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4.1يهُبر دوالر حجى تذفمبد اإلطتثًبر انُمذَخ فً انظىداٌ خالل انعبو
 2016و
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تصوين وإخراج :أكرم الحاج

آنُخ يشتزكخ ثٍُ وسارح اإلطتثًبر وانجهبس انًزكشي نإلحصبء نمُبص
يجًم األداء اإلطتثًبرٌ
أكد الدكتور مدثر عبد الغٌت عبد الرضبن وزير اإلستثمار
خالل لقائو دبكتبو الدكتور كرم اهلل عبد الرضبن اؼبدير العام
عبهاز اؼبركزى لالحصاء  ،على أنبية التقارير االحصائية
السنوية ىف قياس ؾبمل األداء االستثماري وتوفَت قاعدة
معلومات وبيانات تفصيلية وكلية تساعد ىف إزباذ القرارات
ومعاعبة أوجو القصور والبناء على اإلهبابيات دبا يبكن من
تنفيذ اػبطط اإلسًتاتيجية اؼبتصلة باإلستثمار ىف ؾباالتو كافة  .وقال إن الوزارة ومنذ العام اؼباضى شرعت ىف إصدار
تقريرىا السنوى كخطوة مهمة لتحليل الدور اإلقتصادى لإلستثمار ايبانا منها بأنبية اؼبعلومات وضرورة سبليكها
ألجهزة الدولة واؼبؤسسات االقتصادية ذات الصلة والرأى العام مشَتا اىل أن تقرير الوزارة السنوى للعام اعبارى
يستصحب أثر اإلستثمار ىف اؼبسؤولية اإلجتماعية والتشغيل واالثر السياسي لإلستثمار واؼبعوقات واؼبزايا دبا يتفق مع
معايَت مؤشرات أداء األعمال مشَتا ىف ىذا الصدد اىل تأثر حركة وتدفقات اإلستثمار سلبا وإهبابا باؼبناخ السياسي
ودبا يقوم بو اإلستثمار من أدوار ىف تعميق عالقات التعاون بُت الدول والشعوب بناءً على اؼبصاحل اإلقتصادية اؼبتبادلة

.من جانبو أبدى األمُت العام للجهاز اؼبركزى لإلحصاء إستعداد اعبهاز للمسانبة ىف إعداد التقارير السنوية لإلستثمار
دبا يلىب اغباجة للمعلومات التفصيلية عن حركة اإلستثمار ىف اإلقتصاد القومى مثمنا جهود الوزارة ىف إعداد وإصدار
التقارير اإلحصائية.اىل ذلك مت اإلتفاق على توقيع مذكرة تفاىم بُت الوزارة واعبهاز القومى لالحصاء للتعاون والتنسيق
اؼبشًتك اىل جانب تشكيل آلية إلجراء دراسة تفصيلية بشأن أثر اإلستثمار ىف القضايا اإلقتصادية واإلجتماعية
والسياسية .اعبدير بالذكر أن الوزارة أصدرت التقرير السنوى االول لإلستثمار ىف العام اؼباضى كأول تقرير من نوعو يف
البالد فيما أصدرت تقريرىا الثاىن للعام

2016م ىف خطوة وصفها خرباء اإلستثمار باؼبهمة

.
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انىرشخ انتحضُزَخ نهًؤتًز انعزثٍ إلعبدح إعًبر انظىداٌ تختتى أعًبنهب
اختتمت الورشة التحضَتية للمؤسبر العريب إلعادة وإعمار
السودان الىت انعقدت صباح اليوم باػبرطوم؛ وأصدرت
توصياهتا ،وأكدت التوصيات على أن اؼبشروعات الىت
خرجت هبا الورشة أعدت على ؾبموعات عمل من اػبرباء
واالختصاصيُت والفنيُت ىف ىذا اجملال ػبلق بيئة تشريعية
سبكن من انسياب تنفيذ اؼبشروعات وفق اػبطة والتأمُت
على أن تتبٌت جامعة الدول العربية اؼبشروعات العربية وإنشاء آلية مشاركة للرصد واؼبتابعة والتقييم لضمان التنفيذ
الكامل والفعال للمشروعات.ونادت التوصيات بضرورة إعطاء الواليات األولوية يف التنمية وإعطاء أولوية للمشروعات
اؼبتعلقة بالسالم ،وعلى صناديق التنمية التنسيق مع الواليات اؼبختصة ،تفاديا لتكرار اؼبشروعات والعمل على تصنيف
اؼبشروعات وترتيبها ،باإلضافة اىل عقد ورش عمل فباثلة بالواليات والعمل على ابتكار مشروعات تعمل على معاعبة
القضايا اجملتمعية باؼبناطق اؼبعنية .وقال أسامة فيصل وزير الدولة باالستثمار  -لدى ـباطبتو ختام الورشة  -إن الورشة
هتدف لتجويد وربسُت اإلعداد للمؤسبر العريب الذى يعد تظاىرة دولية مهمة ىف ظل انفتاح العالقات اػبارجية ورفع
العقوبات األحادية عن السودان ،وفرصة لتعويض وتعزيز التعاون االقتصادي ،مؤكدا أن اللجان اؼبتخصصة تعمل على
ربسُت البنيات التحتية والعمالة.
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ارتفبع عذد انذول انًظتثًزح فً انظىداٌ انً  27دونخ وانظعىدَخ تحتم
انًزتجخ االونً عزثُب وانصٍُ اطُىَب

