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 مة:مقدّ 
النواحي االقتصادية،  جميعرات متالحقة في رات سريعة ومتغي  األخيرة تطو   السنواتشهد العالم في 
 ةهيمنالول؛ فتخل ت معظم دول العالم عن ياسات االقتصادية للكثير من الد  في الس   أد ت إلى تعديل جوهري  

 ماح للقطاع الخاص  ، والس  اتهااقتصادي  جهت نحو تحرير ة المختلفة، وات  تصادي  االق نشطةعلى األ ةالحكومي  
األنشطة االقتصادية. وهكذا جرى تدويل مط رد للحيـاة االقتصادية  -أو بُجل  - بالقيام بكل   ي واألجنبي  المحل  
المواضيع االقتصادية  ة مسألة االستثمارات األجنبية كموضوع منوبرزت بقو   ،ي اإلنتاج للحدود الُقطريةبتخط  

بين  عاون االقتصادي  دارة في قضايا االقتصاد المعاصر، وكأداة مهم ة من أدوات الت  ت مركز الص  التي احتل  
 الدول. 

را تغي رات  هذاجهت نحو تحرير اقتصادها السودان؛ فقد شهد ات   التيومن بين تلك الدول  البلد مؤخ 
عة على ذلك. ة بالدخول إليه، وسن ه القوانين المشج  ستثمارات األجنبي  ة، تمث لت في سماحه لالاقتصادية إيجابي  

لة في ممث  -ونتيجة لذلك فقد دخلت إليه العديد من هذه االستثمارات؛ ومن بينها نذكر استثمار دولة قطر 
  ة.ة في مختلف المجاالت االقتصادي  في العديد من المشاريع االستثماري   -والخاص   العام   ينالقطاع

 ية البحث:أهمّ 

هوض بهذه الدول وتنميتها، وذلك ة للن  بين الدول من األمور المهم ة والضروري   التعاون االقتصادي   إن  
ة، واستفادتها من بعضها البعض. وفي هذا عاون في ما بينها الستغالل مواردها االقتصادي  من خالل الت  

بين السودان وقطر؛  ية التعاون االقتصادي  أهم   وء علىاإلطار، يلتمس هذا البحث أهم يته من تسليطه الض  
في ة المختلفة ر الموارد االقتصادي  لة في توف  لبة التي يقف عليها الَبَلَدان؛ والمتمث  ة الص  وذلك باعتبار األرضي  

الكبير الذي تشهده دولة قطر في  ر التقني  قطر. باإلضافة إلى التطو  في السودان، ووجود فوائض مالية كبيرة 
ة الكبرى وبيوت تلف المجاالت؛ ذاك الذي اكتسبته من خالل تعاملها الواسع والمباشر مع الدول الصناعي  مخ

ة في ر اإلرادة السياسي  ة في كافة المجاالت. هذا عالوة على توف  ة، واستعانتها بالخبرات األجنبي  الخبرة العالمي  
ق األهداف المشتركة بينهما، وتبادل المنافع. وتتعاظم بينهما ُقدما، وتحقي فع بالتعاون االقتصادي  البلدين للد  

ة ما يمك نها من امية التي تمتلك من الموارد االقتصادي  هذه األهمية بالن ظر إلى أن  السودان هو من الدول الن  
حداث الت  هوض والتطو  الن    م  ول، هذا إن تة المستدامة، والمساهمة في تنمية غيرها من الد  نمية االقتصادي  ر وا 
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ودان ب إيجاد رؤوس أموال ضخمة ال يستطيع الس  استغالل هذه الموارد االستغالل األمثل. وهذا أمر يتطل  
ة. وفي  ة ستظل  الحاجة إلى االستثمارات األجنبي   توفيرها؛ لذا فإن   -ر اهنةاألوضاع ال في ظل  -وحده  ملح 

ة التي إلى الكثير من الموارد االقتصادي   افتقارها معة كبيرة لدى دولة قطر، مقابل ذلك توجد فوائض مالي  
ة للت   ر في السودان. لذلك فإن  تتوف   بين الدولتين، بشكل يمك ن كل  واحدة من  عاون االقتصادي  هنالك حاجة ملح 

 ة.ات األخرى االقتصادي  ي  االستفادة القصوى من إمكان

 أهداف البحث:

ة التي مات االقتصادي  هم ها في الوقوف على المقو  ل أراسة إلى تحقيق أهداف عديدة يتمث  ترمي هذه الد  
ة والفرص ودان االقتصادي  ات الس  ي  ف على إمكانوالتعر   ،ع بها دولة قطر، وما ُوضع من خطط الستغاللهاتتمت  

تها، السودان وتحديد نوعي   فية رة لديه؛ إضافة إلى الوقوف على حجم االستثمارات القطري  ة المتوف  االستثماري  
 بين البلدين ومدى إمكاني ة تطويره.  التبادل التجاري   قيمةف على والتعر  

 لمالباحث  ة وأن  ؛ خاص  هذا المجال االقتصادي   فية راسة إلى إثراء المعرفة العلمي  كما تهدف هذه الد  
 راسات. غم من أهمية هذه الد  بين السودان وقطر، على الر   دراسة للتعاون االقتصادي   يقف على أي  

 ة البحث:مشكل

على محاولة السودان جذب  ة، بناء  بين السودان وقطر في بعض المجاالت االقتصادي   تعاون اقتصادي   سجَّل
ة ة إليه، وبحثه عن المساعدة في إحداث الت  االستثمارات األجنبي   نمية المستدامة من جهة؛ وحاجة قطر الملح 

 راسةالد   هذه سؤالتصادي ة من جهة أخرى. وعليه فإن  إلى استثمار أموالها، وتأمين حاجاتها من الموارد االق
عاون هل يتناسب حجم التّ : هو -ونوعه وقطر، السودان بين االقتصادي   التعاون حجم تحديد بعد- الرئيس

 ؟لتينمن الدو  ع بها كلّ تمتّ تة الكبيرة التي ات االقتصاديّ يّ ذاك واإلمكان

 ات البحث:فرضيّ 

 :ات التاليةحق ق من الفرضي  يسعى هذا البحث إلى الت       

 ة.ات البلدين االقتصادي  ودان وقطر بسيط وال يرتقي إلى إمكاني  بين الس   التعاون االقتصادي   إن   (1
 الكبير بينهما. قارب السياسي  غم من الت  الر  على ؛ وهذا ابين البلدين ضعيف جد   بادل التجاري  الت   إن   (2
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 لسودان.ا إلىة د  من دخول االستثمارات القطري  هناك الكثير من المشاكل والمعوقات التي تح (3
 ة البحث:منهجيّ 

؛ كما سنستعين التحليلي   راسة وتفسيرها، فإن نا سنستخدم المنهج الوصفي  تحليل مشكلة الد  لنتمك ن من 
ودان بين الس   عاون االقتصادي  لة الوثيقة بقضايا الت  خصيات ذات الص  ة البحث بمقابالت مع الش  في جمع ماد  

ات المختلفة التي تناولت هذا ودان. هذا عالوة على استعانتنا باألدبي  وقطر، وطبيعة االستثمار في الس  
 قارير، فضال عن شبكة اإلنترنت. ات، والمؤتمرات والت  لة في الكتب، والدوري  الموضوع، والمتمث  

 ودان:ة في قطر والسّ الموارد االقتصاديّ -1
 

  :د القطريّ ة لالقتصاالمالمح العامّ  1-1
ة آسيا. وهي جنوب غرب قار   للخليج العربي   احل الغربي  قطر هي شبه جزيرة تقع في منتصف الس  

يران. ة المت  من اإلمارات العربي   الكُ  ابحر  ة، وتجاور ة السعودي  بالمملكة العربي   اصل بر  تت   تتبع و حدة، والبحرين وا 
ا عدد ، أم  1كم 11511 البالد ةتبلغ مساحو ، واألسحاط. قطر بعض الجزر أهم ها جزر حالول، وشراعوه دولةَ 
 11117 و لتشرين األ /ة أكتوبرإلحصائي   اوفق  ( 1)نسمة مليون 17.1 نحوفانها سك  

  ناعة في قطر:الصّ  1-1-1

اللذين يساهمان  فط والغاز الطبيعي  تعتمد قطر في دخلها القومي بصورة رئيسة على صناعة الن  
ل شحنة وقد تم  تصدير أو   ادرات.% من حصيلة الص  55 نحووب يرادات الحكومية،اإل% من 5.بأكثر من 

ة قدرها بطاقة إنتاجي   11.9فط في عام وافتُتحت المصفاة األولى للن   ،1191في عام  فط القطري  من الن  
 ، ثم تم  األف برميل يومي   51ُأنشئت مصفاة أخرى بطاقة إنتاجية قدرها  1159. وفي عام ابرميل يومي   0111

ألف برميل  .13ة إلى ؛ لتصل الطاقة اإلنتاجي  1111افتتاح مشروع توسعة مصفاة قطر للبترول في عام 
 .(1)ا"ألف برميل يومي   513" نحو 1111ى بلغ في نوفمبر اإلنتاج في االرتفاع حت   . واستمر  ايومي  

                                                           
1

 .2111نوفمبر / 2تشرين  9، 1122أكتوبر  -النشرة اإلحصائيةجهاز اإلحصاء القطري،  

http://www.qsa.gov.qa/Ar/PopulationStructure.htm 
2  OPEC, Monthly Oil Market Report – November 2011, 10 November 2011. 

http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_November_201

1.pdf 

http://www.qsa.gov.qa/Ar/PopulationStructure.htm
http://www.qsa.gov.qa/Ar/PopulationStructure.htm
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_November_2011.pdf
http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_November_2011.pdf
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لتها ألن تكون "أكبر مصدر للغاز ه  ا أضخمة جد   ع بمواردَ قطر تتمت   فإن   ا في مجال الغاز الطبيعي  أم  
يران. إذ يبلغ حجم االحتياطي  المسال في العالم،  الطبيعي   من الغاز  القطري   وثالث أكبر مخزون بعد روسيا وا 

 د  عويُ . (3)من الغاز" العالمي   % من حجم االحتياطي  15ل نحو ب؛ وهو ما يشك  تريليون قدم مكع   111نحو 
ل عامال وهو يشك  في العالم؛  من الغاز الطبيعي   الذي يحتوي أكبر احتياطي  قطر الحقل في مال حقل الش  

بكميات  في جذب االستثمارات المتعل قة بمشاريع استخراج الغاز واستغالله، بسبب توافر الغاز الطبيعي   امهم  
ة مقارنة هل استخراجه بتكلفة منخفضة تجعل من الس  ة وجغرافي  واحد، وفي ظروف مناخي   هائلة في موقع  

بوصفه -خم لذلك الحقل، والمزايا المتعل قة بالغاز الض   ظر إلى االحتياطي  بمناطق أخرى في العالم. وبالن  
ة مرحلي ة ة إستراتيجي  وضعت دولة قطر خط   -اقة، يمكن االعتماد عليه فترة طويلةا للط  ا نظيفا وآمن  مصدر  

ة جديدة من خالل تصدير الغاز توفير عوائد مالي   لتطوير ذلك الحقل، واستغالل موارده بصورة مثلى بغية
 أو بواسطة األنابيب، وكذلك من خالل إقامة مشاريع صناعية جديدة. مساال الطبيعي  

 .. إلى 1111 عام في طن مليون 31 من ارتفع قد المسال الغاز من قطر إنتاج أن   بالذكر الجدير
 المسال الطبيعي   الغاز إنتاج حيث من العالم في دولة أكبر أصبحت وبذلك. 1111 عام في طن مليون

 . وتصديره

راد. وهو ينمو باط   أخذا صناعي ا لها قطاع   والغاز؛ فإن   فطوباإلضافة إلى أن  قطر منتٌج ومصد ٌر للن  
ة هي: منطقة مسيعيد صناعي   ز في ثالث مناطقَ تترك   -طة وخفيفةمتوس  -ثقيلة  يشتمل على صناعات

 .ة )في الوسط(وحة الصناعي  مال(، ومنطقة الد  ة )في الش  ان الصناعي  رأس لف   (، ومدينةناعية )في الجنوبالص  
ية بالغة وتعمل ولة، إذ توليه أهم  القطاعات في الد   أهم   -حويلي  والت   بشق يه االستخراجي  -قطاع الصناعة  ُيعد  و 

