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مبارك الفاضل يؤكد ان المباحثات االقتصادية المشتركة مع جنوب السودان وضعت
اساسا راسخا لعالقات اقتصادية
مبارك الفاضل يؤكد ان املباحثات االقتصادية
املشتركة مع جنوب السودان وضعت اساسا
راسخا لعالقات اقتصادية متميزة أكد نائب
رئيس جملس الوزراء وزير االستثمار السيد
مبارك الفاضل ان املباحثات املشتركة مع وفد
الوزراء االقتصادي من دولة جنوب السودان قطعت شوطا مقدرا ووضعت اساسا راسخا لعالقات
اقتصادية متميزة بني البلدين واشار خالل خماطبته اللقاء املشترك بني وفد دولة جنوب السودان الذي
يزور البالد واحتاد اصحاب العمل حبضور عدد من الوزراء ووزراء الدولة ان املرحلة املقبلة هي مرحلة
القطاع اخلاص النفاذ وتطبيق ما مت االتفاق عليه ىف االطار االقتصادي خالل املباحثات وانزاله اىل ارض
الواقع الفتا اىل ان الفترة املقبلة سوف تشهد تفعيل عمل النقل النهري واملعابر احلدودية املتفق عليها
جتاريا وجتارة الترانزيت للوصول بالسلع واملنتجات السودانية اىل االسواق االفريقية عرب جوبا ودخول
املنتجات الطبيعية من دولة اجلنوب اىل االسواق السودانية منوها اىل الفرص الواسعة للتعاون التجاري
واالقتصادي املشترك الذي وصفه بانه الطريق حتقيق االستقرار االمين واالجتماعي ومعاجلة القضايا
االخري مشيدا جبهود اصحاب العمل لتعزيز عالقات التعاون بني البلدين  .من جهته اكد وزير املالية
بدولة جنوب السودان خالل اللقاء رغبة حكومة اجلنوب لتطوير وتعزيز عالقات التعاون االقتصادي
والتجاري مع السودان مبينا االستعداد لتنفيذ ما مت االتفاق عليه ىف اجملال االقتصادي والتجاري خالل
املباحثات باخلرطوم الستغالل املوارد واالمكانيات اليت يتمتع هبا البلدان ملصلحة الشعبني كما اشار اىل
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كامل االستعداد ملعاجلة وتذليل كافة املعوقات واملشاكل اليت تعوق انسياب حركة التجارة بني البلدين
وتعترض االستثمار بدولة اجلنوب .الدكتور عباس علي السيد االمني العام الحتاد الغرف الصناعية اكد
حرص القطاع اخلاص الوطين علي تعزيز وتطوير عالقات التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدين
باالستفادة من دعم ورغبة القيادة السياسية ىف خلق عالقات ثنائية متميزة ومن االمكانيات واملوارد اليت
تتمتع هبا البلدان الفتا اىل امهية انفاذ االتفاقيات اليت مت التوقيع عليها ىف االطار االقتصادي واالجتماعي
وقال ان زيارة وفد دولة جنوب السودان ميثل دفعة جديدة لتحقيق تطلعات الشعبني مبينا ان القطاع
اخلاص بالبلدين يقع عليه عبء انفاذ تلك االتفاقيات وصوال اىل شراكات استثمارية داعيا اىل امهية
معاجلة املعوقات اليت تعترض انسياب السلع والبضائع مشريا اىل ضرورة مشاركة اصحاب العمل يف
اللجان االقتصادية الفنية املختلفة منوها اىل امهية تعيئة البنيات التحتية من الطرق النقل النهري والسكك
احلديدية والقنوات املصرفية  .وكشق الدكتور يسن محيدة ابراهيم االمني العام الحتاد الغرف التجارية
استعداد القطاع اخلاص النفاذ اتفاق سابق باقامة يوم التصنيع السوداين بدولة جنوب السودان خالل
االيام املقبلة يتضمن عرض سلع ومنتجات سودانية مبا قيمتة  022مليون دوالر وقال اهنم سوف
يشرعون ىف الترتيبات الالزمة لتنقيذ االتفاق مبينا ان العمل جيري لتجهيز مواعني لتسهيل عمليات
الترحيل عرب النقل النهري مبينا امهية تسهيل االجراءات املصرفية والوصول اىل صيغة مشتركة للتعاون
املايل واملصريف لالنشطة التجارية الستالم البضائع وتكملة اجراءات املستندات اخلاصة وفتح االعتمادات
من داخل ميناء كوسيت معلنا عن منح كلية البيان احدي مؤسسات القطاع اخلاص التعليمية لعدد
( )02منح دراسية للطالب بدولة اجلنوب للدراسة بالكلية ىف جماالت خمتلفة .
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في ختام المباحثات االقتصادية بين السودان ودولة الجنوب :توقيع اتفاق لزيادة
إنتاج النفط وفتح المعابر
يف ختام املباحثات االقتصادية بني السودان ودولة
اجلنوب :توقيع اتفاق لزيادة إنتاج النفط وفتح
املعابر اختتمت املباحثات االقتصادية بني السودان
ودولة جنوب السودان بتوقيع اتفاقيتني بني وزاريت
النفط والتجارة يف البلدين باضإضافة إىل تفعيل
االتفاقيات السابقة اليت وقعت بني البلدين يف العام
 .0200وأكد السيد مبارك الفاضل نائب رئيس جملس الوزراء وزير االستثمار ورئيس اجلانب
السوداين يف املؤمتر الصحفي الذي عقد مبجلس الوزراء أن االتفاق نص على العمل املشترك لزيادة إنتاج
النفط يف حقول الوحدة واحلقول الوسطى فيما نصت االتفاقية اليت وقعت بني وزاريت التجارة يف
البلدين على تداول  45سلعة يف إطار التجارة بني احلدود والترانزيت لدولة جنوب السودان عرب ميناء
بورتسودان وللسودان عرب دول شرق إفريقيا مشريا إىل تفعيل ثالثة معابر أمهها معرب هنر النيل الذي
حيتاج إىل تأهيل العبارات بدولة جنوب السودان مبينا عقد طريف االتفاق الجتماعات مشتركة مع
األجهزة اجلمركية واألمنية لتفعيل املعابر باضإضافة إىل استخدام فرع البنك املركزي بكوسيت
لإلجراءلت املالية املتعلقة بتجارة احلدود .من جهته توقع السيد توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب
السودان رئيس الوفد املزيد من البشريات لشعيب البلدين عقب التوقيع الذي مت يف جمال النقط والتجارة
مشريا إىل أن ما مت التوصل له من اتفاقيات هو تفعيل للتعاون املوجود بني البلدين متعهدا بإزالة كافة
املعوقات اليت قد تعترض بقية االتفاقيات مؤكدا على وحدة وتعاون البلدين يف كافة اجملاالت.

