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الشرق االوسطhttp://
السودان ينشط عالقاته المالية مع االتحاد األوروبي
ضمن احلراك الدويل للسودان من أجل االستعداد ملرحلة ما
بعد رفع العقوبات االقتصادية ،استضافت العاصمة
البلجيكية وفدا سودانيا رمسيا يضم رجال أعمال ،وذلك
بغرض التباحث حول كيفية استفادة السودان من مؤسسات
التمويل التابعة لالحتاد األورويب ،لتمويل وتنمية ودعم
قدرات القطاع اخلاص السوداين .فيما يستقبل السودان
خالل الشهر احلايل وفودا استثمارية من كل من بيالروسيا
والصني وروسيا ،يف رحلة السباق إىل املوعد املتوقع للرفع الكلي للعقوبات االقتصادية األمريكية،
والذي تبقى له حنو شهر.ويقود الوفد السوداين الزائر إىل بلجيكا ،وهي الزيارة األوىل منذ بدء احلصار
األمريكي عام  ،9191أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة االستثمار ،يرافقه مساعد حمافظ بنك السودان
املركزي ومدير إدارة التعاون الدويل بوزارة املالية والتططي االقتصادي ،وحنو عشرة من كبار رجال
وسيدات األعمال وعدد من املستثمرين.وأوضح فيصل لـ«الشرق األوس » قبيل مغادرته إىل العاصمة
البلجيكية بروكسل أول من أمس ،أن اهلدف من الزيارة هو فتح آفاق التعاون والشراكات بني القطاع
اخلاص السوداين والقطاع اخلاص األورويب ،مشريا إىل أن الوفد سيلتقي مبؤسسات االحتاد األورويب
املعنية بالتمويل ،ومن بينها بنك االستثمار األورويب ،ومؤسسات وكاالت الدول األعضاء يف االحتاد
األورويب ،جبانب مؤسسات التنمية االقتصادية والعالقات اخلارجية األوروبية املعنية بالقطاع اخلاص.
وأضاف فيصل أن الوفد سيلتقي أيضاً مبسؤويل بعض البنوك التجارية األوروبية والغرف التجارية،
ورواب رجال وسيدات األعمال ،جبانب عقد لقاءات مع مؤسسات هولندية وأملانية وفرنسية ..
يف غضون ذلك ،وصل السودان أمس وفدا صينيا استثماريا ورمسيا برئاسة أون شان نائب حاكم
مقاطعة شاندون الصينية ،اليت تعترب أكرب املقاطعات الزراعية يف الصني ،يرافقه عدد من املستثمرين يف
–

اجملال الزراعي باملقاطعة.وتشارك الصني يف مشروع «الرهد» الزراعي بنظام الزراعة التعاقدية ضمن
شراكة مع السودان ،جبانب مشاريع أخرى يف إنشاء املسا خ واملطارات .وعقب زيارة للوفد الصيين
ملوقع املشروع مطلع األسبوع احلايل يف منطقة الرهد الزراعية ،مت التوقيع على اتفاقيات إلدخال أصناف
جديدة خاصة احلبوب الزيتية واحملاصيل النقدية ،اليت تساهم يف حتسني مستوى معيشة املزارعني.
ووافق الوفد الصيين ،وفقًا ملسؤولني يف وزارة الزراعة والغابات بالسودان ،على زيادة مساحة املشروع
إىل  066ألف فدان ،وإنشاء صناعات حتويلية يف الغزل والنسيج والصناعات الغذائية.
ويف إطار العالقات السودانية املتطورة مع الصني ،عاد وفد سوداين إىل اخلرطوم بعد مشاركته يف معرض
الصني والدول العربية ،الذي اختتم أعماله األربعاء املاضي يف مدينة ينتشوان الصينية .وضم وفد
السودان عدة قطاعات ممثلة لوزارة االستثمار وزارة الثروة احليوانية وبنك السودان املركزي ووزارة
التجارة ،وعدة جهات أخرى.ووفقاً للدكتور عبد الدافع عبد اهلل ،املدير العام لالستثمار والشراكات
الزراعية بوزارة الزراعة والغابات ،فإن بالده عرضت أوراق عمل حول قدرات وفرص السودان
لالستفادة من عالقات التعاون االستراتيجي بني البلدين ،خصوصا أن السودان يعد معربا جتاريا للصني
لكثري من الدول األفريقية .كما يشارك حاليا وفد من وزاريت الثروة احليوانية والزراعة والغابات يف
أعمال الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر اتفاقية األمم املتحدة حول التصحر والتغري املناخي يف الصني.