أشار التقرير السنوى الثاىن لالستثمار ىف السودان للعام

 2016اىل ارتفاع مشروعات األستثمارات القارية خالل

العام 2016اىل  39مشروعاً وإرتفع طبقا لذلك عدد الدول اؼبستثمرة يف السودان من 24دولة ىف عام 2015م
ايل  27دولة للعام 2016م .وتصدرت اإلستثمارات العربية قائمة اؼبشروعات اؼبصدقة يف السودان بنسبة
80%تليها األستثمارات األسيوية بنسبة %13تليها األوربية بنسبة %5واألمريكية والكندية بنسبة  %1واألفريقية
واألسًتالية بنسبة  %0.5فيما جاءت اؼبملكة العربية السعودية ىف اؼبرتبة االوىل من حيث عدد وحجم اؼبشروعات
االستثمارية العربية ىف السودان تليها سوريا بينما جاءت الصُت ىف اؼبرتبة االوىل من حجم اإلستثمارات االسيوية ىف
البالد .ويذكر ان وزارة االستثمار شرعت منذ العام اؼباضى على اصدار تقرير احصائي سنوى عن اإلستثمار ىف البالد
يتضمن حركة وحجم اإلستثمار ىف الناتج االصباىل القومى وحجم اؼبشروعات اإلستثمارية على مستوى الواليات
ومؤشرات اإلقتصاد السوداىن .وقد أدرج التقرير السنوى للعام  2016القطاع اؼباىل واؼبصرىف وشركات التأمُت و
اإلستثمار ىف القطاعات (الزراعية و اغبيوانية الصناعية وقطاع اػبدمات و القطاع اؼبصرىف و اإلستثمار ىف قطاع النفط
واؼبعادن و اؼبناطق اغبرة ) اىل جانب إستعراض غبركة االستثمار العاؼبى واالقليمى و إبراز فبيزات اإلستثمار ىف
السودان والفرص اإلستثمارية اؼبتاحة كما أفرد التقرير حيزا للعالقات اػبارجية اؼبتعلقة باتفاقيات اإلستثمار و
مشاركات السودان ىف اؼبلتقيات واؼبنتديات اإلقتصادية واإلستثمارية وعضوية السودان ىف اؽبيئات و اؼبنظمات التجارية
واإلقتصادية.
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شزكبد إطتثًبر طعىدَخ تحمك أعهٍ يعذالد إَتبج انمًح

قال لـ "االقتصادية" عاطف ؿبمد مساعد؛ اؼبستشار االقتصادي يف القنصلية العامة للسودان ،إن شركات سعودية
مستثمرة يف السودان ،حققت أعلى معدالت إلنتاج القمح ،خالل الشهر اؼباضي

.

وأضاف ،أن الشركات السعودية تواصل التوسع يف االستثمارات بالسودان ،حيث مت استثمار مساحات شاسعة من
األراضي يف السودان يف اجملال الزراعي ،متوقعا ضخ مزيد من االستثمارات خالل السنوات اؼبقبلة

.

وأوضح ،أن السودان أصبح وجهة لالستثمارات اػبليجية بصفة عامة ،واالستثمارات السعودية بشكل خاص ،إذ
دعمت جهود دول اػبليج السودان بقوة ،خالل الفًتة اؼباضية

.وقال إن السودان يبتلك إمكانات ضخمة جدا،

وربتاج لرأس اؼبال فقط ،حيث يبتلك السودان القوى البشرية ،واإلمكانات الصناعية والزراعية ،مبينا أنو بعد رفع
اغبصار األمريكي بشكل كامل ،اؼبتوقع يف األول من يوليو اؼبقبل ،سينعكس ذلك بال شك ،على جذب مزيد من
االستثمارات.من جهتو ،أشار لـ "االقتصادية" ،سيف الدين عثمان ،رئيس ؾبلس إدارة إحدى الشركات ،إىل مسانبة
القطاعُت اغبكومي واػباص السعوديُت يف إنشاء أول مصنع لسكر البنجر بالسودان

.

وأكد مسانبة برنامج الصادرات السعودية ،بنحو  20يف اؼبائة من قيمة اؼبشروع ،ومسانبة مستثمرين من السعودية
من القطاع اػباص ،بـ  35يف اؼبائة ،ليبلغ إصبايل مسانبة القطاعُت اغبكومي واػباص السعوديُت بنحو  55يف اؼبائة،
من إصبايل تكاليف اؼبشروع اإلصبالية ،اليت تبلغ

