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وزير سوداني يبدأ جولة أوروبية لعرض فرص االستثمار بالبالد

بدأ وزير الدولة بوزارة االستثمار السودانية جولة تشمل بلجيكا وأملانيا على رأس وفد يضم القطاعني
احلكومي واخلاص ،لعرض الفرص االستثمارية بالبالد اليت عانت طوال عقدين من العزلة بسبب
العقوبات األمريكية.وفرضت الواليات املتحدة منذ العام  7991عقوبات اقتصادية على السودان الذي
ينتظر اآلن رفعها بشكل هنائي يف  71أكتوبر القادم للتخلص من القيود يف جمال التجارة واالستثمار
والتحويالت البنكية.وأبلغ وزير الدولة بوزارة االستثمار أسامة فيصل ،املؤسسات احلكومية األوروبية
دعم حكومة السودان للقطاع اخلاص ورعايته وسعيها لقيادة القطاع اخلاص لإلقتصاد الوطين ،وأكد ل
جلانب األورويب رغبة السودان يف التنسيق مع املؤسسات الدولية.وأوضح الوزير لدى زيارته مدينة
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كولن األملانية تأيت يف هذا اإلطار ،وأشار إىل لقاء الوفد مع مؤسسة دي إي جي ) (DEGالتابعة
لشركة التنمية األملانية.وكشف ،طبقا لوكالة السودان لألنباء ،عن دعوة اإلدارة التنفيذية للمؤسسة
لزيارة اخلرطوم للتباحث حول دعم ومتويل القطاع اخلاص السوداين ،فضال عن تقد م عرض من اجلانب
السوداين للتعريف باإلقتصاد ،بينما قدمت املؤسسة عرضا بدورها لتوضيح جماالت عملها.+وتوجه
رئيس بعثة السودان الدبلوماسية بأملانيا السفري بدر الدين عبد اهلل من مقر السفارة يف برلني إىل مدينة
كولن حلضور فعاليات انشطة الوفد السوداىن ولقاءاته.وقال وزير الدولة باالستثمار إن القطاع اخلاص
استعرض االمكانات اليت يتمتع هبا السودان وفرص الشراكات الذكية فيه ،وذكر أن املناقشات تضمنت
التحديات اليت تواجه العالقات البنكية واملصرفية بني السودان ودول االحتاد األورويب.اىل ذلك التقى
الوزير يف بروكسل نائب وزير التجارة الدولية واالستثمار البلجيكي وحبث معه تطوير العالقات
اإلقتصادية بني البلدين.وقدم وفد القطاع اخلاص السوداين الدعوة ملؤسسة “يورو بزنس” ،اليت تضم يف
عضويتها العديد من الشركات األوروبية ،لزيارة السودان.
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شركات من كوريا الجنوبية تبدي رغبتها في االستثمار بالسودان
وقال املتحدث باسم اخلارجية ،قريب اهلل اخلضر ،إن
زيارة وزير الدولة حامد ممتاز لكوريا اجلنوبية
األسبوع املاضي اليت نظمتها "الكوريان فاونديشن"،
كانت مهمة وعقد خالهلا عدداً من اللقاءات
والفعاليات املتعلقة باجلوانب االقتصادية والسياسية
والثقافية.وأشار اخلضر إىل لقاء ممتاز بنائب وزير
اخلارجية للعالقات الثنائية والدولية ،جوجنوم شوي ،وتأكيد الطرفني على تطور العالقات عرب آلية جلنة
التشاور السياسي الراهنة ،ونادى ممتاز خالل اللقاء حبضور أكرب للشركات الكورية اليت تتمتع منتجاهتا
بوجود مقدر يف السوق السودانية ،وأبدى تطلعه إلنشاء جلنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري اخلارجية
يف البلدين يف الفترة املقبلة.ويف ذات الزيارة التقى ممتاز مبمثل عمدة سيول ،شونق بيوم كيم ،وأعلن عن
رغبة والية اخلرطوم يف االستفادة من جتربة سيول يف جمال اخلدمات األساسية املختلفة ،وأعلنت سيول
عن ترحيبها مبقترح توقيع مذكرة تفاهم مع والية اخلرطوم ،وأوضح كيم أن لديهم  99مذكرة تفاهم
موقعة مع مدن وعواصم عرب العامل ،وأكد رغبتهم يف املسامهة يف تطوير البىن التحتية وغريها من
املشروعات اليت ترغب والية اخلرطوم يف إجنازها.وطالب ممتاز خالل الزيارة بزيادة فرص التدريب
املختلفة اليت توفرها كوريا للسودان يف شىت اجملاالت ،مبا فيها زيادة فرص تدريب الكادر الدبلوماسي
السوداين ،كما أشار إىل أمهية إعادة تأهيل مركز جربة للتدريب املهين ،ملا ميكن أن يتيحه من فرص
واسعة لتدريب الكوادر السودانية.
