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  -:الخالصة

ر الصمغ العربي  ،ن أكبر منتج للصمغ العربي في العالمالسودا م أو يعتب حد أھ
ة ةصادرات  أربع ودان  زراعي ي الس ىف روةجانب  إل ة الث و القطن و  الحيواني
م ن. السمس رين س الل العش ي خ ادرات الصمغ العرب ة ص ت قيم يةة بلغ  الماض

ون دوالر  ين ملي ةكانت  .أمريكيحوالي أربع ابقا في  الحكوم دخل س تسويق تت
ا ل الص ةدرات ك ر أ إال الزراعي يل غي ذه المحاص ب ھ دل ألغل ال تب ن أن الح

  . عبر شركة الصمغ العربي الحكومةالصمغ العربي مازال تحت سيطرة 

تج  يين اطق بواسطة المنتجين الصغار  الصمغ العرب ي من ة الزراعةف  المطري
من  ھمودان ومن سكان الس ةالتي يمثل سكانھا حوالي عشرين بالمائ التقليدية
عأفقر ات المجتم ي . فئ م تكن سياسة تسويق الصمغ العرب ة ل ذه الحالي ة لھ مجدي

ة ا  المجموع كان مم ن الس ى أدىم ي  إل ادرات الت الي الص اج و بالت دني اإلنت ت
ً سن %2.2بواقع  الماضيةة أخذت تتدھور في األربعين سن   .ويا

م إن  ن أھ اتم ة  التزام دةحكوم ة الوح ار م الوطني ب إط يم بموج ية التقي فوض

تركة و  (JAM) المش اءھ ام  إلغ ارإنظ ي إال  حتك ذا أتصدير الصمغ العرب ن ھ

  .بعد لم ينفذ لتزامإلا

نيع  ور تص ي أدى تط مغ ف نوات الص ثالث س رةال ى األخي ادة  إل ةزي  المنافس
ة مغ و المحلي ام الص ى خ اليعل ى بالت ادة إل ا  زي ل عليھ ي يحص عار الت األس

ذا . المتحصلة داخل السودان المضافة القيمةالمنتجون عالوة على زيادة  أتي ھ ي
ة من المشروبات  ستھالكإلا زيادةن أالتطور في الوقت المناسب حيث  و الغازي

ةو  الصحيةالمنتجات وزيادة اإلھتمام ب تطور إلى باإلضافةالحلويات  د  الغذائي ق
  .الطلب على الصمغ العربي رتفاعإ إلى أدى

ذه  ير ھ ةتش ى أن الورق ة للصمغ إزا إل ارة الخارجي ي التج تحكم ف ود وال ة القي ل
ى من عائدات  يزيدالعربي من شأنه أن  السودان و صادرات الصمغ العربي عل

  . منتجي الصمغ العربي المزراعين منصغار وعائدات دخولإلى زيادة كذلك 
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  - :األھداف

  -:مزدوج  الورقةالھدف من ھذه 

 .درات الصمغ العربيصا على الحكوميةتقييم أثر السياسات       - أ

ة التسويقيةإلجراءات وبدائل ل تحديد خيارات - ب ادةبغرض  الحالي  زي
السودان و إتاحة داخل  المضافة القيمة ةيادزصادرات الصمغ العربي و 

 .التصدير أسعاركبر من أنصيب للمنتجين للحصول على  الفرصة
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   -:أھمية الصمغ العربيخلفية عن   -أ

الھشاب صان شجرة أغو جذوعمستحلب من  عبارة عن العربيالصمغ   -1
الصمغ . 1بشجرة الطلح المعروفة (Acacia Seyal)وشجرة  (Acacia Senegal)او 

تم  إذا .قطع زجاجية إلىوتتكسر  البرتقالي البني إلىمادة صلبة بيضاء تميل 
 ةوھو ماد يظل الصمغ لعقود من الزمان دون تغيير مناسبة ةحفظه بطريق

و ة خرى دوائيأو  غذائيةبه مواد  )polysaccharide(يدريتات الكربوھ منة مركب
 .ةسن 5000حوالي  إلى ستخدامهإ يعود

ي في العالم و معظم إنتاجه من شجرة كبر منتج للصمغ العربأالسودان   -2
أنظر (بغرب و أواسط السودان  التقليدية المطرية الزراعةفي مناطق  2الھشاب
من السنغال  األفريقيةالصحراء  متدادإعلى  الصمغ العربييوجد  . ) )1(الملحق 

   .أثيوبيا و شمال كينياغرباً إلى  مالي و نيجيرياو 

 فيقصوى  ةأھميالتي يحققھا  الصمغ العربي ذات  اإلضافيةان الدخول  -3
في السودان يعيشون في مناطق ة ماليين نسم ستةحياة حوالي  تحسين سبل

 . %90  إلى  65تتراوح بين قر بينھم نسبة الفة حيث لتقليديا المطرية الزراعة

الذين يولون  3صغار المزارعينينتجه  معظم الصمغ العربي -4
لتوفير ) أو الدخن الذرةھي في الغالب (األكبر  العناية الغذائيةالمحصوالت 
خرى لمقابلة دخل أعن مصادر عالوة على البحث الدؤب   الغذاء ألسرھم

ً تنوي يشكلالصمغ ألن ذلك نتجون و ي .المتنوعة األسرة حتياجاتإ و بديال في  عا
ً الھشاب شجرة  جذورن أكما  الحقلية حالة عدم نجاح محصوالتھم  المتمددة أفقيا

نافس الصمغ العربي ي إنتاج . 4وتزيد من حيويتھا التربة نجرافإتحد من 
المتاحة وتخصيص  العمالةعلى موارد  النقديةالمحصوالت الغذائية و 

 .))1(لحق أنظر الم (األراضي 

                                                                 

 صمغ الھشاب أكثر زوبانا من الطلح وأقل لزوجة 1

  Acacia Senegalالھشاب أو  2

  من إجمالي اإلنتاج% 5تنتج مساحات الصمغ الكبيرة اقل من  3

 . الھشابتثبيت النيتروجين وتزيد من خصوبة التربة ولدا تزداد إنتاجية الذرة في أراضي ب ھشابتقوم شجرة ال 4
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جمع  طق و  بما فيھا الزراعيةبتمويل العمليات  أساسا القريةيقوم تجار   -5
حيث يوفر التجار األموال و البذور و  "الشيل"الصمغ و يستخدمون نظام 

لمواجھة  المعدات و كذلك السلع الضرورية كالسكر و الشاي و الماء لألسر
خاصة ما يعرف (بر إحتياجاتھا خالل موسم الخريف حيث تكون الحوجة أك

 و يقوم المزارعون بسداد ذلك عينا) من شھر يوليو حتى أكتوبر-بمفرق الحبتين
عالية فوائد  العادةمسبقا في بداية الموسم و يشمل ذلك في  المحددة سعارباأل

 .على السلفيات المقدمة عيناً أو نقداً 

  5:تجارة الصمغ العربي العالمية

در -6 تج ومص ر من و أكب ودان ھ الم  الس ي الع ي ف مغ العرب مغ (للص اً ص غالب
شكل التسعينات ظل الصمغ السوداني ي أوائل إلىالخمسينات و منذ  )الھشاب

  6.من تجارة الصمغ العربي العالمية 80%

عام والتدھور العام في صادرات الصمغ  إلىن نتيجة للتذبذب من عام أغير  -7
وداني  ارالس اف  وآث بعينات والثمان(الجف اتمنتصف الس دم ا )ي تقرار إلوع س
راءاتالسياسي  ويق الضعيفة  وإج ى أدتالتس ور دول  إل ة أظھ خرى منتج

