6

السنة السادسة  /اجلمعة  9 /أيار  / 2014العــدد 1480
Sixth year / Friday / 9 May 2014 / Issue No. 1480

اقت�صاد

غ�صن دعا لجنة مياومي ّ
ال�ضمان للتحرك
وم�ستخدمو ال�صندوق ي�ضربون يومين
أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق
ال��وط��ن��ي ل��ل��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي
«اإلض����راب ال��ت��ام ف��ي ك��ام��ل مراكز
الصندوق ومكاتبه يومي األربعاء
والخميس  14و 15أي��ار الجاري»،
وطلبت م��ن جميع المستخدمين
االلتزام ب��اإلض��راب« ،على أن يُبقي
المجلس التنفيذي جلساته مفتوحة
الت���خ���اذ ال��خ��ط��وات التصعيدية
المناسبة».
وخالل اجتماع مجلسها التنفيذي
أم��س ،لمتابعة المطالب المرفوعة
إلى اإلدارة ،أعلنت النقابة عن عقد
مؤتمر صحافي ل��ه��ذه ال��غ��اي��ة في
األولى من بعد ظهر اإلثنين في  12من
الجاري في مق ّرها «لعرض المطالب

وشرح أسباب اإلضراب».

غصن

وف��ي سياق متصل ،لفت رئيس
االت���ح���اد ال��ع��م��ال��ي ال��ع��ام غسان
غصن إلى استمرار مشكلة مياومي
ال���ص���ن���دوق ال���وط���ن���ي ل��ل��ض��م��ان
االجتماعي «ال��ذي��ن يقارب عددهم
الـ 150م��ي��اوم �ا ً ي��ع��م��ل��ون بصفة
ع ّتالة ويشغلون وظائف إدارية في
مختلف فئات الصندوق» ،معتبرا ً أنّ
«المغزى من ذلك أنّ هؤالء المياومين
ليسوا مضمونين وال يستفيدون من
أي تقديمات يعطيها قانون الضمان
االجتماعي أو حصانة قانون العمل
في المؤسسة المسؤولة عن حماية

حقوق العمال ،بل تخرق القانون
منذ ما يزيد عن الـ 15عاماً ،فكيف
نستطيع أن نحاسب المؤسسات
واإلدارات األخرى ،فيما إدارة الضمان
نفسها تخالف القانون؟».
ول��ف��ت غصن ف��ي تصريح أمس
إلى إنّ «االتحاد الذي دعا إلى مؤتمر
للمياومين ،يعتبر أنّ حق مياومي
الضمان هو في عهدته ولن يألو جهدا ً
في مجلس إدارة صندوق الضمان أو
مع إدارة المؤسسة من أجل تثبيتهم
وإعطائهم ح ّقهم ال��ذي ُحرموا منه
ألكثر من خمسة عشر عاماً ،ولذلك
يدعو لجنة المياومين إلى االستعداد
لالعتصام واإلض����راب ف��ي مكاتب
الضمان كافة».

هل يرتفع �سعر ربطة الخبز الأ�سبوع المقبل؟
أزمة جديدة تضاف إلى أزمات المواطنين والتي قاربت
أن تطاولهم في رغيف عيشهم ،حيث يتجه أصحاب
المطاحن بدءا ً من االثنين المقبل إلى رفع سعر طنّ الطحين
إلى  650ألف ليرة.
فبعد إلغاء المناقصة التي جرت في وزارة الزراعة منذ
أسبوع الستيراد كميات من القمح ،ورفض الوزارة باخرة
مخصصة للشهر
قمح تبلغ حمولتها  30ألف طن كانت
ّ
الجاري ،أصبح أصحاب المطاحن في مواجهة مع مشكلة
نفاد القمح المدعوم قبل منتصف حزيران المقبل أو آخره،
إذ بدأوا بتسليم الطحين غير المدعوم لألفران منذ اإلثنين
الفائت وفق السعر الح ّر أي  630ألف ليرة للطن ،بسبب
عدم تسلّمهم القمح المدعوم من ال��وزارة عن أشهر آذار
ونيسان وأيار.
وأوض��ح رئيس تجار «مال القبّان» أرس�لان س ّنو في
تصريح أمس ،أنّ «وزير االقتصاد والتجارة أالن حكيم

وعد باستكمال الدفع لدعم سعر طن الطحين عن شهر
أي��ار» ،متمنيا ً على وزي��ر المال علي حسن خليل ووزير
االقتصاد «إنهاء هذا الملف سريعاً».
وأض���افُ :
«طلب منا االستمرار في تسليم الطحين
المدعوم ،لكننا ال نملك كميات منه لتسليمه ،لدينا بعض
أنواع القمح الخاص غير المدعوم نسلّمه بأسعار مقبولة
توجه إلى رفع
كي ال نحرم السوق من الطحين ،وهناك
ّ
سعر طن الطحين المسلّم إلى األفران األسبوع المقبل».
وإذ أثنى على «جهود وزير االقتصاد الذي يُتابع هذا
الموضوع» ،لفت إل��ى أنّ «أصحاب المطاحن واألف��ران
ال يستطيعون تح ّمل الخسارة في حال ارتفع سعر طنّ
الطحين ،خصوصا ً أنّ هناك متأخرات لم تدفعها الدولة».
وه��ذا الواقع يدفع إلى التساؤل :هل سنشهد إرتفاع
لسعر ربطة الخبز منتصف الشهر الجاري في حال عدم
تدخل وزارة االقتصاد؟

