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تعتــزم الســودان عــرض 100 مشــروع تنمــوي 
اإلعمــار  مؤتمــر  خــال  المســتثمرين  علــى 
العربــي الــذي تســتضيفه العاصمة الســعودية 
الريــاض بدايــة العــام الحالــي، بمشــاركة دولية 

وعربيــة واســعة.
وســتصل تكلفــة تلــك المشــروعات إلــى نحــو 
10 مليــارات دوالر، وتأمــل البــاد فــي أن تنجــح 
فــي جــذب تلــك األمــوال بعــد أن صــار منــاخ 
االســتثمار أكثــر تيســيراً عقــب رفــع العقوبــات 

ــة. األميركي
 20 وتحمــل  بتمويــل  الخرطــوم  وتعهــدت 
ــرص  ــاريع والف ــة المش ــن تكلف ــة م ــي المائ ف
االســتثمارية التــي ســتقدم خــال المؤتمــر.
وتتــوزع المشــروعات التــي يعرضهــا الســودان 
بيــن كل واليــات الباد، وفــق أولويــات البرنامج 
ــوار  ــر الح ــات مؤتم ــة، وتوصي ــي للدول الخماس

الوطنــي، وبرنامــج إصــاح الدولــة.
ــادرة  ــًا مب ــير، أيض ــر البش ــس عم ــرح الرئي ويط
تعــزز  مشــروعًا   225 مــن  لحزمــة  للترويــج 
ــة  ــروعات زراعي ــمل مش ــي، وتش ــن الغذائ األم

وحيوانيــة.
ــوزارة  ــادي ب ــط االقتص ــل التخطي ــح وكي وأوض
ــة  ــات صحفي ــي تصريح ــودانية، ف ــة الس المالي
ــاريع  ــد مش ــين أح ــي تدش ــاركته ف ــب مش عق
عــن  عبــارة  وهــو   ، الغذائــي  األمــن  مبــادرة 
ــروة  ــات الث ــة لصناع ــة متكامل ــة صناعي مدين
بمــا  ملتزمــة  الماليــة  وزارة  أن  الحيوانيــة، 

يليهــا فــي تنفيــذ المبــادرة.
مدينــة  إنشــاء  المشــروع  ويتضمــن 

للصناعــات الحيوانيــة والصناعــات المصاحبــة 
واألعــاف،  واألصــواف  الجلــود  تصنيــع  مثــل 
الواليــات  مــع  بالتنســيق  تنفيــذه  ويتــم 
للتنميــة  العربيــة  والمنظمــة  الصلــة  ذات 

الزراعيــة.
وســط  فــي  األبيــض  النيــل  واليــة  وفــي 
مشــروع  علــى  التوقيــع  تــم  الســودان 
ألــف طــن.   20 الســمكي بطاقــة  لاســتزراع 
ــمكية  ــة والس ــروة الحيواني ــت وزارة الث ووقع
قناطيــر  وشــركة  بالواليــة  والمراعــي 
شــراكة  عقــد  علــى  المحــدودة  لاســتثمار 
ــمكي. ــتزراع الس ــال االس ــي مج ــتثمار ف لاس
ويعــد المشــروع الــذي ينطلــق بدايــة العــام 
فــي  األســماك  مشــاريع  أهــم  مــن  الحالــي، 
مــن  طــن  آالف   9 إلنتــاج  ويهــدف  البــاد، 
األســماك فــي عامــه األول، ليرتفــع تدريجيــًا 

إلــى 20 ألــف طــن فــي العــام الثانــي.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة قناطيــر 
دافعهــم  إن  المحــدودة  لاســتثمار 
يجــيء  األســماك  مجــال  فــي  لاســتثمار 
الجمهوريــة  رئاســة  لبرنامــج  اســتجابة 

العربــي. الغذائــي  األمــن  بتوفيــر 
ــة  ووقــع الســودان ومنظمــة الزراعــة واألغذي
)فــاو( فــي مايــو )أيــار( الماضــي علــى وثيقــة 
لألعــوام  القطــري  للبرنامــج  اســتراتيجية 
تضمــن   ،)2020  -  2017( المقبلــة  الخمســة 
لألمــم  التابعــة  المنظمــة  مــن  دعمــًا 
العربــي  الغذائــي  األمــن  لمشــاريع  المتحــدة 

الخرطــوم. تتبناهــا  التــي 

١٠٠ مشروع إلعمار السودان بتكلفة ١٠ مليارات دوالر

عشرون عامًا من الحصار
االقتصادي أو أكثر !!

ــام  ــودان ع ــي الس ــر ف ــة التغيي ــدت هوي ــذ أن تب من
القبضــة  مــن  وحيــدأ  الســودان  وخــرج  1989م. 
علــى  إنهالــت  الوقــت  ذلــك  فــي  األمريكيــة 
منــذ  األحاديــة  األمريكيــة  العقوبــات  الســودان 
أوثقــت  حيــث  1997م  عــام  وإلــى  1993م  عــام 
تنفيذيــة  بأوامــر  الســودان  علــى  الخنــاق  دائــرة 
ــذاك،  ــون وقت ــل كلينت ــي بي ــس االمريك ــن الرئي م
وأخــرى بقــرارات تشــريعية مــن الكونجــرس، علــى 
إثــر " لوبيــات" ضاغطــة و فعالــة فــي آن واحــد . 

وجــدت ثــورة اإلنقــاذ الوطنــي منــذ تفجرهــا واال االن 
فــي ظــل الحصــار االقتصــادي األمريكــي الــذي أغلق 
كل المنافــذ ولــوال اإلدارة السياســية القويــة، لمــا 
إســتطاع الســودان إســتخراج النفــط ، والصمــود 
فــي وجــه التمــرد الداخلــي المفتــوح علــى ثــاث 
ــى  ــة عل ــذه االدراة السياس ــت ه ــم واصل ــات ث جه
مــن  أكثــر  اســتمرت  التــي  الجنــوب  حــرب  انهــا 
نصــف قــرن مــن الزمــان، رغــم الوعــود الّبراقــة 
شــيئًا  تعــط  لــم  التــي  المتحــدة  الواليــات  مــن 
 70 نســبته  مــا  وخــروج  الجنــوب  إنفصــال  بعــد 
بالمائــة مــن النفــط المســتخرج بشــق االنفــس 

، والدمــوع ، والدمــاء. 
علــى  االمريكــي  االقتصــادي  الحصــار  وازداد 
ــة  ــة العالمي ــن المنظوم ــه م ــودان ليخرج الس
 ... العالمــي  المصرفــي  والتعامــل  للتمويــل 
أمريــكا  الحــوار مــع  الحكومــة علــى  وصبــرت 
بيــن  المثــارة  المســائل  كل  علــى  لتــرد 
ــدون  ــة ب الطرفيــن بحكمــة وموضوعيــة ودراي

الوطنــي.  الكبريــاء  مــن  نقــص  أو  إمــاء 
بعــض  أمريــكا  رفعــت  قليلــة  أشــهر  وقبــل 
مــن  لعقديــن  اســتمرت  ان  بعــد  العقوبــات 
ــة  ــات حيوي ــا قطاع ــى اثره ــرت عل ــان ، تدم الزم
فــي النقــل ، والصحــة ،والطيــران ، والتكنولوجيــا ، 
التــي كانــت تحتــاج للمــواد الخــام ، واالســبيرات، 
والغيــارات ، والتقنيــة الحديثــة، لكــن رغــم ذلــك 
بصعوبــة  والنمــاء  االنتــاج  مســيرة  مضــت 

ــودان .  ــي الس ــة ف بالغ
االن وبعــد رفــع الحظــر االقتصــادي االمريكــي 
ــتثمارية  ــة اس ــى هجم ــع ال ــودان يتطل ــن الس ع
الن  واالصدقــاء  االشــقاء  قبــل  مــن  شرســة 
االن  حتــى  عــذراء  الضخمــة  الســودان  مــوارد 
والعربــي   ، الخــاص  المحلــي  المــال  وتنتظــر 
الهائلــة  الغربيــة  والتكنولوجيــا  الضخــم 
والمتطــورة ، لاســتثمار فــي الثــروة الزراعيــة 
والحيوانيــة والتعدينيــة المتعــددة ، حتــى للذيــن 
مارســوا علينــا الحصــار، الــذي رفــع جزئيــًا ، البــاد 
الســودان  إنســان  لصالــح  أبوابهــا  مشــرعة 