 250مليون دوالر .ولفت إىل أن اؼبصنع ،يستهدف إنتاج اؼبواد

الغذائية والوقود اغبيوي واألعالف ومنتجات أخرى ،إضافة إىل السكر

.وكشف عن دراسة إلنشاء مصنع لتكرير
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السكر يف مدينة اؼبلك عبداهلل االقتصادية ،يف رابغ ،عرب توفَت اؼبواد اػبام من السودان ،مشَتا إىل أن السعودية شريك
اسًتاتيجي عبميع اؼبشاريع الزراعية واػبدمية والتنمية العمرانية واؼبشاريع األخرى اؼبختلفة .وأشار إىل أن االستثمار يف
السودان واعد والفرص االستثمارية متاحة ،مع توافر اؼبقومات الالزمة كافة إلقباح اؼبشروعات ،مؤكدا أن قباح
اؼبشروعات السعودية القائمة يف السودان حاليا ،دليل على ذلك .االقتصادية
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4.1يهُبر دوالر حجى تذفمبد اإلطتثًبر انُمذَخ فً انظىداٌ خالل انعبو
 2016و
كشف التقرير السنوى الثاىن لإلستثمار ىف السودان للعام 2016م عدد اإلستثمارات اؼبصدقة خالل العام اؼباضى
الىت بلغت (  )2604مشروعاً يف القطاعات الثالثة ( الزراعى  ,الصناعى  ,اػبدمى

) فيما بلغ حجم تدفقات

اإلستثمار النقدية لعام  2016م  4.1مليار دوالر تركز ىف النقدو اآلليات واؼبعدات اليت دخلت البالد  .وجاء يف
التقرير الذى ربصلت (سونا) علي نسخة منو وسيصدر خالل االيام اؼبقبلة أن مشروعات القطاع الزراعي بلغت
( )668مشروعاً من صبلة اؼبشروعات اؼبصدقة وبلغت يف القطاع الصناعي للعام

2016م (  )811مشروعأً فيما

بلغت يف القطاع اػبدمي (  )993مشروعاً  .وتشَت االحصائيات اؼبستخلصة من دراسات اعبدوى للمشروعات
االستثمارية القومية اؼبصدقة لعام  2016ان عدد العمال اؼبتوقع إستيعاهبم يف اؼبشروعات حواىل  46,765عامال
.وأشار تقرير اإلستثمار السنوى اىل إرتفاع نسبة مسانبة إصبايل اإلستثمار بشقيو احمللي واألجنيب على مؤشر الناتج
احمللي اإلصبايل حيث بلغ حجم رأس اؼبال اؼبستثمر بالقطاعات الثالثة (  ) 3.2مليار دوالر ىف العام 2016م .وأورد
التقرير مسانبة اؼبشروعات اإلستثمارية خالل العام  2016م ىف تصدير منتجاهتا والىت بلغت صبلة صادراهتا ( )4,3
مليار دوالر فبا يشَت اىل أن اؼبشاريع اإلستثمارية قد أسهمت ىف تطبيق سياسة الدولة اإلقتصادية ىف إطار اػبطة
اإلسًتاتيجية.
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انظىداٌ َشبرن فً فعبنُبد انًىتًز انعزثٍ نالطتثًبر وانعمبراد ثبالردٌ
يشارك السودان ىف فعاليات اؼبؤسبر العريب لالستثمار
والعقارات واؼبصارف الذي سيعقد باألردن خالل الفًتة
من 3 -2مايو القادم بتنظيم من وزارة االشغال العامة
واالسكان االردنية بالتعاون مع ارباد اؼبقاولُت العرب
وبرعاية البنك االىلي وبنك االسكان دبشاركة واسعة من
الدول العربية واكد اػببَت ىف البنك العقاري التجاري
ورئيس ؾبلس تنظيم مقاويل االعمال اؽبندسية اؼبهندس مستشار مالك علي دنقال ىف تصريح لـ "سونا" انبية فعاليات
اؼبؤسبر وان توقيت زمان انعقاده هبئ مواكبا للحراك واالنفتاح االقتصادي اػبارجي الذي يشهده السودان عقب خطوة
االدارة االمريكية برفع العقوبات االقتصادية فبا يشكل اضافة حقيقية لتسهيل استفادة اؼبستثمرين ىف اجملال من كافة
الدول العربية من البيئة اؼبواتية والتسهيالت واغبوافز اؼبمنوحو من الدولة  .واشار دنقال اىل انو سيقدم خالل جلسات
اؼبؤسبر ورقة حول "التخطيط االسًتاتيجي لالستثمار بقطاع العقارات بالسودان اؼبشاكل واؼبعوقات" واليت تتناول الدور
الريادي للبنك العقاري التجاري السوداين يف سبويل وتطوير العقار بالسودان باعتباره قطاعا انو يبثل امبوذجا للتعاون
السوداين اػبليجي لالستثمار كما ابان ان الورقة تتضمن كذلك مالمح اػبطة اؼبستقبلية للقطاع العقاري بالسودان يف
ضوء رفع اغبظر االقتصادي عن السودان ومستقبل االستثمار العقاري يف ظل الشراكة االسًتاتيجية بُت السودان
ودول ؾبلس التعاون اػبليجي اىل جانب بعض اؼبعلومات االقتصادية والفنية اؼبهمة للمستثمرين كمعدل دوران راس
ّ

اؼبال واسعار اؼبواد والية االستثمار والعمالة والعديد من النقاط االخرى الفتا اىل اؼبشاركة اؼبهمة لوفد رفيع من البنك