غ�ضب هيئة التن�سيق ينفجر في  14الجاري
وال امتحانات ر�سمية هذا العام!
دعت هيئة التنسيق النقابية إلى «يوم غضب سلمي وحضاري
يوم األربعاء المقبل في  14الجاري موعد انعقاد الجلسة النيابية
العامة ،والتظاهر عند الساعة الحادية عشرة من أمام جمعية
المصارف في وسط بيروت إلى أمام المجلس النيابي».
كما أوصت الهيئة خالل مؤتمر صحافي عقدته في مبنى وزارة
التربية ،بـ»عدم إجراء االمتحانات الرسمية من ألفها إلى يائها
في حال استمرار التشاطر في عدم االلتزام باالتفاقات المعقودة
معنا من قبل المسؤولين الرسميين ،أوعمدوا إلى تمرير المشروع
المسخ الذي حولته اللجنة النيابية الفرعية األخيرة إلى المجلس
النيابي».
وفي بيان تاله باسم الهيئة ،قال مسؤول الدراسات في رابطة
التعليم األساسي عدنان برجي« :كفى تدجيالً فقد طفح الكيل،
فنحن أردن��ا فقط زي��ادة في رواتبنا تعوض ما خسرناه جراء
التضخم على مدار  18عاما ً والبالغ حتى اليوم أكثر من  130في
المئة ،كي نحفظ كرامة األستاذ والمعلم والموظف ورجل األمن
والمتعاقد والمتقاعد والمياوم واألجير ،وكي نضع مدخال لإلصالح
اإلداري والتربوي الذي ننشده ولدينا الدراسات الالزمة حياله،
فيما لو أرادوا اإلصالح فعالً ،ال ستارا لضرب آخر ما تبقى من مفهوم
المؤسسات في البلد وإجبار المواطنين على العمل بالسخرة».
وأض��اف« :لقد أردنا حفظ مؤسسات الدولة إذ بدونها يتفكك
المجتمع وتنهار الدولة ،فكان ردهم في مشروعهم المسخ أنهم
تطاولوا على كراماتنا واستهزؤا بصرخاتنا الحضارية قبل أن
يمضي أسبوع واحد على تظاهرة الـ 50ألف معلم وأستاذ وموظف
ومتعاقد ومتقاعد ومياوم وأجير في شوارع بيروت التي كانت يوما ً
أم الشرائع وأصبحت اليوم بفضلهم مرتع الذئاب إنهم بكل أسف
يستعجلون سقوط الهيكل على الجميع».
وتابع برجي« :يا من ّ
يدق الفقر المدقع أبوابكم من أقصى قرى

عكار المنسية والبقاع المهمل والجبل المحروم من اإلنماء والجنوب
المعاني احتالال ً وتدميرا ًثم تجاهالً ،إلى شوارع بيروت المهجرة إلى
أبعد من ضواحيها البعيدة ،إليكم جميعا نقول :لن يكون في هيئة
التنسيق النقابية من يساوم على حقوقكم ،أو يتعب من النضال
حفاظا ً على كرامته وكراماتكم ،وكي ال يكون تعميم الفقر مدخال إلى
هز االستقرار األمني في لبنان ،فقد أعل ّنا مرغمين اإلضراب الشامل
في القطاع العام من ثانويات ومدارس ومعاهد تعليم مهني وتقني
وإدارات ومؤسسات عامة وبلديات ،من صباح هذا اليوم  8أيار
 2014إلى مساء  14أيار  ،2014كما اتخذنا توصية مؤلمة لم نكن
نريدها على اإلط�لاق ،توصية بعدم إجراء االمتحانات الرسمية
من ألفها إلى يائها في حال استمرار تشاطرهم في عدم االلتزام
باالتفاقات المعقودة معنا من قبل المسؤولين الرسميين ،أوعمدوا
إلى تمرير المشروع المسخ الذي حولته اللجنة النيابية الفرعية
األخيرة إلى المجلس النيابي».

المناطق التزمت باإلضراب

سجل االلتزام باإلضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق نسبة
مرتفعة في مختلف المناطق اللبنانية ،وقد شمل اإلضراب عددا ً
الدوائر والمؤسسات الرسمية ونسبة كبيرة من المدارس الخاصة،
أما في اإلدارات والمؤسسات التي لم تلتزم فقد كانت حركة العمل
شبه معدومة.
فقد أغلقت اإلدارات والمؤسسات الرسمية والمدارس الرسمية
والخاصة في بعلبك أبوابها ،وامتنعت سراي بعلبك عن استقبال
معامالت المواطنين.
وفي عكار ،أقفلت المدارس والثانويات والمعاهد والهيئات
الرسمية كافة  ،أما المؤسسات واإلدارات الرسمية فجميعها فتحت
أبوابها ولكن العمل فيها كان شبه متوقف.