وحول زيارة الوفد الفين البيالروسي للسودان يف العشرين من الشهر احلايل ،أوضح الدكتور عبد
اللطيف عجيمي وزير الزراعة والغابات ،أن الوفد سيلتقي عدداً من اخلرباء والفنيني يف وزاريت الزراعة
والغابات والثروة احليوانية والسمكية ،مشريا إىل اجلانب البيالروسي مهتم باالستثمار يف عدد من
اجملاالت خاصة اآلالت واملعدات الزراعية ،جبانب مشروعات األلبان وإنتاج اللحوم.
ويف روسيا جيري حاليا وفد سوداين برئاسة الدكتور عوض أمحد اجلاز ،مساعد رئيس اجلمهورية ونائب
رئيس اللجنة القومية العليا لإلشراف على ملف العالقات السودانية الصينية اهلندية الروسية ،مباحثات يف
موسكو تتناول الكثري من القضايا والعالقات التجارية بني البلدين.
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وكالة السودان لإلنباءhttp://
السودان يدعو الشركات الروسية لالستثمار بالتعدين

دعا وزير املعادن السوداين ،هاشم علي سامل ،يوم السبت ،الشركات واملستثمرين من روسيا إىل
املشاركة يف تطوير قطاع املعادن يف السودان.وقال سامل ،الذي يقوم بزيارة رمسية إىل موسكو ،لوكالة
"نوفوسيت" الروسية" :مت اكتشاف ،إىل اآلن ،احتياطيات كامنة لـ 53معدناً ،إال أنه يستطرج فق
 95معدناً منها ،لذلك ندعو الشركات لالستثمار يف استطراج وتكرير بقية املعادن ..األبواب مفتوحة
أمام الشركات الروسية ".وشدد الوزير على أن اجلانب السوداين يريد تعزيز صناعة التعدين يف البالد،
لكنه قد يسمح لفترة قصرية بتصدير خام املعادن ،وأضاف أن اخلرطوم بصدد إنشاء أول بورصة لتجارة
املعادن النفيسة قبل هناية العام اجلاري ،هبدف القضاء على عمليات هتريب الذهب.
ويسعى السودان لتطوير جتربته يف قطاع التعدين بعد اكتشاف الذهب يف العام . 0696

–
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وبل إنتاج اخلرطوم من املعدن األصفر النفيس العام املاضي  15.9طنا .
ويتوقع الوزير السوداين أن يصل اإلنتاج هذا العام إىل  966طن .ويعول السودان على قطاع املعادن
لسد فجوة تقلص اإليرادات النفطية ،بعد انفصال اجلنوب يف العام  ،2011ما ترتب عليه خسارة
السودان  %93من إنتاجه النفطي ملصلحة دولة جنوب السودان

.
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أخبار المشاهير في السودان http://
 65مشروعاً جديداً لالستثمار القطاع ألصناعي تطور مرهون بإزالة التحديات
تسعى احلكومة إىل تطوير القطاع الصناعي وطرح
مشروعات جديدة على املستثمرين يف خمتلف
اجملاالت هبذا القطاع ويأيت ذلك يف الوقت الذي
تشهد فيه الصناعة حتديات أبرزها الضرائب
وضعف التكنولوجيا وشح الدوالر.