ة ناعات التحويلي  والص   ةناعات االستخراجي  على دعمه وتشجيعه من خالل االستثمار المباشر في الص  
 . ومن أهم  خل القومي  ئيس للد  اقة ورأس المال؛ وذلك بوصفه المصدر الر  ة ذات االستخدام الكثيف للط  األساسي  

 سمنت.لب واإلات، والحديد والص  صناعة البتروكيماوي   -بعد صناعة الغاز والبترول-ة ناعات القطري  الص  

 

                                                           
 .9002 غسطسأآب/  1 ،االقتصاد القطري بين الواقع والطموح ،جاسم حسين 3

 http://www.aleqt.com/2009/08/01/article_258164.html 
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 راعة في قطر:الزّ  1-1-2

مال والحصى، مم ا يجعلها غير ة مغط اة بالر  صخري   ها أراض  ألراضي في قطر بأن  تمتاز معظم ا
ضافةراعة. و صالحة للز   ا ة قليلة الهطول. أم  األمطار بصورة عام   فإن   العذبة، المياه مصادر توافر عدم إلى ا 
 في منها لالستفادة البحر اهمي تحلية نحو ولةالد   جهتات   لذا البالد؛ حاجة ية فهي محدودة وال تكفالمياه الجوفي  

 . ربالش  

 ومحدودة، بسيطة راعةالز   جعل مم ا ا،جد   محدودة قطر في ةراعي  الز   الموارد فإن   ذلك إلى اونظر  
األشجار  أهم   د  خيل التي تعأشجار الن   زراعة إلى باإلضافة والفواكه، الخضروات بعض زراعة على ومقتصرة

من جملة المساحة المزروعة بأشجار الفاكهة، وذلك لتأقلم  %1.حيث تمث ل ولة بزراعتها، "بالتي تعتني الد  
 .(9)هكتارا" 1300 نحومر ية. وتبلغ المساحة المزروعة بنخيل الت  جرة مع ظروف البيئة المحل  الش  

%؛ لذلك 1ا، إذ لم تتجاوز ضعيفة جد   ي اإلجمالي  اتج المحل  راعة في الن  مساهمة الز   المالحظ أن  
 حاجتها من الغذاء. ر بصورة رئيسة على االستيراد من الخارج لسد  تعتمد قط

 :القطريّ  االقتصاد راتمؤشّ  1-1-3

 :اإلجماليّ  اتج المحليّ النّ  1-1-3-1

مليار دوالر(، إذ  .117مليار لاير قطري ) .17. نحو 1111في عام  اإلجمالي   اتج المحلي  بلغ الن   
مليار لاير  15373 نحو 1115ى بلغ في عام اتج في االرتفاع المط رد حت  هذا الن   استمر   %، ثم  11نما بمعد ل 

لة قبل ذلك بخمس سنوات )أي في عام مليار دوالر(؛ وهو ما يعادل تقريب   9171) ا ضعف القيمة المسج 
امية إلى ولة بمواصلة خططها الر  . وكان ذلك نتيجة اللتزام الد  1119% عن عام 1179(، ويزيد بنسبة 1111

ق لها نتيجة خل الكبير المتحق  في ذلك على فائض الد   ة  عتمدخل؛ مة وتنويع مصادر الد  ديث البنية التحتي  تح
االقتصاد  يعد  . و (5)%(15اتج بنحو )نما الن   1110في عام و  ،فط والغاز خالل ذلك العامالرتفاع أسعار الن  

                                                           
  .9010مارس آذار/  00 ،دول مجلس التعاون الخليجي نخيل التمر في ،د. حلمي علي محمد 9

 http://www.icarda.org/aprp/datepalm/country 
 .2(، ص 9002 بنك قطر الوطني، ، )الدوحة،2002التقرير السنوي لعام بنك قطر الوطني،  5

http://www.icarda.org/aprp/datepalm/country
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 1110مرتفعة في عامي  على معد الت نمو   ا في العالم؛ فقد حافظواحدا من أسرع االقتصادات نمو   القطري  
 نحومليار لاير ) 15570" نحوفبلغ  .111ا خالل عام ا قياسي  نمو   اإلجمالي   اتج المحلي  حق ق الن  و  ،.111و

فط، وبالتالي زيادة %. ويعزى هذا االرتفاع إلى زيادة أسعار الن  .337يبلغ  ل نمو  مليار دوالر(، أي بمعد   1.
يادة الكبيرة في إنتاج الغاز وتصديره واستكمال مشاريع الغاز لة منه. هذا فضال عن الز  اإليرادات المحص  

  .(0)ولة"العمالقة بالد  

%، وهو يعتبر 10قدره  من تسجيل معد ل نمو   ن االقتصاد القطري  ، فقد تمك  1115ا في عام أم  
ة من م مم ا شهدته أسواق المال العالمي  غالر  على في هذا العام. هذا  عاون الخليجي  األعلى بين دول مجلس الت  

ة الكبرى مرحلة ول الصناعي  ؛ إذ دخل عدد من الد  االقتصاد العالمي   نمو   فيرت سلبا ة أث  تقل بات حاد  
ط سعر البرميل إلى فط بشكل كبير، ليصل متوس  ت هذه األوضاع إلى انخفاض أسعار الن  االنكماش. وقد أد  

 ن  أ. ومن المعلوم (.)(1115دوالرا في يوليو  131مقارنة بنحو  1115عام دوالرا في نهاية  91من  )أقل  
قطر استطاعت مجابهة هذه  رة له؛ إال أن  ول المصد  خل لمعظم الد  ادرات والد  ئيس للص  فط هو المصدر الر  الن  

سال الم في إنتاج الغاز الطبيعي   -الذي عرفته–ع الكبير ، بفضل التوس  عوبات وتحقيق هذا النمو  الص  
 وتصديره.

من  اة كثيرة أن تتأث ر اقتصادات دول الخليج سلبسات دولي  عت مؤس  فقد توق   1111ا في عام أم  
ورة تبدو مختلفة الص   فط، إال أن  ت إليه من هبوط كبير في أسعار الن  ة وما أد  ة العالمي  تداعيات األزمة المالي  

الكبير رغم تلك  %، وُيعزى هذا النمو  11بنسبة  انمو   ق االقتصاد القطري  قطر؛ فقد حق  إلى سبة تماما بالن  
لى اإلمكانيّ األوضاع إلى  من  ، وكفلت الحدّ ات التي اشتمل عليها االقتصاد القطريّ عوامل رئيسة عديدة وا 

 :(5)ل في اآلتيذه األزمة. وهذه العوامل تتمثّ تأثير ه

                                                           
 http://www.mofa.gov.qa/details.cfm?id=127  .9010مايو أيار/  1، الوضع االقتصاديية، وزارة الخارجية القطر 0

.
 .19ص  ،(2119 ،مصرف قطر المركزي )الدوحة، ،1112التقرير السنوي لعام  ،مصرف قطر المركزي 
5

 ،2111مايو أيار/  5 ،ات هائلة لدولة قطر في المجاالت االقتصاديةنجازإنجاحات و ،سعود الجفيري 

http://www.raya.com/site/topics/article 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF3D8C42-332B-4D2B-939B-5F6556FBF6F4.htm
http://www.mofa.gov.qa/details.cfm?id=127
http://www.raya.com/site/topics/article
http://www.raya.com/site/topics/article
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نوات الماضية لتكوين ة خالل السّ ولة سياسة تخصيص جزء مناسب من الفوائض الماليّ انتهاج الدّ  -1
قص في الموارد في حال ض النّ ة واستمرارها، ويعوّ يضمن استقرار تمويل المشاريع اإلنمائيّ  احتياطيّ 

 .يعيّ فط والغاز الطبانخفاض أسعار النّ 

 .األداء المتمي ز لقطاع الغاز الطبيعي   -1

ليم على صعيد كفاية رأس المال، وجودة ة بتطبيق معايير األداء السّ التزام المصارف القطريّ  -3
 يولة.الموجودات، ومعايير السّ 

ة صلناعات المتّ المسال، وتوسيع رقعة الصّ  ريع الذي عرفه إنتاج الغاز الطبيعيّ نتيجة لالرتفاع السّ  
ي الناتج المحلّ  حّققشييد؛ ة والتّ ناعات التحويليّ بذلك القطاع، باإلضافة إلى تحّسن أداء قطاعي الصّ 

مليار دوالر(، وبزيادة  12426) (1)مليار لاير قطريّ  864 نحوب 2111ارتفاعا ُقّدر في عام  اإلجماليّ 
 %.3124بنسبة  ، أي  2112مليار دوالر( عن عام  3123مليار لاير ) 11122قدرها 

 م:ل التضخّ معدّ  1-1-3-1

%، ثم أخذ 171 نحو 1111بلغ معد له في عام ؛ إذ 1115ا قبل عام م في قطر محدود  التضخ   ظل    
%، إلى أن 1375 نحو .111ا فبلغ في عام %، وزاد ارتفاع  1 نحوإلى  1115يرتفع باط راد فوصل في عام 

وُيعزى ذلك إلى االرتفاع الكبير في أسعار العقارات، . %15 نحوب 1111ل من عام بع األو  بلغ ذروته في الر  
ة من القطاعات القيادي   القطاع العقاري   إلى الحد  الذي جعل قطر من أغلى دول العالم في هذا المجال. وألن  

هذا المعد ل قد أخذ في  لع والخدمات األخرى. إال أن  بدوره إلى ارتفاع أسعار الس  في االقتصاد؛ فقد أد ى ذلك 
بع % في الر  79.بنسبة  % ثم  171؛ فانخفض بنسبة "1111بع الثاني من عام في الر   االنخفاض التدريجي  

يادة وُيعزى هذا االنخفاض إلى الز   .(11)%"175انخفض بنسبة  1111في عام  ثم   ،نفسه الثالث من العام
 بعها مصرف قطر المركزي  ة التي ات  ة والنقدي  ياسة المالي  الس  إلى  ة، إضافة  الكبيرة في عرض الوحدات السكني  

 يولة المتداولة في األسواق. مويل من أجل كبح جماح الس  عمليات الت   القاضية بعدم اإلسراف في

                                                           
1

 .2111أبريل نيسان/  15 ،1122مارس  –النشرة اإلحصائية الفصلية مصرف قطر المركزي،  

http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Documents/032011.xls 
11

 المرجع السابق.مصرف قطر المركزي،  

http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Documents/032011.xls
http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Documents/032011.xls
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 ميزان المدفوعات: 1-1-3-3

مقارنة  1115مليار دوالر( في عام  .107مليار لاير ) 0175 نحوفائضا بلغ  حق ق الميزان التجاري  
%. 10 نحو، وبنسبة زيادة قدرها 1119مليار دوالر( في عام  1373مليار لاير ) 9573 نحوببفائض ُقد ر 

مليار دوالر( مقارنة  .117مليار لاير ) 31 نحوبلغ  1115ق الحساب الجاري أيضا فائضا في عام وقد حق  
 %.91 نحو، وبنسبة زيادة قدرها 1119مليار دوالر( في عام  75.مليار لاير ) 1.75 نحوبفائض بلغ 

 1973 نحومن  -1119في عام -؛ فقد ارتفع الفائض ي للميزان التجاري  ق بالوضع الكل  فيما يتعل   اأم  
، أي بنسبة زيادة 1115مليار دوالر( في عام  979مليار لاير ) 1071 نحومليار دوالر( إلى  371مليار لاير )

 %.1170قدرها 

 11975ليصل إلى  ،1115عام  % في.917زيادة بلغت  ق الفائض في الميزان التجاري  كما حق  
؛ وُيعزى ذلك .111مليار دوالر( في عام  1171مليار لاير ) 5175بـ   مليار دوالر( مقارنة   3175مليار لاير )

فائضا  1115ل في عام الحساب الجاري قد سج   . كما أن  إنتاج الغاز الطبيعي  زيادة فط و إلى ارتفاع أسعار الن  
مليار دوالر(  1179مليار لاير ) 35مليار دوالر( مقارنة بفائض بلغ نحو  1571)مليار لاير  5.75 نحوبلغ 

