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مبارك الفاضل :نعول على القطاع الخاص وشركات الخدمات الزراعية لدعم الصادرات
السودانية
دعا مبارك الفاضل نائب رئيس جملس الوزراء وزير االستثمار
رئيس القطاع االقتصادى دعا القطاع اخلاص الوطين لالضطالع
بدوره ىف النهوض بالقطاع االقتصادي ،مشيداً بتجربة شركات
اخلدمات الزراعية الىت تقوم بالزراعة واحلصاد وتوفري التمويل
حلل مشاكل صعوبة ايفاء االفراد العادة التمويل اضافة
للخدمات الزراعية واحلزم التقنية املختلفة الىت تقدم لصغار
املزارعني .وقال ىف ورشة الصادرات السودانية  -احلاضر واملستقبل والىت نظمها احتاد الغرف التجارية ( الغرفة
القومية للمصدرين) اليوم بفندق السالم روتانا حبضور عدد من وزراء القطاع االقتصادي ورجال االعمال واحتادات
اصحاب العمل  ،قال إن الدولة ووزراء القطاع االقتصادي ورجال االعمال واحتاد االعمال خيططون حلل املشاكل
الىت تواجه االنتاج واالنتاجية وذلك بتوفري متويل يترجم لربامج عملية واضحة  .وقال الفاضل  ،افردنا ميزانيات
لتطبيق التقانات الربعة اعوام هبدف مضاعفة االنتاج ولكن هنالك مشاكل لوجستية البد من االلتفات اليها مثل
التخزين والتمويل والتربيد ووسائل النقل املالئمة والتسويق ،كما ان االنتاج غري ثابت وسياساتنا غري ثابتة بالتايل ال
توجد اسواق دائمة  .وأضاف أن من املشاكل تصدير اخلام دون عمل قيمة مضافة مثل تصدير اكثر من مخسة
ماليني رأس ،جبانب مشكلة التمويل واالدارة واالنتاجية وزيادة تكلفة االنتاج  .وأوضح أن االنتاج الزراعي مع
االمكانيات ما زال متواضعاً والصادرات ضعيفة وتكلفة االنتاج عالية ،مؤكدا ان هنالك حاجة ماسة للتقانات
والبذور احملسنة واالحباث املرشدة للميزات التفضيلية وقال البد من زيادة االنتاجية رأسياً قبل االفقي  .وقال أننا
نركز ىف املرحلة املقبلة على القطاع اخلاص الوطين الرتباطه باالرض ومعرفته باملشاكل والقضايا ،مؤكدا امهية دعم
هذا القطاع حبل مشاكله اللوجستية من كهرباء وغريها من

القضايا.

–
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وزير الدولة باالستثمار يلتقي وفدا تايلنديا ويعلن ترحيبه بالشركات ورجال األعمال
التايلنديين
أكد وزير الدولة بوزارة االستثمار األستاذ أسامة فيصل حرص الدولة على
هتيئة بيئة االستثمار من خالل القوانني وسهولة االجراءات ،مشريا ىف هذا
الصدد اىل سياسات الدولة الرامية لتحريك املوارد االقتصادية عرب
االستثمار،وأكد خالل لقائه اليوم مبكتبه الوفد التايلندي رفيع املستوى
برئاسة "سروات بردلوك "مسؤول قسم جنوب آسيا والشرق األوسط
وأفريقية باخلارجية التايلندية  -على جهود السودان لتطوير األنشطة
االقتصادية وزيادة حركة االستثمار ،مستعرضا فرص وجماالت االستثمار بالبالد ىف جماالت الصناعة والزراعة و
املعادن واخلدمات .معلنا ترحيبه بالشركات ورجال األعمال التايلنديني.وأشار وزير االستثمار اىل اهتمام الدولة
اخلاص بالقطاع الزراعي الرتباطه بقضية األمن الغذائي ،كما تطرق اىل اهتمام الوزارة باستقطاب االستثمارات
األجنبية وتعزيز عالقات التعاون االقتصادي املشترك ،معددا مميزات االستثمار بالسودان والضمانات واحلوافز
التشجيعية الىت أقرهتا الدولة عرب القوانني والتشريعات املتعلقة باالستثمار؛ اىل جانب موقع السودان االستراتيجى.من
جهته؛ أوضح رئيس الوفد التايلنديي أهنم بصدد االطالع على فرص االستثمار ىف السودان ىف جماالت الزراعة
والصناعة ،مؤكدا رغبة الشركات ورجال األعمال التايلنديني للدخول ىف جماالت االستثمار و تطوير عالقات
التعاون االقتصادي املشترك.هذا؛ وأمن اللقاء على تبادل الزيارات و اللقاءات بني رجال األعمال ىف

–

البلدين.