الفقيــر ) الثــري( بعزتــه ومــوارد بــاده . 
أن  أدركــت  المتحــدة  الواليــات  كانــت  إذا 
ــلطت  ــذي س ــاب ال ــه باإلره ــة ل ــودان ال عاق الس
ــة  ــدورة المالي ــن ال ــا م ــة لتخرجن ــا الخاص قوانينه
العالميــة ، نتطلــع بثقــة أن نخــرج مــن دائــرة الــدول 
القاصــي  حيــث  وبهتانــًا  زوراً  لارهــاب  الراعيــة 
والدانــي يعلــم أن الســودان بــريء تمامــًا مــن هــذه 

 . التهمــة 
كل  فــي   لإلســتثمار  متــاح  الســودان  اآلن 
القطاعــات بعــد إعــداد الُعــدة للقوانيــن المحفــزة 

وآمــن. جــاذب  الســتثمار  الميّســرة 
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أخبار

خلــو  الماليــة  وزارة  أكــدت 
ــل  ــام المقب ــة الع ــروع موازن مش
مــن ضرائــب جديــدة، واســتمرار 
واألدويــة  الجازوليــن  دعــم 
والعــاج  للحيــاة  المنقــذة 
ودعــم  بالحــوادث،  المجانــي 
كهربــاء القطــاع الســكني حتــى 
ميقــا   1400 اســتهاك  نســبة 
واط فمــا دون، كمــا تســتهدف 
الموازنــة مليــون أســرة بالتأميــن 

. لصحــي ا
اإليــرادات  زيــادة  إلــى  وأشــارت، 
الضريبيــة  المظلــة  بتوســيع 
جــدد.  لمكلفيــن  للوصــول 
أعبــاء  لتخفيــف  تدابيــر  وأعلنــت 
المعيشــة بتنشــيط الجمعيــات 
التعاونيــة ودعــم مشــروع قــوت 
العامليــن ومعالجــة المعوقــات 

تعترضــه. التــي 
دت علــى التزامهــا بســداد  وشــدَّ
متأخــرات الواليــات كافــة خــال 
العــام المقبــل، ومعالجــة عــاوة 
المعلميــن  عمــل  طبيعــة 
بالتنســيق مــع الواليــات. وأعلنــت 
الجــاري  الدعــم  زيــادة  عــن 
وأكــدت   .%50 بنســبة  للواليــات 
التزامهــا باإلشــراف مــع مفوضيــة 
للتأكــد  اإليــرادات،  تخصيــص 
مرتبــات  الواليــات  اســتام  مــن 
العامليــن، لمــدة خمســة أشــهر 
علــى األقــل، مــع التــزام المركــز 
بتحويــل الدعــم الجــاري للواليــات 

.%100 بنســبة 
انحيــاز  الماليــة  وزيــر  وأكــد 
لقضايــا  الموازنــة  مشــروع 
ــم،  ــة همومه ــن ومعالج العاملي
متأخــرات  بمعالجــة  متعهــداً 
علــى  والتشــديد  المعلميــن 
الواليــات بعــدم تحويــل الصــرف 
الجــاري لغيــر أغــراض المرتبــات.
قــوت  وتجويــد  بدعــم  ــد  وتعهَّ
الجمعيــات  ودعــم  العامليــن 
عاقاتهــا  وتفعيــل  التعاونيــة 
الســلع  لتوفيــر  بالمنتجيــن 
للعامليــن بمواقعهــم بأســعار 

. لــة معقو
السياســات  تكامــل  وأعلــن 
فــي  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
الشــرائح  لمناصــرة  الموازنــة 
مســتحقي  ورفــع  الضعيفــة 
ألــف   700 مــن  المباشــر  الدعــم 
إلــى 800 ألــف أســرة، وزيــادة فئــة 
ــى 250  ــن 200 إل ــهري م ــم الش الدع

. جنيهــًا

ال ضرائب جديدة في مشروع 
موازنة العام المقبل

المركــز  الســودان  يحتــل 
فــي  الذهــب  إنتــاج  فــي  الثانــي 
تصنيــف  بحســب  إفريقيــا 
تقريــر  وقــدر  الدولــي،  البنــك 
العــام  الدولــي  البنــك  أصــدره 
الماضــي أن إنتــاج الســودان مــن 
بلــغ   2016 العــام  فــي  الذهــب 
وزيــر  أعلــن  فيمــا  طنــًا،   )82(
المعــادن خــال تقديمــه بيــان 
الوطنــي  بالمجلــس  الــوزارة 
ــب  ــن الذه ــًا م ــاج 50 طن ــن إنت ع
ــة  ــهر الماضي ــتة أش ــال الس خ
عــام  بنهايــة  اإلنتــاج  ليــصل 
فيمــا  طــن،  ألــف   100 إلــى   2017
تقــول تقديــرات أخــرى أن اإلنتــاج 

الذهــب. مــن  طــن  ألــف   120
بريســتون  هيئــة  وحســب 
وودز حقــق الســودان المرتبــة 
أفريقيــا  جنــوب  بعــد  الثانيــة 
مالــي  إنتــاج  انخفــاض  وبعــد 
األزمــة  بســبب  الذهــب  مــن 
التــي عاشــتها فــي العــام 2012م 
ممــا تســبب بخســائر كبيــرة 
ــاك  ــب هن ــاج الذه ــركات إنت لش
ــي  ــًا ف ــودان متقدم ــل الس ، وظ
إنتــاج الذهــب منذ العــام 2012م.
إنتــاج  معــدالت  أن  الثابــت 
تصاعــد  فــي  بالبــاد  الذهــب 
الســنوات  خــال  مســتمر 
المنصرمــة، لكــن الســؤال عــن 
تلــك  مــن  االســتفادة  مــدى 
ــراف  ــد اعت ــة بع ــات خاص الكمي
الــوزارة صراحــة بتنامــي ظاهــرة 

الذهــب. تهريــب 
ــاء  ــادن أن إنش ــرى وزارة المع وت
ســيقضي  الذهــب  بورصــة 
نشــاط  علــى  كبيــر  بشــكل 
التهريــب، وتقــول إن المنتجيــن 

بيــع  أمامهــم  ســيكون 
بــذات  البورصــة  فــي  الذهــب 
المعروفــة، وهــو مــا  األســعار 
التعامــل  علــى  يشــجعهم 
تصــوب  فيمــا  البورصــة،  مــع 
اتجــاه  فــي  كثيــرة  انتقــادات 
سياســات البنــك المركــزي فــي 

الذهــب. شــراء 
تهريــب  عمليــات  وتكــررت 
األخيــرة  اآلونــة  فــي  الذهــب 
مــن  بالرغــم  الفتــة،  بصــورة 
األمنيــة  الســلطات  فــرض 
التهريــب،  رقابــة كبيــرة علــى 
يؤثــر  التهريــب  أن  شــك  وال 
اإليــرادات  علــى  كبيــر  بشــكل 
العامــة للدولــة وحرمــان خزينة 
الدولــة مــن الرســوم والعائدات 
الجمركيــة، فــي ظــل تأكيــدات 
وزارة المعــادن بتحقيــق إيــرادات 
مليــار   ”1.4“ عائــدات  الذهــب 
اإلنتــاج  مجمــل  مــن  دوالر، 
ــا  ــب، مم ــن ذه ــغ “93.4” ط البال
ــع  ــر جمي ــف وتضاف ــم تكات يحت
التهريــب  لمحاربــة  الجهــود 
بمــا يســهم تحقيــق االســتقرار 
أن  لجهــة  للبــاد  االقتصــادي 
ســيؤثر  الدولــة  خزينــة  إفقــار 
علــى تبنــي المشــاريع التنمويــة 
وســبق  واإلنتاجيــة،  الخدميــة 
الســودان  بنــك  رفــض  أن 
سياســاته  فــي  المركــزي 
القطــاع  دخــول  الســابقة 
وتصديــر  شــراء  فــي  الخــاص 
أن  الخــارج بحجــة  إلــى  الذهــب 
ــق  ــد ال يح ــر كالنق ــب يعتب الذه
ألي شــركة الدخــول فــي شــرائه 
أن  إال  الخــارج،  إلــى  وتصديــره 
وازداد  تثمــر  لــم  سياســاته 