 %.51، أي بنسبة زيادة قدرها .111في عام 

مليار دوالر( مقارنة  179مليار لاير ) 170ا بمقدار فائض   1115ل في عام فقد سج   ا الميزان الُكل ي  أم  
 1111؛ في حين ارتفع هذا الفائض في عامي .111مليار دوالر( في عام  371مليار لاير ) 1971بـ 
والي؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع حجم مليار دوالر( على الت   071و 573مليار لاير ) 15و 3171ليبلغ  1111و

 المسال.  بيعي  الغاز الط   صادرات

 رف:سعر الصّ  1-1-3-8

عند  والر األمريكي  قابل الد  م يال القطري  سياسة تثبيت سعر صرف الر   ى مصرف قطر المركزي  يتبن         
ى ا حت  وال يزال العمل به مستمر   1111بط في يوليو اعتماد هذا الر   . وقد تم  (11)دوالر لاير/ 3709مستوى 

                                                           
11

  .2111أغسطس آب/  22، سياسة سعر الصرف ،مصرف قطر المركزي 

http://www.qcb.gov.qa/Arabic/PolicyFrameWork/ExchangeRatePolicy  

 

http://www.qcb.gov.qa/Arabic/PolicyFrameWork/ExchangeRatePolicy
http://www.qcb.gov.qa/Arabic/PolicyFrameWork/ExchangeRatePolicy
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ده مصرف قطر رف الذي حد  رافة فتتعامل مع الجمهور بسعر الص  ة ومحالت الص  ا البنوك التجاري  اآلن. أم  
سبة إلى العمالت ا بالن  %. أم  1719ع إضافة هامش صغير في حدود والر، ميال مقابل الد  للر   المركزي  

والر من ناحية، وأسعار يال مقابل الد  لسعر صرف الر   اد وفق  رف التي تتحد  األخرى، فيتم  تعديلها بأسعار الص  
 ة من ناحية أخرى.والر كما في األسواق العالمي  تلك العمالت مقابل الد  

 ة:الموازنة العامّ  1-1-3-5

ظ في تقدير وسياسة التحف   1115عام  ة خاللفط العالمي  االرتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الن   إن  
ولة )والتي تبدأ من شهر أبريل إلى شهر مارس من العام ة للد  العام   فط في جانب اإليرادات بالموازنةأسعار الن  

ة الموازنة العام   فيها قتحق   التيابقة األربعة الس   ا لألعواماستمرار   1115الي(؛ قد أد يا إلى أن يكون عام الت  
 قالمتحق   الفائض بلغف. ة مقدرةوتكوين فوائض مالي   ،العام   الدَّْين حجم من قليلالت   على ساعدت كبيرة مد خرات

 موازنة في الفائض بلغ ثم  (، دوالر مليار 571) لاير مليار 11 نحو 1115/ 1119 لعام ةالعام   الموازنة في
( دوالر مليار 571) لاير مليار 11 نحو إلى ارتفع ثم  (، دوالر مليار 971) لاير مليار 15 نحو 1110/ 1115

ارتفع إلى  مليار دوالر(، ثم   575مليار لاير ) 31بلغ نحو  1115/.111. وفي عام .111/ 1110 عام في
 نحوبلغ الفائض  1111 /1111. وفي عام 1115/1111مليار دوالر( في عام  1175مليار لاير ) 91 نحو
 (11)مليار لاير 1375 نحو 1111/ 1111مليار دوالر(، في حين بلغ الفائض في عام  1171مليار لاير ) .9
 مليار دوالر(. .37)

 دخل الفرد: 1-1-3-6

 نحو .111 عام في بلغ إذ العالم؛ في التالمعد   أعلى من قطر في للفرد السنوي   خلالد   لمعد   يعد  
 نحوة من حيث نصيب الفرد الذي بلغ ، تصد رت دولة قطر الدول العربي  1115 عام وفي. دوالر ألف 03
ة ادر عن مجلس الوحدة االقتصادي  قرير الص  للت   ا؛ وذلك وفق  ي اإلجمالي  ألف دوالر من الناتج المحل   1.

وبهذا  ،نفسه للعامة نمية البشري  ألف دوالر حسب تقرير الت   5.فقد بلغ نحو " 1111ا في عام ة. أم  العربي  
 ثم   .(13)من حيث نصيب الفرد بعد كلٍّ من إمارة ليختتشتاتين ولوكسمبورج" ات قطر المرتبة الثالثة دولي  احتل  

                                                           
11

 .01(، ص 2111، )الدوحة، مصرف قطر المركزي، 2، رقم 1122،31يونيو  –النشرة اإلحصائية الفصلية مصرف قطر المركزي،  
13
  .9010أبريل  نيسان/ 4، 2011 – 2010الت في ميزانية قطر تأم   طرية،صحيفة الشرق الق 
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ألف  11 علىط دخل الفرد فيها ما يزيد ل متوس  ؛ إذ سج  1111ول في العالم في عام تصد رت قائمة أغنى الد  
 .(19)دوالر

 ة:تصاديّ ودان االقات السّ إمكانيّ  1-2
قبل انفصال جنوبه عن  -ة، وتبلغ مساحته ة األفريقي  من القار   رقي  الش   مالي  ودان في الجزء الش  يقع الس         

% من 15 نحوودان'' ة جنوب الس  ؛ َفَفقد بقيام ''جمهوري  1مليون كم 175 نحو - 1111شماله في يوليو 
ة . وبعد أن كان هذا البلد أكبر أقطار القار  1يون كممل 17551 نحوتقد ر ب امساحته حالي   مساحته، أي أن  

قبل  انها عدد سك  أم   ا.والثالثة عربي   اانية أفريقي  مساحة ؛ تراجع إلى المرتبة الث   ة والوطن العربي  األفريقي  
هذا العدد قد  إال أن   ؛1111في عام  اني  آلخر تعداد سك   انسمة وفق  مليون  317159 نحوفيبلغ  االنفصال

 نسمة. مليون  337911خفض بعد االنفصال إلى ان

 ة:راعيّ الموارد الزّ  2-1  

(، وهي تمتاز في اان تقريبمليون فد   111مليون هكتار ) 59 نحوبراعة الحة للز  ر األراضي الص  تقد          
وقد حافظ  يل وروافده.ة تلك التي تقع على ضفاف الن  ة خاص  ة القياسي  معظمها بالخصوبة العالية واإلنتاجي  

 ، وهو ال يستغل  (اان تقريبمليون فد   111راعة  )الحة للز  على أراضيه الص   بعد االنفصالمالي( ودان )الش  الس  
دة ربة فرصة جي  ع المناخ والت  ل تنو  ان فقط. ويمث  مليون فد   31 نحو% أي 15 نحومن هذه األراضي إال  

 نة.مختلف مواسم الس   في والحيواني   راعي  لمجاالت عديدة في اإلنتاج الز  

 ة:الموارد الغابيّ  2-2

مليون  111ى منتصف القرن المنصرم، أي نحو % من مساحة البالد حت  .3ي كانت الغابات تغط  
ية ربة، وموارد المياه، والحياة البر  ة بما في ذلك خصوبة الت  ان. وقد ساعد ذلك على حفظ البيئة الزراعي  فد  
للقطع الجائر للغابات، وضعف جهود االستزراع؛ فقد انخفضت مساحة الغابات  . لكن نتيجةوازن الحيوي  والت  

                                                                                                                                                                                           
sharq.com/articles/more.php?id=188486-http://www.al 

 
 .9011يونيو حزيران/  10، قطر أغنى دولة في العالم ،رق القطريةصحيفة الش   19

sharq.com/articles/more.php?id=246438-http://www.al 

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=188486
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=188486
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=246438
http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=246438
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ان من الغابات قد مليون فد   111" نحو % من مساحة البالد. إال أن  15ان، أي نحو مليون فد   101إلى نحو 
 .(15)مال"ان آلت للش  مليون فد   15ودان" في مقابل ولة الجديدة "دولة جنوب الس  آلت إلى الد  

 ة:روة الحيوانيّ الثّ  2-3

ادس والس   ال عربي  المركز األو   ة ضخمة جعلته يحتل  ودان )شماله وجنوبه( ثروة حيواني  يمتلك الس          
ودان( مليون رأس من األنعام، نصيب دولة )جنوب الس   191" نحوتصل إلى  إذ ؛ةمن حيث العددي   اعالمي  
 91واجن بأكثر من ودان من الد  ثروة الس   تُقد ركما  .(16)%".1مليون رأس، أي ما نسبته  3.75 نحومنها 

 كاألعالفواجن )والد   الماشية تربية لقطاع مصاحبةكبيرة  ودان مواردَ الس   المتالك امليون دجاجة. ونظر  
 . الحيواني ة ثروتهومضاعفة  ،القيام بمشاريع ناجحة في هذا القطاع على قادره (؛ فإن  مثال

 ،1115ففي عام  ؛ة األخرىعة من األسماك واألحياء المائي  وة كبيرة ومتنو  ودان بثر كما يزخر الس   
روة من تلك الث   ل  غَ ألف طن. وبرغم هذه الوفرة؛ فإن  المستَ  111 نحوودان بة في الس  الثروة السمكي   تر د  قُ 

 ألف طن. 11 نحو% فقط، أي .1حيث لم تتجاوز نسبته ب ،اضئيل جد  

 ة:الموارد المائيّ  2-8

 ؛ولدولة من الد   ة في أي  ة والبشري  االجتماعي  و ة نمية االقتصادي  دعامات الت   ة من أهم  الموارد المائي   د  تع        
[. وقد 31" ]األنبياء:االماء هو عصب الحياة وأساسها. قال تعالى: "َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُكلَّ َشْيء  َحي   ذلك أن  

 إذ ؛ومياه األمطار ،ةالمياه الجوفي  و ة، طحي  ل في المياه الس  عة تتمث  يرة ومتنو  ة كبمائي   ودان بمواردَ حبا اهلل الس  
 نحوأخرى  من دول   المتأت يةقات المياه وتدف   ،اب سنوي  مليار متر مكع   31ة نحو قات المياه الداخلي  تبلغ تدف  
 .اب سنوي  مليار متر مكع   111
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 ة:طحيّ المياه السّ  2-8-1

إلى  يصل إيراده السنوي   إذ ؛ودان وأكبرهاة في الس  مصادر المياه السطحي   يل وروافده أهم  نهر الن   د  يع        
ب في العام مليار متر مكع   1575ودان )شماله وجنوبه( منها بـ "ة الس  ر حص  قد  ب، تُ مليار متر مكع   59

ب في متر مكع   مليار 1171 نحوة من هذه الحص   ، المستغل  1151يل في عام ة مياه الن  فاقي  حسب ات  
لى .(.1)العام" ة ر إيراداتهما السنوي  ذين تقد  نهري "القاش" و"بركة" الل   ودانالس   يمتلك ؛يل وروافدهجانب نهر الن   وا 

ر التي تقد   ،هول الوسطىهذا باإلضافة إلى األودية في الس   ؛ب على التواليمليار متر مكع   5و 70."نحو ب
 .(15)ب"مليار متر مكع   .07ة بنحو إيراداتها السنوي  

 ة:المياه الجوفيّ  2-8-2  

 ،ودانالس   مناطقع على معظم ودان. وتتوز  في اقتصاد الس   اوحيوي   اا مهم  ة مورد  ذل المياه الجوفيتمث          
 بين ماغذية )تتراوح مصادر الت   من% من مساحته. وتوجد على أعماق متباينة في البعد 51في أكثر من و 
أوجه  تها لكل  وصالحي   ،أمتار تحت سطح األرض إلى أكثر من مئة متر(، وتمتاز بجودة عالية عشرة من ل  أق

من  حب السنوي  ر الس  ال تصلح مياهها لالستعمال إال بعد المعالجة. يقد   قليلة مناطق باستثناء ،االستعمال
ر ب، وتقد  مليار متر مكع   5بنحو ر ة تقد  وتغذية سنوي   ،بمليار متر مكع   171" نحوة بالمياه الجوفي  

 .(11)ب"مليار متر مكع   173 نحومنها  ب، المستغل  تريليون متر مكع   1 نحواتها باحتياطي  

 مياه األمطار: 2-8-3

 (11)"،امليار متر مكعب سنوي   171" نحوبودان )شماله وجنوبه( اقطة على الس  مياه األمطار الس   تُقد ر        
استهالك  نسبةوفرة كمية األمطار السنوي ة؛ فإن   ومع". اتقريب أمطار الوطن العربي   % من95" يعادل ما أي
 %. 1من  لها أقل   ودانالس  

                                                           
1.

