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«صندوق التنمية» يمول مشروع ًا

في السودان بقيمة  50مليون دينار

• جانب من التوقيع

وقعت وزارة املالية ال�سودانية مع ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية اتفاقية متويل م�رشوع
حمطة كهرباء «الفولة» الرديفة بوالية غرب كردفان
بقيمة  25مليون دينار « 85مليون دوالر».
وقال رئي�س وفد ال�صندوق الكويتي م�ساعد املدير
االقليمي للدول العربية ن�صف الن�صف بعد مرا�سم
التوقيع ان «ال�صندوق وافق على متويل امل�رشوع
مببلغ �إجمايل  50مليون دينار « 170مليون دوالر»».
وا�ضاف ان امل�رشوع ينفذ على قر�ضني قيمة كل منهما
 25مليون دينار « 85مليون دوالر» بفرتة �سداد ي�صل
مداها الى  25عاما �شاملة فرتة االمهال املحددة بخم�س
�سنوات .و�أو�ضح الن�صف ان الكهرباء متثل املحرك
اال�سا�سي للتنمية ،م�ؤكد ًا حر�ص ال�صندوق على دعم
امل�رشوعات يف ال�سودان لتعزيز العالقات الثنائية
بني الكويت واخلرطوم معترب ًا ان ال�سودان اول دولة
حتظى بتمويل ال�صندوق الكويتي بعد ان�شائه.

من جهته اثنى وزي��ر الدولة باملالية ال�سوداين
م�صطفى حويل على الدعم الذي ظل يقدمه ال�صندوق
الكويتي للبالد وم�ساعداته املالية والفنية ملختلف
قطاعات التنمية يف البالد.
وو�صف م�رشوع كهرباء الفولة بـ«املهم» ،معترب ًا ان
«امل�رشوع ا�سرتاتيجي لت�أثريه الإيجابي على التنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف املنطقة».
وعلى �صعيد مت�صل �أكد مدير التخطيط وامل�رشوعات
بال�رشكة القاب�ضة للكهرباء علي عبدالرحمن �أهمية
امل�رشوع يف ربط واليات دارفور بال�شبكة القومية،
متوقع ًا ان تعمل حمطة كهرباء «الفولة» بقدرة
�إجمالية  200ميغاواط .وتبلغ كلفة متويل امل�رشوع
نحو  188مليون دوالر منها ما يعادل  170مليون
دوالر متويل ال�صندوق الكويتي ،فيما تتحمل حكومة
ال�سودان  18مليون دوالر باملكون املحلي عبارة عن
كلفة الأعمال املدنية للم�رشوع.
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بمساحة تصل إلى  43مليون متر مربع

مصر تنفذ  430مشروع ًا باستثمارات  9.2مليارات دوالر
�أظهر �أحدث تقرير حول م�ؤ�رشات
�أداء هيئة التنمية ال�صناعية
امل�رصية خالل �شهر يناير املا�ضي،
�أن �إجمايل امل�رشوعات ال�صناعية
امل��زم��ع �إقامتها خ�لال املرحلة
احلالية يبلغ  430م�رشوع ًا بحجم
ا�ستثمارات ي�صل �إلى  161مليار
جنيه ،ما يعادل  9.25مليارات
دوالر ،مب�ساحة �إجمالية ت�صل �إلى
 73مليون مرت مربع.
وق���ال ب��ي��ان ���ص��ادر ع��ن وزارة
التجارة وال�صناعة امل�رصية�« :إن
هذه امل�رشوعات �سيتم �إن�شا�ؤها
با�ستثمارات عاملية وحملية،
ح��ي��ث ت��ت�����ض��م��ن  41م����شروع�� ًا
با�ستثمارات عربية ،و 12م�رشوع ًا
ب��ا���س��ت��ث��م��ارات �أوروب���ي���ة ،و13
م�رشوع ًا با�ستثمارات �آ�سيوية ،و4
م�رشوعات با�ستثمارات �أمريكية،
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى  360م�رشوع ًا
با�ستثمارات حملية» ،الفت ًا �إلى
�أن ه��ذه امل�رشوعات تعك�س ثقة
ر�ؤو�س الأموال املحلية والعاملية
يف ال�سوق امل�رصية ك�أحد �أهم
املقا�صد اال�ستثمارية املهمة على
امل�ستويني الإقليمي والقاري.
وقال جمدي غازي ،رئي�س الهيئة
العامة للتنمية ال�صناعية� ،إن
الهيئة تبذل جهودا كبرية لدعم
الت�صنيع املحلي وزيادة تناف�سية
ال�صناعة الوطنية بالأ�سواق
املحلية والإقليمية والعاملية،
م�شري ًا �إلى �أن الهيئة �ساهمت يف
توفري  494مليون جنيه خالل �شهر
يناير املا�ضي مقارنة بـ 612مليون

