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مسؤوليتنا ) أكد أنو يتزامن مع تطورات سياسية واقتصادية مهمة بالبالد شلا يتوقع أن تكون لو آثار إجيابية على
مستوى االستثمار الزراعي بشقيو خاصة وأن ادلؤدتر حيظى باىتمام عريب وعادلي ألمهيتو يف قضايا وحتديات األمن
الغذائي وللمشاركات العربية والعادلية الواسعة اذل جانب ادلنظمات ادلعنية والشركات ورجال ادلال واألعمال ،وقال إن
رفع احلظر اجلزئي عن السودان واالستقرار السياسي الذي أعقب التوقيع على وثيقة احلوار الوطٍت ديهدان الطريق أمام
االستثمارات العربية والعادلية ادلتعلقة باألمن الغذائي على وجو اخلصوص يف ظل حتديات الفجوة االستهالكية العادلية
مشَتا اذل أن السودان يطرح فرصاً استثمارية كبَتة يف رلاالت اإلنتاج الزراعي واحليواين بصيغ تستهدف الشراكات
ً

كدا أن الوزارة أكملت كافة ترتيباهتا بشأن ادلشاركة يف أعمال ادلؤدتر
على مستوى الدول والشركات والقطاع اخلاص مؤ ً
من خالل الرؤى االستثمارية ادلقدمة وقصص صلاح وجتارب االستثمار الزراعي بالسودان والًتويج لفرص ورلاالت
االستثمار إذل جانب عرض دراسات دلشروعات استثمارية اسًتاتيجية ،وعرب الوزير عن تقديره للدور الذي يلعبو
القطاع اخلاص يف تطوير االستثمار الزراعي ،مؤكداً حرص الوزارة على إيالء القطاع اخلاصة اىتماماً يتناسب
ومسؤولياتو يف قضايا األمن الغذائي وذتن الوزير جهود اذليئة العربية لالستثمار يف خدمة قضايا اإلنتاج الزراعي بالعادل
العريب وسياساهتا ادلوجهة ضلو سد فجوة الغذاء يف العادل العريب وإعدادىا اجليد إلصلاح ادلؤدتر مبا خيدم التوسع يف
االستثمار الزراعي واستكشاف فرص االستثمار يف العادل العريب وتطوير مناخ االستثمار يف القطاع الزراعي وجذب
رؤوس األموال العربية واألجنبية لالستثمار يف ىذا القطاع ،وكشف الوزير عن مشاركة أدلانيا وتركيا يف أعمال ادلؤدتر إذل

جانب شركات ومنظمات عادلية متوقعاً أن حيقق ادلؤدتر نتائج ملموسة تسهم يف تدفقات االستثمار الزراعي بالبالد .إذل
ذلك استعرض الوزير لدى لقائو وفد الشركة الباكستانية لإلنشاءات ومستثمرين من كوريا فرص ومناخ االستثمار
بالبالد فيما يتعلق بالقوانُت ومزايا االستثمار يف القطاعات الزراعية والصناعية واخلدمية واليت وصفها بالفرص اجليدة
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وادلشجعة ،وكشف عن رتلة من احلزم التشجيعية اليت دتنحها الدولة لالستثمار وخاصة يف القطاع الزراعي والذي
حيظى باإلعفاء الكامل من الضرائب فيما تصل اإلعفاءات يف القطاع الصناعي إذل

 %90والقطاع اخلدمي بنسبة

 %85مؤكداً حرص الدولة على جذب االستثمارات اآلسيوية لتجارهبا ادلتقدمة ولدورىا يف نقل التقانات والتكنلوجيا
خاصة يف رلاالت الطاقة والطاقة البديلة ومشروعات البٌت التحتية واليت تعمل الدولة على تطويرىا وفق رؤية استثمارية
توجها عادلياً يقلل من كلفة اإلنتاج
واضحة .مشَتاً إذل أن السودان يتمتع مبيزة عالية يف إنتاج الطاقة البديلة واليت دتثل ً
وقال الوزير إن االستثمار بالبالد يشهد حركة واسعة نسبة للفرص وادلزايا ادلتاحة فضالً عن التطورات االقتصادية