(، ص 1991دار جامعةة أفريقيةا العالميةة لاطباوةة وال شةر،  :الطبعة األولى، )الخرطوم، الموارد البيئية والتنمية في السودان ،الطيب أحمد المصطفى 

12. 
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 .4، ص (9006مركز دراسات الشرق األوسط وأفريقيا،  :الخرطوم)، يته االقتصاديةبموارده وأهم   اقي   تميز السودان إفريد. الرشيد عبد الوهاب، 

11
    .7(، ص 2112وزارة االستثمار،  :، )الخرطوم1112االستثمار في السودان: المعوقات المختلفة وقانون االستثمار لسنة د. محمد نوري حامد،  
11

 .111(، ص 2112ز المركزي لإلحصاء، الجها :)الخرطوم ،1111لعام  الكتاب اإلحصائي  الجهاز المركزي لإلحصاء،  
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 ة:الموارد المعدنيّ  2-5

 د  عتُ خور التي اة بالص  معظم أراضيه مغط   ليالحظ أن   ؛ةودان الجيولوجي  خريطة الس   إلىالناظر  إن          
في  اواسع   اع  أظهرت تنو   ،ى اآلنحت   ُأنجزتة التي راسات الجيولوجي  ة. فالد  معدني  روة الئيس للث  المصدر الر  

ة ثروته المعدني   ةوفر ل المفس روهو  ؛ةة والتكويني  خرية، التركيبي  ودان من حيث البنيات الص  جيولوجية الس  
يكل، الن  و نك، الز  و اس، حالن  و المنجنيز، و الحديد، و الكروم، و هب، الذ  و فط، تجد فيها الن   بحيثعها، وتنو  
الكاينيت، و المايكا، و الماغنسيوم، و لك، الت  و اإلسبستوس، و فيح، الص  و التنجستين، و ة، الفض  و صاص، الر  و 
 الحجر الجيري وغيرها من المعادن...و خام، الر  و اليورانيوم، و الملح، و الكوارتز، و الفلسبار، و الفوسفات، و 

 

 قطر:ودان و بين السّ  عاون االقتصاديّ التّ  -2

 ودان:ة في السّ االستثمارات القطريّ  2-1
 إذ ؛نوات الخمس األخيرةودان بصورة رئيسة في الس  ة لالستثمار في الس  جهت رؤوس األموال القطري  ات  

االستثمار و العقارات، و ة، الثروة الحيواني  و راعة، لة في: الز  ة المتمث  استثمرت في العديد من المجاالت االستثماري  
 - عليهدق اوالمص ،تنفيذالقيد  زالال ي الذيو  ،ذ منهاالمنف   –هذه االستثمارات  ياحة. وبلغ إجمالي  س  وال ،المالي

ودان ة الس  ة تقع داخل حدود جمهوري  االستثمارات القطري   جميع كر أن  الجدير بالذ  و مليار دوالر. 175أكثر من 
 ودان(.)شمال الس  

 جهاز قطر لالستثمار: 2-1-1

من أجل استثمار فوائض  1115س في عام تأس   ؛تثمار هو صندوق ثروة سيادي  جهاز قطر لالس
دارتها وغيرها من الممتلكات التي أسندها إليه المجلس األعلى  ،ةالدولة المالي   ة االقتصاديّ  ؤونللشّ وا 
أن إلى  -الخارجيّ  االستثمار في ذراعها عتبرالذي يُ -هذا الجهاز  بعثوتهدف قطر من خالل واالستثمار. 

دارة االستثمار.ا رئيسا للت  تصبح مركزا دولي    مويل وا 
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ة يار القطري  شركة الد  و ركات: كشركة قطر القابضة، هذا الجهاز بالكامل العديد من الش   ويمتلك
سات رة في العديد من المؤس  مقد   اهذا باإلضافة إلى امتالكه حصص ؛ةوشركة حصاد الزراعي   ،ةالعقاري  
 وغيرها...  وبنك قطر الوطني   ،ةالعقاري   ركات: كشركة بروةوالش  

 عيدات العالم. وعلى الص  على جميع قار   تتوز عوهي  ،دولة 35مختلفة في  هذا الجهاز شركاتٌ ول
وسوريا. وتشمل استثمارات هذا الجهاز  ،فلسطينو المغرب، و مصر، و ودان، على الس    موز عة فهي ؛لعربي  ا

اقة الط  و ة، السياحي  و ة، الصناعي  و ة، الزراعي  و ة، في المجاالت العقاري   ة كاالستثماراألنشطة االقتصادي   جميع
 وغيرها.

فط عة إلى تقليل اعتمادها على عوائد الن  ة المتنو  ترمي قطر من خالل هذه االستثمارات الخارجي  
 .ليي اإلجماسبة الكبرى في الناتج المحل  إذ ال يزال قطاع الطاقة مهيمنا على الن   ؛والغاز الطبيعي  

جارة للت   حدةر مؤتمر األمم المت  قد   إذهام ة بين مؤس سات االستثمار؛  منزلةقطر لالستثمار  ولجهاز
مليار لاير  531 نحومليار دوالر ) 115بنحو  -1115عام في نهاية - هحجم أصول« أونكتاد»نمية والت  

ندوق خلف الص   ،المستوى العربي   المرتبة الثالثة على الحتاللوهذه القيمة هي التي أه لته حينها . قطري(
مليار  315ر أصوله بنحو وصندوق أبو ظبي الذي تقد   -مليار دوالر 511بقيمة قدرها - السعودي  

 . (11)دوالر

 :تيل في اآلفتتمث   -نفيذمنها، وما كان قيد الت   المنف ذ–ة في السودان االستثمارات القطري   أم ا

 ودان:السّ في  استثمارات بنك قطر الوطنيّ  2-1-2

ته جهاز قطر يتقاسم ملكي  و  ؛قطري   ل بنك تجاري  كأو   1109عام  QNB)س بنك قطر الوطني )تأس  
 .منهما % لكل  51بنسبة  لالستثمار والقطاع الخاص  

 يده وضعا بة الرائدة محلي  سة المالي  والمؤس   ،ع ليصبح من أكبر البنوك في المنطقةنما هذا البنك وتوس  
قطر. ولهذا البنك أكبر شبكة من الفروع تشمل في  موجودات القطاع المصرفي   مالي  % من إج91 نحوعلى 
 ،ةة اإلسالمي  فرعا ومكتبا للخدمات المصرفي   11كة( باإلضافة إلى فرعا ومكتبا )بما فيها ثالثة فروع متحر   99
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 .2119سبتمبر أياول/  23، قطريةالصحيفة العرب ، أصول "قطر لالستثمار"" لايرمايار  131" واي القيسية، 
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ة ت ومنتجات مصرفي  خدما بتوفيرفي قطر يبادر  ل بنك تقليدي  أو   د  عيُ و  .آلي   افصر   جهاز 101 من وأكثر
 .1115س في عام الذي تأس   اإلسالمي   ة من خالل بنك قطر الوطني  إسالمي  

 والكويت، وُعمان، واليمن، وفرنسا، بريطانيا، في مثال فتجدها بلدا؛ 11 في البنك هذا فروع تنتشر
 اإلسالمي   فرعه افتتح كما وليبيا، إيران في ةتمثيلي   مكاتبَ  يمتلك وهو... العالم بلدان من ذلك وغير وسنغافورة

 إلى وباإلضافة. متكاملة ةإسالمي   ةمصرفي   وخدمات منتجات مجموعة طريقه عن ميقد   وهو ودان،الس   في
ز فقد ذلك؛  للتجارة اإلسكان بنك أسهم من% 3375 نسبة حيازته خالل من اإلقليمي ة مكانته البنك هذا عز 

 البنك من% 51و اإلمارات، دولةفي  الدولي   التجاري   نكالب مال رأس من% 1375و األردن، في والتمويل
 QNB في% 91 ةحص   البنك يمتلك كما. وحةالد  في  ةاإلسالمي   الجزيرة شركة من% 11و ،القطري   التونسي  

را(. قطري   سوري   خاص   مصرف) سوريا –  QNB" باسم جديدة استثمار شركة البنك هذا سأس   ومؤخ 
Capital"والجهات ركاتللش   ةاالستثماري   الخدمات من مجموعة تقد م أن ها بما للبنك، ستثماري ةاال راعالذ   وهي ؛ 
 . والخارج قطر في ساتوالمؤس   ةالحكومي  

 مليون دوالر. 111برأسمال قدره  1115ودان في "نوفمبر بالس   اإلسالمي   تح بنك قطر الوطني  افتُ 
خدمات فتح اعتمادات و ة، كفتح الحسابات المصرفي  ة المختلفة: ة اإلسالمي  األعمال المصرفي   زاولوقد 

ة وغيرها من الخدمات تمويل المشاريع التجاري  و ركات، تمويل الش  و ة، وكفاالت مصرفي   ،ةمستندي  
إلى  ودان من فتح خمسة فروع له، إضافة  الس  في ن هذا البنك خالل فترته القصيرة تمك   . وقد(11)المصرفية..."

ودان: الس   فيالمشاريع التي قام هذا البنك بتمويلها  ومن أهم   فروع أخرى. 11 فتحبعلى المصادقة  حصوله
نشاء جسر على خور سماحة بالحلفاية الواقع في مدخل جسر  ،الخرطومفي يل مشروع توسعة شارع الن   وا 

 مليون دوالر. 31 نحوالحتانة(، حيث بلغت تكلفة المشروعين  –)الحلفايا 

 

                                                           
 .9002نوفمبر / 9تشرين 16، اإلسالمي يفتتح فرعه األول خارج قطر QNBبنك قطر الوطني،  11
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 ودان:السّ في ة يار القطريّ استثمارات شركة الدّ  2-1-3

وهي مملوكة بالكامل  ،ةة تابعة للحكومة القطري  ة عقاري  ة هي شركة استثماري  يار القطري  شركة الد   
نمية وتعزيز الت   ،ةحتي  ة تطوير البنية الت  لتتول ى مهم   1119ست في عام لجهاز قطر لالستثمار. تأس  

، إضافة إلى مساهمتها في تنويع دة على أفراد المجتمع القطري  ة التي ستعود بالفائة واالجتماعي  االقتصادي  
دولة  11ا في أكثر من رائد   امشروع   35ا بتنفيذ نحو الخارج. تقوم هذه الشركة حالي  في ة االستثمارات القطري  

 مليار دوالر. 01 نحوب هار أصولقد  وتُ  ؛مختلف أنحاء العالمب

ودان من خالل مشروعها الذي كان يعرف بمشروع ر في الس  ة االستثمابدأت شركة الديار القطري   وقد
( 911ر تكلفته بأكثر من )أصبح ُيعرف بمشروع "مشيرب"، الذي تقد  و  ،راسمه قد تغي   أن  إال  ؛"الضفاف"

ألف  195يل األزرق، بمساحة قدرها مليون دوالر. يقع هذا المشروع في مدينة الخرطوم بحري ُمطال على الن  
مساحة المشروع  ليصبح إجمالي   -1111في نوفمبر -ة قعة بأرض  إضافي  توسيع تلك الر   ع، وتم  متر مرب  
 ع. ألف متر مرب   110مقد را بـ 

زا في الخرطوم ة األكثر تمي  هذا المشروع أن يكون واحدا من المشاريع التطويري  لالمتوق ع  ومن 
من عمارته؛ ففيه  تمي زه ابتداء   يبرزمتكاملة. و  وفاخرة ،زةجديدة متمي   مه من مرافقَ بما يقد   وذلك ؛)العاصمة(