العقاري التجاري ىف فعاليات اؼبؤسبر .
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وسَز انًعبدٌ َمف عهً يعىلبد االطتثًبر انتعذٍَُ ثجُىة كزدفبٌ
حبث وزير اؼبعادن د .أضبد ؿبمد الصادق الكاروري مع
وايل والية جنوب كردفان عيسى آدم أبكر  ،االستثمار يف
ؾبال التعدين بالوالية وسبل إقباحو

.وأكد وايل والية

جنوب كردفان يف تصروبات صحافية اليوم عقب لقائو
بالوزير أن اجتماعو مع وزير اؼبعادن حبث كافة العقبات
واؼبشكالت اؼبتعلقة بالعمل التعديٍت يف الوالية وكيفية
مشاركة شركات التعدين العاملة يف الوالية يف تقدًن خدمات اؼبسئولية االجتماعية ؼبواطن جنوب كردفان ،الفتاً يف
الوقت ذاتو إىل أهنم تباحثوا مع الوزير استخدام اؼبواد اآلمنة يف استخالص الذىب يف قطاع التعدين التقليدي ومصانع
معاعبة ـبلفات التعدين التقليدي ،مؤكداً على أن والية جنوب كردفان تعترب الوالية األوىل إنتاجاً للذىب يف السودن،
وىي تعتمد عليو اعتماداًكبَتاً يف تنمية مواردىا ،مشَتاً يف الوقت ذاتو إىل أن استباب األمن بالوالية والذي أدى بدوره
إىل توافد عدد كبَت من شركات التعدين لالستثمار بالوالية .
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شزكبد كىرَخ وإيبراتُخ وطىداَُخ تُجذٌ رغجتهب فٍ االطتثًبر ثمطبع
انُفظ انظىداٍَ
رحب وزيرالنفط والغاز د .ؿبمد زايد عوض برغبة ؾبموعة
من الشركات يف االستثمار يف ؾبال النفط والغاز
واػبدمات النفطية يف ؾبال اؼبصب

. (down

)streamجاء ذلك لدى لقائو دبكتبو بوفد شركة خان
الكورية اعبنوبية برئاسة نائب رئيس الشركة دانيال يل ووفد
شركة اكسيد االماراتية  ،وشركة قولدن اسكوير ىولدنق
السودانية حيث تعمل ىذه الشركات يف تنسيق مشًتك يف عدد من األعمال يف كل من اػبليج والسودان والعديد من
الدول األخرى .حبث اللقاء إمكانية والفرص اؼبتاحو لالستثمار يف قطاع النفط السوداين حيث قدم وزير النفط والغاز
شرحاً وافياً عن القطاع معدداً الفرص اؼبتاحة ومشَتاً إىل اإلمكانيات اليت يتمتع هبا السودان يف ؾبال البنية التحتية
لقطاع النفط مؤكداً اىتمام وزارتو بتقدًن العون الكايف لكل الراغبُت و اؼبهتمُت باالستثمار يف قطاع النفط والغاز
بالسودان.ومن جانبهم قدم أعضاء الوفد نبذة ـبتصرة عن نشاط شركاهتم مشَتين إىل قدراهتا الفنية وتعاملها مع
العديد من الشركات العاؼبية يف عدد من اجملاالت على رأسها النفط والغاز مؤكدين على رغبتهم اعبادة يف العمل يف
قطاع النفط السوداين .والبرط وفد الشركات الزائرة على ىامش لقاء الوزير يف لقاءات جانبية مع قيادات الشركات
التابعة لوزارة النفط والغاز العاملة يف ؾباالت العمليات النفطية وخدمات النفط حبضور مدير عام االستكشاف
واإلنتاج النفطي للتعاون واالطالع على الفرص اؼبتاحة .
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اَعمبد االختًبع انحبدٌ واالرثعىٌ نًجهض يظبهًٍ انهُئخ انعزثُخ
نالطتثًبر واالًَبء انشراعٍ ثبنزثبط

يعقد ؾبلس مسانبي اؽبيئة العربية لالستثمار واالمباء
الزراعي اجتماعو السنوي اغبادي واالربعون يف الرباط -
اؼبملكة اؼبغربية يف يومي  19 - 18أبريل  2017وذلك
يف إطار االجتماعات السنوية اؼبشًتكة للهيئات اؼبالية
العربية اليت تضم اىل جانب اؽبيئة العربية لالستثمار واالمباء
الزراعي الصندوق العريب لألمباء االقتصادي واالجتماعي،
واؼبؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات ،واؼبصرف العريب للتنمية االقتصادية يف افريقيا ،وصندوق النقد
العريب  .من اؼبتوقع ان يتم خالل االجتماع مناقشة مشروع جدول االعمال والذي وبتوي على عدد من اؼبوضوعات
منها كلمة فبثل صبهورية السودان رئيس ؾبلس اؼبسانبُت للدورة اغبادية واألربعُت ،كلمة رئيس ؾبلس اإلدارة /رئيس
اؽبيئة ،التقرير السنوي التاسع والثالثون للهيئة للعام  2016واجازة اغبسابات اػبتامية ،توصية ؾبلس اإلدارة حول
تعيُت مدققي اغبسابات للعام