تدنت حصة السودان خالل الخمسة عليه .للصمغ العربي مثل تشاد ونيجيريا 
ية  ا الماض ر عام ي عش ة ف وق العالمي ىالس ن أ إل ل م دل  %50ق ان مع وك

الم صادرات  . Figure)1( للشككما في ا %2.2اإلنخفاض السنوي حوالي  الع
  )).1(أنظر الملحق (من صمغ الطلحه تقريباً مماثل لصادرات صمغ الھشاب 

                                                                 

  . الجمارك وتقارير الخبراء حصاءات حول إنتاج أو تصدير الصمغ العربي وتم االعتماد على أ دقيقة ال توجد إحصائية رسمية 5

ى خالل الخمسينات و طن  50000من  تدنت صادرات السودان من الصمغ 6 رن المنصرم  إل طن  في  25000الستينات من الق

ة من 25000أواخر الثمانينات ومنذ ذلك الوقت ظلت صادرات السودان في حدود  ر من  طن وتدنت صادرات الصمغ العالمي  أكث

ى  60000 بعينات إل ل الس ى  30000طن في أواسط الستينات وأوائ ع إل م ارتف ات وأواسط التسعينات ث  50000طن  في الثمانين

  .Figure 2كما ھو في الشكل  وظلت مستقرة منذ ذلك الزمن 2000ام ع
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  :الطلب العالمي على الصمغ العربي

ي لخواصه كم  -8 ط ثبت يستخدم الصمغ العرب ادة الصقةو ومكثف وراب . كم
من الطلب  %70والحلويات تمثل  soft drinks) (الغازية  ن المشروباتأيعتقد 

  .لى الصمغ العربيع

زءاً   -9 ل ج ادة مضافة تمث ادة كم ي ع تخدم الصمغ العرب ة  ضئيالً  يس من تكلف
ه إيجاديصعب ويعتبره مستخدموه ذا مزايا  تصنيعية خاصة  السلعة ديل ل  7ب

مغ ى الص ب عل ن الطل ل م ذا يجع ر وھ ة ذا  غي عرمرون ون وية س ذا يك ب
  .ب الطلبجان تحديد السعر إلى في ياألساسض ھو العامل العر

ن   -10 رض م دني الع بب ت ات وبس بعينات والثماني ي الس تخدمون ف دأ المس ب
ودان ي الس ال ف دائل  إدخ ي (ب ويات ف اسنش عينات أ إال )األس ذ التس ه ومن ن

ح ااو وبظھور تشاد ونيجيريا كمنتجين لصمغ الطل اً م  ستقرار العرض نوع
  .8بصورة كبيرة ستخدام البدائلاخفض إن

بح -11 ح الم أص ابالطل ي للھش افس الرئيس ح  . 9ن مغ الطل عرً أص ل س ن ق ا م
ه دني خواص اب لت نيعية( الھش ة و التص ه الفيزيائي ض  )خواص دى بع ل

روبات  انعي  المش ل  ص امين مث تخدمين الھ ة أ إالالمس س التركيب ه نف ن ل
  .)1(نظر الملحق أ( الكيمائية

روبات اإ -12 تھالك المش اع اس ي بارتف ى الصمغ العرب ب عل ع الطل ةرتف  لخفيف
ة( ات )الغازي ب .والحلوي اع الطل دعميم ارتف م ت د ت تھلكين  وق ام المس باھتم

ا ة( بنوعية المنتجات الغذائية وطبيعتھ د بالمنتجات الطبيعي ام المتزاي  .)االھتم
ا كثير من ظھرت للصمغ العربي مؤخرً  األليافوبسبب محتوياته العالية من 

                                                                 

ظلالصمغ ولما ھو الحال في بالنكھة كال تحتفظ بدائل الصمغ كالنشويات  7 ى الحف البة عل ار س دائل في صناعة   المشروبات اث  ب

  )1999الفاو –كوبر (

ة السعرية للطلب في . صف التسعيناتساعد تدني أسعار الصمغ على العودة إلى الصمغ العربي في منت 8 ا عن عدم المرون رغم

دالئل حول أسعار النشويات  يم بعض ال دائل أخرى(الصمغ، من المناسب دراسة بدائل السعر بتقي ة بأسعار الصمغ )أو ب مقارن
ة وت ه تختلف األحجام المطلوب ة وعلي دائل نفس خواص الصمغ الفني يس للب ه ل دة حيث أن ة معق ذه مھم ا المصنع وھ اوت وفق تف

  .لإلستخدام والمنتج

تعديل مواصفات لجنة الخبراء المشتركة من ھيئتي الزراعة والصحة العالميتين للصمغ العربي الستخدامه في  1998تم عام  9
  .الغذاء لتشمل الطلح
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ي  تخدامات ف ةاالس ة أغذي ح( الحمي ة الص ةاألغذي ات  )ية الخاص والقطاع
  .10الصحية

ة  الخاممن تجارة الصمغ     %70حوالي  فيمصنعون  أربعةيتحكم  -13 العالمي
ذون  اويتخ راً  أوروب دة مق ات المتح ام الصمغ     والوالي ترون خ ث يش م حي لھ
تعتبر الواليات المتحدة     .بيعه كمادة مضافة في الصناعات وإعادةلتصنيعه   

وق للصمغ الأ ر س والي كب ل ح ي  وتمث ه %30عرب ن تجارت كل  .م ا تش بينم
ا . %20أوربا حوالي  ر للصمغ في أورب صنع الحلويات ھو االستخدام األكب

ة  روبات الغازي نع المش كل ص ي يش دة الت ات المتح الف الوالي ى خ عل
ر تخدام األكب ن . االس ل م والي أق ان ح ل الياب مغ  %10تمث ارة الص ن تج م

ة دة. العالمي واق جدي اك أس ة  ھن ا الجنوبي د والصين وكوري ن الھن ل م ي ك ف
  . ويعتقد أن حوجة ھذه الدول دئماً من الطلحة

  :تسويق الصمغ العربي في السودان)   ب(

ار شركة الصمغ العربي تميز تسويق الصمغ   العربي -14  في السودان باحتك
الميين لصادر الصمغ الخام و ةتسويقه وبنفوذ عمالئھا الع خالل ه علي األربع

  .لخمسة عشرة عاما الماضيةا

زارعين  سعارتدني األالحصر الناتج من االحتكار  نتج عن ھذا المدفوعة للم
ر  .وتصدير الصمغ نتاجتدني إ إلىبدوره  أدىالذي  األمر ة أغي ه ومع بداي ن
ت تتحسن أسعار الشراء من خذتصنيع الصمغ في داخل السودان أ تطور

  .قيمة المضافة في السودان وزيادة ال نتاجالامما شجع المزارعين 

  :شركة الصمغ العربي

ة شركة الصمغ العربي  1969في عام -15 وين والتجارة الداخلي ر التم نح وزي م
ام  تأسستوھي شركة عامة  انون الشركات لع اً  1925بموجب ق حصريا حق

ي ام الصمغ العرب نح  .لتصدير خ انون م نص ق از أن لي ركةاالمتي الحق  لش
يالص شراءوالسلطة في  م  وھي  مغ العرب ين مرخص لھ من وكالء محلي

حن  د الش ودة ومواعي اة الج ة بمراع ةملزم ب  وأي ى أجوان اعد عل رى تس خ
  .الصمغصادرات  تطوير

                                                                 

 . ھذا إستخدام خاص بالطلح الذي له قيمة غذائية تشابه الھشاب 10
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نح شركة  -16 د من م از العربي  الصمغكان الھدف الوحي تصدير الصمغ إمتي
ى مستوى  الميھو ممارسة سلطتھا التسويقية عل تنظيم الصادرات  أي .11ع

ة من  بغرض دعم سعارمزايا فى األلتحقيق  ة للدول حصيلة العمالت األجنبي
رة ھو لذلك  األساسيكان المبرر. الصادرات السوق في حصة السودان الكبي
دفان آخران ھناك . العالمية ا ھ ة المنتجين عن  )أ( ھم اج وحماي ضمان اإلنت

اج الصمغ  التركيزسعر طريق سياسة رامج تطوير إنت وفير (وتنفيذ ب ر ت  عب
اه والش وثول تالمي دمات البح ى  )ب( ) 12وخ ة عل ة عبرالمحافظ ة البيئ حماي

  .الشجرة ونمائھا والذي متوقع أن تحققه السياسة

رأس  العربيتتدخل حكومة السودان   فى إدارة شركة الصمغ   -17 بقوة حيث ي
ل وزارة التجارة وي ام ضم مجلس إدارة الشركة وكي دير ع مجلس اإلدارة م

السودان  مزارعيممثلين إلتحاد  إلى ةظ بنك السودان باإلضافالغابات ومحاف
.  