–

http:// minv.gov.sd
بدء المباحثات االقتصادية المشتركة بين السودان ودولة جنوب السودان

بدأت مبجلس الوزراء املباحثات املشتركة بني السودان ودولة جنوب السودان هبدف تطوير وترقية
العالقات االقتصادية بني البلدين يف جماالت البترول والتجارة وأوضح السيد مبارك الفاضل نائب رئيس
جملس الوزراء رئيس القطاع االقتصادى و وزير االستثمار رئيس اجلانب السوداين يف تصريح صحفي -
أن االجتماعات ستتواصل بني وزارات النفط والتجارة واملالية يف البلدين لبحث تفاصيل االتفاقيات
الىت سيتم التوقيع عليها يف اجللسة اخلتامية مساء اليوم من جانبه أكد مستشار رئيس حكومة جنوب
السودان رئيس الوفد؛ توت قلواك مالني استعداد حكومة جنوب السودان للتوصل التفاق يف كافة
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القضايا املعلقة يف اجملال االقتصادي ملصلحة شعيب البلدين.هذا وقد أكد أعضاء الوفدين على أن يكون
توقيع االتفاق االقتصادي بني البلدين بداية ملعاجلة كافة القضايا املعلقة يف اجلوانب األمنية والسياسية
وغريها.
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وفد رفيع المستوى من دولة جنوب السودان يصل البالد الجراء مباحثات الزالة
المعوقات اإلقتصادية بين البلدين