وثمانية أبراج  ،خمسة نجوممن فئة فندقا  يضم   هوفنون العمارة الحديثة. و و ة فنون العمارة التقليدي   بينمزج 
ستقوم شركة الديار القطرية أيضا  ؛ومتاجر تجزئة حديثة. وكجزء من المشروع ،ومكاتب ،ةة وتجاري  سكني  

هذا  ع أن يكونيتوق  ة. كما وتحويلها إلى منطقة ترفيهي   ها،وتطوير  ،يلة على الن  الواجهة المطل  بإعادة تأهيل 
وتوفير  ،وسط الخرطومفي ة التي من شأنها تنشيط الحركة التجاري   ،من المشاريع المرموقة واحداالمشروع 

ركة هذه الش   كر أن  الجدير بالذ  ق في مكان واحد. والتسو   ،األعمالو ياحة، الس  و كن، الس  و فرص جديدة للعمل، 
 . 1111مانية في أكتوبر ل من مجموع أبراجها الث  قد قامت بافتتاح البرج األو  

 ودان:السّ في حوم والمواشي )مواشي( ة لتجارة اللّ ركة القطريّ استثمارات الشّ  2-1-8

في عام  ستأسّ ت ة،قطريّ  مساهمة شركة هيحوم والمواشي )مواشي(: ة لتجارة الل  الشركة القطري  
 ،ةوقدرات إداريّ  كبيرة، ةاقتصاديّ  اتبإمكانيّ  تتمّتع هيو  ؛قطريّ  لاير مليون 311قدره  برأس مال   2118

 المجال، هذا في ائدةالرّ  يجعلهاوهو مّما  ؛ة والمذبوحةومكانة كبيرة في مجال استيراد المواشي الحيّ 
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 حوم،الل   تجارة في رئيسة بصورة ركةالش   هذه وتعمل ي.قة فيه على جميع منافسيها في السوق المحلّ والمتفوّ 
دارة والمخلفات، الجلود ومعالجة حوم،الل   اتومشتق   واألعالف، والمواشي،  والمقصب ة،المركزي   األسواق وا 

 .خارجي ة ةاستثماري   أنشطة لهاو . قطر دولة في -ةاألهلي   المقاصب عن فضال- اآللي  

ودان في مجال تربية المواشي وزراعة ستثمار في الس  باال .111قامت هذه الشركة في عام 
" )فرع والزراعي   وحة لإلنتاج الحيواني  "مشروع الد   هو ،مشروع لزراعة األعالف خالل من وذلك ؛األعالف

إلى  انفد   07511 من –وكبرت مساحة أرضه  ،نما قد مشروع وهوودان الواقع في والية جنوب كردفان(. الس  
ة لدولة قطر. كما افتتحت حوم السوداني  ركة بتصدير إنتاجها من الل  ذه الش  هلتقوم  وأثمرت؛ (13)-انألف فد   15

زراعتها  ستتم  و  ؛انألف فد   11 نحوالسودان تبلغ مساحته في لها بوالية "سنار"  خرَ آا هذه الشركة فرع
 وفتح أسواق جديدة لها. ودانة جديدة بالس  خول في مجاالت استثماري  لد  ا إلىتتطل ع  وهيمختلفة.  بمحاصيلَ 

 ودان:السّ في ة استثمارات شركة حصاد الغذائيّ  2-1-5

بهدف  ،برأس مال بلغ مليار دوالر 1115ة في عام جهاز قطر لالستثمار شركة حصاد الغذائي   أس س
 المشاريعي وتبن   ة،إستراتيجي  خول في شراكات من خالل الد   وذلك ؛لمنطقةللقطر و  توفير األمن الغذائي  

 ركة ووضعها.مركز الش  ل اتعزيز  ،اجحةالن  

 اخارجي   الها وجود   ة، كما أن  المجاالت الغذائي   مختلفة داخل قطر في حصاد الغذائي   شركةتعمل 
وقد نتج  ،ة القمحة خاص  ة والحبوب الغذائي  روة الحيواني  في مجال الث   تستثمرستراليا لأ نحوجهت فقد ات   ا؛كبير  
 فاقات  رات ودان. كما قامت بتوقيع مذك  إلى شركة حصاد الس   أستراليا، إضافة  اد ن ذلك تأسيس شركة حصع

ة إلنتاج القمح والحبوب، وشركات الحبوب واأللبان، وشركات أرجنتيني  و حوم ة إلنتاج الل  مع شركات تركي  
إلى  ، إضافة  تاج األرز  لالستثمار في الهند وباكستان إلن ركةالش   تتطل عويا. و رة وفول الص  ة إلنتاج الذ  برازيلي  

 . ة واعدة في مجال األمن الغذائي  دولة تتاح فيها فرص استثماري   استعدادها لالستثمار في أي  

 من وذلك ؛ودانالس  بباالستثمار في قطاع تربية المواشي  1111ركة في عام قامت هذه الش   وقد
لي برأسمال وذلك ،المواشي وتربية( رةوالذ   كالقمح) الحبوب لزراعةخالل مشروع ضخم   مليون 111 قدره أو 
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  .2119ايو مأيار/  2 ،المواشي القطرية تنجز مشروًعا ضخًما بجنوب كردفاند. ومر محمد سعيد،  

http://www.indexsignal.com/forum/showthread.php?t=61603&page=36 
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 الجهات مع اشتركت كما. دوالر مليار إلى المال رأس فيها يصل الحقة مراحل المشروع لهذا وستكون دوالر،
 حمد أبو منطقة في انفد   ألف 1.1" من أكثر مساحتها بلغت أرض قطعة استثمار في بالسودان ةالرسمي  
 اإلجراءات زالت وال. (19)%"15 ودانالس   وحكومة% 5. فيها حصاد شركة ةحص   تبلغ حيث. يلالن   نهر بوالية
 .وخارجه ودانالس   داخل ةتجاري   بصورة يعمل سوف الذي المشروع هذا إلنجاز ةمستمر  

 ودان:السّ في ة استثمارات شركة بروة العقاريّ  2-1-6

ة في "المساهمة في تها بصورة رئيستمحورت مهم  و ، 1115ة في عام ست شركة بروة العقاري  تأس  
هن واالقتراض الر   بيع، شراء، رهن، فك  ، ة من تملكة لقطر بممارسة جميع األنشطة العقاري  تطوير البنية التحتي  

ة، ة أنواعها واستخداماتها السكني  ة بكاف  ، إضافة إلى إقامة المباني والمشاريع العقاري  ألغراض االستثمار العقاري  
 ة للغير، وتنفيذ كل  العقاري   ة وغيرها، كذلك إدارة األصولة، التعليمي  ة، الصحي  ياحي  ة، السالصناعي   ة،التجاري  

 .(15)لحساب الغير داخل وخارج قطر" ركة أوذلك بشكل مباشر أو بواسطة اآلخرين وذلك لحساب الش  
العالم؛ خمة بمختلف أنحاء امتالك هذه الشركة بنكا )بنك بروة( يساعدها في تنفيذ مشاريعها الض   وبفضل

شركة  91 علىتها ما يزيد اآلن تحت مظل   لتضم   ،نوات األربع الماضيةخالل الس   سريع   استطاعت تحقيق نموٍّ 
: المشاريع في تتمث ل، و بالقطاع العقاري   -أو بأخرى بطريقة  -تابعة تعمل في خمسة مجاالت رئيسة مرتبطة 

خدمات األعمال، واالستثمارات و ة، استثمارات البنية التحتي  و ة، ة العالمي  المشاريع العقاري  و ة، ة المحلي  العقاري  
مليار دوالر(، وتمتلك شركة  11) مليار لاير قطري   91ركة بنحو "د ر حجم أصول هذه الش  قُ  وقدة. المالي  
مختلف أنحاء العالم  مندولة  13ركة في . تعمل هذه الش  (10)ركة"% من رأسمال هذه الش  95ة يار القطري  الد  

ودان، الس  و الكويت، و البحرين، و ليبيا، و مصر، و تركيا، و عودية، الس  و : بريطانيا، وهيإلى قطر؛  إضافة  
 وروسيا.  ،ألمانياو فرنسا، و لوكسمبورج، و اإلمارات، و 

بمساحة ثالثة مليون متر - أرض قطعة شرائها في لتمث  تف السودان؛ في الشركة هذه استثمارات اأم   
 ، إضافة  القريب من العاصمة ومن مطار الخرطوم الدولي   ستراتيجي  تاز بموقعها اإلتم -ع في والية الجزيرةمرب  
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 .2111أبريل نيسان/  9ض بسفارة جمهورية السودان بقطر(، مقاباة شخصية، الدوحة، أحمد جردة )الوزير المفو   
 .9010مارس آذار/  96، ة عن بروةلمحات عام  شركة بروة،  15

http://www.barwa.com.qa/arabic/brochuresar.html 
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  .2111ي اير / 2كانون 21، مطلع العقد المقبل« بروة»مليار لاير حجم أصول  211خالد ال صر،  

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=116178&issueNo=773&secId=17 
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: "فندق خمسة نجوم، من المشروع هذا نويتكو   ي إلى قلب الخرطوم.ارع الرئيس المؤد  الش   إلى وقوعها على
 هذا تكلفة قد ر. وتُ راسات العلياة وجامعة للد  ، مدرسة دولي  ة وسكنية، مجمع تجاري  شقق فندقية، عمارات تجاري  

 يعود ذلك في ببالس   ولعل   بعد، يبدأ لم المشروع هذا في العمل أن   إال ؛(.1)"دوالر مليون 511 نحوب المشروع
 التأن ي إلى ركةالش   بهذه وأد ت األخيرة، اآلونة في العالم اجتاحت التي ة،العالمي   ةالمالي   األزمة تداعيات إلى
 . ةخارجي  ال استثماراتها بعض تنفيذ في

 ودان:السّ في  طوير العقاريّ استثمارات شركة مكين لالستثمار والتّ  2-1-2 

ن من مجموعة من المحافظ ة تتكو  شركة مساهمة خاص   طوير العقاري  شركة مكين لالستثمار والت  
كة ر ست هذه الش  %. تأس  01ومجموعة تداول القابضة التي تمث ل نسبة  -%91ل نسبة التي تمث  -ة الحكومي  
م مجموعة واسعة من الخدمات تقد   إذ ؛ة المختلفةتقوم باالستثمار في المجاالت العقاري   وهي، .111في عام 
كما  ،ز أعمالها داخل دولة قطرواألفراد. تترك   ،المستثمرينو  ،ركات الكبرىالش  و ة، ة للهيئات الحكومي  العقاري  
 5ركة بأكثر من صول التي تديرها وتستثمرها هذه الش  ر حجم األقد  يُ ة في الخارج. "و مشاريع عقاري   أيضاتدير 

 مليار دوالر(. 179 نحو) (15)مليار لاير"

 نحوب تُقد رفي مساحة  اعقاري   امشروع ئهال في إنشافتتمث   ودان؛الس   في ركةالش   هذه استثمارات اأم  
ة إداري   ومبان   ،اري  ومجمع تج ،وهو مجموعة من األبراج ،ع في ضاحية بري بالخرطومألف متر مرب   101"

مليون  1.5) (11)نجوم. وتكلفة هذا المشروع تبلغ حوالي مليار لاير قطري" ةة وفندق خمسومناطق ترفيهي  
 دوالر(. 