 ،2017توصية ؾبلس اإلدارة حول برنامج العمليات االستثمارية للهيئة للعام

 ،2018/2017تسمية الرئيس ونائبو للدورة القادمة الثانية واألربعُت

.جمللس اؼبسانبُت

اعبدير بالذكر ان اؽبيئة العربية لالستثمار واإلمباء الزراعي مؤسسة مالية عربية ذات شخصية قانونية اعتبارية ودولية
مستقلة ،أسست يف العام 1976تتوزع استثمارات اؽبيئة على اربعة قطاعات رئيسية تشمل :قطاع التصنيع الزراعي
والذي يشكل نسبة  %53من صبلة احملفظة االستثمارية ويشمل تصنيع السكر والزيوت والصناعات الغذائية االخرى
وقطاع اإلنتاج النبايت الذي يشكل نسبة  %24ويشمل إنتاج اغببوب واألعالف واػبضر والفاكهة وقطاع اإلنتاج
اغبيواين ويشكل نسبة  %19ويشمل منتجات الدواجن واللحوم البيضاء واغبمراء واأللبان ،وكذلك قطاع اػبدمات
ويشكل نسبة  %4ويشمل تقدًن اػبدمات الزراعية اؼبختلفة .بلغ عدد الشركات اليت تساىم فيها اؽبيئة بنهاية عام
 2016عدد  40شركة ،منها 29شركة قائمة وعدد  5شركات قيد التأسيس وعدد  6شركات قيد التنفيذ ،تتوزع
على  12دولة عربية وفق الفرص االستثمارية اليت توافرت يف ذلك الوقت .فيما بلغ أصبايل قيمة استثمارات اؽبيئة يف
11

شركاهتا القائمة والشركات قيد التأسيس والتنفيذ كما يف  2016/12/31كبو  571مليون دوالر أمريكي سبثل كبو
94%من رأظبال اؽبيئة اؼبدفوع كما يف  .2016/12/31البالغ كبو  606مليون دوالر امريكي.
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صُذوق انُمذ انعزثٍ َتىلع ًَى االلتصبد انظىداٍَ وتذفك االطتثًبراد
توقع تقرير لصندوق النقد العريب؛ مبو االقتصاد السوداين
وربسن األوضاع النقدية ،جبانب تدفق االستثمارات
األجنبية على البالد  .واشار التقرير الذي أصدره الصندوق
يف أبريل اعباري ربت شعار "آفاق االقتصاد العريب"
وتضمن توقعات األداء االقتصادي للدول العربية خالل
عامي 2017و ،.2018اىل التوقعات بنمو االقتصاد
بنسبة طبسة يف اؼبائة خالل عامي 2017و 2018م .وعزا ذلك لعدة عوامل؛ على رأسها رفع العقوبات األمريكية
عن السودان  .واوضح التقرير أن ىذا القرار سيمكن السودان من فبارسة األعمال اؼبالية والتجارية مع دول العامل،
كما سيسمح برفع اغبظر على أرصدة اؼبؤسسات واألفراد واغبكومة السودانية فبا يدعم النشاط يف العديد من
القطاعات االقتصادية على رأسها التجارة واؼبال واألعمال .جبانب تدفق االستثمارات يف العديد من القطاعات
اإلنتاجية الرئيسية كقطاعات الزراعة والثروة اغبيوانية واستخراج الذىب وىو ما سيساعد على زيادة القيمة اؼبضافة يف
ىذه القطاعات وتنشيط النمو االقتصادي .وذكر التقرير أن االقتصاد السوداين واجو منذ العام

 2012م عقب

انفصال جنوب السودان؛ عددا من التحديات االقتصادية سبثلت يف فقدان ثالثة أرباع الصادرات النفطية ،إضافة إىل
ارتفاع أعباء اؼبديونية اػبارجية ،وأشار التقرير إىل أن العقوبات االقتصادية على السودان أثرت على مستويات التجارة
واالستثمار جبانب الضغوطات يف أسواق الصرف األجنيب  .وأوضح التقرير أن االقتصاد السوداين تأثر خالل عام
 2016ال سيما خالل النصف األول من العام الستمرار العقوبات االقتصادية وانقطاع عالقات البنوك اؼبراسلة،
باإلضافة لعدم التمكن من التوصل التفاق ؼبعاعبة الديون اػبارجية أو اإلعفاء منها؛ أثر سلبا على النمو االقتصادي .
وأكد التقرير أن أبرز األولويات على صعيد السياسات االقتصادية تتمثل يف ضبط األوضاع اؼبالية العامة واحتواء
مواطن اؽبشاشة االقتصادية ،باإلضافة إىل دعم النمو الشامل وزيادة مستويات مرونة سعر الصرف وبناء اغبيز اؼبايل
اؼبطلوب لدعم اإلنفاق الرأظبايل واالجتماعي .وذكر التقرير ارتفاع معدل التضخم خالل عام 2016الذي بلغ كبو
 17.8يف اؼبائة مقارنة مع حوايل  16.9يف اؼبائة خالل عام  ،2015وعزا ذلك الرتفاع الضغوط التضخمية اؼبتولدة
عن ؾبموعة األغذية واؼبشروبات والنقل والسكن واؼبياه والكهرباء والغاز  .وتوقع الصندوق لعامي  2017و 2018
أن يبلغ معدل التضخم حوايل  19يف اؼبائة وحوايل  20يف اؼبائة علىالًتتيب ،وأرجع ذلك لالرتفاع اؼبتوقع يف أسعار
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النفط العاؼبية والضغوط اليت قد يتعرض ؽبا سعر صرف العملة احمللية يف ظل تراجع اؼبوارد من النقد األجنيب والرفع
التدرهبي للدعم عن احملروقات والكهرباء والقمح  .وأشار التقرير إىل أن البنك اؼبركزي السوداين يستهدف ربقيق
استقرار سياسة سعر الصرف من خالل إصدار أدوات التمويل اؼبتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وربديد نسبة االحتياطي
القانوين والتدخل يف سوق الصرف  .وأشار التقرير إىل أن تطوير سوق التعامالت ما بُت البنوك ومزادات تداول أوراق
الدين اغبكومية أحد أىم اآلليات المتصاص فائض السيولة وتطوير الوساطة اؼبالية