الذهــب  تهريــب  خالهــا  مــن 
إلــى الخــارج بقيمــة أكثــر مــن 3 
مليــارات دوالر فــي الوقــت الــذي 
المركــزي  البنــك  فيــه  صــدر 
ذهبــًا بقيمــة مليــار دوالر فقــط 

التهريــب. لتنامــي  نتيجــة 
ــرة  ــال الفت ــودان خ ــج الس  وأنت
طنــًا   90 مــن  أكثــر  الســابقة 
الســودان  بنــك  أن  إال  ذهبــًا، 
اشــترى وصــدر حوالــي 30 طنــًا 
ــاط  ــاد نش ــي ازدي ــا يعن ــط، م فق
األخيــرة  اآلونــة  فــي  تهريبــه 
نتيجــة لسياســاته التــي منعــت 
الشــراء  الخــاص مــن  القطــاع 

والتصديــر.
األبحــاث  هيئــة  مديــر  وقــال 
المعــادن  بــوزارة  الجيولوجيــة 
إنتــاج  مــن  البــاد  اســتفادة  أن 
الذهــب مــا تــزال دون المأمــول، 
الحقيقــي  البــاد  إنتــاج  وإن 
 ”250“ بـــ  يقــدر  الذهــب  مــن 
طنــًا، لكــن مــا يتــم تحصيلــه 
طنــًا،   ”50“ يتجــاوز  ال  فعليــًا 
السياســات  بتغييــر  وطالــب 
عمــل  أنمــاط  واســتحداث 
وتطويــر  للتعديــن  جديــدة 
المعامــل والمختبــرات وإعــادة 
صياغــة القوانيــن والتشــريعات 
والمســح  التخريــط  وتوفيــر 
واالهتمــام  الجيولوجــي 
العاملــة،  الكــوادر  بتأهيــل 
ودعــا لوضــع سياســات جديــدة 
المنظــم  التعديــن  لقطــاع 
ونــوه لعــدم اســتغال المــوارد 
المعدنيــة فــي الفتــرة الســابقة 
مــن  وشــكا  مثلــى،  بصــورة 
التهريــب الــذي تســتفيد منــه 

الجــوار. دول 



والغــاز  النفــط  وزيــر  بشــّر   
ــي  ــة ف ــواهد نفطي ــود ش بوج
البــاد،  واليــات  مــن  عــدد 
وصفهــا بالمطمئنــة، داعيــًا 
األجنبيــة   الشــركات  خاصــة 
فــي  لاســتثمار  الولــوج  إلــى 

والغــاز. النفــط  قطــاع 
ــي  ــاركته ف ــال مش ــد خ وعق
للبتــرول  أبوظبــي  مؤتمــر 
لقــاءات  للســودان.  ممثــًا 
النفــط  شــركات  كبــرى  مــع 
التقــى  حيــث  العالميــة، 
 )HAJBNYBI( شــركة  بوفــد 
ســبل  وبحــث  األميركيــة، 
النفــط  مجــال  فــي  التعــاون 
الغيــار  وقطــع  والغــاز 
للصناعــة  والمعــدات 
التقــى  كمــا  النفطيــة، 

روســية. شــركات 
الشــركات  جهــود  وامتــدح 
التعــاون  فــي  الصينيــة 
النفطــي واســتخراج البتــرول 
ُموضحــًا  الســودان،  فــي 
ــي  ــة ف ــة النفطي ــع الصناع واق
الســودان، حيــث يقــدر اإلنتــاج 
ــي  ــل ف ــف برمي ــي 88 أل اليوم

تكثيــف  إلــى  منوهــًا  اليــوم، 
زيــادة  لجهــود  الــوزارة 

النفطــي. االحتياطــي 
الســودان  إن  الوزيــر  وقــال 
فــي  قويــة  بنيــة  يمتلــك 
النفطيــة،  المنشــآت  مجــال 
طموحــة  خطــط  إلــى  الفتــًا 
النفطــي.  اإلنتــاج  لزيــاده 
إلــى  نهــدف  “إننــا  وأضــاف 
ــاده  ــن زي ــن م ــراكات تمك ش
داعيــًا  النفطــي”،  اإلنتــاح 
اســتثمار  إلــى  الشــركات 

المتاحــة. الفــرص 
والغــاز  النفــط  وزارة  وأعــدت 
بمــا  2018م  للعــام  خطتهــا 
االمثــل  االســتغال  يضمــن 
العائــد  وتعظيــم  للمــوارد 

. منهــا 
بــوزارة  الدولــة  وزيــر  وقــال 
خطــة  ان  والغــاز  النفــط 
هــي  م   2018 للعــام  الــوزارة 
ثانــي خطــة ســنوية فــى اطــار 
الخطــة االســتراتيجية الثالثــة 
)2017-2020(كمــا انهــا الخطــة 
اعدادهــا  يجــرى  التــى  االولــى 
بعــد رفــع العقوبــات التجاريــة 

. االمريكيــة  االقتصاديــة 
تقديــر  تــم  انــه  الــى  واشــار 
ثنائــى  المســح  عمليــات 
كلــم   500 ليغطــي  االبعــاد 
تــم  كمــا  العــام  خــال 
التخطيــط للمســح الزلزالــى 
ثاثــى االبعــاد ب66 كلم مربع 
 9 عــدد  وحفــر  العــام  خــال 
بئــر  و2  استكشــافية  ابــار 
وتوصيــل  وحفــر  تحديديــة 

تطويريــة. بئــر   77
بيــان  فــي  الوزيــر  واضــاف   
انــه ســيتم زيــادة احتياطــى 
مليــون  ب56.3  النفــط 
العــام  بنهايــة  برميــل 
الــى ان تحقيــق  2018م، الفتــا 
االنتــاج المســتهدف يعتمــد 
الحكومــة  التــزام  علــى 
الشــركاء  بديــون  بااليفــاء 
الناجمــة عــن اتفاقيــات البيــع 
والشــراء والتــزام الشــركات 
ــات  ــذ اتفاقي ــغلة بتنفي المش
بتوفيــر  وتقــوم  االنتــاج 
ــة  ــات النقدي ــرات التدفق متاخ
خــال  عليهــا  المســتحقة 
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أخبار

 أكــد وزيــر الدولــة بمجلــس الــوزراء 
بالمســاهمة  معنيــة  »الدولــة  أن 
الســوداني  الزراعــي  المجلــس  مــع 
إلحــداث نقلــة أساســية فــي قطــاع 
وتطويــر  القمــح  وإنتــاج  الزراعــة 
ــال«  ــذا المج ــي ه ــن ف ــدرات العاملي ق
ــن  ــة بي ــاه للمزاوج ــن اتج ــف ع . وكش
الخبــز،  صناعــة  فــي  والــذرة  القمــح 
خريجــي  وتشــجيع  القطــاع  وتحريــر 
لاتجــاه  وحثهــم  الزراعــة  كليــات 

الزراعــة. حقــول  فــي  العمــل  نحــو 
وأوضــح رئيــس المجلــس الزراعــي أن 
التأهيــل  خدمــة  يقــدم  »المجلــس 
فروعــه  عبــر  ويقــوم  الزراعــي 
بمراقبــة المهنــة ومتابعتهــا وحصــر 
والشــركات  الكــوادر  وتشــجيع 
العاملــة«، مبينــه أخذهــم بالفــرص 
مــع  التــام  والتنســيق  المتاحــة 
للتشــاور  الصلــة،  ذات  الجهــات 
والتحــاور مــن أجــل النهضــة بالقطــاع 

