هيئة املوانئ البحرية السودانية حتى العام 2016م
الطاقة
التصميمية
مليون طن

السعه التخزينية
(م م)
القطاع

املرابط

العدد

القطاع الشمالي

540.253

5

12

القطاع األخضر

950.000

4

4

القطاع اجلنوبي

( 0.54 1.480.000سعه 6
ختزينية راسية
حيت  5حاويات)
حاويات) *
1
يتم الضخ من 2.67
وإىل املستودعات
املختلفة

ميناء اخلري

دقنة (سواكن)

اجلملة

متخصص يف
حركة الركاب
واملواشي

3

15.21 2.970.253

املعدات على األرصفة

العمق (م)

رافعات سواحب

الطواللكلي
(م)
1872
85
13
30 11 - 8
1226
 15 - 14تشغيل بواسطة القطاع اخلاص
1620

34 16 - 10

310

14.6

100

أخرى

103

القاطرات
ولنشات
اإلرشاد

()3

إرشاد

()6

قاطرات

()5

لنشات
خدمة

منصة شحن بطول
( )21×25مرت
خط مواسري بطول ( )27مرت

11

766

12 - 6

17

19

7

()1إرشاد
()3
قاطرات
( )2خدمة

34

4718

16 - 6

81

132

195

16

* توجد منطقة ختزين (داماداما)ضخمة موزعة للشركات

املصدر جتميع عن تقارير هيئة املوانئ البحرية لعام 2016م
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من اجلدول أعاله نالحظ أن هيئة املوانئ
البحرية السودانية متتلك مقومات جيدة يف
موانئها املختلفة ،خاصة فيما خيص السعات
التخزينية واملعدات واآلليات واألرصفة،

منجد عباس ،أجمد عبد العال

ولقياس كفاية هذه اإلمكانيات خلدمة
التجارة اخلارجية السودانية البد من الوقوف
على حركة التجارة اليت ختدمها املوانئ
السودانية.

جدول رقم ( )2حجم التجارة اليت ختدمها املوانئ السودانية (بضائع -ركاب -سفن)
لألعوام 2016 2010-م
املواشي
(رأس)

احلاويات
(صادر وارد)

العربات

السنة

حجم التجارة عدد السفن الركاب
(القادمون
الزائرة
اخلارجية
املغادرون)
(طن)

2010

9491469

1494

201722

1988825

441289

28095

2011

8740385

1446

226918

2859000

443129

10366

2012

8949889

1553

313709

3575838

394285

33815

2013

10258033

1643

309202

4079859

447495

39525

2014

10271170

1650

359544

4671440

434445

44222

2015

10414502

1699

349510

5971998

481815

48481

2016

10556165

1573

315143

4788845

465355

48258

املصدر جتميع عن تقارير هيئة املوانئ البحرية سنوات خمتلفة

من اجلدول أعاله نالحظ أن حجم التجارة
اخلارجية اليت ختدمها املوانئ السودانية
مستقرة وترتاوح يف متوسط  10مليون طن،
وكذلك عدد السفن الزائرة للميناء ،وهنالك
منو واضح يف حجم جتارة املواشي بنسب

متفاوتة ،ولقياس كفاية إمكانيات خدمة
التجارة اخلارجية السودانية البد من مقارنة
اخلدمات املينائية املتاحة مع حجم البضائع
والسفن اليت ختدمها واليت ميكن أن تظهر
على النحو اآلتي:
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جدول رقم ( )3توزيع اإلمكانيات واملعدات علىاملوانئ السودانية واخلدمات املقدمة فيها يف
العام 2016م
البيان

املرابط

القطاع الشمالي

12

القطاع األخضر

4

القطاع اجلنوبي

6

اللنشات
والقاطرات

كرينات
الرصيف

( )3إرشاد
( )6قاطرات
( )5لنشات
خدمة

قطاع خاص

عدد السفن
الزائرة

228

1875141طن

87

2326692طن

()8جسري
( )2هاربر

302

465355حاوية

ميناء اخلري

1

نظام منصات

54

1555036طن

ميناء دقنة
(سواكن)

( )1إرشاد
( )4مواشي
()4ركاب ( )3قاطرات
( )1زيوت )2( +خدمة
أسفلت

( )531مواشي
لا توجد
( )299ركاب مواشي
(متخصص
ركاب+مواشي) ( )61بضائع ع ( )3 1 5 1 4 3
ركاب
( )222610طن

اجلملة

*

32

20

27

كمية البضائع

*

( )4 7 8 8 8 4 5

37

1562

يعمل بنظام سحابات تعمل علي شفط البضائع Mobile Packing Machine

املصدر جتميع عن تقارير هيئة املوانئ البحرية لعام 2016م

من اجلدول أعاله نالحظ أن ميناء الركاب
واملواشي (سواكن) يستقبل النصيب األكرب
من السفن الزائرة للموانئ السودانية البالغ
عددها ( )891سفينة من مجلة ()1562
يف العام 2016م ،وهذا ال يناسب مع عدد
الوحدات البحرية املخصصة له والبالغ عددها
( )6وحدات مقارنة مع ميناء بورتسودان الذي
خصص له عدد ( )14وحدة خدمات حبرية.