   - : العربيشركة الصمغ ل حتكارحق اإلمتيازأواإل أھم معالم وآثار

يتقوم شركة الصمغ  -18 ل شھرين العرب ة كل سنة وقب طق الھشاب  من بداي
إعالن  ديرب عر التص وب  ( س ودان  –ف ذي )بورتس اً  ال ده وفق تم تحدي ي

ات الطلب  عتبارإلاتأخذ فى  التيالشركة التسويقية  ستراتيجيةال الميبيان  الع
اج والمخزون التي . يمدھا بھا وكالئھا فى الخارج والكمية المتوقعة من اإلنت

ز  فى حساب سعر ومعيار أساسي يستخدم سعر التصدير كنقطة بداية التركي
دى المصدرين فى دول أخرى خكما يست  .13الشراءأو ا أيدم كمؤشر ل د تش

  .ونيجيريا لتحديد سعر شراء صمغھم

ز تفرض شركة الصمغ العربي سعر  -19 ن في التركي زاداتالالمعل ة م   المختلف
يقومون بنظافة وفرز  14حيث يتم شراء الصمغ  عن طريق مشترين مستقلين

                                                                 

11 -  ً ً   و للمستثمرين يحق نظريا كما . تصدير خام الصمغ بالھشاب فدان  5000كثر من الذين زرعوا أمالك األراضي   أيضا
 .يمكن للشركات تصدير الصمغ المصنع  بشرط الحصول على ترخيص

 .تم نقل مسئولية دعم المنتجين فنياً إلى الھيئة القومية للغابات التابعة لوزارة الزراعة  12

غ للتصدير والنقل إلى بورتسودان والضرائب المحلية ورسوم التصدير والتأمين يتم خصم تكاليف التنظيف  وإعداد الصم 13
  . التركيز وأرباح شركة الصمغ العربي من سعر التصدير لتحديد سعر

  .2002أو الوكالء المحليين حتى عام  كانت لشركة الصمغ العربي شبكتھا الخاصة من العمالء 14
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 أومن المنتجين  الصمغشراء  لم يتم إذا .لمصنعينل أوھم للشركة مغوبيع ص
زم ات فإن الشركة في المزادلى سعر التركيز في السوق إ سعرصل اللم ي تلت

  .لتركيزابشرائه بسعر 

ين  ھذه الضرائب وتمثل 15يالمحلى مستوى اليتم فرض ضرائب عل -20 حاليا ب
تم تحصيل ضرائب  )2انظر الملحق (دوالر للطن   400 إلى 200 ا ي اءكم  أثن

ات في الطريق  ىعمليات النقل من المحلي ور تسودانالخرطوم  إل حيث  وب
ازن د مخ ي توج مغ العرب ركة الص نعين ش ازن المص ذلك مخ دعي  وك وي

  .ن ھذه الضرائب غير قانونية أ ضھمبع

تم تصديرھا  ةاألربعدرجات الصمغ العربي  )1(يوضح المربع رقم  -21 التي ي
ا و د  ھحالي ة المن )أ(ي بالتحدي اةالعين دويا تق اوة ي رف بالنق ة  )ب( وتع العين
ة ةالمجروش مل الدرج ة   وتش حوق  )ج(النظيف يالمس حوق  )د(و  اآلل المس

الرش ف ب رزازي( المجف ف ال .)التجفي

                                                                 

عن  ائب المنتجات الزراعية وتم إنشاء صندوق قومي لتعويض خسائر الوالياتبإلغاء ضر 2001قامت حكومة السودان عام  15
 .فقدان عوائد الضرائب
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  صدرمن السودان التي ت األربعدرجات الصمغ العربي  :)1(المربع رقم 

ل  درجة النقاوةال روز وتمث من الصادرات ويصدر % 10عبارة عن كريات من الصمغ النظيف المف
 . مسحوق إلىاليابان لتحويله  إلى

ة  لتكسيير أو الجرشا  ل الصمغھو عملي ع كعكول( تفتيت كت ل جم ات التكسير) تعرف بالكعاكي  بمكن
غر ات اص داد حبيب اً و إلع ةحجم مغ . متجانس فتين للص ودانية مواص فات الس ة المواص عت ھيئ وض

  .  المجروش

اه ملم  14درجة الصمغ المجروش وھي حبيبات بحجم أقصاه )  أ( م وطول  3وأدان م و م 8 أقصاهمل ل
دد) ب( م مح دون حج دويا ب ة ي ل مفتت ي كت ة وھ ة النظيف دي . الدرج ام ل ة خ ة النظيف ر الدرج تعتب

  . كبر صادرات شركة الصمغ العربيأالمشترين، وتمثل 

ةتذويب الصمغ في الماء، ثم يدار بالطرد المركزي ه ويتم في التجفيف بالبخار م  إلزال م يعق الشوائب، ث
ذوبانإلينتج التجفيف بالبخار مسحوقا سھل ا. الماءويرش بالھواء الحار ليتبخر  يشبه . نسياب شديد ال

  . التجفيف بالبخار إنتاج الحليب المجفف حيث تستخدم نفس التقنية

ي مسحوق سھل االنسياب المسحوق آليا ذة  يشمل طحن الصمغ الخام حتى يتم الحصول عل اج ھ وتحت
 .قل تعرضا للتلوث بالبكترياأرخص وأفھو طاقة اقل من التجفيف بالبخار ولذا العملية إلى 

  

وداني  ي الس ل الصمغ العرب ىظل ك ام الصناعات حت ة  قي الصناعات التحويلي
ؤخراً  ي ع م ركة الصمغ العرب ودان يصدر بواسطة ش ي الس ى ف امل ة خ  و ھيئ

  . توجد معلومات قليلة عن تسويق وكميات الصمغ التي صدرته الشركة 

ة*  ة النظيف تم تصدير الدرج ركة الصمغ  ي م صادرات ش ل معظ ي تمث الت
وھي شركات  16العربي عن طريق وكالء عالمين لشركة الصمغ العربي 

و وق كعالمية تعمل ك ا حق عتشتري  .صريةحالء تسويق للشركة ولھ  أرب
والي  ركات ح ذه الش ن ھ ركة %70م ادرات ش ن ص ي م  .17الصمغ العرب

ع الصمغ  ون ببي انعھم الخاصة ويقوم م مص ىولھ انع إل روبات  مص المش

                                                                 

ختيار وتعيين وواضحة إل ن ھنالك معايير شفافةأشركات مسجلة كوكالء عالميين لشركة الصمغ العربي وال يبدوا ن ھنالك ثما  16
 .  وكالء الشركة

ى   17 ع عل ذه الشركات األرب ا تشتري % 50تحصل إحدى ھ ال أنھ ة من الصمغ العربي المصنع ويق من حصة السوق العالمي

  .الصمغ العربيشركة  من صادرات% 40
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ةوالواليات المتحدة  أوروبايرة في بوالحلويات الك )الغازية( الخفيفة  األمريكي
 .  