وتعتزم تقدمي  03مشروعاً صناعياً يف جماالت الصناعات الدوائية والغذائية والسكر واإليثانول والزيوت
واخلضر واألمساك واألعالف واجللود جبانب صناعات االمسنت وقطع الغيار واآلالت الزراعية.آخر مسح
صناعي أجري يف السودان خالل عام  0693كشف عن وجود  005معصرة و 02مطحنة و99
مصنعاً لأللبان و 00مصنعاً للحوم و 566مصنع بالستيك و 01مدبغة و 5مصانع لألحذية و56
مصنعاً للحديد.وعلى الرغم من دخول استثمارات خارجية يف اجملال الصناعي إال أن حجم املكون
احمللي ضعيف يف املشروعات االستثمارية وأرجع احملللون ذلك إىل املطاطر الكبرية اليت يتعرض هلا
القطاع.ويقول اخلبري االقتصادي أمحد إبراهيم إن الضرائب والرسوم اليت متثل  %39من تكلفة العملية
اإلنتاجية من األسباب اليت أدت إىل إحجام بعض املستثمرين عن الدخول يف مشروعات استثمارية
صناعية".ووفقاً لتقرير مفوضية االستثمار بوالية اخلرطوم يشري إىل وجود نقاط ضعف يف العملية
الصناعية بالبالد تتمثل يف أن السجل القانوين ملعظم املنشآت الصناعية هو شركات ذات مسؤولية
حمدودة بديالً لشركات املسامهة العامة.ويرى مراقبون أن صغر حجم معظم املنشآت الصناعية يقلل من
قدرهتا التنافسية مع الشركات اليت تتمتع خبفض التكلفة الناجتة عن اإلنتاج الكثيف وختلف كثري من
التقنيات املستطدمة يف اإلنتاج ،باإلضافة إىل عدم استطدام عمالة إدارية ذات خربة وضعف الترويج
للمنتجات.
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وكان احلصار االقتصادي املفروض على السودان ،منذ عام  ،9119أثر على حصول املصانع على
تقنيات حديثة وقطع غيار مع عدم توفر النقد األجنيب ما أثر على انسياب مدخالت اإلنتاج للتصنيع
الزراعي.واقر وزير الدولة بوزارة الصناعة عبدو داؤود بوجود معيقات أمام تطور الصناعة السودانية من
ضمنها احلظر االقتصادي ولكنه يرى بوجود حماوالت ميكنها تطوير القطاع عرب زيادة االنتاج خاصة
وان السودان يف سبيله لالنضمام ملنظمة التجارة العاملية ،ما يتطلب الترتيب الداخلى للصناعات.وكانت
وزارة املالية قد وضعت خطة عرب الربنامج اخلماسي الذى تبنته احلكومة منذ العام املاضى بزيادة القيمة
اإلمجالية للقطاع الصناعى من  990مليار جنيه خالل عام  0693إىل  560مليار جنيه خالل عام
 .0690ويعاىن القطاع الصناعي من عدم وجود سياسة تدعم التصنيع احمللي وآلية للتحكم يف قرارات
استرياد السلع االستراتيجية ،وغياب صي متويل تكون أكثر مالءمة للقطاع الصناعي.ودعا اخلبري
االقتصادى حممد ابراهيم اىل أمهية إدخال صيغة املشاركة يف متويل االستثمار الرأمساىل واملصانع بديال
لصيغة املراحبة ستنعكس إجيابياً على القطاع .إال أن بعض احملللني يرون أن انضمام السودان لعدد من
االتفاقيات اإلقليمية والعاملية قد يضر كثرياً بالصناعة دون وضع استراتيجية واضحة لكيفية االستفادة
منها لصاحل هذا القطاع حيث ستجعل هذه االتفاقيات السودان سوقاً ملنتجات الدول ويقلل من القدرة
التنافسية للمنتجات احمللية.ويعدد نائب األمني العام الحتاد الغرف الصناعية الفاتح عباس مشاكل القطاع
يف عدم وجود بنية حتتية جبانب انقطاعات مستمرة للكهرباء وارتفاع سعر الدوالر الذى يزيد من
التكلفة ويؤثر على القدرة املالية للمصانع.وكان وزير الصناعة قد أشار يف تقرير له بالربملان عن أداء
وزارته إىل إصدار سياسات هتدف إىل تشغيل الطاقات املعطلة وحل املشكالت وتذليل العقبات اليت
تواجه القطاع وأكدت التنسيق مع اجلهات املطتصة لتوفري النقد األجنيب ملدخالت صناعة األدوية
والسكر والقمح بالتنسيق مع بعض املصارف وتوفري مدخالت اإلنتاج احمللية.وحسب اإلحصاءات
الرمسية تبل مسامهة القطاع الصناعى احمللي يف الدخل القومى حنو  % 3خالل األربعة عقود األخرية.