جنيه خالل ال�شهر نف�سه من العام
املا�ضي  2018لي�صل �إجمايل ما
مت توفريه من بداية العام املايل
احل���ايل وح��ت��ى ي��ن��اي��ر املا�ضي
�إل���ى  4م��ل��ي��ارات و 215مليون
جنيه ،وذلك من خالل دعم برامج

تونس تستهدف خفض عجز الميزانية إلى %3
قال وزير املالية التون�سي ر�ضا
�شلغوم� ،إن حكومة بالده برئا�سة
يو�سف ال�شاهد تخطط خلف�ض عجز
امليزانية العامة �إلى  %3خالل
عام  2020و %2.4يف �سنة ،2021
و %2يف غ�ضون �سنة .2022
و�أو�ضح خالل جل�سة عامة عقدها
ال�برمل��ان التون�سي ،خ�ص�صت
للم�صادقة على بروتوكول مايل
تون�سي فرن�سي بقيمة  15مليون
ي��ورو والتخطيط خلف�ض عجز
امليزانية العامة لتون�س ،يتم
«طبقا ملقت�ضيات القانون الأ�سا�سي
اجلديد مليزانية الدولة».
و�أك���د �شلغوم ال��ت��زام احلكومة
التون�سية ب����أال ي��ت��ج��اوز عجز
امل��ي��زان��ي��ة  %3.9خ�لال العام
احلايل� ،إلى جانب موا�صلة العمل
على �إيجاد احللول الالزمة للتقلي�ص

من حجم املديونية اخلارجية،
وكان الربملان التون�سي قد �صادق
يف منت�صف دي�سمرب املا�ضي ،على
ميزانية الدولة التون�سية للعام
 2019التي يبلغ حجمها 40.8
مليار دينار « 14.5مليار دوالر»،
�أي بزيادة  ،%8.5مقارنة مبوازنة
 ،2018وذلك مبوافقة � 113صوت ًا
من �أ�صل .217
وتوقعت احلكومة التون�سية يف
هذه امليزانية انخفا�ض العجز
�إل��ى  %3.9من �إج��م��ايل الناجت
امل��ح��ل��ي ،م��ق��ارن��ة م���ع عجز
متوقع مليزانية ال��ع��ام 2018
بن�سبة  ،%5و�شدد وزير املالية
التون�سي على �أن االق�ترا���ض ال
يعد خ��ي��ارا بالن�سبة لتون�س
بل �رضورة لتجاوز ال�صعوبات
املالية واالقت�صادية.

نمو االقتصاد هذا العام
ق��ال البنك امل��رك��زي الفرن�سي� ،إن اقت�صاد
فرن�سا �سينمو هذا العام مبعدل �أبط�أ قلي ً
ال مما
كان متوقعا يف ال�سابق ،بالرغم من �أن حت�سن
القدرة ال�رشائية للأ�رس من �ش�أنه �أن يحد من
ت�أثري تباط�ؤ عاملي.
ويف �أحدث توقعاته الف�صلية ،تكهن بنك فرن�سا
بنمو قدره  %1.4هذا العام ،بانخفا�ض طفيف
من توقعاته ال�سابقة البالغة  %1.5التي
�صدرت يف دي�سمرب.
ومن��ا االقت�صاد الفرن�سي  %1.5يف ،2018
وباملعدل الذي توقعه البنك املركزي ،ف�إن
فرن�سا �ستتفوق ب�سهولة على �أملانيا ،جارتها
املعتمدة على الت�صدير ،حيث تتوقع احلكومة
وم�ؤ�س�سات خا�صة منو ًا قدره � %1أو �أقل ب�سبب
طلب �أجنبي �ضعيف.
ولأن فرن�سا �أكرث اعتماد ًا على امل�ستهلكني يف
الداخل ،ف�إن اقت�صادها �سي�ستفيد من حزمة