 مروي: مساهمة دولة قطر في سدّ  2-1-4

كلم من  351الل الرابع على بعد يل الرئيس عند الش  بالوالية الشمالية على نهر الن   يمرو  يقع سد  
ميغا  1151 نحور إذ يوف   ودان؛بالس  املة نمية الش  ل من نوعه في مشاريع الت  ودان الشمالية. وهو األو  الس  حدود 

 ة والزراعية. إلى جانب إسهامه في التنمية الصناعي   ،وات من الكهرباء
                                                           

1.
 جردة، مرجع سابق.مقاباة مع  
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 .2111ي اير / 2كانون 31ا،مكين تبدأ الخطوات التمهيدية إلدراج أسهمها بالبورصة قريبنائل صالح،  

sharq.com/pdfs/files/economics_20100131.pdf-http://www.al 
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 جردة، مرجع سابق.مقاباة مع  
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ة ضافة إلى توفير الطرق والمدينة السكني  باإل ،ة لهذا السد  ساهمت دولة قطر في األعمال التحضيري  
 دوالر. يْ مليار  نحوية لهذا المشروع بلغت كلفة الكل  الت   . الجدير بالذكر أن  (31)مليون دوالر" 15بتكلفة تقد ر بـ "

 ة وتأهيلها: الكتشاف اآلثار السودانيّ  المشروع القطريّ  2-1-2

أبريل  شهروحة، ابتداء من من الخرطوم والد   العمل في كل   وعة بهذا المشر بدأت ورش العمل الخاص  
ترميم اآلثار  عملي ةوتمويل  ،نقيب عن اآلثار في السودانهذا المشروع إلى الت   يهدف. و 1111من العام 

في إدارة واحدة، والعمل  -ة مناطقالمتناثرة في عد  -ة اآلثار السوداني   ضافة إلى تجميع كل  باإل ؛احالي   جاريةال
ع توق  وتكوين إدارة مشتركة بينها. ويُ  ،ودانلجانب في الس  ة في هذا اة المختص  على تنظيم عمل البعثات األجنبي  

قوم تا. وسلُتستكمل مراحل المشروع األخرى الحق   ،سنوات خمسأن تنتهي المرحلة األولى من المشروع خالل 
دارته ،مراحل هذا المشروع جميعبتنفيذ  -لة في هيئة متاحف قطرممث  -دولة قطر  نشاء منطقة سياحي   ،وا  ة وا 
تخصيص  ة وغيرها... وقد تم  ة الخدمات من: طرق وفنادق ومناطق ترفيهي  وتزويدها بكاف   ،ق اآلثارحول مناط

ة ر تكلفته األولي  لقيام هذا المشروع الذي تقد   ،ة بهذه اآلثاران في منطقة البجراوية الغني  ألف فد   31" نحو
 .(31)مليون دوالر" 111بحوالي 

 ودان:السّ  ة فيمعوقات االستثمارات األجنبيّ  2-2
ة ومنها االستثمارات ودان في اآلونة األخيرة استقطاب العديد من االستثمارات األجنبي  استطاع الس   
ع ة التي تتمت  ة، ومنحه االمتيازات لالستثمارات والفوائض المالي  غم من وفرة موارده االقتصادي  الر  على ة. و القطري  

 . ولعل  المأمول المستوىزال دون تاالستثمارات ال  تلكفإن   ؛ة منها دولة قطرخاص  و  ،بها العديد من الدول
 تي:أهم ها اآل منإلى العديد من المشاكل والمعوقات التي  راجع ذلك

 ة متكاملة:عدم وجود خارطة استثماريّ  2-2-1

ح توض   ،ة متكاملةودان عدم وجود خارطة استثماري  في الس   من أكبر معوقات االستثمار األجنبي   إن  
ولة في الد   ولوي اتوفقا أل وذلك ؛إليها أن يلجأ المستثمر األجنبي   فيالتي يرغب السودان  نشطةاأل فمختل

                                                           
 .9010أبريل نيسان/  90 ،مساهمة الصناديق العربية في سد مرويمشروع سد مروي،  31

 http://www.merowedam.gov.sd  

31
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المستثمرين هم  أن   هوالمالحظ فبه من تنمية متوازنة. وما تتطل   ،وما تحتاجه من استثمارات ،استغالل مواردها
ودان والقطاعات لالستثمار، ومعرفتهم بالس   في أمر االستثمار وليس الدولة؛ وذلك وفقا لفهمهم القرار أصحاب

 اتهم اآلني ة. التي يمكن االستثمار فيها، وأولوي  

 ة:المعوقات اإلداريّ  2-2-2

قات و نالك العديد من المعهفإن   ؛ولة المتزايد باالستثمار وتحسين مناخهغم من اهتمام الد  الر  على  
ها يمكن إيجاز أهم  و  ،والوالئي   حادي  ة على المستوى االت  داري  التي تواجه المستثمرين في إطار اإلجراءات اإل

 تي:في اآل

لين للكثير من ممث   هاوانتداب -لة في وزارة االستثمارممث  -نافذة واحدة  ولةالد  غم من إنشاء الر  على  -أ 
 أولئك فإن   ؛تعامل من خاللها مع المستثمرينتى ة حت  ة االستثماري  لة بالعملي  األجهزة األخرى ذات الص  

همنجاز ما إنهم من فويض الذي يمك  لت  ا إلىون ر لين يفتقالممث   المشاريع ب تتعل قمن إجراءات  يخص 
ا يستدعي ذهاب المستثمرين إلى تلك األجهزة إلكمال إجراءاتهم، وهذا يتنافى مع مبدأ مم   ،ةاالستثماري  

 وسهولة اإلجراءات وتبسيطها. ،افذة الواحدةالن  
يبدأ إجراءاته بتقديم طلب االستثمار  المشروع االستثماري  فرخيص: حصول على الت  تعقيد إجراءات ال -ب 

إجراءات تسجيل  ة تتم  ة. وبعد موافقة الوزارة المختص  روط ومصحوبا بدراسة الجدوى األولي  الش   امستوفي  
 أن   وبمار. رخيص للمشروع شامال الميزات التي يكفلها قانون االستثمامنح الت   ايليه ،اسم عمل للمشروع
ذلك قد ال يسمح للمستثمرين  إن  ف ؛كمال هذه اإلجراءات أقصاها شهرة إلد مد  هذا القانون قد حد  

ه في كثير من ة. وما يزيد األمر سوءا أن  والرتباطاتهم الخارجي   ،األجانب باالنتظار، لطول تلك المد ة
 .(31)ةتتطل ب هذه اإلجراءات أكثر من هذه المد   ،األحيان

بمنح األرض الالزمة للمشروع  إجراءات الحصول على األرض الالزمة للمشروع في ما يختص  تعقيد  -ج 
قانون االستثمار قد منح وزير االستثمار سلطة منح هذه األرض  غم من أن  الر  على حادي. فاالت  
ذا ممارستها كسلطة أصيلة ممنوحة بموجب ه فإن  هذه السلطة ال تتم   ؛ةشاور مع الجهات المختص  بالت  

وهو ما  ؛ف الواليات أمرا مبدئي اما زال تحديد األرض الالزمة للمشروع ووضعها تحت تصر   إذالقانون، 
 االستثمارية األجنبية منها بالخصوص. اريعأد ى إلى إعاقة تنفيذ الكثير من المش
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طرف من  ل أسماء األعمال بشهادتي خلو  مسج   مطالبةفتعقيد إجراءات الحصول على اسم العمل:  -د 
ويتعارض مع مبدأ  ،ة الجديدةاالستثماري   اريعة في حالة المشال يستقيم عقال خاص   ؛الضرائب والزكاة

 تبسيط اإلجراءات.
ر هذا تفس   -لها صلة باالستثمار-جهة  كل   إذ أن   ؛طبيق األمثل لقانون االستثمارالقصور في الت   -ه 

 ا لمصالحها.ووفق   ،القانون على هواها
معظم المستثمرين األجانب يأتون من دول تعمل ف ذين لسياسات االستثمار:المنف  ق بسلوك معوقات تتعل   -و 

 نجاز معامالتهم بكل  إبلدانهم على  فيدوا وتمتاز باالنضباط في العمل. وقد تعو   ،ة حديثةبنظم إداري  
د أو ق ،في مكانه ف المختص  وال يجدون الموظ   ،ةممارسات بيروقراطي  ب يصطدمون لكن هم ؛سهولة ويسر

هؤالء ل من القانوني  لز  ايراعي  وال ،رعة المطلوبةنجاز معامالتهم بالس  إب لتزميجدونه لكن ه ال ي
حباطا كبيراهذا يسب   الئقة. كل   غيربطريقة   يعاملهم قدأو  ،المستثمرين  ،ب لهم ضيقا شديدا وا 
 قبل االستثمار. يترد دون -روفالظ   هذه ظل  في -ويجعلهم 

 ة:تحتيّ ضعف البنية ال 2-2-3

المطارات، و قل الحديثة، وسائل الن  و رق، الط  و المياه، و كالكهرباء، -ودان ة في الس  البنية التحتي   إن  
حسينات التي غم من الت  الر  على و ودان بأكمله. ي به الس  تغط   شكلوغير منتشرة ب ،ضعيفة -الموانئ ...الخو 

ن  . و تزال بعيدة عن الوضع األمثلالفإن ها  ؛راطرأت عليها مؤخ   ل عائقا كبيرا يشك   أمرتخل ف البنية التحتي ة  ا 
ستثمارات الجديدة االعلى تمركز  -من ناحية أخرى–يساعد  كما ؛ة من ناحيةق االستثمارات األجنبي  تدف   أمام

 ا.نمو   ر المناطق األقل  ل من فرص تطو  يقل   ماا. وهذا في المناطق التي تتوافر فيها بنية تحتي ة أكثر تقد م  

 ة:ق بتطبيق االمتيازات الجمركيّ معوقات تتعلّ  2-2-8

بأن جعلها  ،ةاالستثماري   يعر المشا فية ط قانون االستثمار إجراءات تطبيق االمتيازات الجمركي  بس   
منها عدم تطبيق سلطات الجمارك  تطبيقها؛ أثناء اإلجراءات لتلك معيقة ممارساتأن ه برزت  غيرة. تلقائي  

إلى وزارة العدل  لل جوءبعض المستثمرين  اضطر  ا مم   ،راخيصمنوحة بموجب بعض الت  لعدد من الميزات الم
 . (33)وألزمتها بتطبيق الميزات الممنوحة" ،التي "أصدرت فتاوى ببطالن ما ذهبت إليه سلطات الجمارك
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 ة:االستثماريّ  ودانالسّ مات رويج ونقص المعلومات عن مقوّ ضعف التّ  2-2-5

ة من أبرز معوقات االستثماري   اريعغياب الكثير من المعلومات عن المشرويج و ضعف الت   يعد  
 ات باعها عليه يتعي نل ما يحاول المستثمر معرفته هو اإلجراءات التي أو   إذ أن   ؛ودانالس  في االستثمار 

 ه،اختار  ذيفي القطاع ال الموجودة اريعلمشاوعدد  ،والمزايا المتاحة له ،للحصول على مشروع االستثمار
ة وغير ذلك من المعلومات الضروري   ،وق واحتياجاتهوحجم الس   ،القطاع ذلكوحجم رأس المال المستثمر في 

ة قل  رويج "ت إلى ضعف الت  األسباب التي أد   من أهم   خاذ قرار االستثمار. ولعل  التي تساعد المستثمر في ات  
 ،(39)ا"ا وخارجي  ه البيانات والمعلومات داخلي  اهتمام أجهزة االستثمار في المركز والواليات بتجميع ونشر هذ

بنشر المعلومات التي  ؛رويج لالستثماررة في الت  صاالت المتطو  المعلومات واالت   اتاالستفادة من تقني ضعفو 
 وتحديثها دوري ا. نترنتإلاالمستثمرين عبر  تهم  

 :قنيّ ي والتّ دريب الفنّ عليم والتّ ة االهتمام بالتّ قلّ  2-2-6

ـــيـــة المؤه  نقـــص فــي الكـــوادر الفن   لُيَســجَّ   فط والصـــناعات كمجــال الـــن   ،ةلــة فـــي بعــض المجـــاالت المهم 
ـــفإن ـــ ،لالســـتثمار فـــي دولـــة مـــا يتقـــد م المســـتثمر األجنبـــي   فعنـــدماة وغيرهـــا... البتروكيماوي ـــ ل أن يجـــد مـــا ه يفض 

ــ أقــل   تكونســتكلفتهــا  ألن   ؛ولــة المســتثمر فيهــاداخــل الد   وكفــاءاتيــة يحتاجــه مــن خبــرات فن   إلــى  ا لــو اضــطر  مم 
 من الخارج. هااستقدام

 المركز والواليات:في نسيق بين أجهزة االستثمار ضعف التّ  2-2-2

واليات السودان المختلفة باالستثمار  فيرغبتهم  عندمن أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين  إن  
ل المعلومات والبيانات بين وزارة االستثمار ة المناسبة لتبادوعدم توفر اآللي   ،نسيق"ضعف الت   بالخصوص