وملعرفة كفاية كل نوع من اخلدمات املقدمة باملوانئ
السودانية (املرابط واملعدات البحرية ومعدات
خدمات البضائع) على خدمة التجارة اخلارجية
وحتديد الفائض يف اخلدمات والفجوات سوف نقوم
حبساب ذلك باملتوسط دون النظر إىل نوع وطبيعة
املعدة أو الرصيف الذي تقدم منها أو فيه وذلك
إللقاء نظرة عامة علىإستقالل اخلدمات املتاحة
دون النظر إىل أهمية اخلدمة على النحو اآلتي:

جملة جامعة البحر االمحر للعلوم اإلنسانية العدد اخلامس  -يونيو 2018م )227 ISSN: 1858- 7682 (Online) ISSN: 1858- 7666 (Print

إمكانيات املوانئ السودانية ودورها يف خدمة جتارة السودان اخلارجية ودول اجلوار املغلقة

منجد عباس ،أجمد عبد العال

أ .معدل إستغالل املرابط 2016م
جدول رقم ( )4معدل إستغالل املرابط للموانئ السودانية للعام 2016م
امليناء

عدد املرابط

عدد السفن معدل االشغال سفينة/يوم
الزائرة

متوسط زمن بقاء
السفينة يف املربط/يوم

القطاع الشمالي

12

228

( 0.05يوم) سفينة  19.4/يوم

6

القطاع األخضر

4

87

( 0.06يوم) سفينة 16.7 /يوم

9

القطاع اجلنوبي

6

302

( 0.13يوم) سفينة  7.2 /يوم

2

ميناء اخلري

1

54

( 0.14يوم) سفينة  6.7 /يوم

7

دقنة ( )4مواشي
ميناء
( )4ركاب
(سواكن)

( )531مواشي ( 0.36يوم) سفينة  2.7 /يوم
( )316ركاب ( 0.22يوم) سفينة  4.6 /يوم

0.5

املصدر :جتميع عن تقارير االداء هليئة املوانئ البحرية لعام 2015م

مت حساب معدل اشغال املربط من خالل
املعادلة التالية:
معدل اشغال املربط= عدد السفن الزائرة
عدد املرابط × أيام التشغيل يف السنة (عبد
ال ّ
اله وآخرون)2000 ،
من اجلدول أعاله نالحظ أن معدل إستغالل

املرابط ضعيف جداً ،أي أن هنالك فائض
كبري يف خدمات الرسو عدا ميناء سواكن
الذي حصل على معدل اشغال  8ساعات لكل
يوم للرصيف الواحد .بينما كانت ضعيفة جداً
يف قطاعات ميناء بورتسودان املختلفة خاصة
القطاع الشمالي.
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ب -معدل إستغالل معدات األرصفة والكرينات:
جدول رقم ( )5معدل إستغالل معدات األرصفة والكرينات للموانئ السودانية 2016م
امليناء

عدد الروافع و الكرينات

الطن املتداول

معدل االشغال طن/كرين /يوم

امليناء الشمالي

27

1875141طن

 190طن  /كرين  /يوم

امليناء األخضر

قطاع خاص

2326692طن

 6391طن  /يوم

امليناء اجلنوبي

( ) 8جسري ( )2هاربر

465355حاوية

 160حاوية  /كرين  /يوم

ميناء اخلري

نظام منصات

1555036طن

 4272طن  /يوم

( )4788845مواشي
( )315143ركاب

 13156راس  /يوم
 867راكب  /يوم

ميناء دقنة (سواكن) ال يوجد
(متخصص ركاب
+مواشي)

املصدر :جتميع عن تقارير األداء هليئة املوانئ البحرية لعام 2015م

معدل إستغالل الكرينات والروافع = كمية البضائع املتداولة
عدد الروافع × أيام التشغيل يف السنة (عبد ال ّ
اله وآخرون)2000 ،
من اجلدول أعاله نالحظ معدل إستغالل فائض كبري يف خدمات املناولة على األرصفة
الروافع ضعيف جداً يف كافة قطاعات ميناء بأنواعها املختلفة سواء كانت بضائع عامة أو
بورتسودان املختلفة وهذا يشري إىل وجود حاويات أو بضائع صب.
ج -إستغالل لنشات اإلرشاد ووحدات اخلدمات البحرية:
جدول رقم ( )6إستغالل لنشات اإلرشاد ووحدات اخلدمات البحرية للموانئ السودانية لعام 2016م
امليناء
امليناء الشمالي
امليناء األخضر
امليناء اجلنوبي

عدد اللنشات واملعدات

عدد السفن

( )3إرشاد
( )6قاطرات
( )5لنشات خدمة

228
87

 0.6عملية (إرشاد) /
يوم

302
54

ميناء اخلري
ميناء دقنة (سواكن)

معدل االشغال عملية /
يوم

()1إرشاد ()3قاطرات
( )2خدمة

( )531مواشي ()299
ركاب ( )61بضائع ع

 2.5عملية  /يوم

املصدر :جتميع عن تقارير األداء هليئة املوانئ البحرية لعام 2017م
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معدل إستغالل وحدات اإلرشاد = عدد السفن الزائرة
عدد الوحدات املستخدمة × أيام التشغيل يف السنة
من اجلدول أعاله نالحظ أن معدل اشغال
معدات القطر واإلرشاد أيضاً ضعيف جداً
حيث بلغ يف ميناء بورتسودان مبحاوره األربعة
متوسط عملية واحدة لكل يومني ،أما ميناء
سواكن فقد بلغ متوسط عمليتان ونصف
لليومالواحد ،ويف هذا أيضاً مؤشر واضح لوجود
فائض كبري يف اخلدمات البحرية.
احملور الثالث :جتارة العبور ))Transit
جتارة العبور تعين عبور البضائع أو مرورها
عرب إقليم الدولة دون أن تكون وجهتها النهائية
إليها .مبعنى آخر جتارة العبور تعين نقل
البضائع من دولة عرب دولة أخرى أو جمموعة
دول إىل دولة اإلستهالك .وقد إهتم اجملتمع
الدولي بهذا النوع من التجارة حيث أفردت هلا
منظمة اجلمارك العاملية إتفاقية دولية لتنظيم
هذا النشاط التجاري واليت سمُ يت بإتفاقية
العبور الدولي للبضائع (.))Transitبدوي،
)2003
مل تفرد الئحة هيئة املوانئ البحرية السودانية
لعام 1979م تعريف منفصل لبضائع الرتانزيت
بل إعتربها جزء من البضائع املستوردة ،وذلك
يف اجلزء اخلاص باألحكام التفسريية (ب-
 )4تعريف البضائع املستوردة ،واليت تشمل
باإلضافة إىل مدلوهلا الطبيعي البضائع
العابرة للدول األخرى واليت تنقل عرب ميناء
بورتسودان.