قالت تقارير �إن نائب رئي�س ال��وزراء ال�صيني ليو هي
حتدث هاتفيا �إلى وزير اخلزانة الأمريكي �ستيفن منوت�شني
وممثل التجارة الأمريكي روبرت اليتهايزر ،و�إن اجلانبني
حققا تقدما جوهريا جديدا يف مباحثات التجارة .وقال
تقرير لوكالة «بلومربغ»�« :إن ال�صني والواليات املتحدة
من املرجح �أن ت�ؤجال اجتماعا بني الرئي�سني دونالد ترامب
و�شي جني بينغ لإنهاء اخلالف التجاري بني البلدين �إلى
�أبريل على �أقرب تقدير».

نيكي يغلق مرتفع ًا
بنحو %0.8

�أغلق امل�ؤ�رش نيكي الياباين
م��رت��ف��ع�� ًا ،اجل��م��ع��ة ،مع
�صعود �أ�سهم ال�رشكات ذات
االنك�شاف الكبري على ال�صني
بفعل تعهد بكني بتعزيز
النمو االقت�صادي ،يف الوقت
الذي ر�أى فيه امل�ستثمرون
�أي�ض ًا �إ�شارات على �إحراز تقدم
يف مباحثات التجارة بني
الواليات املتحدة وال�صني.
وارت���ف���ع امل����ؤ��ش�ر نيكي
ال��ق��ي��ا���س��ي � %0.8إل���ى
 21450.85ن��ق��ط��ة ،وزاد

 %2على �أ�سا�س �أ�سبوعي،
ورب����ح امل����ؤ��ش�ر توبك�س
الأو�سع نطاق ًا  %0.9م�سج ًال
 1602.63ن��ق��ط��ة ،وك��ان
الرئي�س الأمريكي دونالد
ت��رام��ب ،ق���ال ،ع��ن جهود
ح��ك��وم��ت��ه يف ال��ت��ف��او���ض
مع ال�صني ب�ش�أن الر�سوم
ال��ت��ج��اري��ة ب�ين البلدين،
«نحن نبلي بالء ح�سنا جدا
يف املحادثات مع ال�صني
ونح�صل على م��ا يجب �أن
نح�صل عليه».

الت�صنيع املحلي وتوفري منتجات
وطنية جيدة بديلة للم�ستوردة
من اخل��ارج .و�أ�ضاف �أن �إجمايل
امل�رشوعات ال�صناعية املزمع
�إقامتها خالل املرحلة احلالية،
ت�شمل  151م����شروع�� ًا يف جمال

حتفيزية بقيمة  10مليارات يورو « 11.3مليار
دوالر» ا�ستهدفت تعزيز القدرة على االنفاق
و�إنهاء موجة من املظاهرات العنيفة .ويف
دي�سمرب �أعلن الرئي�س �إميانويل ماكرون عن
زيادات يف الأجور للعمال الأكرث فقراً ،وخف�ض
�رضيبي ملعظم �أرب��اب معا�شات التقاعد يف
م�سعى لإخماد احتجاجات مناه�ضة للحكومة
�شهدت فيها العا�صمة باري�س بع�ضا من �أ�سو�أ
حوادث العنف يف عقود.
وقدر البنك املركزي �أن تلك الإجراءات �ستعزز
القدرة ال�رشائية للأ�رس هذا العام مبقدار 0.7
نقطة مئوية ،وهو ما �سريفع ب��دوره �إنفاق
امل�ستهلكني  0.3نقطة مئوية ،ومن �ش�أن ت�ضخم
منخف�ض ،من املتوقع �أن يبلغ  %1.3هذا العام
قبل �أن يرتفع تدريجيا �إل��ى  %1.7بحلول
� ،2021أن يكون له ت�أثري �إيجابي على مكا�سب
دخل الأ�رس.