.ونوه التقرير إىل أن السياسات

النقدية للبنك اؼبركزي للعام  2017تستهدف تقليل أثر انتقال التطورات الدولية واإلقليمية وذبنب اآلثار السلبية ؽبذه
.

التطورات على االقتصاد السوداين ،كما تركز على خلق بيئة مواتية لالستثمار وربقيق االستقرار االقتصادي

وتوقع التقرير استمرار السياسة النقدية التوسعية يف السودان خالل العام اعباري ومبو السيولة احمللية بنسبة  27.3يف
اؼبائة وتراجع معدل مبو االئتمان اؼبمنوح ليقارب كبو

 24يف اؼبائة ومبو الودائع احمللية بنسبة

 30يف اؼبائة .

وأكد التقرير أن األوضاع النقدية سوف تشهد ربسنا يف ظل التأثَتات اإلهبابية لقرار رفع العقوبات األمريكية عن
السودان وىو ما سيؤدي إىل دعم التعامالت اؼبالية والتدفقات االستثمارية ،األمر الذي يؤدي إىل مبو ملحوظ يف
أنشطة اؼبصارف وربسن نسيب لألوضاع النقدية وللتعامالت يف سوق الصرف يف السودان .
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نجُخ إعبدح اإلعًبر وانتًُُخ ثبنظىداٌ تعهٍ عٍ اطتالو (  )411يشزوع ًب
تًُىَبً واطتثًبرَ ًب
أعلنت اللجنة التنفيذية للمؤسبر العريب إلعادة اإلعمار
والتنمية بالسودان عن إستالم عدد(  )411مشروعاً تنموياً
استثمارياً وفق معايَت منهجية ربقق األىداف اإلسًتاتيجية
والربنامج اػبماسي ،وتسلم تلك اؼبشروعات للنائب األول
لرئيس اعبمهورية ورئيس الوزراء القومي الفريق أول ركن
بكري حسن صاحل

.وأكدت وزيرة الرعاية والضمان

االجتماعي ورئيس اللجنة االستاذة مشاعر الدولب على وقوف اعبامعة العربية مع قضايا السودان ،وقالت يف الورشة
التحضرية ؼبشروعات اؼبؤسبر العريب إلعادة اإلعمار والتنمية يف السودان اليوم :إن قضايا التنمية والسالم ظلت حاضرة
يف األجندة العربية؛ مت مناقشتها يف اجتماعات القمة العربية كافة ،وزادت بأن البالد سبر دبرحلة تارىبية ونوعية يف
ربقيق االستقرار السياسي بتنفيذ ـبرجات اغبوار .ودعت اعبميع لاللبراط وتضافر اعبهود وفق الرؤية الشاملة اليت
تتبناىا الدولة حاليا من االنتقال من مرحلة اإلغاثة اىل اإلعمار والتنمية ومعاعبة آثار اغبرب والنزاعات ،وزادت قائلة
إن البداية ستكون باؼبناطق األكثر تأثرا باغبرب والشرائح الضعيفة خاصة النازحُت ،وأضافت أن النهضة اؼبرتقبة
ستكون اجتماعية اقتصادية شاملة ،كما أن البالد سبضي مع الواليات اؼبتحدة األمريكية كبو فك اغبصار كليا،
.

وأشارت الدولب إىل إعالن اؼبملكة العربية السعودية رعايتها للمؤسبر باسم اعبامعة العربية
وكيل وزارة التعاون الدويل رئيس عبنة اؼبشروعات الطاىر إيدام قال :إن اختيار اؼبشروعات ركز على ؾباالت الصحة
والتعليم واؼبياه؛ جبانب كفالة األيتام ونزع السالح؛ وإعادة الدمج ،إضافة إىل النازحُت والعائدين واؼبتأثرين باغبرب؛
جبانب إقامة مشروعات إدرار الدخل للمواطنُت ،واؼبشروعات االستثمارية  ،وقال إن ىناك معايَت وموجهات ؿبددة
لالختيار ،وأضاف أن اللجنة خاطبت الوزارات والواليات كافة ،ونوه اىل أن اللجنة تلقت استجابة

)(15وزارة،

( )11والية )14 ( ،وحدة اربادية ،جبانب (  )5صناديق تنمية  ،تشمل )(389مشروعا تنموياً وأكثر من ( )250
استثماريا أجيزت منها( )411مشروعا ،مشَتا اىل أن الفًتة اؼبقبلة ستشهد استالم اؼبزيد من اؼبشروعات .
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انتعبوٌ انذونً:تظهًُب ( )380يشزوعب العبدح االعًبر وانتًُُخ و 231
يشزوعب اطتثًبرَبً
بدأت بفندق كورنثيا الورشة التحضَتية ؼبشروعات اؼبؤسبر العريب إلعادة اإلعمار والتنمية يف السودان

.