جتارة العبور يف السودان متثاللتجارة
العابرة لدول اجلوار املغلقة اليت ليست هلا
منفذ إىل البحر ،واليت تضم كل من (تشاد،
إفريقياالوسطى ،جنوب السودان وإثيوبيا)،
ولكن الناظر إىل اجلغرافية اإلقتصادية هلذه
الدول يالحظ أن ميناء بورتسودان ال ميثل
البديل األوحد خلدمة جتارتها ،حيث أنها
متتلك فرص أخرىلنقل جتارتها عرب موانئ
لدول أخرى (ممبسا ،جيبوتي ،دواال ،القوس).
عليه سوف نقوم يف هذا اجلزء بتحليل فرص
املوانئ السودانية يف املنافسة على خدمات
التجارة للدول اجملاورة املغلقة ،حيث أنه وكما
توصلنا يف احملور الثاني ميكن للموانئالسودانية
أن تستفيد من تقديم خدماتها لتجارة هذه
الدول دون إدخال أي حتسينات كبرية مستفيداً
من فائض اخلدمات املتاحة لديها.
وفيما يلي ميكن حتليل فرص املنافسة على
جتارة دول اجلوار املغلقة على النحو التالي:

 230جملة جامعة البحر االمحر للعلوم اإلنسانية العدد اخلامس  -يونيو 2018م )ISSN: 1858- 7682 (Online) ISSN: 1858- 7666 (Print

منجد عباس ،أجمد عبد العال

إمكانيات املوانئ السودانية ودورها يف خدمة جتارة السودان اخلارجية ودول اجلوار املغلقة

اوالً :حجم جتارة الدول املغلقة والفرص اجلغرافية املتاحة خلدمة جتارتها:
جدول رقم ( )7حجم التجارة بالقيمة وعدد السكان للدول املغلقة يف العام 2016م
البلد

عدد السكان (نسمة)

قيمة التجارة اخلارجية (بليون دوالر)

تشاد

10146000

2.72

إفريقيا الوسطى

4530000

0.53

جنوب السودان

8260490

2.50

إثيوبيا

82101998

17.97

املصدر :جتميع عن املواقع الرمسية لدول تشاد ،إفريقيا الوسطى ،جنوب السودان،إثيوبيا لعام 2017م

من اجلدول أعاله نالحظ أن املوانئ السودانية دولة تشاد.
حماطة بكتلة بشرية كبرية تعتمد على حجم وبالنظر إىل املوقع اجلغرافية هلذه الدول من
جتارة خارجية ضخمة ال منفذ هلا إىل البحر املوانئ السودانية من خالل اخلريطة رقم ()1
أكربها تتمركز يف دولة إثيوبيا تليها يف ذلك أدناه نالحظ:
خريطة رقم ( )1الفرص والتحديات اجلغرافية والطبيعية لتجارة الدول املغلقة

املصدر :إعداد الباحث عن موقع Google Earth
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من اخلريطة أعاله نالحظ اآلتي:
•إن املوقع اجلغرايف ممتاز بالنسبة للموانئ
السودانية لتجارة املنطقة الشمالية
من دولة إثيوبيا خاصة مع وجود طرق
معبّدة تربط بني الدولتني ،ولكن يظل
ميناء جيبوتي يف دولة جيبوتي هو األقرب
للعاصمة اإلثيوبية أديس أبابا خاصة مع
وجود طرق معبّدة ممتازة وخط سكك
حديدي.
•أما بالنسبة لدولة جنوب السودان فتعترب
املسافة اجلغرافية بني العاصمة جوبا
واملوانئ السودانية أبعد بكثريمنها بني
جوبا وميناء ممبسا يف كينيا الذي يعترب
امليناء املنافس على هذه التجارة ،كما أن
هنالك نقل خمتلط عرب السودان (طرقي
من ميناء بورتسودان حتى مدينة كوسيت
ثم نهري إىل جوبا العاصمة).
•أما بالنسبة لدولة إفريقيا الوسطى فتكاد
تكون الفرص منعدمة نسبة للبعد اجلغرايف
وإنعدام الطرق ،ووعورة األمكنة مقارنة مع
ميناء دواال يف دولة الكامريون الذي ميثل
امليناء املنافس على هذه التجارة ،والذي
ميتاز بقربه من العاصمة بانقي باإلضافة
إىل الربط الطرقي املمتاز بينهما.
•بالنسبة لدولة تشاد نالحظ البعد اجلغرايف
الكبري بني العاصمة إجنمينا من املوانئ
السودانية مع وجود بعض الطرق املومسية
يف شبكة الربط الطرقي بني البلدين
مقارنة مع ميناء دواال يف الكامريون الذي
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ميثل امليناء املنافس على جتارة دولة تشاد
الذي يعترب األقرب جغرافياً باإلضافة إىل
الربط الطرقي املمتاز الذي يشتمل على
طرق معبّدة وسكك حديدية ،ولكن هنالك
نقطة لصاحل املوانئ السودانية هي إجتاه
حركة التجارة العاملية اليت تتمركز يف
الشرق االوسط وشرق آسيا واليت تعترب
املوانئ السودانية هي األقرب إىل طرق
مرور هذه التجارة.
وميكن حتليل فرص التجارة مع هذه الدول
على النحو اآلتي:
 - 1جتارة دولة جنوب السودان:
ميتلك ميناء بورتسودان الفرصة األكرب خلدمة
جتارة دولة جنوب السودان ،إذ أن الدولة
الوليدة مازالت حتتاج إىل التنمية اإلقتصادية
واإلجتماعية واحلضرية حيث أنها متتلك
إحتياطي نفط ممتاز وجاهز لإلنتاج إذا ما
ُسخرت عائداته إلحداث التنمية.
حسب الوكالة األمريكية لإلعانة والتنمية
الدولية (USAID)US Aid Agency for
 International Developmentاليت تنشط
يف دولة جنوب السودان أن دولة جنوب السودان
متتلك موارد زراعية وفرية ،وهي تشرف على
تنفيذ مشروع إعادة زراعة جنوب السودان،
حيث أنها تعمل على جعله دولة مكتفية ذاتياً،
وميكن أن تصدر فائض اإلنتاج الزراعي من
القطن والفول السوداني والذرة الرفيعة والصمغ
العربي واملنتجات الغابية)USAID, 2017(.
كما متتلك دولة جنوب السودان قليل من
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املعادن اليت تصلح لإلستغالل اإلقتصادي مثل
الذهب واملاس واليورانيوم يف مقاطعات جوبا
وكاجوكاجي وياي ،كما توجد بها كميات من
احلديد اخلردة اليت تصلح للتصدير بالقرب
من احلدود الكينية.
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الواردات املتوقعة لدولة جنوب السودان تتمثل يف
مواد البناء والتشييد والطرق ،معدات التنمية،
آليات ومعدات حقول النفط واملعدات الزراعية
والغابية ،حيث أن كل املشروعات عدا اجلانب
النفطي حتتاج إىل إعادة بناء من جديد.