بكين تتعهد بمواجهة ضعف النمو االقتصادي

ق��ال رئي�س ال����وزراء ال�صيني يل كه
ت�شيانغ� ،إن اقت�صاد ب�ل�اده يواجه
�ضغوط ًا �إ�ضافية ،لكن بكني لن تدع
ال��ن��م��و االق��ت�����ص��ادي ي��خ��رج ع��ن نطاق
معقول ،وكانت احلكومة حددت معدل
النمو امل�ستهدف يف  2018عند ،%6.5
قبل �أن تعلن �أن ن�سبة النمو يف العام
املا�ضي بلغت  ،%6.6وهي �أبط�أ وترية
منو منذ ما يقرب من  3عقود.
وك�شفت احلكومة ال�صينية عن هذا اخلف�ض،
الأ�سبوع املا�ضي ،يف تقرير قدم خالل
افتتاح الدورة ال�سنوية للمجل�س الوطني
لنواب ال�شعب ال�صيني «الربملان» التي
ت�ستمر �أ�سبوعني.
ويف نهاية يناير املا�ضي ،ق��ال وانغ
كي�شان ،نائب الرئي�س ال�صيني� :إن اقت�صاد
ال�صني �سيوا�صل حتقيق منو م�ستدام على
الرغم من ال�شكوك العاملية ،وذلك بعد
�أي��ام من ت�سجيل ث��اين �أك�بر اقت�صاد يف
العامل �أ�ضعف منو له يف نحو  3عقود،
م�ضيفاً�« :سيكون هناك الكثري من ال�شكوك
يف  ،2019لكن اقت�صاد ال�صني �سي�ستمر يف
حتقيق منو م�ستدام».
وك��ان �صندوق النقد ال��دويل قد خف�ض
توقعات النمو االقت�صادي للعام احلايل
بن�سبة  %0.2عن توقعات �أكتوبر ،2018
ليبلغ  ،%3.5مقابل  ،%3.7كما خف�ض
توقعات النمو االقت�صادي لعام ،2020
ليبلغ  %3.6بن�سبة هبوط بلغت  %0.1عن
توقعات �أكتوبر .2018

ال�صناعات الهند�سية و 96م�رشوع ًا
يف جم��ال ال�صناعات الغذائية
و 102م�رشوع يف جمال ال�صناعات
الكيماوية و 50م�رشوع ًا يف جمال
الغزل والن�سيج و 31م�رشوع ًا يف
جمال مواد البناء.

 %1.5ارتفاع ًا في التضخم

بمنطقة اليورو خالل فبراير
�أك��د مكتب �إح�����ص��اءات االحتاد
الأوروبي «يورو�ستات» ،ارتفاع
الت�ضخم مبنطقة اليورو ،كما
كان متوقع ًا يف فرباير املا�ضي،
لأ���س��ب��اب على ر�أ���س��ه��ا ارتفاع
تكاليف اخل��دم��ات والأغ��ذي��ة
وامل�رشوبات الكحولية والتبغ.
و�أك���د ي��ورو���س��ت��ات تقديراته
ال�سابقة ب�أن �أ�سعار امل�ستهلكني
يف دول منطقة اليورو ،البالغ
ع��دده��ا  19دول����ة ،ارتفعت
 %0.3على �أ�سا�س �شهري �إلى
زيادة ن�سبتها  %1.5على �أ�سا�س
�سنوي ،لتت�سارع م��ن وترية
بلغت  %1.4على �أ�سا�س �سنوي
يف ي��ن��اي��رامل��ا���ض��ي .ويرغب
البنك املركزي الأوروب���ي يف
�إبقاء الت�ضخم دون  %2بقليل
على امل��دى املتو�سط ،لكن

«المركزي الفرنسي» يحذر من تباطؤ

الصين وأميركا حققتا تقدم ًا
جديداً في مباحثات التجارة

اقتصاد

الت�ضخم ظل دون هذا امل�ستوى
امل�ستهدف بكثري منذ .2013
وق���ال ي��ورو���س��ت��ات� :إن زي��ادة
�أ�سعار اخلدمات �أ�سهمت مبقدار
 0.61نقطة يف �إجمايل النتائج
على �أ�سا�س �سنوي يف فرباير
املا�ضي ،فيما �أ�ضافت الأغذية
وامل�رشوبات الكحولية والتبغ
 0.44نقطة �أخرى وزادت �أ�سعار
الطاقة  0.35نقطة ،وبا�ستثناء
الطاقة والأغذية غري امل�صنعة،
والتي تت�سم �أ�سعارها بالتقلب،
�أو م��ا يطلق عليه املركزي
الأوروب���ي الت�ضخم الأ�سا�سي،
ويراقبه التخاذ قرارات ال�سيا�سة
النقدية ،تكون الأ�سعار قد زادت
 %0.3على �أ�سا�س �شهري و%1.2
على �أ�سا�س �سنوي ،دون تغيري
عن امل�سجل يف يناير املا�ضي.