وأكد االستاذ الطاىر سليمان إيدام وكيل وزارة التعاون الدوىل رئيس اللجنة الفنية إلعداد اؼبشروعات خالل ـباطبتو
فاربة أعمال الورشة  ،أنبية انعقاد الورشة للوقوف على مستوى وموقف تنفيذ اؼبشروعات وما ىو مطلوب للمؤسبر
والذي تقرر قيامو يف الربع األخَت من ىذا العام بالتعاون بُت السودان واعبامعة العربية باستضافة كريبة من اؼبملكة
.

العربية السعودية  ،معربا عن تقديره لكل من ساىم ىف تقدًن الدعم واؼبساندة لو
وأشار ايدام اىل الًتتيبات اليت سبقت أعمال الورشة  ،مبينا أن اللجنة العليا وافقت على مقًتح تنظيم ىذه الورشة
للتنوير واالستفادة من اػبربات ىف إعداد اؼبشروعات وصياغتها كنموذج وفق اؼبعايَت الىت أعدهتا عبنة اؼبشروعات

اؼبطلوبة .وأضاف ايدام أن حصيلة التحضَتات واؼبشروعات اليت أعدت ومت استالمها من قبل اللجنة حىت اآلن بلغت
()380مشروعا العادة االعمار والتنمية إضافة إىل اخرى استثمارية بلغت

 231مشروعا .

وأضاف إيدام أن اؼبشروعات تعترب أساس ىذا اؼبؤسبر  ،مشَتا اىل دعوة الوزارات والوحدات اغبكومية وعبان اجمللس
الوطٍت و الواليات وفبثلي منظمات اجملتمع اؼبدين وصناديق التنمية وادارية منطقة ابيي وبعض اؼبنظمات التطوعية
للمشاركة يف اعمال الورشة  ،مبينا ان ىذا اغبراك يعكس اعبدية لتعزيز التحضَت والتضامن والتعاون العريب .
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يحهم التصبدٌ:إلجبل انشزكبد األيزَكُخ عهً االطتثًبر فً انظىداٌ
ًَهذ انطزَك نهزفع انكهً نهعمىثبد األيزَكُخ
قال احمللل االقتصادي اؼبعروف بروفيسور عصام الدين عبد الوىاب بوب استاذ االقتصاد جبامعة النيلُت إن إقبال
الشركات األمريكية على االستثمار ىف السودان يعد مؤشرا جيدا يبهد لرفع العقوبات االقتصادية االمريكية بصورة كلية
عن البالد مع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية لإلرىاب  .وأشار بوب يف تصريح (لسونا) اىل وصول شركة
أمريكية للسودان ىف شهر مايو اؼبقبل لالستثمار يف ؾبال صناعة النفط والغاز موضحا ان اػبطوة تشَت اىل سعي
اعبانب االمريكي لبناء قاعدة اقتصادية يف البالد لتكون مدخال لكافة دول القارة االفريقية يف اطار السباق االمريكى
الصيٌت احملموم كبو االستثمار يف افريقيا باعتبار أهنا قارة بكر ومل تستغل مواردىا بالصورة اؼبثلى مشَتا اىل ان السودان
يتمتع بثروات ىائلة يف ؾبال الصناعات النفطية مؤكدا انبية االستفادة من اعبانب االمريكي يف ؾبال التكنولوجيا
واػبربات والتقانات اغبديثة لتوطينها يف ىذا اجملال.
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لبئذ يُطمخ انجشَزح انعظكزَخ  :يصُع طىر نهغشل وانُظُح ثبنحصبحُصب
واخهخ نجذة انًظتثًزٍَ نهجالد
التقي الدكتور عبد اهلل ضبد النيل معتمد ؿبلية اغبصاحيصا دبكتبو صباح اليوم باللواء الركن مكي حامد أزرق قائد
منطقة اعبزيرة العسكرية حبضور األستاذ عثمان عابدين اؼبدير التنفيذي باحمللية ومدير الشرطة ومدير األمن واالدارات
العامة باحمللية حيث إستمع قائد اؼبنطقة العسكرية ايل تقارير عن العمل اعباري يف عدد من االدارات الشرطية واالمنية
ومنظمة الشهيد واػبدمة الوطنية .من جانبو إستعرض اؼبعتمد النهضة والتطور الذي شهدتو احمللية بفضل اإلىتمام
والرعاية اؼبباشرة من حكومة الوالية  .وأعلن ان ىذا العام سيشهد إفتتاح أكثر من  30كيلو مًتاً من الطرق اؼبسفلتو
.