خريطة رقم ( )2دولة جنوب السودان

املصدرwww.google. ar.maps-south sudan.com:

أ -فرص جتارة دولة جنوب السودان:
•حاجة البالد إىل وجود مشاريع تنموية
يف كافة اجملاالت (طرق وكباري ،بناء
وتشييد ،شبكات مياه ،معدات زراعية
وصناعية ،إعادة إعمار).
•وجود عائدات نفطية كبرية ومساعدات
أجنبية للدولة الوليدة.
•يتوقع أن تكون الدولة الوليدة قبلة لكثري
من املستثمرين من دول العامل للدخول يف

إقتصادها الناشئ.
•تعترب بوابة ميناء بورتسودان عنصر
رئيسي لنجاح قيام جتارة العبور لدولة
جنوب السودان اليت تتمركز يف رامسيل يف
مدينة البحريات يف منتصف دولة جنوب
السودان ،واليت تقع على بعد مسافة
متساوية بني كل من بورتسودان وممبسا.
•وجود فرص تنوع جتاري إقتصادي نفطي،
زراعي ،غابي ،رعوي.
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•وجود ميناء كوسيت النهري الذي يبعد
مسافة  1346كلم عن جوبا عرب النهر
و  1200كلم من بوتسودان براً ،كما أنه
ميكن أن يكون نقطة إنطالق لتجارة
منطقة الشمال لدولة جنوب السودان مثل
مدن واو وملكاإلذ أن املسافة مث ً
ال من
واو إىلبورتسودان  2200كلم و 2480
إىلممبسا.
ب  -حتديات جتارة دولة جنوب السودان:
•شبكات الطرق الداخلية (بري ،سككي)
الرابطة مع دولة جنوب السودان رديئة
وغري متصلة بصورة كاملة ،باإلضافة إىل
اإلجراءات التجارية املعقدة.
•معظم جتارة جنوب السودان متر اآلن عن
طريق ميناء ممبسا وموانئ تنزانيا ،كما
أن معظم إحتياجات الدولة الوليدة تتم
عن طريق يوغندا ،حيث أن أكثر من 80
 %من التجارة اخلارجية تتم عرب ميناء
ممبسا يف كينيا عرب طرق نقل بري متر إىل
دولة جنوب السودان عرب Lokichogio
يف كينيا و  Kobokoيف يوغندا من ميناء
ممبسا يف كينيا لألسباب اآلتية:
•وجود طريق بري معبّد بصورة جيدة من
ميناء ممبسا عرب يوغندا إىل حدود دولة
جنوب السودان.
•املسافة بني جوبا ممبسا  1332كلم أقرب
بكثري مناملسافة بني جوبا بورتسودان
 2621كلم.
•تكلفة نقل أقل بكثري من تلك اليت بني بوتسودان جوبا.
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•دورة تسليم بضاعة قصرية بني ممبسا
جوبا ( 10يوم) بينما أسبوعني بني
بورتسودان جوبا.
•يتم النقل من ممبسا إىل جوبا عرب منط
نقل واحد (طرقي) بينما يستخدم منطان
بني جوبا بورتسودان (طرقي ،نهري).
•متتلك كينيا سلطة تعمل على تنسيق
عمليات نقل العبور (الرتانزيت) مع
دولة جنوب السودان (Northern
Corridor Transport and Transit
.)Coordination Authority