تري اثن*  ات تتش ركات الحلوي ات ش ن كبري ةان م ا يصل  األوربي ىم  إل
ام  من الدرجة  5000 ةطن متري كل ع من شركة الصمغ العربي  النظيف

  . مباشرة 

اوة ال صمغالتقوم شركة الصمغ العربي ببيع كل *  انين نق ادة للتجار الياب ع
   .السوداني من صادرات الصمغ العربي %10الذين يشترون 

 منتجينلل تسويق الصمغ جزء صغير من سعر التصدير إجراءاتمنحت   -22

ز لم كان متوسط سعر 2005عام  حتىم و1993 ممن عا ير دسعر التصالتركي

ادة حصلون نتجين يالماإلشارة إلى أن البد من  .)Figure 3 شكلال( 21% في الع

ى أو يشاركون في  اً نادر ألنھمبكثير لتركيز ااقل من سعر على  مايصلون إل

رة  زادات مباش وقون الم ل يس ار ھم صمغب طة تج رىبواس ا الق ر  وأحيان عب

ام  أسعاركانت . آخرينوسطاء   1998تصدير شركة الصمغ العربي من ع

ى ة  2003  إل الي متدني عاروبالت ارا أس ز ص داً ت لتركي ة ج كلال( متدني  4 ش

Figure(  ذلك و ان ل راً ك ً مح أث ا اجى عل بط تم  .18اإلنت عر التصدير ي والن س

المين ف ا الع د من إتجديده بواسطة شركة الصمغ بالتشاور مع وكالئھ ه الب ن

   األربعةعلي البيانات المالية لوكالء الشركة  طالعاال

                                                                 

تدني أسعار التركيز تؤدي إلى عدم طق الھشاب الذي .  طن 3500وصل إنتاج صمغ الھشاب إدنى مستوى له  2000في عام  18
وقد قامت . أدى لقطع الھشاب وزراعة محاصيل غذائية ونقدية مكانه ينافس المحاصيل األخرى في العماالة بل في بعض األحيان

 .شركة الصمغ العربي بالتصدير من مخزونھا الذي نمى وإزداد منذ منتصف التسعينات
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Figure 1: Floor Price as a percentage of Export Price -  Hashab gum – Sudan 1977 to 2006 

  

 

 

 

 

 

 
 
Figure 2: Export Price of Gum Arabic - (Fob Port Sudan $US/MT) 
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ي  19يع الصمغالذين يقومون بتصن الرئيسيين ه  للمستخدمين للحصول عل وبيع

. 20الشركة أرباحمعلومات شفافة حول   

  :أثر تطور تصنيع الصمغ العربي في السودان

ر  -23 راتالأث ة تغيي ي السياسات الھام دثت ف ي ح اع الت ى قط ر  الصمغ عل عب

  :السابقة كان كاآلتي سنةالخمسة عشر

  يحتكار شرإ إلغاءتم  1992عام  إلى 1990من عام ان . كة الصمغ العرب ك
ان  زادات وك ي الم ترون الصمغ ف رة يش ذه الفت وك خالل ھ ار والبن التج

ا و ي عالي ب المحل ل الطل ى حص ون عل يب المنتج عر نص ن س ر م كبي
 .مرة أخرى االحتكار للشركة أعيد 1992التصدير وبنھاية عام 

 اءقرار جمھوري  2002عام  فيصدر ار شركة الصمغ العربي  بإلغ احتك
ركات بغرض  ن الش د م ال للمزي تح المج اجرف ي تت ة  الت ي الصمغ بغي ف
اش اجاإل إنع ن و نت ة لك د ثالث ھر أبع ن إش ان ع ع البرلم ازةمتن ك  إج ذل
  .القرار

   تثمار  أصدرت 2004و  2003في عامي ي عشرتأوزارة االس ً ثن  رخيصا
ي مغ العرب ركة الص الء ش نھم وك مغ م نعي الص ذين ة األربع 21لمص ال

ا أوروبافي  مصانعھمالسودان لضمان تزويد منشات في  أقاموا  22وأمريك
  :  اآلتيبنوعية جيدة من الصمغ نتج عن ذلك 

                                                                 

 شركة الصمغ العربي   : ر دالمدص  19

أقل (ر الطلحة الخام من تقديرات السعر للھشاب المصنع وھو أقل من سع% 10حوالي  2003- 98كان سعر الصادر للفترة  20

  .المصدرة من تشاد ونيجيريا) جوده

 .تمنح رخص التصدير بواسطة وزارة التجارة الخارجية وھي أيضاً تراش مجلس إدارة الشركة 21

تم منح رخصة لشركة  1994في عام . من السودان اثنين منھم تتعاقد معھم شركة األلبان األيرلندية 8يشمل المصنعون  22

 .1998عربي والتي أعيد بيعھا لشركة الصمغ العربي في عام تصنيع الصمغ ال
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o العمالء علي الصمغ بين شركة الصمغ العربي والمحلية  زادت المنافسة
عار  اً أس ين وأيض عار المنتج ادة أس ا أدى لزي نعين مم الميين والمص الع

  . 23التصدير

o مإ ن الص ي م ركة الصمغ العرب ترت ش رغ ش تطيع تصديره  أكث ا تس مم
  .عال  وبسعر

o ة أصبح انعھم الخاص ين مص ي الرئيس ركة الصمغ العرب وكالء ش ي  ل ف
ة التي كانت تشتري ألاثنان من مصانع الحلويات ا وأصبحالسودان  روبي

  .من شركة الصمغ تشتري من مصنعين سودانيين 

 %30ون يمثلھؤالء  أصبحبعد صدور التراخيص للمصنعين بثالث سنوات  -24

ودان ن الس در م ي المص مغ العرب ن الص مغ  .م ركة الص زون ش در مخ يق

ين  ا ب ي حالي ري  20000 – 15000العرب ن مت رط دا  األم كل تھدي ذي يش ال

  مقدرة الشركة التسويقية  ضعفوھذا يؤكد  24الستقرار الشركة المالي

ى المزارعين صاروا  أنتصنيع الصمغ داخلياً من نتائج تطور -25 يحصلون عل

ر  أفضل اسعارأ اجيجابي في إمما كان له أث د بلغت األسعار  .الصمغ إنت فق

ة  ة  أوأربع عافخمس عار أض رة  أس ات  252002 – 1998الفت در أن مبيع ويق

ام  مغ ع ل  2006الص ت تمث ي بعض % 20كان رة ف ل األس الي دخ ن إجم م

 ) )2(المربع انظر (مناطق شمال كردفان والنيل األزرق 

                                                                 

 8000دينار للقنطار إرتفعت األمعار في المزادات من  3000عندما حدد سعر التركيز ب  2004في عام  23
 دينار، 7500عندما كان سعر التركيز  2005في عام . دينار للقنطار للطقة الثانية 16000دينارللقنطار للطقة األولى إلى 

في . دينار في الطق الثاني 40000دينار في بداية الموسم وارتفعت إلى مدى غير مسبوق ھو  20000وصلت أسعار المزاد إلى 
-فوب(أسعار التصدير . دينار للقنطار 12000كانت أسعار المزادات أكثر قليالً من سعر التركيز حيث وصلت  2006عام 

كانت أسعار  2006في عام . ألف دوالر للطن 5صورة غير مسبوقة وصلت إلى كانت عالية ب 2005و  2004للعام ) بورسودان
 . دوالر للطن 3300التصدير 