داخل احمللية اضافة ايل عدد من اؼبستشفيات اؼبتخصصة واؼبراكز الصحية واؼبدارس
من جانبو أشاد قائد منطقة اعبزيرة العسكرية بالنهضة العمرانيو والتجارية الكبَتة اليت شهدهتا اغبصاحيصا وشبن

اإلستقرار األمٍت الذي تشهده احمللية فبا أسهم يف التنمية وأكد مسانبتو يف مشروعات منظمة الشهيد وإسكان أسر
شهداء اػبدمة الوطنية .على صعيد آخر قام قائد منطقة اعبزيرة العسكرية بزيارة تعريفية لشركة سور للمنسوجات وقف
خالؽبا علي سَت العمل بالشركة حيث أشار معتمد اغبصاحيصا لالثر االهبايب الذي أحدثتو شركة سور باحمللية من
خالل تشغيل  1400عامالً فبا انعكس علي اغبركة التجارية باؼبدينة ومسانبة الشركة يف زيادة أسعار القطن الذي
شكل دافعا قويا الذباه اؼبزارعُت لزراعة القطن السلعة النقدية اؼبهمة  .من جانبو قدم مدير الشركة تقريرا عن سَت االداء
بالشركة مبينا أهنا أحدثت هنضة صناعية كربى بالبالد يف ؾبال صناعة النسيج وخطة الشركة اؽبادفة للتطور يف ىذا
اجملال بإفتتاح عدد من اؼبصانع لتكون أكرب شركة علي اؼبستوي االفريقي  .وأعلن أن الشركة ستقوم بتصدير منتجاهتا
لقطر ونيجَتيا والصومال وأعلن أن خطة الشركة للعام اؼبقبل تستهدف إنتاج  100الف مًت يف اليوم  .وأعرب قائد
اؼبنطقة العسكرية عن سعادتو بالطفرة الكبَتة اليت شهدهتا صناعة النسيج بالبالد من خالل االنتاجية اؼبتطورة لشركة
سور وقال إن مصنع سور حقق قباحات كبَتة وأصبح واجهة فبتازة عبذب اؼبستثمرين للبالد  .وقام قائد منطقة اعبزيرة
العسكرية ومعتمد اغبصاحيصا جبولو داخل اؼبصبغة بشركة سور العاؼبيو تعرفا خالؽبا علي اؼبراحل النهائية لصناعة
االقمشة مشيدين باؼبستوي العاؼبي ؼبنتجات شركة سور من اؼبنسوجات

.
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أنًبَُب تذعى خطخ نشَبدح االطتثًبراد انخبصخ فٍ أفزَمُب
قال وزير اؼبالية األؼباين فولفجانج شيوبلو يوم السبت إن تضييق الفجوة بُت األغنياء والفقراء ضروري لتجنب مبو مدمر
.

للشعبوية بينما كان يتحدث عن خطة لزيادة االستثمارات اػباصة يف أفريقيا
وقال يف كلمة يف واشنطن "إذا مل نفعل شيئا لتغيَت ذلك يبكننا أن نتوقع مبوا لألحزاب الشعبوية وللدنباء والنعدام
االستقرار يف أكباء العامل ".وأضاف خالل منتدى معٌت بالبنية التحتية العاؼبية يف مقر بنك التنمية بُت األمريكتُت "نرى

.

ذلك بالفعل يف بعض أكباء العامل ".ويشارك شيوبلو يف اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل
وقال إن أؼبانيا اليت ترأس ؾبموعة العشرين تدفع خبطة عبعل الدول األفريقية شريكة مع دول ؿبددة أعضاء يف اجملموعة
ومع مقرضُت دوليُت مثل البنك الدويل عبذب مستثمرين من خارج القارة األفريقية إليها

.

ومن اؼبقرر أن تركز اؼبرحلة األوىل من اؼبقًتح على رواندا والسنغال وتونس واؼبغرب وساحل العاج

.

وقال "إذا كنا نريد ضمان استقرار وأمن على اؼبدى البعيد فعلينا مواصلة سد فجوة الثروة بُت الدول الغنية والفقَتة يف
ىذا العامل وخصوصا يف القارة األفريقية ".
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انذهت َزتفع لهُال يع تزلت انًظتثًزٍَ لجُم اَتخبثبد فزَظب
ارتفعت أسعار الذىب مع ترقب اؼبستثمرين اعبولة األوىل من التصويت يف االنتخابات الرئاسية الفرنسية بداية
األسبوع القادم واحتمال اإلعالن عن تعديالت ضريبية يف الواليات اؼبتحدة

.وبحلول الساعة  1830بتوقيت

غرينتش ارتفع الذىب يف اؼبعامالت الفورية  0.3باؼبئة إىل  1284.62دوالر لألوقية (األونصة) متجها الختتام
األسبوع على تغَت طفيف بعد االرتفاع على مدار طبسة أسابيع متتالية

.وارتفع الذىب يف تسوية العقود األمَتكية

اآلجلة  0.4باؼبئة إىل  1289.10دوالر لألوقية .ومن بُت اؼبعادن النفيسة األخرى ،البفضت الفضة  0.6باؼبئة إىل
17.89دوالر لألوقية لتواصل خسائرىا للجلسة اػبامسة .وىبطت الفضة بأكثر من ثالثة باؼبئة منذ بداية ىذا
األسبوع.وتراجع البالتُت  0.8باؼبئة إىل  970دوالرا لألوقية ،بينما نزل البالديوم واحدا باؼبئة إىل  791.75دوالر
لألوقية.
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