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الصين توسع استثماراتها في تطوير تقنيات التعدين بالسودان
أعلنت الصني رغبتها يف توسيع حجم
استثماراهتا يف السودان ،وقالت إهنا تعتزم طرح
مشروعات مهمة لدعم وتطوير العملية التعدينية
يف البالد ،عرب استجالب أحدث املعامل
وتقنيات التعدين وأمهها مشروع معاجلة
استخدامات الزئبق ومشروع إجياد بدائل
لـ"السيانيد ".واستقبل وزير املعادن ،أ.د هاشم
علي سامل ،يوم اخلميس ،رئيس احتاد شركات التعدين الصينية بالسودان ،الذي أكد رغبة بالده يف
توسيع حجم استثماراهتا بالسودان.وأعلن سامل ترحيب البالد باملشاركة يف مؤمتر التعدين الدوي
بالصني ،مشيداً بالشراكة االقتصادية مع الصني وما ظلت تقدمه طوال السنوات املاضية لدعم وإجناح
املشاريع التنموية.وكان رئيس احتاد شركات التعدين الصينية قد كشف خالل اللقاء عن الترتيبات اليت
تقوم هبا اللجنة التنفيذية الصينية بالتنسيق مع السفارة السودانية ببكني ملشاركة السودان ممثالً يف وزير
املعادن ،ومدير اهليئة العامة لألحباث اجليولوجية يف مؤمتر التعدين الدوي الذي سينعقد يف  12من
سبتمرب اجلاري يف مدينة كينجي الصينية.وقال إن املؤمتر يعترب فرصة حقيقية للتعريف بإمكانات السودان
وموارده املعدنية ،كما سيمكن عدداً من شركات التعدين الصينية ذات النفوذ من طرح براجمها
لالستثمار يف السودان.وأشار املسؤول الصيين إىل إمكانية إنشاء عدد من املراكز الصناعية املهمة
للنحاس والكروم والرخام يف الواليات اليت تتوفر هبا نسب عالية من احتياطي خام تلك املعادن ،باعتبار
أن انتعاش تلك الصناعات من شأنه أن يسهم يف هنضة وتطوير مناطق وجودها.
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السعودية تكشف عن حجم استثماراتها بالسودان
قال السفريالسعودي باخلرطوم علي بن
حسن جعفر ،إن حجم االستثمارات
السعودية بالسودان بلغت ( )77مليار
دوالر ،يف وقت استقبلت حملية النهود
بوالية غرب كردفان السفري السعودى
 ،حبضور الواي ابو القاسم بركة
واالمري عبد القادر منعم منصور امري
عموم قبائل احلمر ،وقال السفري السعودي لـ(آخرحلظة) أمس التوجد إشكاليات يف اإلستثمار يف
السودان ،بل عقبات تواجه املستثمرين السعوديني تتمثل يف اإلجراءات إالدارية ،وأضاف ان الزيارة إىل
إمارة دار محر مبحلية النهود تأيت يف اطار التواصل بني الشعبني  ،الفتا النظر اي أن عدد من املستثمرين
سيقفون على إمكانية الوالية يف جماالت االستثماراملختلفة  ،من جانبه أكد واي غرب كردفان األمري
أبو القاسم بركة حرص واليته على تسهيل إجراءات املستثمرين بالوالية  ،واصفا زيارة السفري لغرب
كردفان باالجتماعية ،جبانب التعرف على ثقافة اهل املنطقة واالمكانات االقتصادية اليت تتمع هبا الوالية
 ،و قال بركة إن السفري سوف يفتح خميم العيون بالنهود ووضع حجر األساس جملمع امللك سلمان
جبامعة غرب كردفان.