عندما كانت أسعار المزادات أعلى من أسعار  2005و  2004بنت شركة الصمغ العربي مخزوناً كبيراً كان أغلبه في عام  24
 . دوالر 1000إلى  500بفارق  2006الصادر في عام 

مات المقابالت التي أجريت في شمال كردفان بحصل المنتجون على أسعار أقل من أسعار المزادات حيث بلغ حسب معلو 25
 . 2003دينار في عام  3000و  2000دينار في عام  2000مقابل  2006دينار للقنطاار في عام  13000سعرھم 
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  : لصمغ العربي على األسر أثر سعر ا) 2(المربع رقم 

لسد الذرة  يكفيال  .)الدخن في بعض مناطق دارفور ( السودان  غرب وأواسطالذرة الغذاء الرئيسي في 
المحاصيل النقدية والحيوانات ھامة لتأمين غذاء األسرة ولشراء الماء والخدمات فإن ولذا  األسرةحتياجات إ

  . األخرى مثل التعليم والصحة

فداناً  8.5محسوبة ألسرة من ستة أفراد في كردفان يزرعون عشرة فدادين من الذرة و  أدناه دخلتقديرات ال  
 .ويملكون عشرة أغنامھشاب فداناً  10محاصيل نقدية و 

المساحة المزروعة   البيان
  بالفدان

العمالة المطلوبة 
  بالساعة

/ جرامكيلو اإلنتاجية
  فدان

عر الس
 ينارد المتحصل

  كيلوجرام/ 

القيمة  إجمالي
  بالدينار

  130500  150  290  410  3  السمسم 

  222300  95  585  690  4  الفول

  171600  220  260  175  1.5  الكركدي

  42000  70  60  530  10  2002الصمغ 

  150000  250  60  530  10  2006الصمغ 

   12000  الينطبق  الينطبق    الينطبق   األغنام

  بيع راسين(

  )في السنة

  60000 الينطبق الينطبق الينطبق بقالينط  العمالة الموسمية

إجمالى الدخل 
بسعر الصمغ 

2002  

        638400  

(*)  

إجمالى الدخل 
بسعر الصمغ 

2006  

        746400  

(**)  

نسبة الدخل من 
  2002الصمغ 

        6.5%  

نسبة الدخل من 
  2006الصمغ 

        20%  
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 )2(لمربع رقم تابع ل

  ) . دوالر في اليوم  1.42( دوالر للفرد  519عام أي  لأمريكي لألسرة كدوالر  114  *

  . دوالر للفرد  706أي  كل عام لألسرةأمريكي دوالر  3654* *

  . لعشرين قرية من كردفان  2002ا ھي متوسط عام يالسمسم والفول واللوب أسعار

   .بصورة كبيرة عام لعامالكركدي  يتفاوت سعر

  . جرام للشجرة  400شجرة لكل فدان بواقع  150ديرات دخل الصمغ محسوبة على أساس تق

% 20دوالر للطن أو  280حوالي ( في كردفان  2002عام  أسعارتقديرات ) أ(تم استخدام سعرين للصمغ 

طن أو / دوالر  1250في كردفان  2006 أسعارتقديرات ) ب( طن / دوالر  1400وھو تصدير المن سعر 

  . طن / دوالر  3400من سعر تصدير بواقع  37%

 األسرةن مساھمة الصمغ العربي في دخل إالمدفوع للمزارعين ف دنيوالسعر المت 2002نظراً لظروف عام 

وإذا كان . وفي ظل العمالة المطلوبة للصمغ تصبح زراعته غير مجدية % ) 6.5حوالي ( تعتبر قليلة 

  .  األسرةمن إجمالي دخل % 20تمثل مبيعات الصمغ  يمكن أن 2006السعر عاليا كما في عام 

النقدية وبالتالي يؤمن  ھمأن منح المزارعين حصة أكبر من سعر التصدير سوف يزيد من دخول
  . فضل من العيش لستة ماليين نسمة يعتبرون من أفقر المجموعات السكانية في السودان  أ مستوى

دراسة حزام الصمغ العربي في _التحليل اإلقتصادي للتصحر البيانات مأخوذة من رسالة دكتوراة بعنوان 
 )2006( A.H Rahim) السودان

 Wageningen in Holland  جامعة
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   :القرارات الحكومية األخيرة حول صادرات الصمغ العربي  -ج

ة  -26 توضح القرارات المتناقضة الصادرة مؤخرا عن بعض الجھات الحكومي

جتماعية والسياسية إلقتصادية واإلا وأھميتهاع جھھا القطاالصعوبات التي يو

 .  

م ص ن -27 وزراء رق بت 118قرار مجلس ال اريخ الثالث من س ى  2005 مبربت عل

كون وزير المالية واالقتصاد القومي  . احتكار الصمغ العربي إلغاءضرورة 

ب  اع عق ى القط ار عل ار االحتك يم آث ة لتقي رار لجن ذا الق دور ھ ديم ص وتق

  . ال لم ينشر بعدزھذا التقرير ما.  قيةخبارات تسوي

ةقام وزير التجارة  -28 م 9/8/2006في  الخارجي ع األمر رق ذي   7/2006 بتوقي ال

ة  إيقافبھذا يتم  "ينص على  جميع تراخيص تصدير الصمغ العربي في أي

عار آخر ى إش ي وحت ركة الصمغ العرب تثناء ش ه ." صورة باس ر ل ذا األم  ھ

  . صناعة الصمغ السوداني في األسواق العالميةأثار سالبة على سمعة 

رار  بإصدار. 2006أوصت اللجنة االقتصادية بمجلس الوزراء في سبتمبر -29 ق

التراخيص الممنوحة  بإيقافيلغي األمر الصادر من وزير التجارة الخارجية 

م بجزه  لمصنعي الصمغ وزراءوھو المقترح الذي ل ديسمبر في  . مجلس ال

ر  2006 ام وزي ھر ق ة أش ل خمس ادر قب ر الص اء األم ة بإلغ ارة الداخلي التج

  26.وسمح ألربعة عشرة من المصنعين باستئناف تصدير الصمغ المصنع

                                                                 

  .2006/ 7ألمر رقم وزير التجارة ا أصدرعندما ھناك شركتان كانتا على وشك بداية نشاطھما  26
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  - :نتائج آثار اإلجراءات التسويقية . د

ام  -30 ذ ع ة من ي الحالي ويق الصمغ العرب راءات تس ل إج ود تحلي ى 1969يق  إل

  -:النتائج التالية

  ة من تدنت حصة السودان في ى 80السوق العالمي دول لحساب  %50 إل

مغ ادرات الص ى ص يمن عل دة ال تھ ة جدي مغ  منتج وق الص ى س إي عل

  . العربي

 ت األ عاركان ة  س دةالمدفوع ين لع والي  للمنتج نوات ح ن  % 15 – 10س م

  .)فوب(الصادر عرس

  عار دني أس ى ت مغ إل ى الص ة عل ة المفروض رائب المختلف أدت الض

ن م ت م ين وقلل ة المنتج ديرنافس واق التص ي أس مغ ف واق  الص أو األس

 .العالمية

 زارعين للم تفضيل إلىللصمغ المتدنية  سعارقادت األ ة  حاصيلالم الحقلي

 . على الصمغ مع ما في ذلك من أضرار بالبيئة

  ر نتج عن إستراتيجية  شركة الصمغ العربي التسويقية تراكم مخزون كبي

در بعشرين ألف طن( ل صاد يق و مايماث لوھ ام كام اً  )رات ع ل عبئ يمث

 . على الحكومة

م تستطع شركة الصمغ  -31 دة ل من الواضح انه رغماً عن العمل لسنوات عدي

ود . الصمغ تجارةاحتكارمن العربي تحقيق الفوائد  تج عن جھ بدالً من ذلك ن

ل  داً السودان في إدارة الصادرات عبر الشركة دخول منافسين عالميين اق تقي

ى وأقدر على الحر ة عالوة عل ة وك دني الحصة العالمي فافية في إت دام الش نع

مكاسب ألشخاص خالف صغار ق يحقوتتقيد تجارة الصمغ ثارأالمسائلة عن 
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دى المنتجين األصليين إلىالمنتجين مما أدى  ذه  . 27انعدام الحافز ل تستنج ھ