.
وأكــد وزيــر الدولــة بالزراعــة أن الدولــة 
تســعى جاهــدة لرفــع إنتاجيــة القمــح، 
مشــيراً إلــى تأهيــل )600( ألــف فــدان، 
وكهربــة المشــاريع الزراعيــة، ووضــع 
ســعر تشــجيعي للجــوال بواقــع 550 
ــروعي  ــاوى لمش ــر التق ــًا، وتوفي جنيه
وتشــجيع  مجانــًا،  والجزيــرة  حلفــا 
للوصــول  االســتراتيجية  الشــراكات 

ــي. ــاء الذات ــة االكتف ــى مرحل إل
بروفيســور  الزراعــي  الخبيــر  وبيــن 
الســودان  أن  قنيــف  علــي  أحمــد 
ــذل جهــداً كبيــراً فــي زراعــة القمــح  ب
وأن لديــه أكثــر مــن )17( صنفــًا مــن 
الحــرارة،  تحمــل  يمكنهــا  القمــح 
القمــح  كفــاءة  رفــع  تــم  كمــا 
 )15( اإلنتاجيــة  متوســط  بلــغ  حيــث 
جــوااًل للفــدان والــذي فــاق متوســط 

العالميــة. اإلنتاجيــة 

استصالح 6٠٠ ألف فدان 
لزراعة القمح بالبالد



فــي  الخــاص  القطــاع  شــرع 
لتوســيع  مشــاريع  تمويــل 
الحيوانيــة  الثــروة  صــادرات 
ونصــف  مليــون  بنحــو  مقــدرة 
الماشــية،  مــن  رأس  المليــون 
العمــل  أصحــاب  اتحــاد  قّدرهــا 
مليــارات  ســبعة  تبلــغ  بكلفــة 
مــزارع  إنشــاء  أبرزهــا  دوالر، 
مجــاالت  وتوســيع  نموذجيــة 
االســتزراع الســمكي والمســالخ 

. يثــة لحد ا
وتعهــد  إعــان  ويتزامــن 
العمــل  أصحــاب  اتحــاد 
لمشــاريع  التمويــل  بإيجــاد 
الحيوانيــة،  الثــروة  صــادرات 
بنــك  اتخذهــا  إجــراءات  مــع 
لتســهيل  المركــزي،  الســودان 
وتبســيط اإلجــراءات المصرفيــة 
والــواردات،  بالصــادرات  الخاصــة 
مرونــة  إعطــاء  رأســها  علــى 
للمصدريــن والمســتوردين فــي 
عمليــات الدفــع، والســماح لهــم 
ــة  ــة كاف ــرق الممكن ــاذ الط باتخ
الماليــة. عملياتهــم  إلكمــال 
ــة  ــروة الحيواني ــت وزارة الث واتفق

إنفــاذ  علــى  الخــاص  والقطــاع 
بغــرض  إنتاجيــة  مشــاريع 
يفــوق  بمــا  الصــادر  توســيع 
وذلــك  دوالر،  مليــارات  ســبعة 
ــروة  ــر الث ــن وزي ــاع بي ــال اجتم خ
اتحــاد  رئيــس  مــع   ، الحيوانيــة 

العمــل. أصحــاب 
وكانــت الحكومــة قــد منحــت 
بدايــة  الخــاص،  القطــاع 
فــي  صاحيــات  الحالــي،  العــام 
الدولــي  التمويــل  اســتقطاب 
مشــاريع  فــي  واســتخدامه 
أجــل  مــن  واإلنتــاج  التنميــة 

. ر د لصــا ا
اتحــاد أصحــاب   وأعلــن رئيــس 
مؤتمــر  انعقــاد  عــن  العمــل 
ســوداني لترويــج قطــاع الثــروة 
الحيوانيــة في فبرايــر المقبل في 
عالميــة  الخرطوم،بمشــاركة 
واســعة،ومتزامنًا  وعربيــة 
للغــرف  مؤتمــر  انعقــاد  مــع 

. عيــة لصنا ا
اللقــاء،  عقــب  الوزيــر،  وأوضــح 
إطــار  فــي  يأتــي  المشــروع  أن 
تركــز  التــي  المشــاريع  تطويــر 

علــى تكامــل القطاعيــن العــام 
والخــاص لدفــع عمليــة الصــادر.
وتعهــد بتذليــل العقبــات لــكل 
مــا يتعلــق بأمــر الصــادرات، وقــال 
الجديــد  االســتثمار  قانــون  إن 
للمســتثمر  الحــق  يكفــل 

واألجنبــي. الوطنــي 
رئيــس  اعتبــر  جانبــه،  ومــن 
اتحــاد أصحــاب العمــل أن قطــاع 
ويعــد  واعــد  الحيوانيــة  الثــروة 
دعــم  فــي  أساســية  ركيــزة 

الدولــة. خزينــة 
فــي  رغبتهــا  ماليزيــا  وأبــدت 
االســتثمار فــي مجــال المســالخ 
خصصــه  الــذي  بالمينــاء 
الماشــية  لصــادرات  الســودان 

بورتســودان. فــي 
وتفــاوض وزارة الثــروة الحيوانيــة 
مــن  مســتثمرين  مــع  حاليــًا 
لبنــاء  والســعودية  إندونيســيا 
وبتقنيــات  كبيــرة  مســالخ 
حاليــًا  الصيــن  وتنفــذ  حديثــة، 
أمدرمــان  غــرب  فــي  مســلخًا 
وتقنيــات  عاليــة  بســعات 

. صينيــة
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أخبار

كشــف الســفير االســترالي بالســودان 
 )5( هنــاك  أن  هوكنــز  نيــل  ومصــر 
مــن الشــركات االســترالية الضخمــة 
ذائعــة الصيــت فــي مجــال التعديــن 
كبيــرة  ورغبــة  حماســًا  أبــدت 
خاصــة  الســودان  فــي  لاســتثمار 
االقتصاديــة  العقوبــات  رفــع  بعــد 
االمريكيــة المفروضــة علــى الســودان 

.
مــن  كبيــر  اهتمــام  وجــود  وأكــد 
ــتثمار  ــترالية لاس ــركات اس ــدة ش ع
فــي الســودان بعــد أن قامــت شــركة 
اســترالية بزيــارة الســودان ، متوقعــًا 
زيــارة شــركات اخــرى بوقــت الحــق.

صحفيــة  تصريحــات  فــي  وأشــار 
مشــاريع  إلقامــة  ســعيهم  إلــى 
اســتثمارية مشــتركة تعــود بالنفــع 
إلــى  الســوداني، الفتــا  الشــعب  علــى 
أن إســتراليا قامــت بإجــراء دراســات 
ــتثمار  ــا لاس ــر جذب ــة األكث ــن البيئ ع
مــن بيــن الــدول االفريقيــة والتــى مــن 
علــى  الســودان  يكــون  ان  المتوقــع 

رأســها.
المعــادن  وزيــر  توقــع  جانبــه  مــن 
الشــركات  مــن  عــدد  قيــام 
قطــاع  فــي  لاســتثمار  االســترالية 
إلــى  الفتــا  بالســودان،  التعديــن 
الشــركات  لخبــرة  الســودان  حاجــة 
ــاف  ــال االستكش ــي مج ــترالية ف االس
وخدمــات التعديــن الــى جانــب ايجــاد 
تقنيــة جديــدة مــن قبــل الشــركات 
فــي  الســتخدامها  االســترالية 
ــن دون  ــب م ــتخاص الذه ــال إس مج

الزئبــق. اســتخدام 
المعــادن  وزيــر  كشــف  األثنــاء  فــي 
تعدينــي  مشــروع  إقامــة  عــن 
ومصــر  الســودان  بيــن  مشــترك 
أن  إلــى  مشــيرا  النوبــة،  بحيــرة  فــي 
المشــروع  حــول  تجــري  الدراســات 
إلــى  االســترالي  الســفير  داعيــا  االن، 
الشــركات للعمــل فــي هــذا  دعــوة 
تتمتــع  لمــا  المشــترك  المشــروع 
ــرة  ــن خب ــترالية م ــركات االس ــه الش ب
. البيئــة  كبيــرة فــي مجــال إصحــاح 