كما نفذ األساتذة في التعليم الرسمي وفي المراحل التعليمية
كافة اإلضراب العام في جميع مدارس قضاء عاليه والمتن األعلى
وأقفلت المدارس.
أما في النبطية ،فشمل اإلضراب اإلدارات العامة للدولة حيث
توقف العمل في سراي النبطية الحكومي وفي معظم البلديات،
كما التزمت الجامعة اللبنانية والثانويات الرسمية والمهنيات
باإلضراب.
بدورها ،أقفلت المدارس الرسمية والثانويات في منطقة إقليم
الخروب أبوابها أمام الطالب الذين لزموا منازلهم ،في حين توجه
األساتذة إلى مدارسهم من دون إعطاء الدروس.
ولم يختلف الوضع في عاصمة الشمال طرابلس ،فقد أقفلت
الدوائر والمؤسسات العامة وال��م��دارس والمهنيات الرسمية
أبوابها ،وتج ّمع موظفو مالية طرابلس أمام مركز المالية مطالبين
بإنصافهم وإقرار السلسلة.
والتزمت ال��م��دارس الرسمية ودار المعلمين في الضنية
باإلضراب العام ،كما شاركت في اإلضراب بعض المؤسسات
واإلدارات الرسمية التي ك��ان تجاوبها مع اإلض���راب العام
متفاوتا.
وفي جبيل ،التزمت المدارس الرسمية اإلضراب الشامل،
وفي زغرتا أقفلت المدارس أبوابها وحضر األساتذة الذين
امتنعوا عن إعطاء الدروس ،في حين بدت الحركة في المؤسسات
واإلدارات الرسمية مشلولة وشبة متوقفة.
وفي قضاء الكورة ،التزمت المدارس والثانويات المهنيات
الرسمية باإلضراب ،كما ش ّل اإلض��راب سائر الدوائر الرسمية
والمؤسسات العامة في الهرمل والبقاع الشمالي ،في حين سجلت
نسبة اإلضراب في مدارس زحلة مئة في المئة ،فيما بلغت نسبة
االمتثال لإلضراب في المدارس الخاصة حوالى 50في المئة.

ال�سودان دولة جاذبة لال�ستثمارات العربية والأجنبية
و�شركاتها الإنتاجية تحقق نجاحات ملمو�سة

�أرباح �شركة  LGتجاوزت  300في المئة
في الربع الأول من 2014
أع����ل����ن����ت ش����رك����ة «إل ج��ي
إلكترونيكس»  LGعن تحقيق ارتفاع
كبير في صافي الربح لديها بنسبة
بلغت  319في المئة خالل الربع األول
من العام الحالي  2014بالمقارنة مع
الفترة نفسها من العام الماضي ،حيث
بلغ صافي أرباحها ما يعادل 86.62
مليون دوالر أميركي ،بينما بلغت
أرباحها التشغيلية  471.4مليون
دوالر أميركي.
وق��د ج��اءت ه��ذه النتائج ضمن
التقارير المالية للشركة والتي أظهرت
تحسنا ً ملحوظا ً وم��م��ي��زا ً مقارنة
بنتائج الربع السابق ،األم��ر الذي
تحسن الربحية لدى «شركة
عُ ِزي إلى
ّ
إل جي للترفيه المنزلي» .وكانت
هذه التقارير غير المدققة قد كشفت
بأنّ إي��رادات «إل جي إلكترونيكس»
المج ّمعة وصلت إلى  13.35مليار
دوالر وبزيادة نسبتها  1.2في المئة
بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام
الماضي .2013
ووفقا ً للتقارير ،فقد شهدت LG
أدا ًء مميزا ً تجاوز توقعاتها ،محقق ًة
مبيعات قوية في مجال أجهزة التلفاز
كبيرة الحجم ،وذلك نظرا ً لسياستها
المتعلقة بتخفيض أس��ع��ار م��واد
التصنيع ال��خ��ام ،مسجلة ارتفاعا ً
بنسبة  3ف��ي المئة بالمقارنة مع
الفترة نفسها من العام الماضي في
إي��رادات��ه��ا التي بلغت  4.63مليار
دوالر إلى جانب تسجيلها لـ 224.79
مليون دوالر كأرباح تشغيلية.
وتتوقع الشركة أن تواصل نتائجها
المالية على نفس النحو خالل الربع
الثاني من العام مع إطالقها لنماذج
وط��رازات جديدة من منتجاتها التي
ت��ح��رص ع��ل��ى م��واص��ل��ة تنويعها
بالتركيز على المنتجات االستثنائية
منها كأجهزة تلفاز ألترا فائق الوضوح
 ،Ultra HD TVوكأجهزة تلفاز
 OLEDوالتي تعتزم إطالق أحجام
جديدة منها وبأسعار متفاوتة في
المتناول من أجل مواصلة التنافس
بقوة في هذا المجال وتوسيع الفارق
بينها وبين منافسيها.