اء ا د من إلغ ه ال ب ة ان ارإلالورق ى  حتك ام فرص التحسين عل اب أم تح الب لف

ت مغمس ة للص ة والخارجي ارة الداخلي ة  وى التج ي األمثل ا ف ير لھ ي أش والت

  .السابقة

. بسھولة إحياؤھاتوجد بالسودان قاعدة عريضة إلنتاج الصمغ العربي يمكن -32

ؤخراً ي المحليع صنتأدى توسع ال ىم ى الصمغ  إل اً عل اد المنافسة محلي ازدي

ذا التطور في ال يأتي. للمنتجين سعاروتحسين األ وقت المناسب حيث من ھ

ؤدي  ع أن ي ادة إالمتوق ةزي تھالك المشروبات الخفيف ة( س ات  )الغازي والحلوي

ى الصمغإ إلىجات الصحية والغذائية توالمن اع الطلب عل رات إ. رتف ن التغي

ً (صناعة الصمغ في مجال  يمكن أن تجعل السودان   )إنتاجاً وتصنيعاً وتسويا

 . يستفيد من ھذه الظروف المواتية

 -:إجراءات  تسويق الصمغتغيرات مقترحة في  -ـ ھ

ر -33 ىالحالي تسويق الصمغ  نظامسوف يؤدي تغيي تحسين معيشة صغار  إل

ة و ين البيئ مغ وتحس ي الص زان المنتج اري لمي ودانالتج ر .  لس ذا التغيي ھ

ى دف إل ق ت) أ(:  ينبغي أن يھ عارحقي ة أس ين  عالي ادة للمنتج ا سؤدي لزي مم

من زيادة العائد من القيمة المضافة ) ب(زيارة دخل المنتجين من ثم اإلنتاج و

  . عمليات التصنيع الداخلي

                                                                 

ة مشتركة للرصد  2006اتفق السودان مع تشاد ونيجريا في ابريل  27 داد واإلشرافعلى قيام ھيئ ارير عن  وإع التي  األنشطةالتق

. السوق العالمية  إمدادھذا المخزون استقرار  أسبابكان احد   .مخزون تأميني من الصمغ العربي في الدول الثالث إنشاء إلىتؤدي 
تقرار من ال ى تحقيق اس ادر عل دادطرائف ان مخزون شركة الصمغ العربي الحالي غير ق م شراؤه  اإلم د ت  بأسعارألن المخزون ق

  .سعاراألبل يفضلون االنتظار حتى تنخفض ء المزيد شرا عالية وال يرغب التجار العالميون
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ة أن تكون -34 ة يتوقع لإلجراءات اآلتي ة لتمنظوم ر في متكامل ة أكب ق فعالي حقي

ة الشركاء في الصمغ وتسويق إنتاج  ى غالبي العربي بما يعود بمنافع جملة إل

  : قطاع الصمغ العربي وھي

  ؛ى صعيد شركة الصمغ العربيعل: أوالً 

  رح ازاتط  additionalامتي concession  افيةإ ي  ض مغ ف دير الص لتص

  . عطاءات 

  ل  أفلستإذا ى أسھمھاشركة الصمغ العربي يمكن نق مؤسسة تصفية  إل

ة  ن الحكوم تقلة ع ي مس قلك ة ال تعي زاد بطريق ي م ا ف ؤثر  تطرحھ والت

  . منتجي الصمغعلى 

 ً   المحلى؛ تصنيعدعم العلى صعيد . ثانيا

 ى قطاع الصمغ  تھيئة بيئة عمل شفافة أي إزالة عوائق دخول إل نح  ال بم

ات  اً لمتطلب فافيةالتراخيص تصنيع وتصدير الصمغ وفق ى  و ش تطبق عل

 . المصنعين التي تعيق عملكافة المستثمرين وتجنب القرارات 

  وث م البح االت دع ي مج ةف وق العالمي ي الس ة ف رص المتاح م  ،الف وفھ

 . تغيرات الطلب ورصد ما يتم في تطوير البدائلم

  ن د م رى والح ة األخ لع الزراعي مغ بالس ى الص رائب عل اواة الض مس

 . الضرائب غير القانونية 

 ً   : زيادة دخل صغار المنتجينعلى صعيد :ثالثا

 م ات  دع ين الطوعيجمعي ين أ. ةالمنتج ات منتج وين تجمع ات  وتك جمعي

ادة فتھم ومساعد 28تعاونية للمنتجين ة لزي ي الحصول على التقنيات الحديث
                                                                 

  .تقدمھا  أعاقوالتسويق  اإلنتاجان غياب القروض لتمويل  إالمعيات التعاونية ھذه الج إنشاء) وزارة الزراعة والغابات(الھيئة القومية للغابات  تدعم 28
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ى أسعار  اإلنتاج ة وتساعد القروض المنتجين في الحصول عل في عالي

 .المصدرين/ المزادات والتفاوض حول العقود المباشرة مع المصنعين 

ان لتسويق  إنشاءيمكن  وعلى األصعدة المختلفة أعاله اإلجراءاتلتنفيذ   -35 كي

ى عطاءات  الصمغ مستقالً عن الحكومة ويرعى  تصدير الصمغيشرف عل

ئولةكما يمكن أن يعمل كجھة تصفية تكون . السوق أبحاث زادات  مس عن م

  .في حالة حلھا أو سحب إمتيازھاشركة الصمغ العربي  أسھم

فافة -36 ىللصناعة الخاصة يستطيع ومشجعة  ان تحقيق بيئة عمل ش جانب  إل

ين شخص اط زيادة دخل ستة مالي اج الصمغ أيعيشون في من ن يحقق ق إنت

ن الصمغ تصل  ىصادرات م والي  إل ً  150ح نويا ون دوالر س و  ملي ا ھ كم

  .)3(المربع مشار إليه في الم

حزمة تقدير صادرات الصمغ العربي المتوقعة من السودان في ظل : )3(المربع 
  :سياسات مؤاتية ومشجعة

  :االفتراض 

  .الخاملتصدير الصمغ  إضافيةتم منح امتيازات  - 
فافة وو -  ل ش ة عم ة بيئ رت الحكوم ة ف ى مؤاتي نعين عل اعدة المص لمس

 .التطور
ة جمعيات إنتاج وو تطوعيةمنتجين تجمعات تم تكوين  -  ى التقني حصلت عل

 .المطلوبة لعملھا والقروض المناسبة المتطورة
اً بالتساوي  60000حجم سوق الصمغ العالمية  أصبح -  ام موزع طناً في الع

 .السودان والطلح ي المنتج ف ھشابصمغ ال بين
  :النتيجة 

ى المجروشالنقاوة و مغصيصدر السودان ال -  و إل الرئيسية  ىمصانع الحل
ان  ى الياب و(وإل ن التردالم دي ذلك الصمغ المصنع؛  يوقف تصدير الصمغ  )ينقلي وك

 ً ا ف تمام مغ  .النظي ن الص ودان م ه الس ا يحقق يلة م دير حص ن تق ه يمك علي
  : كاآلتي
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دوالر للطن أي  3000طن بسعر  11000=  **تصدير الصمغ المجروش - 
 .مليون دوالر سنوياً  33