شركات إسترالية ضخمة
 ترغب في االستثمار التعديني 

 اســتقبل المديــر العــام لشــركة 
المهنــدس  للموانــئ  العقبــة 
بمكتبــه  المبيضيــن  محمــد 
الســفير كمــال  العقبــة   بمينــاء 
علــي عثمــان نائــب رئيــس البعثــة 
افــاق  معــه  وبحــث  الســودانية، 
ــي  ــن ف ــن البلدي ــي بي ــاون الثنائ التع
ــادل  ــال تب ــن خ ــئ م ــال الموان مج

. والتدريــب  والتجــارب  الخبــرات 
واطلــع الجانبــان علــي سياســات 
الموانــئ  ونظــم  وتشــغيل  ادارة 
التعــاون  وعاقــات  االردنيــة 
الــدول  كافــة  مــع  تربطهــا  التــي 
المســتخدمة  والتكنولوجيــا 
فيهــا واليــات جــذب االســتثمارات 

. الخارجيــة 
عرضــا  المبيضيــن  وقــدم   

تطــور  عــن  شــاما  تفصيليــا 
ــاء  ــة والمين ــورة عام ــة بص المدين
منــح  ان  مؤكــدا  خاصــة،  بصــورة 
اقتصاديــة  ســلطة  المنطقــة 
خاصــة وفقــا لرؤيــة جالــة الملــك 
الطفــرة  فــي  كان ســببا مباشــرا 
ــا  ــا له ــة لم ــهدتها المدين ــي ش الت
مــن مرونــة  فــي تصويــب االهــداف 

. المناســبة  القــرارات  واتخــاذ 
الرغبــة  المبيضيــن  وابــدى 
وتبــادل  للتعــاون  واالســتعداد 
ــة  ــودان لمصلح ــع الس ــرات م الخب
اللــذان  الشــقيقين  البلديــن 
. مشــتركة  تحديــات  يواجهــان 
 مــن جانبــه قــدم  الســفير عرضــا 
التــي  الهائلــة  االمكانــات  عــن 
وتطلعــات  الســودان  بهــا  يذخــر 

عقــب  ســيما  والنمــاء  النهضــة 
الســودان،  عــن  العقوبــات  رفــع 
علــي  المبيضيــن  اطلــع  كمــا 
تشــهدها  التــي  التطــورات 
والمرافــق  الســودانية  الموانــيء 
ــدا  ــا مؤخرا،مؤك ــم افتتاحه ــي ت الت
ــرات  ــارب والخب ــادل التج ــة تب اهمي
الجانــب  هــذا  فــي  البلديــن  بيــن 
والدفــع  المباركــة  تجــد  والتــي 
مــن قيادتــي البلديــن الشــقيقين 
الموقعــة  االتفاقــات  وتؤطرهــا 
اللجنــة  اعمــال  خــال  واخرهــا 
عقــدت  التــي  المشــتركة  العليــا 
فــي يوليــو الماضــي بالخرطــوم .
 وقــد تــم االتفــاق بيــن الطرفيــن 
وتبــادل  التواصــل  توثيــق  علــي 

. بينهمــا  والتدريــب  الخبــرات 

بحث التعاون بين االردن والسودان في مجال الموانئ
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مختارات

عــن  الســوداني  النقــل  وزيــر  كشــف 
توقيــع عقــد لشــراء طائرتيــن ايربــاص 
لشــركة الخطــوط الجويــة الســودانية 
ســودانير بتمويــل مــن شــركة صينيــة 

بتكلفــة 60 مليــون دوالر.
شــركة  لعقــود  الســودان  وامتلــك 
طيــران مزدهــرة، قبــل تراجعهــا بفعــل 
والعقوبــات  اإلدارة  وســوء  اإلهمــال 
عــزت  مــا  وكثيــراً  اإلقتصاديــة، 
للحظــر  الطيــران  حــوادث  الخرطــوم 
قطــع  علــى  المفــروض  األميركــي 

الغيــار.
وتناقــص اســطول الشــركة وأضحــى 
يتألــف مــن 3 طائــرات فقــط، واحــدة 
وطائرتــان  لســودانير  مملوكــة 
ــارج  ــرات خ ــب 7 طائ ــتأجرتان بجان مس

األعطــال. جــراء  الخدمــة 
ــان  ــم بي ــدى تقدي ــل ل ــر النق ــال وزي وق
أداء وزارتــه للعــام الحالــي وخطــة 2018 
أمــام البرلمــان إن : »الخطــوط الجويــة 
الســودانية اشــترت طائرتيــن ايربــاص 
بتكلفــة 60 مليــون دوالر بتمويــل مــن 

شــركة صينيــة«.
وأشــار الــى تأهيــل طائرتيــن لســودانير 
دخلتــا الخدمــة، وكشــف عــن خطــة 
للشــركة  الجــوي  األســطول  لزيــادة 

إلــى 7 طائــرات بحلــول 2018.
إلــى ذلــك أكــد اكتمــال تأهيــل خــط 
بورتســودان،  عطبــرة  حديــد  ســكة 
خــط  تأهيــل  مــن  الفــراغ  وتوقــع 
ــر  ــة نوفمب ــي بنهاي ــوم ود مدن الخرط
مــن  االنتهــاء  إلــى  مشــيراً  الحالــي، 
االختبــارات النهائيــة لقطــار الجزيــرة 
وأنــه فــي طريقــه إلــى الســودان اآلن، 
مطلــع  الخدمــة  بدخولــه  وتعهــد 

القــادم. العــام 
طريــق  مشــروع   88 بوجــود  وأفــاد 
إجمالــي  بطــول  التشــييد،  تحــت 
“بــارا  6.192 كيلومتــر، أهمهــا طريــق 
مشــروعًا   15 بجانــب  درمــان”،  أم  ـ 
آخــر تحــت إجــراءات التمويــل بــوزارة 

الماليــة.
الدولــي  النقــل  خدمــات  بــدء  وأكــد 
أثيوبيــا  بيــن  الحدوديــة  المعابــر  عبــر 
ــر  ــتقبال المعاب ــى اس ــا إل ــر، منوه ومص
العــام  مــن  ينايــر  مــن  الفتــرة  فــي 
 171.885 يونيــو  نهايــة  وحتــى  الجــاري 
الــى  إضافــة  وقادمــا،  مغــادرا  راكبــا 
1.144.440 طنــًا مــن وإلــى الباد.وقــال إن 
خطــة وزارتــه للعــام القــادم واألعــوام 
االســتمرار  تســتهدف  تليــه  التــي 
فــي الخــروج التدريجــي مــن الجوانــب 
وتركهــا  النقــل  لقطــاع  التشــغيلية 
الدولــة  الخــاص، وحصــر دور  للقطــاع 
ومراجعــة  السياســات  وضــع  فــي 

. هــا تنفيذ

شراء طائرتي أيرباص
 وتأهيل خط سكة حديد 

عطبرة بورتسودان

إلنشــاء  الســودان  يتجــه 
محطتيــن للتوليــد الكهربائــي 
قــري  منطقــة  مــن  كل  فــي 
ومدينــة  الحــرة  لألســواق 
بورتســودان التــي تضــم المينــاء 
التجاريــة  والمنطقــة  الرئيســي 
ســاحل  علــى  الواقعــة  الحــرة 

األحمــر. البحــر 
وتبلــغ طاقــة المحطتيــن 850 
بواســطة  وتنفــذ  ميغــاواط، 
األلمانيــة،  »ســيمنز«  شــركة 
قبــل  الخدمــة  وســتدخان 