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والى البحر االحمر يتوجه الى تركيا لمتابعة تنفيذ االستثمارات التركية المتفق
عليها بالوالية
توجه وايل البحر األمحر االستاذ علي امحد حامد ايل
تركيا يرافقه وزير االستثمار بالوالية ،ملتابعه تنفيذ
االتفاقيات بني الوالية وجمموعة االستثمار التركية
وترمجتها ايل واقع ملموس  ،ومن بني تلك
االتفاقيات إتفاقية زراعة مخسة آالف فدان قطن
مبشروع دلتا طوكر الزراعي .
وعلى صعيد آخر أستقبل مشروع دلتا طوكر الزراعي بوالية البحر االمحر تدفقات مياه اخلور االوىل
على اراضي الدلتا مؤخرا ووصفتها ادارة املشروع باملتوسطة ،واصدرت ادارة املشروع عددا من
التوجيهات ملنع وجود احليوان داخل الدلتا ،وعدم ممارسة الزراعة العشوائية ،باالضافة اىل منع اصحاب
املشاريع من ممارسة اي نشاط زراعي اال بعد الرجوع ايل ادارة املشروع

–

.
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األردن والعراق يتفقان على إقامة منطقة صناعية مشتركة

اتفق األردن والعراق أمس األحد ،على عدد من آليات تعزيز التعاون الثنائي بينها يف خمتلف اجملاالت
االقتصادية ،وخباصة التجارية واالستثمارية والصناعية ،وتعظيم االستفادة من االتفاقيات الثنائية والفرص
املتاحة يف كال البلدين ،وفق بيان لوزارة الصناعة والتجارة األردنية.
وأكد اجلانبان خالل اجتماعات ثنائية متت يف عمان برئاسة وزير الصناعة والتجارة األردين يعرب
القضاة ،ووزير الصناعة واملعادن العراقي حممد شياع السوداين ،أمهية العمل املشترك لزيادة حجم
التجارة البينية ،ال سيما بعد إعادة فتح معرب طريبيل املغلق منذ يوليو (متوز) من العام  ،0693إضافة إىل
حتفيز القطاع اخلاص األردين والعراقي إلقامة مشاريع استثمارية مشتركة .واتفق اجلانبان على تشكيل
جلنة جتارية أردنية عراقية مشتركة لغرض متابعة تنفيذ أحكام اتفاقية التجارة احلرة املوقعة بينهما ،واليت
دخلت حيز التنفيذ يف  93مارس (آذار) عام .0695
–
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كما اتفق اجلانبان على سرعة االنتهاء من قوائم السلع األردنية اليت سيتم إعفاؤها من الرسوم اجلمركية
العراقية املفروضة على الواردات العراقية وبنسبة  56يف املائة .كما توصل اجلانبان أيضاً ،إىل اتفاق
بإنشاء منطقة صناعية أردنية عراقية مشتركة على احلدود بني البلدين ..وقال القضاة ،إن «األردن ينظر
إىل العراق ليس كسوق وإمنا كشريك استراتيجي يف مجيع اجملاالت» ،مشريا إىل أن إعادة فتح احلدود
الربية سيعطي دفعة قوية لزيادة حجم التبادل التجاري وحتفيز القطاع اخلاص يف كال البلدين إلقامة
مشاريع استثمارية مشتركة واالستفادة من الفرص املتاحة.من جانبه ،قال الوزير العراقي إن بالده
تشارك األردن احلرص بأمهية تطوير العالقات االقتصادية ،من خالل االرتقاء حبجم التبادل التجاري بعد
فتح معرب طريبيل ،وكذلك العمل على إقامة املشاريع االستثمارية املطتلفة.وأضاف أن «العالقات بني
البلدين تسري خبطى ثابتة بدليل اللقاءات املستمرة بني اجلانبني ملتابعة ما مت االتفاق عليه» ،مشرياً إىل أنه
سيتم العمل على حتفيز رجال األعمال األردنيني والعراقيني إلقامة مشاريع مشتركة ،حيث سيتم تسهيل
حركة دخول رجال األعمال األردنيني إىل بالده .وقال إن أمام العراق استحقاق اقتصادي مهم ،وهناك
حتديات ضاغطة تواجه الدولة العراقية ،بينها نسب البطالة املرتفعة والفقر والتضطم الذي طال عموم
احملافظات خاصة احملررة ،باإلضافة لوجود  5.3مليون نازح حيتاجون لكل اخلدمات احلياتية.