 114دوالر للطن أي  6000طن بسعر  19000= مغ المصنع صتصدير ال - 

 ً  .*مليون دوالر سنويا
مليون دوالر في  150حوالي  إلىتصل قيمة صادرات الصمغ العربي عليه 
لمنتجات الغذائية بتصنيع وبيع ا، عالوة على ھذا يمكن للسودان القيام العام

  . مما يزيد من العائد والصحية القائمة على الصمغ

بين الصمغ  2006 أكتوبرأوضحت مقارنة في (عر تقدير متحفظ للسھذا * 
أن قيمة مسحوق الصمغ الشامية من الذرة مصنع العربي المصنع وبديل 

  .)دوالر للطن 13200و  6600بلغت بين 

  )Comtrade data and foodnavigator.com (بناءاً على معلومات كمتريد ** 
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   حول الصمغ العربي إضافيةحقائق  :)1(الملحق 

  في السودان  اإلنتاجمناطق  -أ

حوالي خمس  (والية في السودان  ثني عشرأيمتد حزام الصمغ العربي عبر / 1

ة  )كيلومتر مربع 500000مساحته البالغة ال اطق الزراعة المطري معظمھا في من

در أن التقليد بالد يق ط ال رب وأواس ة بغ ى 6ي ه  %8 إل مغ تغطي زام الص ن ح م

ور  من نصف صمغ السودان و أكثرتنتج منطقة كردفان .  لھشابا أشجار دارف

والي  ن  %20ح اجم ومي  اإلنت ودانو (الق ي الس ح ف م  الطل و ) معظ اوھ  أيض

مغ إال أن  ام للص در ھ اجمص عوبة  إنت ه ص ور يواج بة لدارف افة نس د المس بع

  .لصراع الدائر في المنطقةوا

اف منتصف السبعينات  إال األمطارشح لھشاب ا أشجارتقاوم / 2 اء الجف ان التق

ر  ة وتحركات السكان وتغي اليبوالثمانينات مع الصراعات المدني الزراعة  أس

ور إنتاجانعكست سلباً على  ان وشمال دارف ذلك  . الصمغ في كردف خذ أنتيجة ل

اه حزام الصمغ في التحرك جنو اً باتج ة  األراضيب رالطيني خذ أو أمطارا األكث

ور  واألجزاء األزرقفي النيل  اإلنتاج الجنوبية من جنوب كردفان وجنوب دارف

  .لزيادةفي ا

  :نظام زراعة الصمغ العربي -ب

وم / 3 اجيق ي  بإنت ي ف مغ العرب اسالص اطق  األس ي من غار ف ون ص مزارع

اقل من  (plantations) لصمغ الكبيرةالزراعة المطرية التقليدية وتمثل مساحات ا

 اإلعاشة بإنتاججزء من نظام متكامل يتميز إنتاج الصمغ . اإلنتاجمن جملة  5%

(subsistence  farming)  حديثة وسائل أودون معدات  األسريةستخدام العمالة إو .

ه  ھو لتأمين غذاء األسرة )الدخن  أوعادة الذرة (المحاصيل بھذا النظام  إنتاج ول
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ى مصادر . أولوية كبيرة زارعين يسعون للحصول عل خرى أبيد أن صغار الم

الي المباشر  باإلضافة. الضرورية األسرةللدخل لمقابلة احتياجات  إلى العائد الم

ة فشل يعوض للزراعة ا كتنوع فيلھشاب ا أشجار األسرتزرع  األسرة في حال

ر المحاصيل ولما له من آثار موجبة على البيئة وھو مصدر  للوقود و العلف غي

ة أ ة أن زراع ي العمال ة ف ة والنقدي ع المحاصيل الغذائي افس م شجار الصمغ تتن

  .األراضيوتخصيص 

زرع  -4 جارت ي األرض الا أش اب ف ورلھش دة ب ة  المجھ تم زراع ث ت حي

دة  يل لم نوات 5-4المحاص دني و س د ت ةبع ة  اإلنتاجي تم زراع ابت دأ   .الھش تب

اج في الشجرة د  إنت ى 5الصمغ بع دأ  7 إل ا ويب اسنوات من زراعتھ في  إنتاجھ

وفمبر حيث  األشجارطق يتم عند اإلنتاج . سنة 20 إلى 18التدني بعد  في شھر ن

ذه الخطوة في األشجار التي ؛ الشروخ إلحداثجزء من اللحاء  إزالةتتم  تم ھ ت

ة األراضيفي  تنمو  ة الجاف اير  ،الرملي في األشجار وفي شھري ديسمبر و ين

د  29كعاكيليتم جمع  .في المناطق الطينية الرطبة تنمو التي  ى  5الصمغ بع  6إل

ابيع ك الطقمن  أس لطق ، وھنال ارس أو ابري ي شھر م تج الشجرة . آخر ف تن

والي  اوت  300ح ي المتوسط ويتف م ف ي الموس اً ف اججرام ين  اإلنت اً  300ب جرام

ات دة كيلوجرام ة . وع راوح كثاف ا تت جاركم احات ب األش ين المس رين ب ين عش

ر من ى أكث دان إل ة اإلستزراعشجرة  400 شجرة للف معلومات حسب . في حال

ادة  ن زي ة يمك ة البحوث الزراعي ةھيئ و  إنتاجي اإلدارة  %60 – 47الصمغ بنح ب

  .المتطورة لطقا بأساليبكما يمكن تحسين النوعية . الجيدة

  :استخدامات الصمغ العربي وبدائله -ج

                                                                 

 .الكعاكيل جمع كعكول وھو كورة الصمغ المتجمد في الشجرة  29
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يكون غشاءاً (نه يستخدم كمستحلب ومثبت إ. اماتللصمغ العربي عدة استخد -5

ة ات النكھ ط )ال يخترق حول جزيئ اً وراب واد ملمس نح الم ا يستخدم في . ويم كم

ة ت ويعطي نكھ تحلب ومثب ة كمس روبات الخفيف ات . المش ي الحلوي تخدم ف ويس

دھون إ .منع تبلور السكريلربط الماء و ن خاصية االستحالب فيه ھامة لتوزيع ال

ا نحو السطح اءأجزعلى  ا يستخدم في . المنتج وعدم تحركھ ةكم الشراب  أدوي

  .التجميل والمواد الالصقة  أدواتوالمطھرات و 

وال يتم تعديله كيميائياً ويصنف  واألقمشة واألحباريات ھفي البو أيضا مويستخد

ل  لألليافأنه مصدر ھام كما . الطبيعية المكوناتضمن  ا ال يق ى م وي عل ويحت

  .الغذائية القابلة للذوبان وسعراته الحرارية قليلة األلياف من %15عن 

ة -6 روبات الخفيف ل المش ة( تمث ى الصمغ  )الغازي ب عل م الطل ات معظ والحلوي

تخدامه ى اس دواء عل ناعة ال ت ص ي ودرج كل إو. العرب ة تش تخدامات التقني س

ةأيضاً يستخدم في و .محدوداً منفذاً  )الطباعة والغراء والسيراميك( ة  أغذي الحمي

  .األليافوالصحة الحتوائه على كمية كبيرة من 

ات نال -7 تم تحضيره بمعالجة حبيب  النشاشا المعدل عبارة عن مضاف غذائي ي

تحلب ت ومس ف ومثب تخدم كمكث دل. ويس ا المع به النش ي  يش ي ف الصمغ العرب

  .جانب المنتجات الغذائية إلى األدويةبعض خواصه ويستخدم في 

ة  واد اإلضافيةالمحاول مصنعو  -8 ادالغذائي ديل للصمغ العربي خالف  إيج ب

يتال البدائل ه ھذالنشويات ولكن  ة الصمغ العرب ى . ؤدي وظيف ن أفباإلضافة إل

دائ ى الب ة عل ا تقني ه مزاي تحتفظ . لالصمغ العربي طبيعي وخالي من السموم ل

  .المنتجات المحتوية على الصمغ بنكھتھا ومدة صالحيتھا أطول
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ة أوردت  -9 ة والزراعة الدولي ر (منظمة األغذي وبرتقري 30 أكت
أن معظم  )1999