غم من الر  على ذلك و  ؛(35)لة في المركز واألجهزة المناط بها أمر االستثمار في الواليات"والجهات ذات الص  
 .اعليها مجال المعلومات وصناعته اشتملرة التي ة والتقنية المتطو  الثورة المعلوماتي  
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 .11(، ص 2111وزارة الزراوة والغابات،  :، )الخرطومد لالستثمار وإدارتهالترويج الجي  وبد الحايم حامد محمد،  
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 .1(، ص 2111 ستثمار،: وزارة اال، )الخرطومتطبيق قانون االستثمار بالوالياتووض الكريم باه الطيب،  
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 يدّيتها:ة وتقلودانيّ ضعف المصارف السّ  2-2-4

وضعف القدرة على تلبية رغبات المستثمرين في  ،ةة بالتقليدي  معظم المصارف السوداني   سمتت   
 ،صالواصل معهم بأحدث وسائل االت  والت   ،مويل الالزم في الوقت المناسبريعة وتوفير الت  حويالت الس  الت  

والتي  ،تي تعاني منها هذه المصارفعف الوتقديم أفضل الخدمات لهم. ويعود هذا إلى العديد من نقاط الض  
 تي:ها في اآليمكن إيجاز أهم  

 ة.صغر حجمها مقارنة بالمصارف العالمي   -أ   

 ة قنوات جذبها للموارد.ومحدودي   ،خراتهاة ومد  ضعف مراكزها المالي   -ب  

 رة.اتها المتعث  تعاظم مديوني   -ج  

 المستثمرة فيها مقارنة  بفرص االستثمار األخرى.  ة واألسهمضعف العائد على الودائع االستثماري   -د   

 :السودانيّ  ضعف القطاع الخاّص  2-2-2

عف وعدم القدرة على استغالل موارد البالد الكبيرة ودان بالض  في الس   القطاع الخاص   ت صفي 
لجودة العالية لع والخدمات ذات اة المجتمع بتوفير ما يحتاجه من الس  عن تحقيق رفاهي   القصورو  ،عةوالمتنو  
ستثمار اال مشاريع في األجانب المستثمرين مشاركة علىضافة إلى ضعف قدرته باإل هذااألسعار.  وبأقل  
ين تقليال للمخاطر. مشاركة المستثمرين المحلي   إلىيميلون في كثير من األحيان  نوالسي ما بوجود الذي ؛الكبيرة
 :(30)ما يلي بوظائفهن القيام األسباب التي أقعدت هذا القطاع ع من أهم   ولعل  

ن كانت الد   ؛منذ االستقالل للقطاع العام   الوجود القوي   -أ   في الخروج التدريجي   -مؤخ را-ولة قد بدأت وا 
فساح المجال للقطاع الخاص  من تلك الس   وذلك بخصخصة العديد من  ،واألجنبي   المحلي   ياسة، وا 

 ة.سات الحكومي  المؤس  
 رائب المباشرة وغير المباشرة.لة في الض  والمتمث   ؛على عاتق هذا القطاع األعباء الكبيرة التي تقع -ب 
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 Ali . A. Ali, Sudan’s private sector development: present status, problems, process, policies and future prospects, 
(Khartoum, Unido, 2005),  pp. 63 – 65. 
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ة التي تحظى بمعاملة ركات الحكومي  لعديد من الش  ابإنشائها  ؛دخول الدولة كمنافس لهذا القطاع -ج 
عطائها امتيازات ضريبي   ،مويل الالزمة في حصولها على الت  تفضيلي    ة.ة وجمركي  وا 

 مشاكله.  وحل   ،اتهستراتيجي  ا  ووضع سياساته و  ،خطيط لهذا القطاع بالت  عنى بهعدم وجود وزارة تُ  -د 
  ي:وق المحلّ ة السّ محدوديّ  2-2-11

ي الناتجة عن ة السوق المحل  في السودان محدودي   من المعوقات التي تواجه االستثمار األجنبي  
يطرحه بالتالي من  ماو  ،ةستيعابي  اقة االمن ضيق نطاق الط   ذلكي إليه وما يؤد   ،انخفاض مستوى دخل الفرد

 .(.3)وق واحتياجاته"قيقة والحديثة عن الس  ات الد  ر اإلحصائي  "عدم توف  ضافة إلى باإل هذا سويق.مشاكل في الت  

 ة:معوقات تشريعيّ  2-2-11

حد ة باعتباره أة االستثماري  م العالقة بين جميع أطراف العملي  يعتبر قانون االستثمار اإلطار الذي ينظ  
 ،عارض بين هذا القانون وبعض قوانين الدولة األخرىعض الت  بُيَسج ل  هإال أن   ؛دات مناخ االستثمارمحد   أهم  
ة في ضح ذلك في عدم التزام بعض الجهات اإلداري  ة في المسائل المتعلقة باألراضي والجمارك. يت  خاص  و 

غم من أحكام صراحة على أنه "بالر   الذي ينص   ،ادرة بموجب قانون االستثمارالدولة بتنفيذ بعض القرارات الص  
مانات الممنوحة بموجب أحكام هذا ة االمتناع عن تنفيذ الميزات والض  جهة إداري   ال يجوز ألي   ؛قانون آخر أي  

 كما أن  ة بها. في ذلك على قوانينها الخاص   ة  لتزم بهذا القانون، مستندتبعض هذه الجهات ال ف ؛(35)القانون"
مشروع  ة أو محلية على أي  ضرائب أو رسوم والئي   على عدم جواز فرض أي   ستثمار قد نص  قانون اال
ة تقوم بها مقابل خدمات ذات طبيعة عام   إال   ؛حاديا خالل فترة اإلعفاء الضريبي  ص له ات  مرخ   استثماري  

ر هذا القانون على لمحليات لتفس  أمام هذه الواليات وا ُمشَرع اية. وهذا االستثناء قد فتح الباب الوالية أو المحل  
هذا داللة على عدم الوضوح  فييات مختلفة. و ما تشاء من ضرائب ورسوم تحت مسم   هاوذلك بفرض ؛هواها

 الكل يةثقتهم  يسحبو  ،ة على المستثمرينيضيف أعباء مالي   كما ؛في بعض فقرات قانون االستثمار من ناحية
منهم الكثير من  لتأخذة باليمين التي منحتهم إعفاءات ضريبي   ولةلد  اولة من ناحية أخرى، تلك في أجهزة الد  

 مال. سوم والجبايات بالش  الر  
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 .11 ، ص(2112، وزارة االستثمار :)الخرطوم، 1112تعديل  2111ـة نقانون تشجيع االستثمار لسوزارة االستثمار،  
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 ة:معوقات أمنيّ  2-2-12

 ؛ةق االستثمارات األجنبي  شروط تدف   دولة من الدول، هو من أهم   ة في أي  استقرار األوضاع األمني   إن  
زاعات والحروب الدائرة في الن   ن  أكر  بالذ   والجديرير آمنة. فالمستثمر ال يخاطر باستثمار أمواله في بيئة غ
ق االستثمارات يساعد على تدف   ن من خلق مناخ إيجابي  بعض أجزاء السودان معيقة لالستثمار، وال ُتمك  

 ة بصورة مستدامة. األجنبي  

 ة:معوقات خارجيّ  2-2-13

ة منها الواليات خاص  و  ،بية على السودانفرضتها بعض الدول الغر  التيالمقاطعة االقتصادية  إن  
مظاهرها منع تلك الدول بيع  من.  و ودانالس   في االستثمار أمام خارجي   معيق أهم   تشك ل ،ةركي  يالمتحدة األم
على المستثمرين  كذلكضييق والت   ،ةلع السوداني  وعدم شراء معظم الس   -كالقطارات وقطع غيارها-منتجاتها 
ودان كشركة ركات التي كانت تستثمر في الس  بل وسحب بعض الش   ؛ودانار في الس  االستثم عنداألجانب 

عامل مع عدم الت   علىة ة العالمي  سات المالي  وتحريض الكثير من المصارف والمؤس   ،فطة للن  "تاليسمان" الكندي  
وتأخير قيام  ،مةى إلى إعاقة اإلنتاج من خالل تعطيل المشاريع القائذلك أد   كل  فة. وداني  المصارف الس  

  ة.ق االستثمارات األجنبي  تدف   فيو ادرات السودانية الص   فيلبي أثير الس  والت   ،المشاريع الجديدة

ن األجانب يتعر ضون إلى معوقات أخرى عند دخولهم يبعض المستثمر  فإن  م قد  على ما تَ  عالوة   
المطارات والموانئ. في ها ؤ اإلجراءات وبط وكثرةُ  ،أسعار المحروقات : ارتفاعُ منها ،ودانلالستثمار في الس  

في كثير  ألنها تمر   ؛ةة منها المشاريع الزراعي  خاص  و  ،في توفير المياه لمشاريعهم انقص   يشكو بعضهمكما أن  
أن يفاوض المواطنين في  وال يمكن لمستثمر أجنبي   ،يمتلكها األهالي أو مشاريعَ  من األحيان عبر أراض  
ة في استثماري   ضافة إلى "صعوبة الحصول على أراض  باإل هذاولة أن تقوم بذلك. الد  مسألة كهذه، بل على 

ومضى عليها  مستثمرون حجزهاشاسعة  ر فيها الخدمات، حيث هنالك أراض  ة التي تتوف  المدن الصناعي  
جال إجراء إلفساح الم خذ معهم الدولة أي  لم تت   نفسه وفي الوقت سنوات من دون أن تستثمر بشكل جاد  

 .(31)ين الذين يعانون من هذه  المشكلة"لغيرهم من المستثمرين الجاد  
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 سبق ذكرها.  ،أحمدمقاباة مع سامي محمد  
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 ودان وقطر:ة بين السّ جارة الخارجيّ التّ  2-3
 ودان لقطر:صادرات السّ  2-3-1

هةة ادرات السوداني  ل الص  تتمث   هب، الذ  و الجلود، و ة ومذبوحة(، إلى دولة قطر في: الماشية )حي   الموج 
 ثم   ،مليون دوالر .17 نحو 1111قد بلغت حصيلتها في عام و واألعالف.  ،رةالذ  و الفواكه، و الخضروات، و 

إذ بلغت  1119و 1113ها انخفضت في عامي مليون دوالر، إال أن   171 نحوإلى  1111ارتفعت في عام 
مليون  171إذ وصلت إلى  ،1115عام الفيف في عاودت االرتفاع الط   عام، ثم   مليون دوالر في كل   175
 (.1الجدول ) يوض حه ماانخفضت انخفاضا كبيرا في األعوام التالية. وذلك  ر، ثم  دوال

 (1جدول رقم )

 ( )بالمليون دوالر(.1111 – 1111ودان لدولة قطر خالل الفترة )قيمة صادرات الس  

 ودان لقطرصادرات السّ  العام

1111 17. 

1111 171 

1113 175 

1119 175 

1115 171 

1110 175 

111. 171 

1115 179 

1111 17. 

1111 179 

 1171 المجموع

 بنك السودان المركزي. -المصدر: 
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عة ة كبيرة ومتنو  اقتصادي   ودان من مواردَ ع به الس  ا يتمت  غم مم  الر  على ( أنه و 1) رقم ضح من الجدوليت  
 فهيقد عرفت تدن يا وتذبذبا، ة لقطر ادرات السوداني  فإن  حصيلة الص   ؛والحيواني   ة في المجال الزراعي  خاص  

مجموعها  . كما يالحظ أن  1115عام الوكان ذلك في  ،مليون دوالر 171لم تتجاوز في أفضل سنواتها مبلغ 
 مليون دوالر.  1171( لم يتجاوز مبلغ 1111 – 1111للعشرة أعوام )

 ودان:صادرات قطر للسّ  2-3-2

هةة ادرات القطري  ل الص  تتمث    ات، المواد  قل، اآلالت والمعد  )المنسوجات، وسائل الن   للسودان في الموج 
 ر للسودان. صد  ات التي تُ البتروكيماوي   سماد اليوريا من أهم   د  ويع، (91)والبتروكيماويات( ،ةالغذائي  

لع التي قيمة الس   نجد أن   ؛(1111 – 1111ادرات خالل الفترة )ظر إلى حصيلة هذه الص  بالن  
أنها ارتفعت ارتفاعا ملحوظا  مليون دوالر، إال   171 نحوقد بلغت  1111ر في عام استوردها السودان من قط

 نحوإلى  .111انخفضت في عام  مليون دوالر، ثم   39 نحو 1110ى بلغت في عام حت   ،في األعوام التالية
 على 1111و 1111، 1115مليون دوالر في األعوام  30و 39و 35نحو ارتفعت إلى مليون دوالر، ثم   15
 (.1) رقم ضح من الجدولوالي، وذلك كما يت  الت  
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 (1) رقم جدول

 ( )بالمليون دوالر(.1111 – 1111ودان خالل الفترة )قيمة صادرات دولة قطر للس  

 صادرات قطر للسودان العام

1111 171 

1111 . 