تشكل الزراعة في السودان  80في المئة من نشاط السكان

وكانت  LGقد تمكنت من شحن
 12.3مليون هاتف ذكي خالل الربع
األول من العام ،بزيادة  19في المئة
م��ع ارت��ف��اع شحنها ومبيعاتها من
مختلف ال��ه��وات��ف ف��ي ال��رب��ع األول
بنسبة  75في المئة بالمقارنة مع
الفترة نفسها من العام الماضي ،هذا
إلى جانب ارتفاع مبيعات الهواتف
المزودة بتقنية االتصال باإلنترنت
 LTEبنسبة  79في المئة عاما ً بعد
ع��ام ن��ظ��را ً لشحن  5مليون هاتف
منها ،وهو ما يمثل ما نسبته  41في
المئة من جميع شحنات الهواتف
الذكية خالل الربع بالمقارنة مع 27
في المئة لجميع شحنات الهواتف
الذكية طيلة العام الماضي .2013
ووفقا ً لهذه المبيعات ،فقد استطاعت
الشركة تسجيل ارتفاع بنسبة  6في
المئة عاما ً بعد عام في إيراداتها التي
بلغت  3.19مليار دوالر أميركي ،ترافق
مع ارتفاع هامش الربح التشغيلي
ربعا ً بعد ربع (على أساس ربعي)،
وذلك نظرا ً إلطالق الجيل الثاني من
هاتف G Proفي األسواق المحلية،
ولنجاح خطط التسويق.
وم��ن المتوقع أن تزيد إي���رادات
الشركة في الربع الثاني نظرا ً لنيتها
إط�ل�اق ه��ات��ف إل ج��ي  G3ال��ذك��ي،
وانتشار هواتف الجيل الثالث من
سلسلة  L Seriesاألكثر شعبية.
وعلى الرغم من تمكن الشركة من
تحقيق مبيعات قوية بخاصة في
السوق الكورية ،إال أنّ زيادة المنافسة

في أميركا الشمالية والتي ترافقت
م��ع ح��رك��ة ص���رف ع��م�لات أجنبية
غير مواتية في األس��واق النامية ،قد
تسببت في انخفاض عائدات الشركة
خالل الربع األول على أساس سنوي
(سنة بعد سنة) إل��ى  2.54مليار
دوالر ،وق��د أدى التحسن في هيكل
التكاليف الذي قامت به الشركة إلى
تسجيلها أرب��اح �ا ً تشغيلية بلغت
 102.15مليون دوالر ،وتسجيل ما
نسبته  4في المئة كهامش ربح .ومع
هذا األداء ،تتوقع إل جي أن تسجل
ارت��ف��اع�ا ً ف��ي أرب��اح��ه��ا م��ن أجهزتها
المنزلية خصوصا ً مع إطالق مجموعة
م��ن غساالتها وث�لاج��ات��ه��ا ال��رائ��دة
والمبتكرة في مختلف األسواق.
كذلك ،فقد تمكنت شركة «إل جي
لمكيفات الهواء وحلول الطاقة» من
تسجيل مبيعات قوية ف��ي أجهزة
تكييف الهواء في مختلف األس��واق
التي تعمل ضمنها ،محققة إي��رادات
بلغت  1.14مليار دوالر خالل الربع
األول من ال��ع��ام ،مع تحقيق أرب��اح
تشغيلية بلغت  84مليون دوالر
بارتفاع بلغت نسبته حوالى  10في
المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من
العام الماضي ،وسط توقعات بزيادة
التحسن ف��ي اإلي����رادات والربحية
التحسن في مبيعات
نتيجة لتوقع
ّ
وح��دات التكييف التجارية ،وزيادة
الطلب على منتجات الشركة الجديدة
من مزيالت الرطوبة وأجهزة تنقية
الهواء في كوريا.

ن�شاطات اقت�صادية
{ التقى وزير المال علي حسن خليل وفدا ً من مجلس
إدارة حصر التبغ والتنباك ،الذي عرض له واقع «الريجي»
ومختلف مشاريع التطوير فيها ،وسلمه تحويالً من أرباحها
عن العام  2013البالغ  115مليار ليرة.
ون� ّوه خليل ب��إدارة «الريجي» ،وعرض تطوير قدراتها
واالهتمام بالمزارعين والخطط الداعمة للمجتمعات الريفية
ضمن اإلمكانات المتاحة ،كما شجع على تطوير خطط
التعاون مع اإلدارة والمؤسسات األخرى كالمعهد المالي،
مشددا ً على التعاون القائم ال سيما في مجال تمويل بعض
مشاريع المعهد لألرشفة اإللكترونية.
وكان وزير المال التقى نقيب المحامين في بيروت جورج
تخص
جريج على رأس وفد من النقابة وبحث معه شؤونا
ّ
النقابة.
وجه وزير البيئة محمد المشنوق كتابين إلى كل من
{ ّ
وزير الصناعة حسين الحاج حسن ووزير الداخلية نهاد
المشنوق ،التخاذ اإلج��راءات كافة لرفع الضرر واإلزع��اج
الناتجين عن استثمار مجبل الباطون في منطقة تحوم
العقارية  -قضاء البترون ،ال سيما أنّ المنطقة المحيطة
بالعقار  229سياحية.
على صعيد آخر ،عرض المشنوق مع سفير رومانيا في
لبنان فيكتور مرسيا األوضاع الراهنة والعالقات الثنائية
بين البلدين ومجاالت التعاون على الصعيد البيئي ،وكيفية
شح المياه هذا العام.
معالجة ّ

