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وسارة اإلستثمار تؤكذ تشجيعها لإلستثمار فى القطاع الصناعي

أكد وزير الدولة بوزارة اإلستثمار االستاذ أسامة فيصل السيد
خالل زيارتو دلصنع ميار لالحذية البالستيكية بغرب أم درمان
 ،تشجيع الوزارة لإلستثمار ىف القطاع الصناعى وتقدمي كافة
التسهيالت الىت من شأهنا النهوض هبذا القطاع .وقال إن
الدولة تعمل على توطُت الصناعة ىف إطار إنفاذ السياسات
اإلقتصادية فيما يلى تقليل الواردات وزيادة الصادرات مؤكدا على دور القطاع اخلاص الوطٌت ىف التنمية
اإلقتصادية وحتريك ادلوارد مشيدا ىف ذات الصدد بتجربة مصنع ميار ىف صناعة االحذية البالستيكية
لتغطية إحتياجات االسواق احمللية والتصدير لالسواق اخلارجية .
وجدد حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات الىت تعًتض تنامى اإلستثمار ىف القطاع الصناعى وتشجيع
مثل ىذه الصناعات .من جهتو أشاد رئيس رللس إدارة ادلصنع السيد أبوعبيدة زلمد الشيخ جبهود وزارة
اإلستثمار ىف هتيئة بيئة اإلستثمار مبا يتوافق وتطلعات القطاع اخلاص الوطٌت مؤكدا على امهية ان يسهم
القطاع اخلاص ىف حركة اإلقتصاد وإنفاذ موجهات الدولة اإلقتصادية مستعرضا خطط ومشروعات
ادلصنع والىت تستهدف توفَت منتجات االحذية البالستيكية لسد إحتياجات السوق احمللي ىف ادلرحلة
االوىل واإلجتاه ضلو الصادر مع إدخال صناعة االحذية اجللدية باإلستفادة من خام اجللود السودانية وفق
ادلعايَت العادلية ىف الفًتة ادلقبلة .وقال إن تصنيع االحذية البالستيكية ىف السودان يوفر ماليُت الدوالرات
سنويا مشَتا اىل ضرورة منح ادلزيد من احلوافز التشجيعية والتسهيالت للقطاع اخلاص ليضطلع بدوره ىف
توطُت سلتلف الصناعات .ىذا ووقف وزير الدولة باإلستثمار خالل الزيارة على خطوط ومراحل اإلنتاج
وادلواد اخلام والعمليات الفنية الصناعية كما عقد إجتماعا مع إدارة ادلصنع تطرق لقضايا اإلنتاج
الصناعى واحلوافز التشجيعية الىت تقدمها الدولة لتطوير القطاع الصناعى بالبالد.

وكالة السودان لإلنباء
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وفذ مشتزك مه الحكىمت والقطاع الخاص يبذا اليىم سيارة الى العاصمه البلجيكيت

يبدأ اليوم وفد مشًتك من احلكومة والقطاع اخلاص بقيادة
االستاذ اسامة فيصل السيد وزير الدولة بوزارة االستثمار
زيارة اىل بروكسل العاصمو البلجيكية وتعد الزيارة ىى
االوىل منذ عشرين عاما .ويضم الوفد مساعد زلافظ بنك
السودان ومدير ادارة التعاون الدوىل بوزارة ادلالية
والتخطيط االقتصادى وعشرة من رجال وسيدات االعمال ومن القطاع اخلاص السوداىن وادلستثمرين
.وقال االستاذ اسامة فيصل السيد وزير الدولة بوزارة االستثمار ىف تصريح /لسونا /إن اذلدف من الزيارة
ىو فتح آفاق التعاون بُت القطاع اخلاص السوداىن والقطاع اخلاص االوروىب عموما فضال عن البحث
عن شراكات جديدة للقطاع اخلاص السوداىن.
وأبان ان الوفد سيلتقى خالل الزيارة مبؤسسات االحتاد االوروىب ادلعنية بالتمويل من بينها بنك االستثمار
االوروىب ومؤسات وكاالت الدول االعضاء ىف االحتاد االوروىب ومؤسسات التنمية االقتصادية والعالقات
اخلارجية االوروبية ادلعنية بالقطاع اخلاص .واضاف االستاذ اسامة ان الوفد سيلتقى أيضا مبسؤويل بعض
البنوك التجارية االوروبية والغرف التجارية وروابط رجال وسيدات االعمال االوروبية.
وذكر ان اللقاءات تشمل مؤسسات ىولندية وأدلانية وفرنسية مبينا ان الًتتيب ذلذه الزيارة ًب بالتنسيق مع
دبعثة السودان باالحتاد االورويب برئاسة د.مطرف صديق مفوض السودان لالحتاد االوريب .
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وسيز خارجيت روسيا الفزوف :مهتمىن بتنفيذ مشاريع استثماريت مشتزكت مع
السىدان