• USAIDعملت على إعادة تأهيل الطرق
الرئيسية اليت تربط بني جوبا يوغندا
وكينيا اليت ختدم جتارة جنوب السودان
عرب ميناء ممبسا؛ مثل طريق جوبا نيمولي
الذي يربط جتارة احلدود مع يوغندا والذي
إكتمل فيه بناء سبعة كباري رئيسية يف عام
2009م عملت على خفض زمن النقل من
 3.5إىل  6ساعات)USAID, 2017( .
 - 2جتارة دولة إثيوبيا:
•ميتلك ميناء بورتسودان فرصة جيدة
خلدمة جتارة العبور لدولة إثيوبيا ،خاصة
عمليات التصدير للمنتجات الزراعية
يف املناطق الشمالية الغربية ،واألقاليم
الغربية لدولة إثيوبيا املتامخة ملناطق شرق
السودان ،واليت تقدر بـ  240ألف طن من
السمسم تقدر ب 15ألف حاوية مكافئة
ميكن أن تُصدر عرب ميناء بورتسودان.
•تُعد إثيوبيا إحدى البلدان األفريقية اليت

 234جملة جامعة البحر االمحر للعلوم اإلنسانية العدد اخلامس  -يونيو 2018م )ISSN: 1858- 7682 (Online) ISSN: 1858- 7666 (Print

إمكانيات املوانئ السودانية ودورها يف خدمة جتارة السودان اخلارجية ودول اجلوار املغلقة

ال متتلك موارد نفطية أو معادن وتعتمد يف
صادراتها بصورة أساسية على املنتجات
الزراعية اليت متثل  % 40من الناتج احمللي
و  % 60من حجم الصادرات ،ميثل النب
املصدر الرئيسي للعمالت احلرة بينما توجد
صادرات أخرى تتمثل يف اجللود واحلبوب
الزيتية ،وتعترب املانيا هي الشريك الرئيسي
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يف التجارة اخلارجية اإلثيوبية حيث تستورد
 % 11من صادرات النب.
•بينما تتمثل وارداتها يف املعدات ،املواد
الغذائية ،معدات النقل والعربات ،البرتول
واملنسوجات ،وتعترب الصني هي املصدر
الرئيسي ملعظم واردات إثيوبيا حيث متثل
وارداتها من الصني  % 16من القيمة الكلية.

خريطة رقم ( )3دولة اثيوبيا

املصدرwww.google. ar.maps-ethiopia.com :

أ -فرص جتارة دولة إثيوبيا:
•تصدر إثيوبيا  % 80من إنتاج األقاليم
الشمالية والغربية من السمسم عرب
ميناء بورتسودان بينما  % 20عرب ميناء
جيبوتي ،كما أن إثيوبيا تعمل على زيادة
صادراته الزراعية مستفيدة من اإلنفتاح
التجاري العاملي وتسهيل اإلجراءات.

•و ّقع السودان وإثيوبيا إتفاقية مجركية
لصادرات الرتانزيت للسمسم اإلثيوبي يف
العام 2000م وأصبحت سارية املفعول يف
العام 2003م.
•وجود مركز لتبادل جتارة السمسم يف
مدينة القضارف اليت تبعد حوالي 150
كلم من احلدود اإلثيوبية يعمل على إستقبال
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املنتجات اإلثيوبية وإعادة جتهيزها
للتصدير عرب بوابة بورتسودان مع حفظ
حقوق متعهدي النقل من اجلانبني.
•أ ّكدت بعض الشركات العاملة يف جمال
النقل البحري (شركة املرفأ) أنه ميكن
أن تكون هنالك فرص لنقل منتج القطن
يف شكل باالت والذرة الرفيعة من منطقة
احلمرا اليت تبعد عن ميناء بورتسودان
 750كلم؛ بينما تبعد عن ميناء جيبوتي
1200كلم يف ظل وجود الطريق املعبّد
الذي يربط املنطقة مبيناء بورتسودان.
ب -حتديات جتارة إثيوبيا:
•تعترب إثيوبيا منطقة الظهري املباشرة
مليناء جيبوتي الذي يعترب بوابة الرتانزيت
الرئيسية هلا ،حيث يرتبط بأديس أبابا
بطرق معبّدة وجيدة باإلضافة إىل وجود
خط سكة حديد ،وتكاليف نقل منخفضة
مقارنة مع ميناء بورتسودان.
•كل بضائع الرتانزيت اآلن تنقل عرب ميناء
جيبوتي لألسباب اآلتية:
•وجود طرق نقل وخط سكة حديد للربط
بني ميناء جيبوتي والعاصمة أديس أبابا.
•اإلجراءات اجلمركية بني البلدين متكاملة
حتت نظام مشرتك.
•الطريق الرابط بني احلمرا والقالبات يف
شرق السودان حيتاج إىل إعادة تأهيل.
•تكاليف النقل عالية بني بورتسودان وأديس أبابا.
•دورة تسليم البضاعة طويلة بني بورتسودان
وأديس أبابا حيث يبلغ املسافة بينهما
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 1657كلم؛ بينما  563كلم بني جيبوتي
وأديس أبابا براً.
 - 3جتارة دولة تشاد:
•ال يوجد اآلن حركة جتارة منتظمة بالطرق
بني دولة تشاد والسودان ،كما ال يوجد خط
سكة حديد يربط بني الدولتني ،حيث تعتمد
تشاد يف جتارتها اخلارجية (الرتانزيت)
على بوابة ميناء دواال يف الكامريون.
•يعترب ميناء دواال يف الكامريون الذي يطل
على احمليط األطلسي هو امليناء االقرب
لدولة تشاد حيث تبعد املسافة بني دواال
اجنمينا  1072كلم؛ بينما  3350كلم بني
بورتسودان وإجنمينا عرب الطريق الربي
والذي توجد به بعض األجزاء غري املكتملة.
•تشاد من الدول األفريقية القليلة اليت
هلا فائض يف امليزان التجاري حيث يعترب
البرتول هو الصادر الرئيسي ،باإلضافة إىل
القطن والصمغ العربي ,كما يوجد تبادل
جتاري غري رمسي مع دول اجلوار يف اإلقليم.
•مع ظهور عائدات النفط الكبرية يف
امليزان التجاري التشادي ،أصبحت تشاد
تسعى إىل جذب إستثمارات أجنبية كبرية
يف جمال الصناعات القطنية.
•تعترب الواليات املتحدة األمريكية هي
الشريك الرئيسي للصادرات التشادية،
حيث تبلغ قيمة الصادرات هلا  % 90من
القيمة الكلية ،بينما متثل أوروبا املصدر
الرئيسي للواردات؛ حيث متثل  % 25من
مجلة واردات تشاد.