والسياسية واليت تعزز من مناخ االستثمار كآلية مهمة يف استغالل ادلوارد مؤكداً ترحيب الوزارة بادلستثمرين ورجال
األعمال من دوليت كوريا والباكستان ،فيما أبدى ادلستثمرون الكوريون رغبتهم الدخول يف رلاالت الطاقة والطاقة
البديلة واإلنشاءات والطرق واجلسور .مستعرضُت خربات الشركة ومشروعاهتا ادلنفذة يف ىذه اجملاالت كما أشاروا إذل
أن الزيارة تأيت هبدف استكشاف فرص وصيغ االستثمار يف السودان وكيفية تعزيز التواصل بُت الشركات الكورية
واجلهات ذات الصلة باالستثمار مؤكدين أن السودان من الدول اجلاذبة لالستثمار دلا يتمتع بو من إمكانات كبَتة
معربين عن أملهم يف إجياد الفرص ادلناسبة لالستثمار يف السودان كما أبدى الوفد الباكساين رغبة الشركة التوسع يف
رلال اإلنشاءات والبٌت التحتية.
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وسَز االستثًار َبشِّز بئجزاءاث دوٌ لُىد نهًستثًزٍَ
بر وزير االستثمار د .مدثر عبد الغٍت ،باالنفتاح والتعاون مع
ّش
ادلستثمرين السودانيُت واألجانب بال قيود إجرائية ومالية،
خاصة بعد رفع احلصار االقتصادي األمريكي ،وأكد التزام
الدولة بإزالة معوقات االستثمار كافة

.وقال عبد الغٍت يف

تصرحيات صحافية ،أمس إن وزارتو شرعت فعلياً يف تطبيق
نظام النافذة الواحدة للمستثمرين ،وإعداد اخلارطة االستثمارية
القومية.ويف السياق امتدح األمُت العام الحتاد أصحاب العمل،
بكري يوسف ،الشراكات ادلتميزة مع الدولة يف تنفيذ مشاريع كربى متمثلة يف البٌت التحتية والكهرباء ،مقابل امتيازات
قدمتها الدولة ألصحاب العمل .ودعا يوسف إذل مزيد من التنسيق الكامل بُت الدولة والقطاع اخلاص ،وتابع "شاركنا
الدولة يف وضع السياسات والقوانُت اجلاذبة لرؤوس األموال.
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انسىداٌ واَطانُا َتفماٌ ػهً ػمذ يهتمً استثًارٌ َجًغ بٍُ انشزكاث
وانمطاع انخاص فٍ انبهذٌ
اتفق السودان وإيطاليا على عقد ملتقى استثماري جيمع بُت الشركات والقطاع اخلاص يف البلدين؛ هبدف دعم
الشراكات االقتصادية وتقوية التعاون ادلشًتك وخلق تفامهات تفتح اجملال أمام الشركات اإليطالية لالستثمار يف
السودان.جاء ذلك خالل لقاء وزير االستثمار الدكتور مدثر عبد الغٍت عبد الرزتن مبكتبو بالوفد اإليطارل الرمسي الزائر
برئاسة مسؤول شرق الصحراء وافريقيا رافايل لوتيو؛ حبضور السفَت اإليطارل باخلرطوم ورئيس الغرفة التجارية العربية
اإليطالية .وأوضح رئيس الوفد أن الزيارة تأيت هبدف تطوير العالقات االقتصادية بُت إيطاليا والسودان؛ اذل جانب
التعاون مع وزارة االستثمار لفتح اجملال أمام الشركات والقطاع اخلاص اإليطارل لالستثمار يف السودان ،مرحبا بقرار
رفع العقوبات األمريكية االقتصادية عن السودان ،مؤكدا أن ذلك ديهد لتدفق االستثمارات ويقوي من التعاون
االقتصادي بُت الدولتُت .كما رحب رئيس الوفد اإليطارل بعقد ادللتقى االستثماري االقتصادي ادلشًتك والذي من
شأنو تعريف الشركات اإليطالية بفرص ورلاالت االستثمار يف السودان وخلق شراكات استثمارية بُت الشركات يف
البلدين.من جهتو؛ أعلن وزير االستثمار ترحيب السودان بتطوير التعاون االقتصادي مع إيطاليا يف كافة رلاالت
االستثمار واليت قال إهنا تتميز بالتنوع يف رلاالت الزراعة والصناعة واخلدمات وادلعادن والنفط ،،مبينا أن الدولة أفردت
اىتماما خاصا باالستثمار من خالل القوانُت واالجراءات والضمانات واليت وصفها باجليدة واجلاذبة  ،كما تطرق
الوزير دلناخ االستثمار بالبالد خاصة عقب التطورات السياسية واالقتصادية األخَتة ،رلددا حرص الدولة على خلق
بيئة استثمارية جاذبة.وأكد وزير االستثمار حرص الوزارة على استقطاب الشركات اإليطالية لتعزيز التعاون االقتصادي
ادلشًتك وفتح اجملال أمام ادلصاحل ادلتبادلة عرب االستثمار.ىذا وأمن اللقاء على التنسيق والتواصل ادلشًتك بُت اجلانبُت .
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انحكىيت انسىداَُت:انحكىيت َفذث يشزةػاث بمًُت  11يهُار دوالر
أعلنت وزارة اإلستثمار السودانية ،أن ادلملكة العربية السعودية نفذت مشروعات استثمارية يف السودان بقيمة
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مليار دوالر .وكشف وزير الدولة باإلستثمار ،أسامة فيصل ،عن منح السعودية مشروعاً زراعياً مبساحة مليون فدان
على سد ستيت يف شرق السودان ،عرب اتفاقية مشًتكة بُت البلدين .مشَتاً إذل أن ادلشروع يف مرحلة دراسات اجلدوى
اليت حتدد مستقبل اإلنتاج سواء كان ىف رلال الثروة احليوانية أو االنتاج الزراعي