رون  تخدمين ي الميين والمس تريين الع و أالمش وداني ھ ي الس مغ العرب ن الص

ة عد 1998في عام  .في العالم األفضل لت اللجنة المختصة المشتركة بين منظم

ة  ة العالمي ة والزراع المي  FAOاألغذي ذاء الع امج الغ ف WFPوبرن   اتمواص

ة . الطلحوشمل صمغ الھشاب ليالغذائية ات ضافالصمغ المستخدم في اإل مع قل

روبات  ل المش تخدامات مث ي بعض االس اب ف ح دون الھش ر الطل عره يعتب س

ح خرى أمن ناحية  . 31الغازية ة يستوي الھشاب والطل في الخواص الكيميائي

ات التي تتطلب  رة ويمكن أن يكون الطلح بديالً للھشاب في الحلوي ات كبي كمي

  .من الصمغ

  :السودان والعالم  –تجارة الصمغ العربي -د

ام  -10 ي ع ودان ف ادل 1967بلغت صادرات الس ا يع ن أصل  52000م م اً م طن

ا 65000 تخدمت عالمي ن اس دنت  .ط ادراتوت ودان ص والى الس ن ح     50000م

ى في الخمسينيات والستينياتطن في العام  ات  25000 إل اً في الثمانين ذ طن ومن

ً  25000 حوالي ذلك الوقت كان متوسط صادرات السودان ا الصمغ ظل و. طن

ارة الصمغ  %80التسعينيات يمثل  أوائل إلىالخمسينيات  ذالسوداني من من تج

  .%50تدنت النسبة إلى أقل من  األخيرةوفي الخمسة عشر سنة . العالمية

ً  60000نخفضت صادرات العالم من الصمغ العربي تدريجياً من إ -11 ً  طنا  سنويا

تينيات  ي الس ى و ف بعينيات ال ل الس ات  35000 – 25000أوائ ي الثمانيني اً ف طن

  .التسعينيات أواسط حتى

                                                                 

30  Coppen Report 1999 
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دني أواسطفاقم الجفاف في  ذا الت ات من ھ م إ. السبعينات والثمانين ع حجم ث رتف

ىالتسعينيات  أواسططناً في  30000تجارة الصمغ من  ام  50000 إل ا ع  2000طن

ك الحينوظل مست رتبط ا. قراً منذ ذل اع إلي ررتف الم من  األخي في صادرات الع

ى صمغ ا ب عل اد الطل ا وشالصمغ بازدي اد ونيجيري ن تش ح الصادر م  جعلطل

اً لتشمل  غذيةالمضافة لألالمواد مواصفات عديل ت اه رغم ذا االتج ى ھ ح عل الطل

ن  دى أع ح ال تتع مغ الطل ن ص ودان م ادرات الس ادرات  %15ن ص ن ص م

  .ودان من الصمغالس

ان السودان  -12 الم وك تج معظم محصول الع كانت ثالث دول في السبعينات تن

اد   .للصمغ العربي وتصديراً  إنتاجاالدول بر أك ومنذ ذلك الوقت ظھرت تش

ة ك اً  . نتجين للصمغمونيجيريا وخمسة عشرة دولة افريقي اد حالي تصدر تش

  %.10ريا يتصدر نيجمن صمغ الطلح و وإنتاجھاربع صادرات العالم 
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  Gum Arabic value chainحركة الصمغ العربي بكردفان أ حلقات ) أ 2(ملحق 

  م2006شمال كردفان نھاية فبراير  –بناءاً على معلومات من ام روابة  -التسلسل في صمغ الھشاب

  2006فبراير   2006 يناير  

  للطن/دوالر  قنطار/دينار  للطن/دوالر  قنطار/دينار  

  1643  17000  1256  13000  المنتج  إلىن تاجر القرية السعر م

  1691  17500  1304  13500  السعر للتاجر في سوق ام روابة

ضريبة عن (التكاليف في سوق ام روابة 
  ضرائب محلية)              القنطار

  الزكاة                       

  دمغة غابات                       

  دمغة الجريح                       

  إجمالي                       

  

200  

1300  

600  

50  

2150  

  

19  

126  

58  

5  

208  

  

200  

1300  

600  

50  

2150  

  

19  

126  

58  

5  

208  

  النظافة والفرز بواسطة التاجر

  العمالة                     

  إداريةمصروفات                      

  مباني                     

  جواالت                    

  إجمالي                     

  

100  

10  

100  

75  

285  

  

10  

1  

10  

7  

28  

  

100  

10  

100  

75  

285  

  

10  

1  

10  

7  

28  

  1926  19935  1450  15935  تكلفة شراء القنطار تسليم مخزن التاجر

على  %25تعويض (تكلفة مخزن التاجر 
  )وزننقصان ال

21247  2053  26580  2568  

% 15لتاجر بافتراض تكلفة تسليم مخزن ا
  أرباح

24434  2361  30567  2953  

مغ صشركة ال إلىالترحيل من ام روابة 
  بالخرطوم

300  29  300  29  

مع (التكلفة على التاجر بالخرطوم  إجمالي
  )الربح

24734  2390  30867  2982  
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  Gum Arabic value chainأ حلقات حركة الصمغ العربي بكردفان ) ب 2(ملحق 

  2006يونيو نھاية  األزرقالنيل  –بناءاً على معلومات من الدمازين  -مغ الھشابالتسلسل في ص

  2006 مايو  2006 فبراير  

  للطن/دوالر  قنطار/دينار  للطن/دوالر  قنطار/دينار  

  1739  18000  2020  20000  المنتج  إلىالسعر من تاجر القرية 

  1787  18500  2071  20500  روابة أمالسعر للتاجر في سوق 

)   ضريبة عن القنطار(روابة  أملتكاليف في سوق ا
  ضرائب محلية                الزكاة

  دمغة غابات                          

  الصمغ  اشتراكات اتحاد                    

            دمغة الجريح                          

  ضرائب عامة                          

  ضريبة تسويق                          

  إجمالي                          

  

200  

1600  

1200  

125  

350  

250  

3975  

  

20  

162  

121  

13  

35  

25  

402  

  

200  

1600  

1200  

125  

350  

250  

3975  

  

20  

162  

121  

13  

35  

25  

402  

  النظافة والفرز بواسطة التاجر

  العمالة                     

  إداريةمصروفات                      

    مباني                        

  جواالت                        

  إجمالي                        

  

500  

10  

100  

100  

710  

  

51  

1  

10  

10  

72  

  

500  

10  

100  

100  

71  

  

48  

1  

10  

10  

69  

  2258  23185  2544  25185  تكلفة شراء القنطار تسليم مخزن التاجر

  3010  30913  3392  33580  )وزن% 25تعويض (التاجر  تكلفة مخزن

  3462  35550  3901  38617  أرباح% 15تكلفة تسليم مخزن التاجر بافتراض 

  29  300  40  400  مغ بالخرطومصشركة ال إلىالترحيل من ام روابة 

  3491  35850  3941  39017  )مع الربح(التكلفة على التاجر بالخرطوم  إجمالي
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