 236جملة جامعة البحر االمحر للعلوم اإلنسانية العدد اخلامس  -يونيو 2018م )ISSN: 1858- 7682 (Online) ISSN: 1858- 7666 (Print

إمكانيات املوانئ السودانية ودورها يف خدمة جتارة السودان اخلارجية ودول اجلوار املغلقة

منجد عباس ،أجمد عبد العال

خريطة رقم ( )4دولة تشاد

املصدرwww.google.com.eg,2012 :

أ -فرص جتارة تشاد:
•يعترب معرب بورتسودان هو األقرب إىل املنطقة
الشرقية من تشاد حيث أنه ميثل الفرصة
األفضل خلدمة جتارة هذه املنطقة وتقديم
خدمات عبور أسرع ،وذلك لقربه من منطقة
جتارة الشرق األوسط عرب البحر األمحر.
•تشاد يف املدى البعيد تسعى إىل فتح
ممرات جتارة عرب البحر األمحر والبحر
األبيض املتوسط ،وذلك لرغبتها اجلادة يف
خلق عالقات إقتصادية مع الدول العربية
عرب السودان واخلليج العربي (منطقة

دبي) اليت بدأ دورها ينمو كمركز خلدمة
جتارة تشاد ،ويظهر ذلك من اإلتفاق الذي
مت مؤخراً مع السودان إلنشاء خط سكة
حديد بورتسودان اجلنينة.
•التجارة اخلارجية لتشاد مع الشرق االوسط
والشرق األقصى عرب البحر األمحر ذات
تكلفة نقل أقل وتصل يف فرتة وجيزة عرب
البحر األمحر ،حيث تبلغ املسافة بني ميناء
جبل علي يف دبي وميناء بورتسودان 2102
عقدة حبرية بينما تبلغ  7295عقدة
حبرية بني ميناء جبل علي وميناء دواال ،
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حيث يبلغ الزمن املقتصد  12يوماً.
•كلفة النقل عالية و التأخري أكرب يف
الكامريون بالنسبة إىل تشاد ،مث ًال إذا
قارنا جتارة إفريقيا الوسطى عرب الغوس
تتأخر احلاوية يف دواال من  6-4أسابيع
وتدفع تكلفة إضافية ما يعادل 4500يورو
للحاوية  20قدم.
ب -حتديات جتارة تشاد:
•أغلب النشاط اإلقتصادي التشادي يقع يف
املنطقة اجلنوبية الغربية وهي األقرب إىل
ميناء دواال يف الكامريون ،حيث تتمركز
يف هذه املنطقة مزارع القطن يف منطقة
مندو حيث يتم شحن القطن عن طريق
الشاحنات من مندو  Moundouإىل
جناوندر  Ngaoundereعن طريق بري
معبّد بصورة ممتازة ،ثم بالقطار بعد
إعادة التستيف يف جناوندر ،طريق مندو
جناوندر(متإعادة تأهيله بواسطة اإلحتاد
األوروبي) ،حيث أن اإلقليم باإلضافةإىل
القطن يعمل علىإنتاج الصمغ العربي.
•يوجد دعم قوي من املؤسسات الكامريونية
لتسهيل خدمات الرتانزيت ،كما أن تشاد
والكامريون هم أعضاء يف اإلحتاد اجلمركي
لدول وسط إفريقيا ( .)UDEACكما
يقدم ميناء دواال خدمات جمانية كبرية
للتجارة اخلارجية التشادية ،باإلضافة
إىل مدة مساح طويلة لتخزين الصادرات
وختفيض  50%من رسوم املوانئ و25%
من رسوم املناولة ،كما ختفض السكة
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احلديد نسبة و % 35من رسوم النقل
تتحملها حكومة الكامريون.
•البنية التحتية للنقل بني تشاد والكامريون
جيدة جداً حيث أن الطريق املعبّد بني
إجنمينا وحمطة سكة حديد جناوندر مت
تأهيله بصورة ممتازة ،إذ أنه يعترب املمر
الرئيسي لتجارة تشاد اخلارجية على
الرغم من إشتماله على نظام نقل متعدد
الوسائط (بري ،سككي).
•البنية التحتية للنقل ضعيفة جداً يف املناطق
الشمالية والشرقية من تشاد حيث ال توجد شبكة
سكة حديد وال نقل نهري ،بينما ترتكز هذه
الوسائط يف املنطقة اجلنوبية الغربية .تتمثل
الطرق الرئيسية لدولة تشاد إىل البحر يف:
•من إجنمينا إىل اجلنوب الغربي لتشاد
عرب:
 .1طريق بري إىل جناوندر يف الكامريون ثم
سككي إىل ميناء دواال.
 .2طريق بري إىل مايدوقري Maiduguriيف
نيجرييا ثم سككي إىل ميناء هاركورت.Harcourt
مشال شرق تشاد عرب:
•طريق بري عرب الصحراء إىل ليبيا.
•هنالك طريق عرب السودان إىل ميناء
بورتسودان مبواصفات غري جيدة متر
به بضائع بكميات قليلة ،باإلضافة إىلأنه
يتم حتويل الناقلة من مقطورة  40×2أو
 40×1إىل شاحنة  6×4يف مدينة األُبيض
لتتناسب مع مواصفات الطريق يف مرحلة
ما بعد األُبيض عرب اجلنينة يف إقليم