.وأوضح الوزير ادلسؤول عن ملف

االستثمارات السعودية واخلليجية يف السودان ،يف تصرحيات نقلتها وكالة السودان لألنباء ،السبت ،ان الدولة حريصة
علي مضاعفة اإلستثمارات السعودية بالسودان .واضاف "بلغت اإلستثمارات السعودية يف السودان  512مشروعا
مصدقا ،نفذ منها حىت اآلن عدد من ادلشروعات بقيمة

 11مليار دوالر" .مشَتا ارل دخول شركات سعودية

وخليجية يف رلال االستثمار الصناعي واخلدمي وادلصريف بالسودان .وأكد جتاوز كثَت من العقبات اليت كانت تعًتض
اإلستثمار اخلارجي وعلى رأسها مشكلة االراضي اليت دتت فيها تفامهات بُت الوزارة وحكومات الواليات عرب جلنة
سلتصة شلا ساعدت على تسهيل االجراءات لكثَت من ادلستثمرين السعوديُت والشركات

.وذكر "فيصل" أن معظم

الشركات الزراعية السعودية دخلت يف االستثمار يف الواليات ،مشَتاً مشروعات الشركة العربية للتنمية الزراعية (نادك)
الزراعية يف مشال كردفان يف مساحة  50الف فدان النتاج االعالف .مؤكداً أن الشركة ستدخل يف ادلرحلة الثانية اليت
تستهدف زراعة زلاصيل البستنة وانتاج األلبان .وأوضح أن لدى ادلملكة العربية السعودية فرص كبَتة دلشروعات
استثمارية تصب يف حتقيق االمن الغذائي العريب يف واليات هنر النيل والشمالية والنيل االزرق وكسال ومشال كردفان
وجنوب دارفور .معلناً عن زراعة  10آالف فدان مبحصول القطن ادلطري بوالية جنوب دارفور .وأكد فيصل أن خطة
وزارة االستثمار لعام  2017تتمثل ىف السعي العداد مشروعات من شأهنا رفع ثقافة ادلوطن السوداين يف قضايا
االستثمار ،مبينا ان االعالم وادلواطن شركاء يف استقطاب ادلستثمرين وزيادة استثماراهتم .وأبان ان اخلطة تستهدف
جذب االستثمارات الصناعية الصغَتة وادلتوسطة ،ذات الكثافة العمالية العالية وادلرتكزة على اخلامات احمللية وتوجيهها
للريف ،جبانب تنشيط وتشجيع االستثمار يف مشروعات ادلزارع ادلختلطة الصغَتة ،يف إطار مكافحة الفقر
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وسَز انذونت باالستثًار َؤكذ تزحُب انسىداٌ بانًستثًزٍَ انؼًاٍَُُ
ودول انخهُج
أعلن األستاذ أسامة فيصل وزير الدولة بوزارة االستثمار ترحيب السودان بادلستثمرين العمانيُت و من دول اخلليج
العريب ،مؤكدا حرص الوزارة على استقطاب االستثمارات العمانية مبا يعمق من التعاون االقتصادي ادلشًتك

.ورحب

وزير الدولة خالل لقائو مبكتبو وفد رجال األعمال من سلطنة عمان برئاسة السيد سادل سهيل مسنة ،برغبة
ادلستثمرين العمانيُت باالستثمار يف مشروعات األمن الغذائي واليت أفردت ذلا الدولة اىتماما كبَتا الرتباطها
باالحتياجات ادلتنامية لتوفَت الغذاء  .واستعرض فيصل الفرص ادلتاحة يف القطاع الزراعي واإلعفاءات والضمانات اليت
منحها قانون االستثمار إذل جانب سهولة اإلجراءات مبا يتفق والسياسات االقتصادية بالبالد ،مشَتا إذل الفرص
االستثمارية الضخمة يف اجملاالت الصناعية واخلدمية وادلعادن ،مؤكدا حرص الوزارة على تقدمي كافة التسهيالت الالزمة
.إذل ذلك أوضح رئيس الوفد العماين رغبتهم يف االستثمار يف القطاع الزراعي دلا يتميز بو من إمكانيات وموارد
طبيعية ،مشَتا إذل أن زيارهتم تأيت الستكشاف فرص ومناخ االستثمار بالسودان ،مؤكدا أهنم يتطلعون إذل ادلزيد من
التعاون مع السودان يف رلاالت االستثمار مبا حيقق ادلصاحل ادلشًتكة  .وأمن اللقاء على توفَت ادلعلومات والوقوف على
مناذج استثمارية يف القطاع الزراعي.
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يساػذ رئُس انجًهىرَت َؤكذ أٌ انشزكت انسىداَُت نهًُاطك
واألسىاق انحزة ًَكٍ أٌ تسهى فٍ تًُُت االلتصاد انىطٍُ بانبالد