الذهب يتراجع لألسبوع
الثاني على التوالي

ارتفع الذهب� ،أم�س متعافي ًا من الهبوط احلاد الذي ُمني به يف
اجلل�سة ال�سابقة ،مع تراجع ال��دوالر وزي��ادة املخاوف ب�ش�أن
تباط�ؤ النمو االقت�صادي العاملي على نحو �أعطى دعما للمعدن
النفي�س.
وزاد الذهب يف املعامالت الفورية � %0.4إلى  1301.58دوالر
للأوقية «الأون�صة» ،بعد �أن خ�رس نحو  %1يف اليوم ال�سابق،
ويتجه املعدن الأ�صفر �إل��ى حتقيق خ�سارة �أ�سبوعية �صغرية
للأ�سبوع الثاين على التوايل ،وارتفع الذهب  %0.5يف العقود
الأمريكية الآجلة �إل��ى  1301.40دوالر للأوقية .وهبط م�ؤ�رش
ال��دوالر  %0.1مقابل العمالت الكربى ،ويتجه لت�سجيل �أكرب
خ�سارة �أ�سبوعية منذ �أوائل دي�سمرب املا�ضي.
ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى ،ارتفع البالديوم � %0.2إلى
 1560.47دوالر ًا للأوقية ،ويتجه �إلى حتقيق مك�سب �أ�سبوعي بنحو
 ،%3وزادت الف�ضة ب�أكرث من � %1إلى  15.35دوالر ًا للأوقية وقفز
البالتني � %1.4إلى  829.69دوالر ًا للأوقية.

ألمانيا على موعد مع االنتعاش
االقتصادي في 2020
ك�شف املعهد الأملاين لأبحاث
االقت�صاد «دي �أي دابليو» عن
توقعات جيدة للغاية للعام
امل��ق��ب��ل بالن�سبة للو�ضع
االقت�صادي يف �أملانيا على نحو
�أف�ضل كثري ًا مما توقعته معاهد
�أخرى ،وح�سب وكالة الأنباء
الأملانية ف�إن املعهد املذكور
« �أو�ضح ،اخلمي�س� ،أنه يتوقع
انخفا�ض ع���دد العاطلني،
وا�ستقرار الأ�سعار وزيادة القوة
االقت�صادية» ،م�ضيف ًا «�أتوقع
�أي�ضا حتقيق منو بن�سبة %1
فقط للعام احل��ايل» .و�أ�شار
�إلى �أنه يتوقع �أن يزيد �إجمايل
الناجت املحلي يف العام املقبل
بن�سبة  %1.8جمدد ًا.
وق��ال رئي�س ق�سم التوقعات
االقت�صادية باملعهد كالو�س
مي�شلزن« :لدينا رياح معاك�سة،
ولكننا �سن�سري نحو الأمام»،
م�شري ًا �إل��ى �أن��ه على الرغم
من تراجع الطلب حالي ًا على

�آالت ومعدات �أملانية ال�صنع
يف بع�ض الدول ،ف�إن الأملان
اليزالون ينفقون الأموال بقوة.
و�أ�شار �إلى �أن االزدهار يف قطاع
البناء �سوف ي�ستمر ،و�أن معدل
البطالة �سينخف�ض العام املقبل
�إلى �أقل من  %5لأول مرة منذ
�إعادة توحيد �أملانيا .و�أ�ضاف
اخلبري االقت�صادي الأملاين �أن
ال�صادرات �سوف تزداد جمدد ًا
عندما تظهر ت�أثريات برامج
التحفيز يف ال�����ص�ين مثال،
م�شريا �إل��ى احتمالية حدوث
خروج غري منظم لربيطانيا من
االحتاد الأوروبي لن ت�سفر عن
انك�سارات ك�برى ،مثلما كان
متوقعا قبل عام.
ولفت �إلى �أن هناك �إجراءات
اح�ت�رازي���ة ج��ي��دة م���ن قبل
ال�رشكات حالي ًا ،وكذلك �إلى
توافر �أفكار بريطانية بعدم
فر�ض ر�سوم جمركية ب�شكل
م�ؤقت.