1113 11 

1119 . 

1115 11 

1110 39 

111. 15 

1115 35 

1111 39 

1111 30 

 11171 المجموع

    صندوق النقد العربي. -المصدر: 

 بنك السودان المركزي. -          

هو العام الوحيد الذي فاقت فيه حصيلة  1111عام  ( نجد أن  1( و)1) رقم ظر إلى الجدولينبالن  
ل الفترة ا خالمليون دوالر. أم   175 نحوإذ بلغ الفرق بينهما  ؛ة لقطر حصيلة الواردات منهاادرات السوداني  الص  

ة للسودان تفوق بكثير الواردات منه، فقد بلغ الفرق ادرات القطري  حصيلة الص   ن أن  ( فقد تبي  1111 – 1111)
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، 3970، 1.75، 3375، 575، 575، 575ارتفع إلى  ثم   ،مليون دوالر 971 نحو 1111عام البينهما في 
 1111، 1115، .111، 1110، 1115، 1119، 1113مليون دوالر في األعوام  3570و 3373

 والي. على الت   1111و

 اختبار فروض البحث:
 حو التالي:تائج على الن  فقد جاءت الن   ؛ق باختبار فروض هذه الدراسةفيما يتعل   

  ل:الفرض األوّ 

بين السودان وقطر  التعاون االقتصاديّ  بأنّ ل القائل ة الفرض األو  أشارت هذه الدراسة إلى صح  
 –السودان في قيمة االستثمارات القطرية  ن أن  . فقد تبي  ات البلدين االقتصاديةى إمكانيّ وال يرتقي إل ،بسيط
 مليار دوالر فقط.  175 نحوبلغت  –ها عليدق انفيذ والمصالت   قيدكان  ماذ منها و المنف  

 اني:الفرض الثّ 

ا البلدين ضعيف جد   بين بادل التجاريّ التّ  أنّ  ة الفرض الثاني الذي يشير إلىنت هذه الدراسة صح  بي  
ة كبيرة اقتصادي   ع به السودان من مواردَ ا يتمت  غم مم  الر  على ف ؛الكبير بينهما غم من التقارب السياسيّ بالرّ 

وهي التي -واالحتياجات الكبيرة لدولة قطر في هذا الجانب  ،والحيواني   ة في المجال الزراعي  عة خاص  ومتنو  
في  اكبير  اي  فإن  هناك تدن   -الحة للزراعة ومصادر المياه العذبةة الص  راعي  في األراضي الز  اكبير  اتعاني نقص  

 – 1111لم تتجاوز حصيلتها لعشرة أعوام مجتمعة ) إذ ؛ة لقطر وتذبذبا فيهاادرات السوداني  حصيلة الص  
اتها مبلغ فلم تتجاوز في أفضل سنو  ؛ودانة للس  ادرات القطري  ا الص  مليون دوالر فقط. أم   1171( مبلغ 1111
 .1111مليون دوالر، وكان ذلك في عام  3073

 الفرض الثالث:

من دخول  هنالك الكثير من المعوقات التي تحدّ  ة الفرض الثالث القائل بأن  أثبتت الدراسة صح   
ين يعزفون عن االستثمار في من المستثمرين القطري   ينكثير  ن أن  فقد تبي   ة للسودان.االستثمارات القطريّ 

من دخول مثل هذه االستثمارات: كضعف البنية  وذلك نتيجة لوجود الكثير من المعوقات التي تحد   ؛انودالس  
ودان ح النشاطات المختلفة التي يرغب الس  ة متكاملة توض  وعدم وجود خارطة استثماري   ،ودانالس  في ة التحتي  
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فها، وسوء للفرص االستثمارية وتخل  رويج ، إضافة إلى ضعف وسائل الت  في أن يلجأ إليها المستثمر األجنبي  
 ة وغيرها... الحروب األهلي   وجودو  ،اإلدارة

 نتائج البحث: -3
 تي:البحث في اآل ال إليها هذتائج التي توص  الن   ل أهم  تتمث  

 الت نمو  فقد حافظ على معد   ؛ا في العالممن أسرع االقتصادات نمو   االقتصاد القطري   ضح أن  ات   (1
بيعه بموجب عقود طويلة و المسال وتصديره،  ع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي  التوس  مرتفعة بسبب 
وثالث أكبر مخزون بعد روسيا  ،ر له في العالمن قطر من أن تكون أكبر مصد  مك   مااألجل. وهذا 

يران، إضافة إلى أن   سبة المرتبة األولى بالن   -1111في عام -قطر  ا على أن تحتل  ه قد ساعد كثير  وا 
 دخل الفرد. إلى

ة في حاجة ماس   أن هاراعة ومصادر المياه العذبة، و الحة للز  دولة قطر تفتقر لألراضي الص   أن   بما (2
ة من تقوم باستيراد معظم احتياجاتها من المواد الغذائي  و ، والحيواني   يها النباتي  ة بشق  للمنتجات الزراعي  

نها من ة المناسبة لها، تلك التي تمك  ة الخارجي  ي  فإن ها محتاجة إلى البحث عن الفرص االستثمار  ؛الخارج
 .تحقيق أمنها الغذائي  

البلدين  تبين السودان وقطر ضعيف وال يرتقي إلى مستوى عالقا التعاون االقتصادي   ضح أن  ات   (3
ة والفوائض المالي   ،ة الكبيرة التي يمتلكها السودانغم من الفرص االستثماري  هذا بالر   ؛رةة المتطو  السياسي  

 خمة التي تمتلكها دولة قطر.الض  
فإن  هنالك  ؛دولة قطر لالستثمار في السودانفي  والخاص   ة من القطاع العام  غبة الجاد  ر الر  توف   مع (2

 ق المزيد من هذه االستثمارات.تدف   تعيقوهي  ،الكثير من مشاكل االستثمار بالسودان
لة في السودان: ضعف (5 وعدم وجود خارطة استثمارية  بها،البنية  من أبرز معوقات االستثمار المسج 

رويج ضعف وسائل الت  و أن يلجأ إليها المستثمر األجنبي،  فيالمختلفة التي يرغب  نشطةح األتوض  
فها، وغياب الكثير من المعلومات الضرورية عنها وعن حجم السوق للفرص االستثمارية وتخل  

 ظم اإلدارية. ف الن  وتخل   ،واحتياجاته
ة ع به السودان من موارد اقتصادي  ا يتمت  بالرغم مم   ادرات السودانية لقطر وتدن يها،الص  ضعف  تسجيل (0

االحتياجات الكبيرة لدولة قطر  مقابل في وذلك ؛والحيواني الزراعي   ينة في المجالعة خاص  كبيرة ومتنو  
حصيلة  جد مثال أن  إذ ن ؛ادرات القطرية للسودان عن الوارد منهتفوق الص   ُيسج ل كماهذا القطاع.  في
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أربعة أضعاف  نحول تمث   وهي ،مليون دوالر( 3375وحده ) 1110صادرات قطر للسودان في عام 
  (..111 – 1111ة لقطر لسبعة أعوام )مجموع الصادرات السوداني  

 بين البلدين: بادل التجاريّ مقترح لتطوير االستثمار والتّ 
 كثيرة، ةأفريقي   لدول برامعْ  يجعله متميز جغرافي   بموقع ت عويتم وفيرة، بموارد يزخرالسودان  بما أن   
. الدول لهذه امهم   اوتجاري   ااستثماري   مدخال يكون ألن يؤه له ما ذلك فإن   ة؛العربي   بالدول الدول لهذه ورابطا

 ،األمثلقطر تمتاز بوفرة في رؤوس األموال التي يمكن من خاللها استغالل هذه الموارد االستغالل  ن  وأل
را يرى فإن  الباحث يقترح تصو   ؛بينهما ستثمار والتبادل التجاري  االوتطوير  ،تحقيق األهداف المشتركة للبلدينو 

ة، ق كثيرا من أهدافهما التنموي  ويحق   ،بين البلدين ا على تطوير االستثمار والتبادل التجاري  أنه يساعد كثير  
 تي:ويمكن إيجازه في اآل

لة بأمر ة ذات الص  ل فيه الجهات الرسمي  على أن تمث   ،ترك من رجال األعمال في البلدينإنشاء كيان مش -1
ة أو العقبات التي قد يواجهها هذا الكيان من الجهات الرسمي   تذليلبغية  ،جارة في البلديناالستثمار والت  

على أن يعمل هذا الكيان  ،لةضافة إلى االستعانة بمجموعة من الخبراء في المجاالت ذات الص  باإلة. الشعبي  
والمساعدة  ،رويج لهذه المشاريعالت   ثم   ،والقيام بدراسة الجدوى ،نفيذة في الت  على تحديد المشاريع ذات األولوي  

رق على أن يعمل هذا الكيان بالط   ؛في البلدين أو بشكل منفرد في تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص  
 ة في هذا المجال.لعالمي  مستفيدا من الخبرات ا ،ةالعلمي  

لحصول على معاملة تفضيلية في عملية إلى االبلدين في ة يسعى هذا الكيان المشترك مع الجهات الرسمي   -1
ة أو رسوم لع وخروجها بين الدولتين دون رسوم جمركي  وذلك بتسهيل دخول الس   ؛بينهما التبادل التجاري  

 صادر.          

ة ة تطرح أسهمها في األسواق المالي  ة مشتركة وذات مساهمة عام  وتجاري   ةتكوين شركات استثماري   -3
واالستثمار في  ،بين البلدين بادل التجاري  ة تستطيع تطوير الت  سات قوي  وذلك من أجل خلق مؤس   ؛للبلدين

 المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة.

ةلقطر حاجة  تكونودان و الس   فيماتها بكثرة التي تتوفر مقو  ة ركيز ابتداء  على المشاريع الزراعي  الت   -9  ملح 
نتاج الخضروات والفواكه والزيوت والسك   وذلك ؛هال ر وغيرها، ومشاريع مثل مشاريع إنتاج الحبوب كالقمح، وا 
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دان حاجة و ة التي للس  التركيز على مشاريع البنية التحتي   ثم  كاللحوم واأللبان ومنتجاتهما.  اإلنتاج الحيواني  
 ،المطاراتو ة، كك الحديدي  الس  و رق والجسور، ولقطر القدرة على توفير تمويلها كمشاريع الط   ،كبيرة لها

 ة وغيرها.المجمعات التجاري  و الفنادق، و والماء،  ،الكهرباءو ، وانئوالم

ة األولي   م  ها الخاالسودان مواد  في ر تتوف   إذناعة التحويلية، االهتمام باالستثمار في مجال الص   -5
 ة وصناعة المنسوجات والمالبس وغيرها.ناعات الهندسي  ة والص  ناعات الغذائي  كالص  

واكتساب الخبرة الالزمة لالستثمار في  ،ة للعمل المشتركوبعد وضع األسس القوي   ،في مرحلة الحقة ثم   -0
ستخراجية: كاستخراج لصناعة االلة في االستثمار في المشاريع الكبيرة المتمث  اه نحو يجب التوج   ؛هذا البلد

ودان. فما الس  في يات كبيرة هب والمعادن األخرى التي توجد بكم  ات المصاحبة له، واستخراج الذ  فط والعملي  الن  
 يات الكبيرة الموجودة في باطن األرض.    ا مقارنة بالكم  منها قليل جد   غل  المستَ و ا، زالت هذه الموارد بكر  
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