ثم التقى وفدا ً من مؤسسة «البورا» برئاسة األب طوني
خضرا ال��ذي شرح «عمل المؤسسة وسعيها إلى تحقيق
التوازن الوطني في الوظائف العامة وأهمية اعتماد مبدأ
الكفاءة».
كما ترأس وزير البيئة اجتماعا ً للمجلس الوطني للبيئة
جرى خالله عرض سريع لمشروع «دع��م اإلصالحات -
الحوكمة البيئية «.
{ بحث وزير االتصاالت بطرس حرب مع وفد «اللجنة
الوطنية لخفص تكلفة التخابر الخلوي» برئاسة رئيس
االتحاد العام لنقابات عمال لبنان م��ارون الخولي ،الذي
طالب بإعادة إحياء اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة
لتنظيم شؤون القطاع.
وفي حديث للصحافيين ،أعلن الوزير حرب توجيهه
كتاب إنذار حول تردّي نوعية الخدمة وكثرة الشكاوى من
تمسكه بهذا اإلنذار «الذي هو
قبل المستخدمين» .وأص ّر على ّ
لساعات وليس أليام».
وقال « :من حق اللبنانيين وكل مستخدمي شبكة الخلوي،
التمتع بإجراء مكالمات هاتفية بسهولة من دون االضطرار
إلى تكرار االتصال  3و 4مرات للمكالمة الواحدة ،ال سيما أنّ
المواطن يدفع للدولة وللشركتين فاتورة مرتفعة ،ويسجل
عليه كسر الدقيقة دقيقة ،وهذا عيب وسرقة ال تجوز».
وكان حرب التقى مسؤوال من شركة «زين» مشغلة شركة
«تاتش».

تمتلك السودان موارد طبيعية متنوعة لكنها
تحتاج إلى جهود الستثمارها ،فباإلضافة إلى
الثروات الحيوانية والزراعية ،هناك خامات
المعادن المختلفة وأهمها النفط وهناك المياه
واألراض���ي الواسعة المنبسطة التي تسهّل
زراعتها باستعمال اآلالت وغيرها.
وأفاد تقرير اقتصادي عممه اتحاد وكاالت
األنباء العربية «فانا» ،ضمن الملف االقتصادي
الشهري ،بأنّ السودان «يقوم بتذليل العقبات
التي تقف في وجه االستثمار األمثل لثرواته
وط��رح البدائل لها وذل��ك من أج��ل خلق واقع
استثماري جيد».
وقد دفعت المزايا التي تتوفر في السودان
في مجال االستثمار ،بالمستثمرين للعودة
بقوة اليها  ،فهناك مستثمرون من جميع الدول
ال سيما دول الخليج العربي ،الهند ،البرازيل،
روسيا وماليزيا وتركيا ،كما أنّ غيرها من الدول
أبدت رغبتها في االستثمار في هذا البلد.
وجاء انعقاد االجتماع االستثنائي للمجلس
االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي ال��ع��رب��ي ال��ذي
استضافته الخرطوم يومي  22-21آب 2013
في إطار مواصلة السودان جهوده التي يبذلها
من أج��ل فتح أب��واب��ه أم��ام المستثمرين ،كما
جاء وفقا ً لمبادرة السودان التي أعلنها رئيس
الجمهورية عمر البشير لتحقيق األمن الغذائي
العربي لدى مشاركته في القمة العربية التي
انعقدت في الرياض مطلع العام  2012وتم
اعتمادها من قبل الجامعة العربية ،وأتى كذلك
تنفيذا ً لقرار القمة العربية وذلك للوقوف على
خارطة الطريق لتنفيذ المبادرة ،توطئة لعرض
نتائجها على اجتماع المجلس االقتصادي
نهاية ال��ع��ام الحالي ليقدمها ب���دوره للقمة
االقتصادية العامة التي ستنعقد في كانون
الثاني من العام  2015في تونس ،فالسودان
مؤهّ ل ألن يكون الدولة الجاذبة لالستثمارات
العربية واألجنبية بميزاته الكثيرة ،وأهمها
موقعه االستراتيجي الرابط بين أفريقيا والدول
العربية ،إضافة إل��ى كونه ج��زءا ً من منطقة
جنوب ووسط أفريقيا (الكوميسا) والتي يفوق
عدد سكانها الـ  500مليون نسمة.