المقبــل. الصيــف 
كمــا أعلــن الســودان عــن دخول 
الوحدتيــن األولــى والثانيــة مــن 
مشــروع ســدي أعالــي عطبــرة 
الــذي  البــاد،  بشــرق  وســتيت 
نحــو  اإلنتاجيــة  طاقتــه  تصــل 
إلــى  ميغــاواط،  ألــف  ثاثــة 
ويجــري  القوميــة،  الشــبكة 
الوحــدة  العمــل حاليــا إلدخــال 
ــروع  ــيكتمل المش ــة، وس الثالث
الرابعــة  الوحــدة  بدخــول 
ــي.  ــة العــام الحال للخدمــة بنهاي
ويتوقــع المراقبــون أن يتضاعــف 
إنتــاج البــاد مــن الكهربــاء خال 
التوســعات  مــع  الحالــي  العــام 

الجاريــة. 
يوقــع  أن  المنتظــر  ومــن 
الســودان مــع الوكالــة الدوليــة 
الذريــة فــي موســكو  للطاقــة 
الشــهر المقبــل، علــى اتفاقيــة 
االســتفادة  للخرطــوم  تتيــح 
اســتخدامات  مــن  الكاملــة 
الســلمية،  النوويــة  الطاقــة 
مثــل إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، 
الســودان  أنهــى  حيــث 
لتحديــد  األوليــة  المســوحات 
موقــع محطــة الطاقــة النوويــة 

الخرطــوم. خــارج 
علــى  الزيــادة  نســبة  وتبلــغ 
ــودان  ــي الس ــاء ف ــب الكهرب طل
ويصــل  ســنويا،  المئــة  فــي   14
آالف   3 إلــى  الســنوي  اإلنتــاج 
ميغــاواط، وتســتورد البــاد مــن 
إثيوبيــا 250 ميغــاواط، لمقابلــة 
الطلــب المتزايــد علــى الكهرباء 

فــي البــاد.
خطــة  حاليــا  الســودان  وينفــذ 
لمقابلــة   ،2031 عــام  حتــى 
ــة  ــى الطاق ــد عل ــب المتزاي الطل
بنــاء  تشــمل  الكهربائيــة، 
حراريــة  ومحطــات  الســدود 
والطاقــات  البترولــي  بالوقــود 
جانــب  إلــى  المتجــددة، 
الســلمي.  النــووي  النشــاط 
مــن  عــددا  الســودان  واتخــذت 
االســتعدادات تتعلــق بنشــاطها 
وبخاصــة  الســلمي،  النــووي 
واألمــان  باألمــن  يتعلــق  فيمــا 
إصــدار  تــم  حيــث  النووييــن، 
ــطة  ــي األنش ــة عل ــون للرقاب قان
وبنــاًء  واإلشــعاعية،  النوويــة 
علــى هــذا القانــون تــم إنشــاء 
جهــاز رقابــي وطنــي مســتقل.
أعــوام   5 منــذ  الســودان  وبــدأ 
االســتفادة  علــى  العمــل 
فــي  النوويــة  الطاقــة  مــن 
الســلمية،  االســتخدامات 
الحالــي  العــام  بدايــة  واتفقــت 
مــع شــركة »روس أتــوم«، وهــي 
للحكومــة  تابعــة  مؤسســة 
لاســتخدامات  الروســية 
الســلمية للطاقــة الذريــة، علــى 

المجــال. هــذا  فــي  التعــاون 
دخــل  أنــه  الســودان  وكشــف 
شــركة  مــع  مفاوضــات  فــي 
نرويجيــة لبنــاء محطــة للطاقة 
فــي  األكبــر  هــي  الشمســية 
البــاد، فــي خطــوة يــرى الخبــراء 
إنعــاش  علــى  ســتعمل  أنهــا 

المنهــك. الدولــة  اقتصــاد 
ومــن الواضــح أن رفــع العقوبــات 
الخرطــوم  عــن  األميركيــة 
بشــكل رســمي فتــح شــهية 
شــراكات  لعقــد  الســودان 
مــن  المزيــد  وجــذب  جديــدة 
االســتثمارات مــن أجــل إعــادة 
الــدوران  إلــى  االقتصــاد  عجلــة 

. مجــددا
وقــال وزير االســتثمار الســوداني 
إن بــاده تجــري محادثــات مــع 
النرويجيــة  ســوالر  ســكاتك 
إلقامــة أكبــر مزارعهــا للطاقــة 

رفــع  بعــد  وذلــك  الشمســية، 
أميركيــة  تجاريــة  عقوبــات 
البــاد  علــى  مفروضــة  كانــت 

الماضــي. أكتوبــر  فــي 
ســودانيا  وفــدا  أن  وأوضــح 
برئاســته اجتمــع مــع مســؤولي 
ســكاتك ســوالر ، خــال قمــة 
لألعمــال عقــدت فــي العاصمــة 
ــرى  ــث ج ــلو حي ــة أوس النرويجي
الشمســية  المزرعــة  بحــث 
المحتملــة البالــغ الحــد األدنــى 
لقدرتهــا اإلنتاجيــة 400 ميغاوات.
»دعوناهــم  الفاضــل  وقــال 
ــاق  ــة اتف ــيء لمناقش ــى المج إل
ولقــد  الكهربــاء  تقاســم 
نســعى  ال  بأننــا  أبلغناهــم 
إن  قالــوا  صغيــرة.  لمشــاريع 
البدايــة األولــى لهــم قــد تبلــغ 

ميغــاوات«.  400
إنتــاج  قــدرة  أن  وأوضــح 
ــل  ــي تق ــاد الت ــي الب ــاء ف الكهرب
عــن ثاثــة آالف ميغــاوات بقليل، 
الطلــب  لتلبيــة  كافيــة  غيــر 
ــل  ــاء تص ــاد وأن الكهرب ــي الب ف
ــن  ــط م ــة فق ــو 40 بالمئ ــى نح إل
إنتــاج  تريــد  بــاده  ســكانه وأن 

الكهربــاء. مــن  المزيــد 
نمــو  إلــى  »بالنظــر  إنــه  وقــال 
األقــل  علــى  نحتــاج  الطلــب، 
ــاوات  ــة آالف ميغ ــة خمس إضاف
مؤكــدا  البــاد«،  فــي  جديــدة 
هــي  المتجــددة  الطاقــة  أن 
فــي  للســودان  المفضلــة 
مــع  تماشــيا  الحالــي،  الوقــت 
نحــو  العالــم  دول  انســياق 
مــن  النــوع  بهــذا  العمــل 

. قــة لطا ا
المشــروع،  تــم  إذا  أنــه  وأكــد 
الشمســية  المزرعــة  فــإن 
ميغــاوات   400 قدرتهــا  البالغــة 
مليــون   450 نحــو  تتكلــف  قــد 
مســتعد  الســودان  وأن  دوالر 
شــراء  اتفــاق  لتســليم 
ــوالر،  ــكاتك س ــى س ــاء إل الكهرب
المحطــة  إقامــة  فــي  آمــا 
عــام  فــي غضــون  وتشــغيلها 

االتفــاق. إبــرام  مــن 
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واليــة  فــي  أوتيــب  منجــم  يحتــوي 
احتياطــي  أكبــر  علــى  األحمــر  البحــر 
ــي  ــمل حوال ــم، يش ــي العال ــاس ف للنح
 140 إلــى  باإلضافــة  طــن  ماييــن   5
ــن  ــن م ــف ط ــب و700 أل ــن الذه ــًا م طن
الزنــك بجانــب 3 آالف طــن مــن الفضــة 

دوالر. مليــار   17 تبلــغ  باحتياطــات 
ونتيجــة للمخــزون الكبيــر ، فقــد أعلــن 
وزيــر المعــادن عــن زيــادة مرتقبــة فــي 
إنتــاج المعــادن بواليــة البحــر األحمــر، 
شــركة  عــام  مديــر  كشــف  فيمــا 
، عــن تفــاوض عالــي  أريــاب للتعديــن 
عالميــة  بنــوك   4 مــع  المســتوى 
لتمويــل  دوليــة  ســيادية  وصناديــق 
بمنجــم  النحــاس  إنتــاج  مشــروع 
أن  الوزيــر  بالوالية.وأعلــن  أواتيــب 
ــل  ــام المقب ــع الع ــتبدأ مطل ــة س الوالي
تنفيــذ أكبــر مشــروع خدمــي لفائــدة 
ــل  ــاه الني ــل مي ــي بنق ــع المحل المجتم
نهــر  بواليــة  العبيديــة  منطقــة  مــن 
النيــل عبــر خــط أنابيــب لمنطقــة أريــاب 
مناطــق  كافــة  ســيغطي  إنــه  قــال 