إستقبل نائب رئيس جملس الوزراء القومى ورئيس القطاع االقتصادى وزير االستثمار السيد مبارك
الفاضل املهدى اليوم مبطار اخلرطوم وفد رفيع املستوي من دولة جنوب السودان برئاسة مستشار رئيس
دولة اجلنوب توت قلوك و وزير املالية استيفن ديو ماو و وزير البترول ازياك لوال قلواك و وزير
التجارة موسس حسن حبضور وزير التجارة السيد حامت السر و قال نائب رئيس جملس الوزراء وزير
االستثمار ىف تصرحيات صحفية ان زيارة وفد دولة جنوب السودان اتت بعد مشاورات بني اجلانبني
حول كيفية تطوير ودفع العالقات االقتصادية والتجارية بني البلدين خاصة ىف جماىل البترول والتجارة و
توجت هبذه الزيارة بوفد رفيع املستوى الجراء حمادثات مع وزراء القطاع االقتصادى كما كشف
نائب رئيس جملس الوزراء وزير االستثمار عن لقاءات متت قبل اسبوعني على مستوى الفنيني
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بني وزارتى البترول ىف البلدين وتوصلوا خالهلا لتفامهات حول كيفية التعاون ىف هذا اجملال معربا عن
امله ىف ان تسهم هذه الزيارة ىف التوصل التفاق اطارى على مستوى الوزراء للتعاون املشترك ىف جمال
البترول والتجارة واالقتصاد وقال حنن ىف حكومة الوفاق الوطىن نتجه اىل تطبيق مقرارات احلوار الوطىن
وتوجيهات رئيس اجلهورية والنائب االول لرئيس اجلمهورية ورئيس جملس الوزراء القومى بشأن دفع
العالقات بني البلدين وقال ان هناك قضايا كثرية عالقة ولكن ال يضري ان منضى ىف اجملال االقتصادى و
نتعاون ىف حل بقية القضايا االخرى معلنا عن ترحيب السودان بزيارة وفد دولة جنوب السودان من
جهته قال مستشار رئيس دولة جنوب السودان توت قلوك هذه الزيارة تأتى هبدف ازالة كافة القضايا
الىت تعترض التعاون االقتصادى و التجارى بني البلدين بتوجيهات واضحة من رئيس دولة اجلنوب
مؤكدا ان الوفد سيعمل مع اجلانب السوداىن حلل تلك املعوقات مبا ميكن من تطوير امكانات البلدين
االقتصادية

.
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النرويج تؤكد دعمها لرفع العقوبات االقتصادية األمريكية عن السودان

جددت النرويج دعمها املتواصل لرفع العقوبات االقتصادية األمريكية عن السودان .جاء ذلك لدى لقاء
نائب رئيس جملس الوزراء القومى رئيس القطاع االقتصادي ووزير االستثمار مبارك الفاضل املهدي
مبكتبه اليوم سعادة سفري مملكة النرويج بارك هوبالن حيث ناقش اللقاء العالقات االقتصادية والسياسية
بني البلدين وسبل تعزيزها .وأوضح سفري النرويج الدور الذي تلعبه بالده ىف دعم خطة وزارة النفط
والغاز بالسودان ىف تطوير صناعة النفط كما تطرق اللقاء ملشاركة السودان ىف أعمال ملتقى القمة
النروجيية األفريقية حول االسثمار ىف افريقيا :كيف وملاذا؟ والذي تستضيفه العاصمة النروجيية اوسلو ىف
السادس والعشرين من اكتوبر املقبل بوفد يقوده نائب رئيس جملس الوزراء ووزير االستثمار؛ ومتحدثا

–

http:// minv.gov.sd
رئيسيا يف أعمال امللتقى .ومن املتوقع أن يناقش امللتقى قضايا االستثمار ىف الطاقة والتكنلوجيا والتمويل
 .وأكد سفري النرويج موقف بالده الداعم لرفع العقوبات االقتصادية عن السودان كاشفا عن أن
املبعوث النروجيي لدى السودان يزور اآلن الواليات املتحدة ضإجراء مباحثات مع املسؤولني ىف اضإدارة
األمريكية حلثهم على رفع العقوبات عن السودان ىف الثاىن عشر من اكتوبر املقبل حىت يتسىن للسودان
أن يلعب دوره ىف االستقرار السياسي واالقتصادي باملنطقة واضإقليم وأن ينعم الشعب السوداين
باالستقرار والنماء االقتصادي .
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بنوك أوربية تبدي رغبتها في التعامل مع المصارف السودانية