قوانين تشجيع االستثمار

وق��د س��نّ ال��س��ودان العديد م��ن القوانين
واإلج����راءات التي ص��ارت من أه��م المميزات
ال��ت��ي تستقطب االستثمار ل��ل��س��ودان وعلى
رأسها قوانين تشجيع االستثمار لعام ،2013
إضافة إلى اإلج��راءات والقوانين التي أجيزت
لتسهيل عمل المستثمرين األجانب في البالد،
والتزام السودان بحماية االستثمار على أعلى
المستويات إلدراك��ه الواعي بمقدرة السودان
على المساعدة في تخفيف حدّة نقص الغذاء
ال��ذي يواجه العالم ،كما أنّ موقع السودان
االستراتيجي يؤهله للتوجه إلقامة مناطق
ح��رة وال��ت��ي ستتاح ل��رج��ال األع��م��ال وسيتم
مساع الفتتاحها
التعامل من خاللها ،وهناك
ٍ
عند الحدود مع أريتيريا وأخرى عند الحدود
مع أثيوبيا في منطقة القالبات ومع مصر في
منطقة أرقين ،وأيضا ً عند الحدود مع تشاد وفي
كوستي مع جنوب السودان.
وإلى جانب ذلك ،يمتلك السودان واحدة من
أكبر خطوط السكك الحديدية في أفريقيا والتي
يفوق طولها خمسة آالف كيلو متر ،ويمكن
أن يعمل مع جيرانه على م� ّد ه��ذه الخطوط
إل��ى داخ��ل ه��ذه ال��دول المجاورة مثل تشاد،
وأفريقيا الوسطى ومصر .كما أنّ السودان جزء
من منظومة خطوط الطرق السريعة العابرة
للقارات ،وهذا الربط يتيح من دون شك فرصا ً

واسعة لالستثمارات في مشاريع متعددة.
ووفق التقرير« ،ف��إنّ ك ّل هذه المزايا يمكن
أن تجعل م��ن ال��س��ودان أك��ث��ر ال���دول جذبا ً
لالستثمارات األجنبية ،ويمكن القول إنّ موقع
السودان الجغرافي المميز والفريد بالنسبة
ألفريقيا والعالم العربي وم��ج��اورت��ه لعدد
من ال��دول يساعد على إيجاد أس��واق ضخمة
للمنتجات ،إضافة إلى انغالق عدد من هذه
ال��دول وارت��ب��اط ال��س��ودان مع بعض جيرانه
بطرق بريه وحديدية ونهرية ،أضف إلى ذلك
الوضع الجيد لشبكة االتصاالت التي تؤهله
وتتيح له فرصا ً كبيرة لالستثمار».
وي��ض��ي��ف ال��ت��ق��ري��ر« :أم����ا ف��ي م��ا يتعلق
ب��ال��والي��ات ،فلك ّل والي���ة م��ي��زات خ��اص��ة بها
تبعا ً للمناخ ال��ذي تتمتع به  ،فمثال الوالية
الشمالية تتمتع بميزة نسبية في زراعة القمح
والمنتجات البستانية ،ووالية نهر النيل تعتبر
الثانية في الواليات بعد الخرطوم في جذب
االستثمار الخارجي لميزتها النسبية وموقعها
الجغرافي وكفاءة الكادر اإلداري العامل في
إدارة االستثمار بها ،إضافة إلى وجود زراعة
القمح واألعالف والفاكهة والخضر والصناعات
المرتبطة باإلنتاج الزراعي.
وف��ي والي��ة ال��ج��زي��رة التي تقع ف��ي وسط
السودان ،أقيم مشروع الجزيرة الذي يع ّد أكبر
المشاريع الزراعية المروية وينتج العديد من
المحاصيل الزراعية ،أما والية النيل األبيض
فتمتاز بزراعة محاصيل قصب السكر والقطن
وصناعة اللحوم واأللبان ومشتقاتها ،بينما
تتميز والي��ة البحر األح��م��ر ف��ي أقصى شرق
ال��س��ودان ب��أنّ فيها «سلع ال��ص��ادر» وتقدم
خدمات الوارد والسياحة ،وتزخر والية النيل
األزرق ب��م��وارد طبيعية ج��اذب��ة لالستثمار،
وت��وج��د ف��ي والي��ت��ي شمال وج��ن��وب كردفان
محاصيل زراع��ي��ة ومنتجات غابية وث��روة
حيوانية كبيرة.
كما تمتاز والي���ات شمال وغ��رب وجنوب
دارفور بالثروة الحيوانية والمنتجات الجلدية
وصناعة الزيوت والصناعات الغذائية وتجارة
الحدود .وتجذب والية الخرطوم التي تعتبر
العاصمة القومية ،العديد من المستثمرين
وتحظى بالنصيب األكبر من االستثمار لما
تمتاز به من بنيات أساسية وعمالة مدربة
ومشروعات زراعية ووجود األسواق والكثافة
السكانية».