أكد وزير اخلارجية الروسي سَتغي الفروف اىتمام بالده بتنفيذ مشاريع استثمارية مشًتكة مع السودان
وذكر بأن موسكو أصرت دائما على تبٍت مقاربات دولية مبنية على احًتام السيادة السودانية.
وقال الفروف يف مستهل لقاء مجعو ،اليوم اجلمعة ،مع مساعد رئيس اجلمهورية عوض اجلاز ،نائب
رئيس اللجنة العليا لالشراف علي ملف العالقات السودانية الصينية اذلندية الروسية ،الذي يزور موسكو
حاليا “إننا مهتمون بالتطوير الشامل للعالقات التجارية االقتصادية ،وبتنفيذ مشاريع مشًتكة متبادلة
ادلنفعة وندعم حرص السودان يف ىذا االجتاه بنشاط”.
واستطرد قائال“ :لقد دعونا إىل النظر يف كافة القضايا اليت نشأت وال تزال تنشأ حول السودان من
منطلق العدالة ،ووصلنا إىل جدول أعمال ادلفاوضات الدولية ،إذ كنا نعمل خالذلا لنجعل مقاربات

اخبار السودان اليوم
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اجملتمع الدويل جتاه السودان مبنية على ادلبادئ الثابتة للقانون الدويل ،ومبدأ احًتام السيادة وعدم التدخل
يف الشؤون الداخلية للبالد”.
بدوره أكد اجلاز أن استمرار االتصاالت بُت روسيا والسودان يصب يف مصلحة البلدين والشعبُت واشاد
مساعد الرئيس بدعم موسكو للخرطوم يف احملافل الدولية ،معربا عن أملو يف استمرار الدعم الروسي
وجدد السعي جلعل العالقات بُت البلدين منوذجا للروابط بُت الدول األخرى.
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شزكت إسزائيليت تتأهب لالستثمار في كهزباء مصز

يبدو أن النظام احلايل يف مصر يتجو إىل مزيد من التطبيع االقتصادي مع االحتالل اإلسرائيلي يف قطاع
الطاقة ،فبعد صفقة استَتاد الغاز تتجو احلكومة ادلصرية للتعاون مع االحتالل يف رلال الكهرباء ،إذ
كشفت تقارير حديثة عن اعتزام شركة إسرائيلية شراء حصص من شركات كهرباء مصرية عرب بوابة
اخلصخصة .وتستعد مصر لطرح  4شركات إنتاج كهرباء للبيع يف منتصف العام ادلقبل ،حسب مصادر
حكومية لـ"العريب اجلديد ".وأبدت أوساط سياسية واقتصادية سلاوفها من خطوة شراء رجل األعمال
ادلصري ،صادق وىبة ،شركة "آي سي باور" اإلسرائيلية لتوزيع الكهرباء ،بقيمة  1.3مليار دوالر ،من
رجل األعمال ،عيدان عوفر ،الذي ميلك  %50من "مؤسسة إسرائيل" .وتع ّد ىذه اخلطوة متهيداً
لدخول الشركة اإلسرائيلية لالستثمار يف قطاع الكهرباء ادلصري ،حسب ادلصادر .
ووفقاً لصحيفة "كلكليست" اإلسرائيلية ،فإن صندوق "آي سكارد" االستثماري ،الذي أسسو ويديره

العربي الجديد
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وىبة ،فاز مبناقصة شراء شركة الطاقة اإلسرائيلية "آي سي باور" ،كون العطاء الذي قدمو ادلستثمر
ادلصري يعد األكرب بُت العطاءات األخرى ،مشَتة إىل أنو من رواد ادلستثمرين يف رلال البنية التحتية يف
الواليات ادلتحدة ،ويدير أعمالو من مدينة نيويورك األمَتكية .ويف ىذا السياق ،كشفت مصادر حكومية
مصرية لـ "العريب اجلديد" عن طرح  4شركات رئيسية إلنتاج الكهرباء يف البورصة منتصف العام ادلقبل،
عقب االنتهاء من زلطات الكهرباء اجلديدة يف زلافظات بٍت سويف ،وكفر الشيخ ،والعاصمة اإلدارية
يف القاىرة ،يف إطار خطة تدرجيية خلصخصة القطاع خالل مخس سنوات ،وحترير سعر الكهرباء من أي
دعم حبلول عام . 2022ووافق اجمللس األعلى لالستثمار ،برئاسة الرئيس ادلصري ،عبد الفتاح السيسي،
على طرح من  20إىل  %25من الشركات ،التابعة للدولة ،على القطاع اخلاص ،خالل السنوات
الثالث القادمة ،يف حُت مدت احلكومة خطة رفع الدعم عن الكهرباء لثالث سنوات إضافية ،بعد أن
كان سلططاً حتريره كلياً عن القطاع يف موازنة العام ادلايل (.)2020 /2019وقالت ادلصادر احلكومية،
اليت رفضت ذكر امسها ،لـ"العريب اجلديد" إن وزارة الكهرباء وضعت خطة لطرح الشركات احلكومية