مســتقبًا. الواليــة 
أريــاب  شــركة  عــام  مديــر  وكشــف 
عالــي  تفــاوض  عــن   ، للتعديــن 
عالميــة  بنــوك   4 مــع  المســتوى 
ــروع  ــل مش ــيادية لتموي ــق س وصنادي
إنتــاج النحــاس بمنجــم أواتيــب وتوقــع 
أن ينتهــي التفــاوض فــي المشــروع مــع 
التنفيــذ  لبدايــة  الجديــد  العــام  بدايــة 

شــهراً.  18 خــال  واإلنتــاج 

والية البحر األحمر تحتوي على 
أكبر احتياطي عالمي للنحاس

مزايا قانون تشجيع االستثمار

بحث آفاق التعاون بين سلطة العقبة والسودان

العقبــة  ســلطة  رئيــس  بحــث 
ناصــر  الخاصــة  االقتصاديــة 
رئيــس  نائــب  مــع  الشــريدة 
االردن  فــي  الســودانية  البعثــة 
عثمــان   علــي  كمــال  الســفير 
الســلطة  بيــن  التعــاون  آفــاق 
والســودان  ســيما واليــة البحــر 

. االحمــر 
 واطلــع نائــب الســفير الســوداني 

حضــره  الــذي  االجتمــاع  خــال 
االقتصاديــة  الشــؤن  مفــوض 
ومفــوض  االســتثمار  ومفــوض 
علــي  الســلطة   فــي  الســياحة 
آليــة  تأســيس منطقــة العقبــة 
التــي  والتشــريعات  الخاصــة 
الواســع  والتفويــض  تحكمهــا 
عمــل  واليــات  لهــا  الممنــوح 
ممثلــة  المختلفــة  القطاعــات 

والصناعــة  الموانــئ  مجــال  فــي 
ــتثمارات  ــذب االس ــياحة وج والس

. الخارجيــة 
فتــح  علــي  الطرفــان  واتفــق   
قنــوات تواصــل وتعــاون وصــوال 
مدينتــي  بيــن  التوأمــة  الــي 
وتبــادل  والعقبــة،  بورتســودان 
لمصلحــة  والتجــارب  الخبــرات 

الشــقيقين. البلديــن 

ــجيع  ــون تش ــمات قان ــم س  أه
الخرطــوم  بواليــة  االســتثمار 

2015م:- لعــام 
    1 / حظــر التمييــز بيــن المــال 
كونــه  بســب  المســتثمر 
بســبب  أو  أجنبيــا  أو  محليــا 
ــا  ــا أو تعاوني ــا أو خاص ــه عام كون

. مختلطــا  أو 
2 /حظــر التمييــز بين المشــاريع 
تحددهــا  التــي  المتماثلــة 
بمنــح  يتعلــق  فيمــا  اللوائــح 

. الضمانــات  أو  الميــزات 

   الميزات الممنوحة 
بموجب القانون : -

 1 / اإلعفــاء كليــًا أو جزئيــًا مــن 
التــي  الرســوم  أو  الضرائــب 
تفــرض بقانــون والئــي أو محلــي 
ماعــدا رســوم الخدمــات لفتــرة 
ســنوات  خمــس      تتجــاوز  ال 
أخــري  لمــدة  تجــدد  أن  علــي 
ســنوات  الخمســة  تتجــاوز  ال 

. الــوزراء  مجلــس  بموافقــة 
ضرائــب  أي  مــن  اإلعفــاء   /  2
محليــة  أو  واليــة  رســوم  آو 
علــي  الحقــًا  تفــرض  أخــري 
المشــروع خــال فتــرة اإلعفــاء 

. عليهــا  المنصــوص 

3/  اإلعفــاء كليــًا أو جزئيــًا مــن 
. الجمركيــة  الرســوم 

4/  اإلعفــاء مــن أي رســوم أخــري 
تفــرض علــي الــواردات  .

5/  الســماح للمستثمر بإعادة 
تحويــل مالــه المســتثمر فــي 
المشــروع  تنفيــذ  عــدم  حالــة 

ــه . ــًا أو تصفيت أص
وتكلفــة  اإلربــاح  تحويــل   /6
المــال  رأس  عــن  التمويــل 
بالعملــة  القــروض  أو  األجنبــي 
التــي اســتورد بهــا رأس المــال أو 
القــرض فــي تاريــخ االســتحقاق، 
االلتزامــات  بعــد ســداد  وذلــك 

قانونيــًا. المســتحقة 
الخــام  المــواد  اســتيراد    /7
 ، المشــروع  يحتاجهــا  التــي 
قيــد  بعــد  منتجاتــه  وتصديــر 
فــي  االســتثماري  المشــروع 
ســجل المصدريــن والمورديــن 

 . تلقائيــًا 

تخصيص األراضي 
االستثمارية :-

تشــجيع  قانــون  بموجــب 
الخرطــوم  لواليــة  االســتثمار 
ــوض  ــوز للمف ــام 2015م يج للع
االســتراتيجي  المشــروع  منــح 

األرض  االســتراتيجي  والغيــر 
. للمشــروع  الازمــة 

    ويجــوز لــه منــح المشــروع 
مجانــًا  األرض  االســتراتيجي 
التشــجيعي  وبالســعر 
االســتراتيجي  غيــر  للمشــروع 
وزارة  مــع  بالتنســيق  فقــط   ،

العمرانــي. التخطيــط 
تتــم كل اإلجــراءات التــي تمكن 
اســتام  مــن  المســتثمر 
األرض المخصصــة للمشــروع 
داخــل  األساســية  والخدمــات 
المفوضيــة وفــق جــدول زمنــي 

تحــدده اللوائــح .

ضمانات االستثمار بالوالية 
:

مصــادرة  أو  تأميــم  عــدم    /  1  
المشــروعات االســتثمارية ، أو 
نــزع ملكيــة عقــارات مشــروعة 
للمصلحــة  بعضهــا  أو  كلهــا 
ومقابــل  بقانــون  إال  العامــة 

. عــادل  تعويــض 
2 /  ال يجــوز الحجــز علــي  أمــوال 
أو  االســتثماري  المشــروع 
أو  تجميدهــا  أو  مصادرتهــا 
فــرض  أو  عليهــا  التحفــظ 
. قضائــي  بأمــر  إال   ، الحراســة 
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حقائق

الدراســة  منــذ  الكثيــرون  يذكــر 
الــى  المحيــط  مــن  االبتدائيــة 
بامكاناتــه  الســودان  ان  الخليــج 
اراضــي  مــن  الضخمــة  الزراعيــة 
وميــاه  وواســعة  شاســعة  خصبــة 
هطــول  مســتوى  علــى  كثيــرة  
الجوفيــة واالنهــار  والميــاه  االمطــار 
لنهــر  اضافــة  العديــدة  الموســمية 
النيــل العظيــم تعتبــر امكانــات هائلة 
ــي  ــتحق وف ــعار المس ــذا الش ــل ه الج
ذات الوقــت لمــاذا لــم يتــم انجــازه 