نماذج لالستثمارات :شركات دال

ويذكر التقرير أنّ السودان هو «من أكبر
األق��ط��ار العربية واألفريقية مساحة ورغ��م
مواجهتها للعديد من التحديات االقتصادية،
إال أنّ هنالك نجاحات ملموسة في دفع عملية
االقتصاد فى السودان من خالل شركاتها ذات
اإلنتاجية المتعددة.
وتع ّد مجموعة شركات «دال» التي يملكها
المستثمر السوداني أسامة داود عبد اللطيف
المؤسسة االقتصادية األكبر واألكثر تنوعا ً
في أنشطتها وأعمالها على مستوي السودان،
حيث تمتد أنشطة المجموعة لتشمل ستة
قطاعات حيوية ،ه��ي الصناعات الغذائية
وال��زراع��ي��ة واألع��م��ال الهندسية والتنمية
العقارية والخدمات الطبية وحقل التعليم،
وتلعب كل واح��دة من شركاتها ومؤسساتها
دورا ً رياديا ً في المجال الذي تعمل فيه ولها
إس��ه��ام��ات ف��ى م��ج��ال التعليم ،حيث ب��دأت
الشركة باالستثمار في مجال التعليم بتأسيس
مدرسة الخرطوم العالمية عام  2004بهدف
اإلسهام في تقديم خدمات تعليمية بمعايير

النفط هو المحرك الرئيسي للقطاعات االقتصادية المختلفة
عالمية للسودانيين وأبناء الجاليات األجنبية
المقيمين في السودان .واعتمدت الدراسة في
منهجها برنامج منظمة البكالوريا الدولية
الذي يتبنى أحدث األساليب واألفكار في مجال
التعليم ،وت ّم تجهيز المدرسة بقاعات الرسم
وصالة مكيفة لأللعاب الرياضية وحوض
سباحة بمواصفات أولمبية ،إضافة إلى مالعب
التنس وك��رة ال��ق��دم وم��س��رح مفتوح زودت
بتجهيزات حديثة في مجال تقنية المعلومات
ومعامل بمعايير عالمية .كما قامت المجموعة
بإنشاء مدينة «داوود عبد اللطيف» الجامعية
للطالبات بتكلفة  21مليون جنيه بمساهمة
من مجموعة (دال) وتتسع الى  800طالبة.
أما في مجال الطب ،فقد أنشأت المجموعة
شركة «دال» للخدمات الطبية المحدودة ،وهي
تعمل في مجال توزيع المنتجات الدوائية
والتجهيزات الطبية منذ عام  1997وأصبحت
اآلن وكيال حصريا ً لعدد من الشركات العالمية
المرموقة في مجال الخدمات الطبية ،توزع
أكثر من مئة منتج طبي ودوائي في البالد.
كما اتجهت المجموعة إل��ى مجال العقار
وأن��ش��أت شركة دال للتنمية العقارية في
م��ج��االت التصميم الهندسي واإلن��ش��اءات
والصيانة داخ��ل المجموعة ،حيث أصبحت
من المؤسسات المميزة في مجال التصميم
المعماري واإلن��ش��اءات والتنمية العقارية،
على مستوى ال��س��ودان ون��ف��ذت العديد من
ال��م��ش��روع��ات ،مثاال على ذل��ك مبنى رئاسة
المجموعة داخل المنطقة الصناعية ومصنع
«دال» لأللبان وشركة «سيقا».
وكان لمجموعة دال إنجازاتها في توطين
الصناعة في السودان عندما أنشأت شركة
«دال» للصناعات الغذائية المحدودة وهي
ال��ش��رك��ة األك��ب��ر ف��ي م��ج��ال إن��ت��اج وتسويق
المشروبات الغازية وشركة سيقا لتصنيع
وتعبئة وتوزيع المواد الغذائية وهي أنجح
الشركات السودانية وأكثرها ت��ط��ورا ً على
مستوى اإلقليم وب��دأت نشاطها ع��ام 1996
كمطاحن إلنتاج الدقيق بمواصفات جودة
عالمية إلن��ت��اج القمح وال��دق��ي��ق ف��ي عبوات
مختلفة بجانب دخولها في إنتاج األعالف».
كما اتجهت مجموعة «دال» ،إل��ى جانب
دوره��ا االقتصادي ،نحو المساهمة في دعم
األسر من خالل المشاريع اإلنتاجية والتزامها
بالعمل على تطوير صناعة المخبوزات
حيث قامت بتجربة متفردة بتأسيسها مركز
المخبوزات ال��ذي يعنى بتقديم خدمة من
البرامج التدريبية المتخصصة للخبازين
وق��ط��اع ال��م��رأة ل��ك� ّل والي���ات ال��س��ودان عبر
مدارس التدريب المتجولة ،كما تبنت الشركة
م��ش��روع المخبز األخ��ض��ر ال���ذي ي��ه��دف إلى
تحويل المخابز التقليدية إلى مخابز صديقة
للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي بدال عن الحطب،
وذلك في إطار المحافظة على الغطاء النباتي
وتقليل انبعاث الكربون وتوفير بيئة عمل آمنة
وصحية.
وم��ن أنجح المشروعات لشركة دال في
مجال الخدمات الزراعية المحدودة مشروع
العيلفون في محلية شرق النيل على مساحة
 500هكتار ويحتوي على مزرعة نموذجية
لتربية مجموعة م��ن أفضل س�لاالت األبقار
وتحتوي على محلية أوتوماتيكية حديثة،
كما تضم عددا ً من الحقول التي تستخدم تقنية
ال��ري المحوري إلنتاج األع�لاف ،إضافة الى
مزرعة لتربية األسماك ومجموعة من البيوت
المحمية إلنتاج الخضار والفواكه والزهور
ونباتات الزينة».