وأضاف أن «اخنفاض أسعار النف أثر سلبا على الوضع االقتصادي ،وانعكس على مستوى اخلدمات
وفرص العمل وتدين األجور» ،مشريا إىل القوانني اليت أقرت منذ عام 2010وتتعلق بالتعرفة اجلمركية
ومحاية املنتج واملستهلك وبدأ تنفيذها من عامني.وبني أن اللجنة اليت شكلت بأمر من جملس الوزراء
العراقي لدراسة إمكانية استثناء البضائع األردنية من التعرفة اجلمركية ستواصل عملها خالل األسبوع
احلايل لتحديد املنتجات العراقية ومثيالهتا املستوردة ،أو اليت حيتاجها العراق وال تغطي احتياجات
األسواق ،الفتا إىل أن توصيات اللجنة سترفع للمجلس الختاذ القرار املناسب حيال السلع اليت سيتم
إعفاؤها من الرسوم اجلمركية.وبني أن العراق يرغب يف إقامة شراكات استثمارية صناعية مع األردن،
من خالل إمكانية إقامة منطقة صناعية على حدود البلدين ،مؤكدا استعداد احلكومة العراقية لتقدمي كل

–

الشرق االوسطhttp://
التسهيالت للمستثمرين األردنيني الراغبني لالستثمار يف املناطق العراقية أو املشاركة بعمليات أعمار
املناطق احملررة.بدوره ،قال رئيس غرفة صناعة األردن عدنان أبو الراغب ،إن إعادة افتتاح معرب طريبيل
سيسهم بتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين ،وإعادة حجم التبادالت التجارية بينهما إىل املستوى الطبيعي
الذي كانت عليه سابقا .وأضاف أن (الظروف غري املستقرة باملنطقة أدت إىل تعطيل التبادل التجاري
بني البلدين واخنفاض حجم وقيمة الصادرات األردنية للسوق العراقية)
وحسب أبو الراغب ،بلغت الصادرات األردنية إىل العراق خالل العام املاضي  996مليون دوالر،
مقارنة مع  019مليون دوالر يف عام  ،0693باخنفاض نسبته  50.3يف املائة.
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البحرين تنفذ  5مشاريع عقارية بـ 11مليار دوالر
تنفذ البحرين  99مشروعاً عقارياً ،وتصل
االستثمارات يف  3مشاريع منها إىل 99
مليار دوالر ،يف حني ينمو القطاع العقاري
بشكل متسارع يصل إىل  9.3يف املائة،
وتستثمر احلكومة البحرينية يف ترقية البنية
التحتية والتشريعات ،من أجل جذب مزيد
من االستثمارات يف خمتلف القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري.