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خطة كويتية الستثمار  14مليار دوالر خالل خمسة أعوام

كشف تقرير اقتصادي حصلت "العريب اجلديد" على نسخة حصرية منه ،عن تنفيذ الكويت برناجمًا
استثمارياً موسعاً بقيمة تصل إىل  27مليار دوالر خالل األعوام اخلمسة املقبلة ،يركز يف جممله على
تطوير مصايف النفط والبنية التحتية الصلبة للبالد.وأظهر التقرير الذي أعدته شركة "غلف بيزنس "
املتخصصة بقطاع األعمال الدولية ،أن الربنامج االستثماري يرتكز على  9مشروعات هي :مشروع
الوقود البيئي الذي يتضمن تطوير ودمج املصايف الرئيسية يف الكويت بقيمة تصل لـ  71مليار دوالر،
ومشروع أولفني الذي يتضمن توسيع منشأة بتروكيميائيات قائمة لدعم التصنيع الكيميائي بقيمة تصل
إىل  9مليارات دوالر ،ومشروع الزور الذي يتضمن تنفيذ مشروع لبناء مصفاة جديدة بقيمة 9
مليارات دوالر.وأشار التقرير إىل مشروعني يف قطاع البنية التحتية ،ومها مشروع سكك احلديد الوطنية
الذي يتمثل يف تشييد  9777كيلومتراً من السكك احلديدية تربط بني مدينة الكويت واملطار باحلدود
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السعودية وتصل قيمته 10مليارات دوالر ،أما املشروع الثاين فيتعلق بتوسعة مطار الكويت الدوي عن
طريق إضافة مبىن ركاب جديد وتصل قيمته بنحو  2مليارات دوالر .
وتوقع التقرير أن يرتفع النمو يف القطاع غري النفطي إىل  %2بنهاية العام اجلاري مقارنة بـ % 1.9
يف  .1172ويأيت هذا الربنامج االستثماري اجلديد بالتوازي مع رؤية الكويت  ،1119اليت حتدد
أولويات التنمية على املدى الطويل وهتدف إىل حتويل الكويت إىل مركز ماي وثقايف إقليمي .
ويؤكد التقرير على أن النمو يف القطاع غري النفطي املتوقع سيغطي تراجع القطاع النفطي نتيجة
للتخفيضات املتفق عليها يف منظمة أوبك على النمو القوي يف القطاع غري النفطي .غري أنه وحبلول عام
 ،1179سيشهد القطاعان النفطي وغري النفطي منواً قوياً وذلك مبجرد إزالة سقوف أوبك.
وبالرغم من زيادة اإلنفاق على البنية التحتية ،من املرجح أن يكون معدل النمو الكلي سلبياً يف 1171
بفعل التأثري السليب الخنفاض القطاع النفطي .فمن املتوقع أن يتراجع متوسط إنتاج الكويت من النفط
اخلام إىل  1.17مليون برميل يومياً يف  ،1171وذلك من  1..9مليون برميل يف اليوم يف عام
. 1172واعترب اخلبري املصريف ،علي املديهيم ،أن القطاع املاي واملصريف من أهم الركائز األساسية يف
رؤية الكويت  1119ملا له من دور فعال يف عملية متويل املشروعات التنموية ،وأيضاً مسامهته يف
الناتج احمللي ،باإلضافة إىل متويل األفراد والشركات الصغرية واملتوسطة وإعطاء القروض الشخصية
كالتمويل العقاري.وأضاف املديهيم خالل حديثه لـ "العريب اجلديد" أن تعزيز القاعدة الرأمسالية للبنوك
الكويتية وكفاءة رأس املال يف املصارف ضرورة لضمان النهوض بالقطاع .ويقول اخلبري االقتصادي،
حيىي كمشاد ،لـ "العريب اجلديد" أن أحد أهداف رؤية  1119هو تغيري آليات سوق العمل ،ليصبح
القطاع اخلاص هو احملرك األساسي القتصاد الكويت بكامله ،غري أن اإلصالحات يف سوق العمل
وحدها لن تكون كافية لوضع هناية لالعتماد الكبري على التوظيف يف القطاع العام.
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%29من االستثمارات األجنبية المباشرة عربياً (إماراتية)

تصدرت دولة اإلمارات ،جمموع الدول العربية يف ما يتعلق باستقطاب االستثمارات األجنبية املباشرة
خالل العام املاضي ،وذلك من خالل استحواذها على ما يعادل  % 19من إمجاي االستثمارات
األجنبية املباشرة الواردة إىل الدول العربية ،مسجلة ما قيمته  9مليارات دوالر ،حنو (( 11مليار
درهم)).كما تصدرت اإلمارات قائمة الدول العربية من حيث استقطاهبا للمشاريع االستثمارية األجنبية
اجلديدة خالل الفترة من  1111إىل  ،1172حيث استقطبت ما جمموعه  29291مشروعاً استثمارياً
أجنبيًا جديداً ،من إمجاي  719791مشروعاً خالل تلك الفترة.جاء ذلك يف الدراسة التحليلية اليت
أصدرهتا وزارة االقتصاد لرصد حركة االستثمار األجنيب املباشر جملموعة الدول العربية خالل عام
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 ،1172وذلك يف ضوء واقع حركة تدفقات وأرصدة االستثمارات التراكمية العاملية واالستثمارات
العربية املباشرة الداخلة واخلارجة إىل خمتلف دول العامل.
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