العاملة يف القطاع أمام ادلستثمرين على مدار العامُت ادلقبلُت ،بناءً على تعليمات رئاسية ،مع تطبيق زيادة
سنوية يف أسعار الكهرباء ،بعد رفعها على االستهالك ادلنزيل والتجاري يف يوليو /متوز ادلاضي بنسب

تًتاوح ما بُت  %18.2إىل %. 42.1ونوىت ادلصادر إىل انتهاء شركة استشارات مالية ،شللوكة لبنك
االستثمار (حكومي) ،من تقييم أصول ،ورأمسال شركات الكهرباء ،ادلنتظر طرحها يف البورصة ،لتوسيع
نطاق متويل مشروعات الكهرباء مبشاركة ادلواطنُت ،فور انتهاء شركة "سيمنس "األدلانية من إنشاء 3
زلطات جديدة إلنتاج الطاقة الكهربائية ،بلغت تكلفتها اإلمجالية  10مليارات يورو .وكتب مدير
موسوعة ادلعرفة مبعهد "ماساتشوستس" للتقنية ،ادلصري نائل شافعي ،تدوينة على صفحتو الشخصية
مبوقع "فيسبوك" ،قائالً :إن "وىبة (الذي اشًتى شركة الطاقة اإلسرائيلية) يُدير أصوالً قيمتها 4.4
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مليارات دوالر ،ضمن صندوق حتوط يف نيويورك ،متخصص يف البنية التحتية ،يعود إىل عام ". 2015
وتابع شافعي" :وىبة ىو واجهة لساويرس ،الذي بدوره واجهة لالستخبارات ادلصرية ،وصلل الرئيس
األسبق ،عالء مبارك ..ومنذ عام  ،2011فإن اذلدف الرئيسي إلسرائيل يف مسألة غاز شرق ادلتوسط
ىو بيع الكهرباء مباشرة للمصريُت ،لتحقيق أعلى قيمة مضافة من وراء بيع الغاز ،الذي باعتو حكومة
مبارك إىل تل أبيب ".كانت وزارة الكهرباء قد تعاقدت مع شركة "فالكون غروب" ،التابعة
لالستخبارات احلربية ،ألداء أعمال قراءة العدادات ادلنزلية ،بدعوى مواجهة العجز يف أعداد الكشافُت
بالوزارة ،البالغ عددىم عشرة آالف كشاف وزلصل ،بدالً من اللجوء لتوظيف شباب من اخلرجيُت

لتعويض ىذا العجز .وأبرزت مواقع إلكًتونية مصرية ،موالية للسيسي ،السَتة الذاتية لوىبة ،وعملو يف
مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة كالبنك الدويل ،وشريك إداري بشركة "آي سكارد كابيتال" ،اليت
متتلك مقار يف نيويورك ،وىيوسنت ،ولندن ،ودذلي ،وسنغافورة ،وىونغ كونغ .وكانت شركة "دولفينز"
للغاز الطبيعي ادلصرية ،قد وقعت اتفاقية مع رلموعة متار اإلسرائيلية للغاز ،يف  20مارس /آذار ادلاضي،
الستَتاد غاز بقيمة  20مليار دوالر على مدى  15عاماً ،بعد أن زار وفد من مسؤويل "متار "القاىرة،
للتوقيع على الصفقة األضخم دلصر يف استَتاد الغاز .وضم الوفد ستة إسرائيليُت ،وبريطانياً ،واستعرض

ملف مد خط أنابيب جديد للغاز ،ميتد من حقول "متار" إىل مصر ،بتكلفة بلغت نصف مليار دوالر،

وتفعيل مذكرة تفاىم بشأن شراء ُمخس حجم ادلخزون االسًتاتيجي للغاز من احلقل اإلسرائيلي ،بتكلفة

قُدرت ما بُت  15إىل  20مليار دوالر.
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