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دارفور عرب طرق مومسية إىلإجنمينا،
كما يعترب الوضع األمين أحد التحديات
اليت تعوق تدفق التجارة مع السودان ،على
الرغم من اإلخرتاق الكبري الذي حدث يف
هذا اجملال ،والتوقيع علىإتفاقية التنسيق
األمين يف احلدود بني البلدين يظل هذا
التحدي أحد املعوقات الكبرية حلركة
التجارة بني البلدين.
•وميكن إرجاع إرتفاع التكاليف اللوجستية
والتأخري يف ميناء دواال إىل اآلتي:
 .1التكلفة العالية للخدمات وتأخري دورة
البضائع يف ميناء دواال.
 .2اإلجراءات اإلدارية اخلاصة بتسعري النقل
للرتانزيت تعتمد على معايري جودة منخفضة
وإنتاجية متدنية يف قطاع النقل الطرقي.
 .3السلوك والعادات املتبعة يف تشاد واليت هلا
تأثري على النقل.
•متردولة تشاد بعمليات تنموية كربى يف
كافة القطاعات بإستثمارات أجنبية بسبب
االستثمارات الضخمة يف أنشطة إنتاج
النفط يف حوض سوبا الواقع يف املنطقة
اجلنوبية الغربية من تشاد.
•يعمل حالياً بعض التجار يف اخلرطوم يف
عمليات جتهيز البضائع وإرساهلا إىل
تشاد ،وهذا ميكن أن يكون دافعاً لتنشيط
جتارة العبور مستقب ً
ال.
 4جتارة دولة إفريقيا الوسطى:•ال توجد جتارة عبور بني ميناء بورتسودان
ودولة إفريقيا الوسطى ،حيث تتم مجيع
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عمليات التجارة اخلارجية هلا عرب ميناء
دواال يف الكامريون.
•تصنف الطرق اليت تربط حركة التجارة مع
السودان علىأنها طرق فقرية ،كما أن معظم الطرق
الرئيسية أصبحت عرب دولة جنوب السودان.
•تتمثل األنشطة اإلقتصادية لدولة إفريقيا
الوسطى يف التعدين والزراعة واإلنتاج الغابي.
•متثل عائدات إنتاج املاس املنتج يف
منطقة باربارتي  Barberatiوهاتي كوتو
 Haute-kottoيف املنطقة الغربية 54
 %من الدخل ،كما يشكل إنتاج اخلشب
 ، % 16كم يشكل إنتاج الغابات املطريه
يف إقليم بنقاسو  Bangassouيف املنطقة
اجلنوبية باإلضافة إىل اإلنتاج الزراعي
 % 50من الناتج القومي اإلمجالي تشتمل
على احملاصيل الغذائية الرئيسية مبا فيها
حمصول الكاسافا  Cassavaوالذرة
الرفيعة والصفراء والدخن والسمسم.
•تضم واردات إفريقيا الوسطى الوقود
املعدني والغذاء وامللبوسات واملنتجات
البرتولية واملعدات ،األجهزة الكهربائية،
الكيماويات ،واألدوية.
•تبلغ املسافة بني مدينة بانقي العاصمة
وبورتسودان  3360كلم ،بينما تبلغ حوالي
 1420كلم إىل دواال بالكامريون.
•تعترب إمكانية قيام جتارة ترانزيت بني إفريقيا
الوسطى عرب منفذ بورتسودان ضعيفة يف
الوضع احلالي ،ما مل حتدث تنمية إقتصادية
كبرية يف الدولة تعمل على زيادة صادراتها.
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خريطة رقم ( )5دولة إفريقيا الوسطى

املصدرwww.google map data, 2018:

ثانيا :موقف ميناء بورتسودان من املوانئ
املنافسة األخرى:
املوانئ املنافسة مليناء بورتسودان على جتارة
العبور للدول املغلقة هي:
ميناء جيبوتي يف جيبوتي وينافس ميناء
بورتسودان على جتارة دولة إثيوبيا.
ميناء ممبسا يف كينيا وينافس ميناء بورتسودان
على جتارة دولة جنوب السودان.
ميناء دواال يف الكامريون وينافس ميناء

بورتسودان على جتارة تشاد وإفريقيا الوسطى.
وحتليل قدرة منافسة ميناء بورتسودان
مقارنة مع املوانئ األخرى سوف نقوم مبقارنة
إمكانيات الرسو وخدمات البضائع هلذه املوانئ
آخذين يف اإلعتبار اخلدمات املقدمة للحاويات
بإعتبار أن  % 90من حركة التجارة العاملية
أصبح يتم عرب احلاويات ،باإلضافة إىل أسعار
اخلدمات املقدمة فيها كما يلي:
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 - 1إمكانيات موانئ الدراسة:
جدول رقم ( )8بعض مكونات خدمات الرسو واحلاويات مليناء بورتسودان واملوانئ املنافسة له
يف العام 2017م
امليناء

طول

(مرت)

املرابط اقصي عمق عدد الرافعات
للمرابط (مرت)

اقصي امتداد معد التداول يف
الساعة()TEU
للرافعة(مرت)