هيئة االستثمار واإلنماء الزراعي

ويلفت التقرير إلى «أنّ االستثمار العربي فى
السودان ح ّقق نجاحا ً مشهودا ً وملحوظا ً حيث
نجد نماذج ناجحة الستثمارات الهيئة العربية
لالستثمار واإلنماء الزراعي في السودان ،مثل
برنامج نشر نظام الزراعة من دون حرث الذي
أدى إلى تطوير القطاع المطري في السودان
في واليات النيل األزرق ،جنوب كردفان ،النيل
األبيض ،تر ّتب عليه موافقة مجلس إدارة الهيئة
على تأسيس صندوق تمويل صغار المنتجين
برأسمال مال  200مليون دوالر بحيث تساهم
الهيئة بنحو  10ماليين بغرض توفير التمويل
ال�ل�ازم لصغار المنتجين لتطبيق التقنيات
الحديثة وزيادة منتجاتهم من المحاصيل.

سكر كنانة

أما شركة سكر كنانة التي تستثمر في مجال
زراعة وصناعة السكر ،فقد كان لها دور متعاظم
في االقتصاد الوطني عبر مساهماتها المتنوعة
المباشرة وغير المباشرة ،وتداخلها لتحريك
قطاعات أخرى فضال عن إحداث النهضة التنموية
لإلنسان باعتباره الهدف األهم عبر توفير فرص
العمل والخدمات.
وتع ّد شركة سكر كنانة من أنجح مشاريع
االستثمار العربي المشترك في السودان وتمتلك
أكبر مصنع إلنتاج السكر في العالم تحت إدارة
موحدة حيث أنّ ه��دف الشركة األس��اس��ي هو
إنتاج سكر أبيض لس ّد حاجة االستهالك المحلي
والتصدير وتطوير تقنيات صناعة السكر في
السودان وإحداث تحول اقتصادي اجتماعي في
منطقة المشروع.
وانطلق اإلنتاج في مصنع اإليثانول في كنانة
في تشرين الثاني الماضي تنفيذا ً لبرامج التنوع
إلنتاج  55مليون ليتر وسيرتفع إنتاج الموال إلى
 125ألف طن وب��دأ العمل في مصنع السماد
العضوي ليدخل دائرة اإلنتاج فى حزيران المقبل
إلنتاج  200الف طن من السماد ومن المشروعات
المصاحبة ،إنتاج األعالف من المخلفات حيث
تنتج كنانة  100ألف طن من األع�لاف سنويا ً
وأولت الشركة جانب األبحاث المرتبطة بإنتاج
القصب أولوية قصوى وأدخلت عينات جديدة.
كما تعمل شركة سكر كنانة في مجال اللحوم
الحمراء فى اتجاهين األول :تسمين العجول
المحلية بإنشائها مشروعا ً جنوب الخرطوم
(منطقة أم حراز) إلنتاج  3,000رأس عجل في
موسم  2012/2011قد ترتفع إلى  8,000رأس
في هذا العام ،وهي تتجه الستخدام أبقار البقارة
من دارف���ور المعروفة بتميزها في التسمين.
وتستخدم كنانة الطرق العلمية الصحيحة
لتسمين الماشية ومعيار الوزن الحي لتسويق
العجول المسمنة وهذه الخطوة تدفع الشركة
للتعاون مع المستثمرين.
أما االتجاه الثاني فهو يتمثل في إنتاج اللحوم
الحمراء ،وق��د ب��دأت بتأسيس شركة الصفية
للتسمين وإن��ت��اج اللحوم ،وستعنى بإنتاج
ساللة مركبة من العجول بتركيبة مختلطة من
السمنتال األوروبي واألنجس األحمر اإلنجليزي
مع أبقار الزيبو في غرب السودان.
ول��م تتوقف مسيرة «كنانة» عند تصنيع
وتركيب األعالف فقط ،بل امتدت ابتكاراتها إلى
إدخال حزم رؤوس القصب األخضر الناجم عن
تبني الشركة لعملية الحصاد األخضر والتي
ستكون بديال عن عمليات حرق القصب .وهذه
بدورها توفر جانبا آخر مهما ،وهو مجال األعالف
الخشنة وهي ضرورية لتغذية الحيوان ويتم
حزمها آليا من الحقل مباشرة.