؟؟  بعــد 
الحــرب  أوالهــا  شــتى  االســباب 
والجنــوب  الشــمال  بيــن  األهليــة 
ــارات  ــرات الملي ــاق عش ــي ادت النف الت
قــرن...  نصــف  طــول  دوالرات  مــن 
امــا وان وقفــت الحــرب تحتــاج هــذه 
محلــي  الســتثمار  الهائلــة  المــوارد 
اصدقــاء  مــن  وحتــى  جزيــل  وعربــي 
الزراعــة  لتطويــر  العالــم  شــتى  فــي 
 ) )المكتتــه  ادخــال  و  التقليديــة 
ــر  ــع وتطوي ــاق واس ــى نط ــة عل الزراعي
ــين  ــة لتحس ــوث الزراعي ــز للبح متمي
لزيادتــه  الزراعيــة  العمليــات  كل 
ــات  ــال التقني ــة وادخ ــاف مضاعف اضع
الحديثــة مثــل البيــوت الباســتكية 
وغيرهــا لتنويــع المحاصيــل والخضــر 
ــن  ــك م ــودان يمل ــة ... فالس والفاكه
االراضــي الزراعيــة الخصبــة مــا مقــداره 
ــا  ــتغل منه ــم المس ــون دون 840 ملي
حوالــي 40 بالمائــة فقــط . فــاذا زرعــت 
الثــرة  االمكانــات  وبتلــك  االرض  كل 
وســتثمر فيهــا مــااًل عربيــًا وســودانيًا 

الشــعار  ســنحقق  خالصــًا 

سلة غذاء العالم العربي

نظام الحكم : فدرالي
العاصمة القومية : الخرطوم

الموقــع : شــرق وســط افريقيــا، 
يطــل علــى البحــر األحمــر

المساحة : ١،٨٨٢،٠٠٠ كلم ٢

مقارنة بدول العالم :
 16 عالمياَ ، 3 أفريقياَ ، 3 عربياَ
مساحة البر : 1752187 كلم
مساحة البحر : 129813 كلم

الحــدود االرضيــة : اجمالــي طــول 
الحــدود 6780 كلــم :

جمهورية مصر : 1273 كلم
أريتريا : 636 كلم

أثيوبيا : 727 كلم
 1973  : الســودان  جنــوب  دولــة 

كلــم
أفريقيا الوسطى : 448 كلم

تشاد : 1340 كلم
ليبيا : 383 كلم

طول الساحل : 875 كلم
األبيــض  البحــر  منــاخ   : المنــاخ 
المناطــق  فــي  المتوســط 
شــبه  و  صحــراوي  الشــرقية، 
أقصــى  فــي  جــاف  صحــراوي 
الشــمالية  )الواليــة  الشــمال 
شــمال  و  كردفــان  شــمال  و 
دارفــور (، و شــبه صحــراوي إلــى 
ماطــر فــي االواســط و الجنــوب
الســطح : الســودان فــي غالبــه 

ســهول منبســطة مــع وجــود
مرتفعــات تتمثــل فــي سلســلة 
ــلة  ــر و سلس ــر األحم ــال البح جب

جبــل مــرة .
االرتفاع :

جبــل  قمــة  هــي  نقطــة  أعلــى 
ســطح  فــوق  متــر   3024 مــرة 

لبحــر ا
أدنــى نقطــة فيــه هــي فــي البحــر 
األحمــر تعــادل صفــر مــن ســطح 

البحــر .

الموارد الطبيعية :
 ، الحديــد   ، النفــط   : المعــادن 
 ، الكــروم   ، النحــاس   ، الذهــب 
ــرى. ــادن اخ ــكا ومع ــك ، الماي الزن
ــار،  ــل ،االبق ــة : إالب ــروة الحيواني الث
 ، الطيــور   ، الماعــز   ، الضــأن 
والثــروة  البريــة  الحيوانــات 

. الســمكية 
الصالحــة  االراضــي  مســاحة 
للزراعــة : 200 مليــون فــدان )84 

. هكتــار(  مليــون 
مســاحة األراضــي المســتغلة : 20 
% )40 مليــون فــدان  )8.16 مليــون 

هكتــار(  ( .

الــذرة   : الدائمــة  المحاصيــل 
و   ، القطــن   ، القمــح   ، الدخــن   ،
. ،السمســم  الســوداني  الفــول 

قصــب   : األخــرى  المحاصيــل 
الفواكــه   ، التمــور   ، الســكر 
 ، الشــمس  زهــرة  ،الخضــر، 

. الذرةالشــامية 
 11  : المرويــة  األراضــي  مســاحة 
مليــون   62.4  / فــدان  مليــون 

. هكتــار 
المرويــة  االراضــي  مســاحة 
باألمطــار : 29 مليــون فــدان /18.12 

.. هكتــار  مليــون 
مــن   %  6.11  : الغابــات  مســاحة 

. البــاد  مســاحة 
بالفــدان  الخضــراء  المســاحة 

. 68.1م   :  1  : الفــرد  مقابــل 
الشــجرية  الكثافــة  متوســط 

.200/500  : بالفــدان 
المياه

حصــة الســودان  حســب اتفاقيــة 
 5.18  ، ميــاه النيــل عــام 1959م 

مليــار متــر مــن ميــاه النيــل .
مياه النيل و روافده :

النيل األزرق 50 مليار متر
النيل األبيض 27 مليار متر

 نهر الدندر 3 مليار متر
نهر الرهد 1 مليار متر

نهر عطبرة 12 مليار متر
ــنوي : 400  ــار الس ــط األمط  متوس

مليــار متــر
ــددة : 40  ــة المتج ــاه الجوفي  المي

مليــار متــر
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نشرة اقتصادية ربع سنوية تصدر عن الملحقية االعالمية
 بالسفارة السودانية        عمان - األردن               

       العدد األول                        يناير - كانون الثاني ٢٠١٨                               
السفارة السودانية - عمان - األردن - هاتف 5٨545٠٠ / 5٨545٠6 / فاكس 5٨545٠١ ص.ب 33٠5 عمان ١١١٨١ األردن

التصميم واالخراج
ضياء الحوراني

المقدمة

* المســاحة الصالحــة للزراعــة تبلــغ حوالــي 200 
مليــون فــدان ) تعــادل ثلثــي المســاحة الكليــة ( . 
* المــزروع حوالــي 35-37 مليــون فــدان فــي 
الزراعــة المطريــة وحوالــي 3-4 مليــون فــدان 

ــة  ــة المروي ــي الزراع ف
ــن  ــاه م ــر المي ــودان بتوف ــاز الس ــك يمت * وكذل
نهــر النيــل وروافــده وميــاه االمطــار والميــاه 
الجوفيــة تقــدر كلهــا             بحوالــي 80 مليــار 

متــر مكعــب مقســمة كالتالــي :- 
* نهر النيل :20،5 مليار متر مكعب 

* روافد غير نهر النيل:10 مليار متر مكعب 
* مياه االمطار :400 مليار متر مكعب 

مكعــب)  متــر  مليــار   5: الجوفيــة  الميــاه 
الســنوية( التغذيــة 

إال ان ضعــف االنتاجيــة هــي الســمة الســائدة 
ــن  ــك م ــح ذل ــي ويتض ــي والحيوان ــاج الزراع لإلنت

خــال جــداول الصــادرات

القطاع الزراعي

القطــاع الزراعــي كان يمنــح وضعــا متدنيــًا فــي 
ســلم أولويــات تخصيــص المــوراد علــى الرغــم 
مــن كونــه المحــرك األقتصــادي واألجتماعــي 
ــات  ــاد Growth Engine وأن أداء القطاع ــي الب ف
يتأثــر  والســيادية  والخدميــة  االقتصاديــة 
اهــل  صــاح  إن  بــل  بأدائــه   وايجابــًا  ســلبًا 
الســودان ومعاشــهم واســتقرارهم وأمنهــم 
االجتماعــي يكمــن فــي عافيــة القطــاع الزراعي .

* ومن أهم اسباب تدني األنتاجية : 

* السيادات االقتصادية الكلية . 
واجتماعيــة  وهيكليــة  مؤسســية  أســباب   *

 . واداريــة 
* ضعف التمويل 

* مشاكل البنية التحتية 
* ضعــف الخدمــات الزراعيــة الســائدة ) بحــوث - 

ارشــادات - وقايــة ( 
* عــدم تبنــي الحــزم التقنيــة الزراعيــة الحديثــة 

المتمثلــة فــي :- 

١ - ضعف استخدام التقاوي المحسنة . 
٢ - ضعــف اســتخدام الزراعــات وآليــات بــذر 

الحبــوب .
3 - ضعف استخدام األسمدة .

4 - ضعف استخدام المبيدات . 