بورتسودان

1027

16

8

18

14

جيبوتي

1450

18

10

22

25

ممبسا

839

13.5

8

22

32

دواال

660

11.5

4

14

24

املصدر :جتميع عن املواقع الرمسية ملوانئ الدراسة لعام 2017م

من اجلدول أعاله نالحظ أن موقف ميناء
بورتسودان من اخلدمات املتاحة للرسو
وخدمات احلاويات جيدة مقارنة مع املوانئ
األخرى حيث أنه يعترب امليناء األفضل بعد
ميناء جيبوتي من حيث طول املرابط والعمق،

وعدد الرافعات وإمكانياتها.
ولتكملة الصورة ملعرفة فرص املنافسة البد من
الوقوف على حمدد هام للمنافسة وهو عنصر
األسعار والذي حيدد سعر اخلدمات املقدمة يف
موانئ املنافسة.
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 - 2أسعار اخلدمات مبوانئ الدراسة:
جدول يوضح رسوم بعض اخلدمات مليناء بورتسودان واملوانئ املنافسة له للعام 2017م
Port Sudan

Djibouti

Mombasa

Douala

services

763

261

150

87

Pilotage

00

108

300

235

Mooring

1.172

357

300

479

Tug

6.192

234

**

2800

Dockage

2.400

00

150

135

Port Dues

7.79

0.67

00

00

Marine Charges/TEU

00

00

85

00

Trans 20ft laden

00

00

125

00

Trans 40ft laden

96

133

105

79

Domestic Full 20ft

144

166

160

118

Domestic Full 40ft

املصدر :جتميع عن املواقع الرمسية ملوانئ الدراسة لعام 2017م

من اجلدول أعاله نالحظ أن ميناء بورتسودان
هو األغلى على اإلطالق بني موانئ الدراسة يف
أسعار اخلدمات البحرية ،بينما تظل أسعار
مناولة احلاويات منخفضة فيه مقارنة مع ميناء
ممبسا وجيبوتي ،كما أن هنالك موانئ ختصص

تعريفة مناولة حلاويات الرتانزيت ختتلف عن
تعرفة احلاويات احمللية مثل ميناء ممبسا؛ بينما
ال يوجد هذا األمر يف ميناء بورتسودان.
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أهم النتائج:
•تتسم التجارة اليت خيدمها قطاع النقل
البحري يف السودان باإلستقرارمع وجود
معدالت زيادة طفيفة يف كافة حماورها
( 10مليون طن يف العام).
•اإلمكانيات التشغيلية املتاحة مليناء
بورتسودان أكرب بكثري من حجم التجارة
اليت خيدمها حالياًإذ أن معدل االشغال يف
مجيع أنواع اخلدمات مل يتجاوز  %50من
الطاقة العاملة.
•ميكن هليئة املوانئ البحرية السودانية أن
ختفض تعريفة اخلدمات املقدمة لبعض
أنواع التجارة مثل الرتانزيت Transit
والرتانزشبمنت Transshipment
لإلستفادة من فائض اخلدمات غري
املستقل يف امليناء وحتقيق العائد من
(تكلفة الفرصة البديلة).
•هنالك فرص للتوسع يف خدمات جتارة
العبور للدول املغلقة مثل دولة تشاد (قيام
خط سكة حديد بورتسودان إجنمينا)
ودولة جنوب السودان واملناطق الشمالية
لدولة إثيوبيا ،وتعترب هذه الفرصة ضعيفة
بالنسبة لدولة إفريقيا الوسطى.
•هنالك فرصة جيدة لنقل الركاب من غرب
إفريقيا إىل احلجاز عرب بوابة سواكن.
أهم التوصيات:
•اإلهتمام بتطوير جتارة العبور مع الدول
املغلقة ،وإزالة كافة العقبات اليت ميكن
أن حتول دون ذلك ،وتعديل التشريعات
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واللوائح ،وإبرام اإلتفاقيات اليت ختدم
هذا الغرض.
•إنشاء هيئة مستقلة تعمل على تنسيق
جتارة العبور بني املؤسسات املختلفة داخل
الدولة والدول املستفيدة من هذه التجارة.
•التوسع يف الربط الشبكي الطرقي
والسككي واملائي مع دول اجلوار املغلقة
اليت متثل فرصة جيدة ملستقبل واعد
للموانئ السودانية ،وربط إسرتاتيجية
التوسع يف الربط الطرقي والسككي
بإسرتاتيجية حركة التجارة يف السودان
دون اإلجنراف خلف سياسات التكتالت
اإلقليمية غري اجملدية يف هذا اجملال.
•دعم وتطوير قطاع شركات قطاع النقل
الداخلي بكافة ختصصاته (طرقي –
سككي – مائي) عن طريق شركات وطنية
جادة أو خلق شراكات ثنائية أو تكتالت
عن طريق غرف النقل أو اإلحتادات.
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املصادر:
بدوي ،مسية1989 ،م ،إقتصاديات النقل البحري يف العامل» ،مطبعة اجلمهورية ،اإلسكندرية.
بدوي ،مسية2003،م« ،إقتصاديات إنشاء وتطوير وتشغيل املوانئ البحرية يف ظل املنافسة العاملية» ،منشأة املعارف،األسكندرية.
عبد احلافظ ،مصطفى ،عبد الاله ،علي2000 ،م« ،إدارة وتشغيل املوانئ» ،مكتبة اإلشعاع الفنية،األسكندرية.
هدي ،حممد سليمان1983 ،م“ ،إقتصاديات النقل البحري» ،دار اجلامعات املصرية ،األسكندرية.
هيئة املوانئ البحرية السودانية ،اإلدارة العامة للتخطيط والبحوث ،التقرير اإلحصائي السنوي2014 ،م.
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