وكالة السودان لإلنباءhttp://
االستثمار :منهج جديد لـ"اللجنة الوزارية السودانية التركية"

كشف وزير االستثمار ،مبارك الفاضل ،أن اللجنة الوزارية السودانية التركية املشتركة ،ستتخذ منهجاً جديدًا 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 ،مشريًا 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 اإلطارية 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 واإلنتاجية الكربى ،وأكد أن مثة تعاون مثمر يف جمال التدريب والتعليم وغريها.يشار إىل أن
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اللجنة الوزارية السودانية التركية املشتركة ،عقدت اجتماعها ملراجعة ومتابعة تنفيذ برتكول التعاون واالتفاقات
املوقعة بني البلدين خالل الفترة املاضية يف دورهتا الـ.31

–
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وزير الدولة باالستثمار:اتفاق إلقامة ملتقى استثماري سوداني  -تشيكي ببراغ
أعلن وزير الدولة باالستثمار أسامة فيصل،عن اتفاق القامة
ملتقى استثماري سوداين -تشيكي بالعاصمة براغ ،للتأكيد
على االتفاقيات الثنائية للقطاع اخلاص يف البلدين ،جبانب
رعاية خاصة للمبادرة التشيكية لالسثتمار  ،وقال يف جلسة
العمل املشتركة للقطاع اخلاص اليوم بفندق كورنثيا والىت
ضمت احتاد اصحاب العمل والوفد التشيكى الزائر  -إن
اجلانب التشيكي متحمس لالستثمار يف البالد ،مضيفا أن
الوزارة تدعم الشراكات االقتصادية يف البلدين؛ كما تدعم القطاع اخلاص الوطين لفتح املزيد من أبواب االستثمار
يف أوربا .وقال إن السودان يسعى إلدخال تكنولوجيا قطاعات اإلنتاج الغذائي والزراعي واحليواين ،جبانب جمال
انتاج الطاقة والكهرباء والتصنيع ،وأضاف إن حجم استثمارات االحتاد األوريب دون الطموح ألهنا تراجعت اىل نسبة
( )%31من حجمها السابق بقيمة ( )31مليار دوالر الفتا اىل أن الفترة األخرية شهدت تنفيذ جهود مع القطاع
اخلاص بقيادة مبادرات جديدة ،للحصول على التمويل وتعزيز الشراكة االقتصادية واعلن مدير االدارة االوربية
باخلارجية السفري خالد موسى ،عن طرح مقترح لتخصيص منطقة حرة لالستثمارالتشيكي حسب قانون املناطق
واالسواق احلرة  ،يتمتع بكل املزيا التفضيلية اليت تعطي لالستثمارات االجنبية يف البالد ،وقال ان زيارة الوفد
التشيكي  ،جاءت هبدف التشاور السياسي مع احلكومة عن االستثمار املشترك ،مبينا ان الوفد يضم كربى الشركات
الصناعية والزراعية ،مشريا اىل ان هذه اخلطوة هى بداية للعمل وتطوير العالقات االقتصادية والتجارية والسياسية بني
البلدين .من جهته اكد نائب وزير اخلارجيه التشيكي ان زيارة وفد القطاع التشيكي تؤكد الرغبه يف توسيع وتطوير
عالقات التعاون االقتصادي والتجاري وإقامة شراكات بني القطاع اخلاص بالبلدين ،مشريا اىل توافر الفرص
واإلمكانيات خللق عالقات متميزة ،الفتا اىل التطور الكبري الذي كانت قد شهدته العالقة بني البلدين يف السنوات
املاضية جمددا احلرص علي تسهيل كل ما من شانه دفع التعاون بني قطاعات األعمال
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بالبلدين.
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منتدى األعمال العربي بتركيا ..خطوة نحو تكتل اقتصادي إقليمي
جذب "منتدى األعمال العريب" اهتمام رجال
األعمال واملستثمرين العرب واألتراك إىل إمكانية
حتوله إىل منصة لبناء تكتل اقتصادي إقليمي قادر
على التعامل مع التحديات يف األسواق العاملية.وقد
متخض عن املنتدى يف أيامه الثالثة إبرام صفقات
جتارية وعقد اتفاقات تعاون وفتح عالقات
وإطالق مشاريع استثمارية مشتركة تعزز فرص
التكتل بني االقتصاديني العرب واألتراك.ويسعى املنتدى الذي انطلقت نسخته األوىل مبدينة إسطنبول الثالثاء املاضي
لتحقيق عدد من األهداف يف مقدمتها تنشيط العالقات التجارية البينية العربية ،إضافة إىل إقامة مركز مايل عماده
التعاون بني قطاعات االستثمارات العربية وبناء آليات تعاون اقتصادي طويل األمد بني الشركات العربية والتركية
لالستفادة من النجاحات اليت حققتها جتربة تركيا االقتصادية.كما يهدف املنتدى الذي ختتتم فعالياته اليوم اخلميس إىل
التعريف بفرص االستثمار والتجارة واالقتصاد يف املنطقة العربية اليت تشهد ارتفاعا متسارعا يف جاذبيتها
لالستثمارات التركية.ويتطلع "ملتقى الشركات العربية يف تركيا" ،الذي نظم امللتقى ،إىل فتح أسواق جديدة
ملنتجات اجلهات املشاركة فيه وصناعاهتا ،عرب استضافة هيئات ومؤسسات اقتصادية عربية وتركية كالغرف التجارية
والصناعية ،وجمالس رجال األعمال واحتادات املستثمرين والشركات العاملة يف القطاعات املختلفة.
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