وقال الرئيس التنفيذي جمللس التنمية االقتصادية يف البحرين خالد الرميحي ،إن املؤشرات االقتصادية
تظهر مرونة القطاع العقاري يف البحرين ،كما تعكس الطلب املتزايد على العقار السكين ،ليس فق يف
البحرين ولكن يف مجيع أحناء املنطقة.وأضاف أن النمو القوي يف القطاع العقاري جاء نتيجة لتنفيذ
إصالحات اقتصادية وتشريعية وسياسات استشراف مستقبلية مثل منوذج الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص من قبل وزارة اإلسكان وقانون العقارات الذي صدر مؤخراً.وكشف التقرير االقتصادي
الفصلي الصادر عن جملس التنمية االقتصادية يف البحرين عن منو القطاع بنسبة  9.3يف املائة خالل
الربع األول من العام اجلاري  ،0699مشرياً إىل أن القطاع العقاري يسهم بأكثر من  9.9مليار دوالر
يف االقتصاد.ووفق البيانات األخرية اليت صدرت عن جملس التنمية االقتصادية ،وهو جهاز حكومي
يعمل على الترويج لالستثمار يف البحرين ،ارتفعت املعامالت العقارية يف البحرين بنسبة  93.0يف املائة
خالل الربع األول من العام اجلاري لتصل إىل قيمة إمجالية بلغت  996مليون دوالر ،بزيادة  2.9يف
املائة مقارنة بالفترة ذاهتا من العام السابق.كما شهد قطاع التجزئة والضيافة منواً سريعاً ،وبرز قطاع
املطاعم والفنادق كأسرع القطاعات منواً خالل الربع األول من هذا العام ،مسجالً منواً بنسبة 12.3يف
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املائة على أساس سنوي.ووفقاً لإلحصائيات الصادرة عن وزارة اإلسكان ،وصل عدد طلبات ختصيص
الوحدات السكنية حالياً إىل  33ألف وحدة ،ومن املتوقع أن ينمو مبعدل  3666وحدة سكنية يف
سنوياً ،ما سينتج عنه ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية يف البحرين .إضافة إىل ذلك ،أسهم تدفق
الزوار إىل البحرين يف السنوات األخرية يف زيادة الطلب على اخلدمات السياحية ومرافق البيع بالتجزئة،
ففي عام  0690ارتفع إمجايل عدد القادمني إىل البحرين بنسبة  0يف املائة عن عام  ،0693ليصل عدد
الزوار إىل  90.0مليون زائر.واستقبلت البحرين  3.0مليون سائح يف النصف األول من العام احلايل،
بزيادة 14يف املائة عن النصف األول من عام  ،0690وفقًا هليئة البحرين للسياحة واملعارض.
وسيشارك جملس التنمية االقتصادية ،وهو الذراع التسويقية للحكومة البحرينية جلذب االستثمارات إىل
البحرين ،بعدد من املشاريع العقارية اليت تصل قيمة االستثمارات فيها إىل  99مليار دوالر من قبل
مخسة مطورين مشاركني يف اململكة ،وهي «خليج البحرين» وهو مشروع بواجهات حبرية تقدر قيمته
بنحو 2.5مليار دوالر ،و«ديار احملرق» ،وهي مدينة متكاملة تضم مدينة التنني الصينية ،و«درة
البحرين» وهي مدينة ساحلية ،و«كانال فيو» مشروع سكين يطل على قناة مائية يف جزيرة دملونيا،
ومشروع «حبرين مارينا» يطل على واجهة حبرية يف قلب املنامة ،يف جناح البحرين يف معرض ومؤمتر
سييت سكيب جلوبال ،الذي يستضيف مشاريع عقارية متعددة االستطدامات.وإىل جانب هذه
املشاريع ،شهدت البحرين يف السنوات األخرية زيادة يف عدد مشاريع اإلسكان ،سواء االجتماعية أو
اخلاصة ،وتشهد البحرين حالياً أكثر من 17مشروعاً سكنيًا تشمل بعض املشاريع اخلاصة.
يشار إىل أن البحرين تنفذ حزمة من مشاريع البنية التحتية الكبرية متتد عرب جمموعة من القطاعات بقيمة
إمجالية تصل إىل  50مليار دوالر ،واليت ستدعم النمو يف سوق العقارات وتساعد يف زيادة منو االقتصاد
البحريين.وإضافة إىل تطوير البنية التحتية تطور البحرين أيضاً بيئة تنظيمية مساندة كإصدار التشريعات
الذكية ،ومت مؤخراً إصدار الئحة تنظيمية جديدة بالتشاور مع القطاع اخلاص لدعم النمو يف القطاع
العقاري.
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