وقعت وزارة االستثمار اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع شركات أوربية لزيادة استثماراهتا يف السودان يف
وقت أبدت فيه بنوك أوربية رغبتها يف التعامل املصريف خاصة يف جمال التحويالت املالية عرب القنوات
الرمسية.وأوضح وزير الدولة باالستثمار أسامة فيصل أن وزارته اتفقت مع الشركات األوربية ورجال
األعمال على وضع خارطة طريق جلذب استثمارات جديدة للبالد.
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جلسة عمل مشتركة بين وفد رجال األعمال التشيك ورصفائهم السودانيين غدا
االثنين
ينظم االحتاد العام الصحاب العمل السوداين ن صباح غد
االثنني بفندق كورينثيا جلسة العمل املشتركة بني وفد
رجال االعمال وممثلي الشركات من دولة التشيك الذي
يزور اخلرطوم ورصفائهم من رجال االعمال وممثلي
الشركات السودانية ىف قطاعات خمتلفة.
وأكد االستاذ عبد السالم حممد اخلري القاضي املدير العام لالحتاد ىف تصريح لـ (سونا) اكتمال
الترتيبات النعقاد اجللسة حبضور ومشاركة نائب وزير خارجية دولة التشيك ووزير االستثمار اللذين
سيخاطبان اعمال اجللسة االفتتاحية اىل جانب خماطبة رئيس احتاد اصحاب العمل باالضافة اىل مشاركة
كافة اجلهات ذات الصلة.
وقال القاضي ان اجللسة ستركز علي حبث ومناقشة آليات تعزيز عالقات التعاون املشترك ىف جماالت
الصادر والوارد واقامة شراكات ىف جماالت يتمتع فيها البلدان مبيزات تفضيلية الفتا اىل ان اجللسة
ستشهد كذلك تقدمي عرض حول فرص وجماالت االستثمار املتاحة بالسودان واستعراض بيئة ومناخ
االستثمار واحلوافز وامليزات التشجيعية اليت مينحها قانون االستثمار للمشروعات االستثمارية اىل جانب
انعقاد اللقاءات الثنائية املباشرة بني رجال االعمال وممثلي الشركات من الوفد التشيكي ورصفائهم
السودانيني
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االستثمار :منهج جديد لـ"اللجنة الوزارية السودانية التركية "
كشف وزير االستثمار مبارك الفاضل أن اللجنة
الوزارية السودانية التركية املشتركة ستتخذ منهجاً
جديداً حتدد من خالله املشروعات اليت حتتاجها
البالد يف جماالت الزراعة والصناعة والتربية والتعليم
والثقافة واالستثمار وغريها .وقال الفاضل
لـ"الشروق" يف تصرحيات عقب اجتماع اللجنة
األحد إن اللجنة الفنية راجعت مستوى تنفيذ االتفاقات املوقعة بني البلدين مشرياً إىل أن اللجنة
الوزارية استعرضت تقارير الوزارات يف جماالهتا املختلفة.ولفت إىل ضرورة حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل
اخلربات التركية توطئة لإلسهام فيها خاصة االستثمار الزراعي والصناعي.وأشار إىل االتفاقات
اضإطارية اليت مت توقيعها بني البلدين خالل الفترة املاضية واملتمثلة يف اجلمارك ومحاية االستثمار إضافة
إىل التعاون املصريف.وأقر الفاضل أنه حىت اآلن مل حتدث أية تطورات يف جمال املشروعات االقتصادية
واضإنتاجية الكربى وأكد أن مثة تعاون مثمر يف جمال التدريب والتعليم وغريها.يشار إىل أن اللجنة
الوزارية السودانية التركية املشتركة عقدت اجتماعها ملراجعة ومتابعة تنفيذ برتكول التعاون واالتفاقات
املوقعة بني البلدين خالل الفترة املاضية يف دورهتا الـ.01
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