أكد موسى زلمد أزتد مساعد رئيس اجلمهورية أن الشركة السودانية للمناطق واالسواق احلرة ديكن أن تسهم يف تنمية
االقتصاد الوطٍت بالبالد وجذب ادلستثمرين .جاء ذلك لدى تشريفو يوم البحر االزتر مبعرض اخلرطوم الدورل يف دورتو
الـ  .34ويف تصريح لـ(سونا) اوضح موسى أن يوم البحر االزتر (ىو يوم السودان) حيث عكس اليوم امكانيات
الوالية التجارية ،االقتصادية والًتاثية ،دتهيدا للمرحلة القادمة اليت ستشهد االنفتاح يف رلارل االستثمار والتجارة خاصة
بعد رفع احلظر االمريكي عن السودان .كما اعترب مساعد رئيس اجلمهورية الدورة احلالية (  )34ناجحة بفضل ادلشاركة
الكبَتة للشركات احمللية والدولية خاصة بعد مشاركة احدى الشركات االمريكية يف ىذه الدورة

.
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وسارة االستثًار
تؤكذ اٌ يؼزض انخزطىو انذونٍ تظاهزة التصادَت واستثًارَت
يهًت
شهد جناح وزارة االستثمار الًتوجيي مبعرض اخلرطوم الدورل والذي جتري فعالياتو ىذه االيام شهد اقباال كبَتا من
الدول والشركات وادلؤسسات ادلشاركة وزوار ادلعرض والذي حيتوي علي مواد تروجيية مفصلة عن مناخ االستثمار يف
السودان يف قطاعاتو الثالث الصناعية والزراعية و اخلدمية ومعلومات تفصيلية عن االجراءات والقوانُت وكذلك الفرص
االستثماريو ادلتاحو كما تضمن مواد تروجيية للتعريف باالستثمار وكذلك تسليط الضوء علي ادلشاريع االستثماربو
الناجحو يف السودان ارل جانب سياسات الوزارة وجهودىا يف تطوير بيئة االستثمار واخلطط الىت تستهدف جذب
االستثمارات لدفع عجلة االقتصاد الوطٍت وكان وزير االستثمار الدكتور مدثر عبد الغٍت عبد الرزتن قد اكد يف زيارتو
دلعرض اخلرطوم الدورل علي التفاعل االقتصادي الكبَت الذي حيدثو ادلعرض مبا يتيحو من فرص االطالع علي جتارب
الدول يف رلاالت االستثمار واالقتصاد والتجارة كما يعد فرصة للًتويج والتعريف حبركة االقتصاد واالستثمار يف البالد
مشَتا ارل ان الوزارة تعمل علي خلق شراكات استثمارية بُت القطاع اخلاص الوطٍت والشركات العربية واالجنبية
والتعريف بالفرص ادلتاحة و اكد الوزير ان فعاليات معرض اخلرطوم الدورل تزامنت مع تطورات سياسية واقتصادية
مهمة سيكون ذلا مردودىا االجيايب يف حركة االستثمار بالبالد ىذا وقد عقد وزير االستثمار عدد من اللقاءات مع
شركات و وفود عربية وعادلية تناولت يف رلملها مناخ وفرص االستثمار بالبالد كما ابدت وفود من رجال ادلال
واالعمال العرب والغرف الصناعية باالردن خالل لقائهم بوزير الدولة باالستثمار االستاذ اسامة فيصل رغبتهم
االستثمار يف السودان ىذا ويتوقع خرباء االقتصاد ان يشهد معرض اخلرطوم الدورل حراكا استثماريا كبَتا بعد رفع
العقوبات االقتصادية االمريكية عن السودان كواحد من اكرب ادلعوقات اليت حالت دون تدفق االستثمارات االحنبية
بالرغم من التحسن الكبَت يف مناخ االستثمار من حيث االجراءات والفرص ادلتاحة وسياسات الدولة الداعمة
لالستثمار
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االػالٌ بًزكش االػًال بًؼزض انخزطىو انذونٍ ػٍ طزح (  )203يشزوػا
نالستثًار
طرحت اللجنة الفنية باللجنة العليا للعالقات بُت السودان ودول الصُت واذلند وروسيا عدد من ادلشروعات
االستثمارية على الغرف التجارية للدول العربية واالفريقية ودول شرق اسيا ادلشاركة مبعرض اخلرطوم الدورل وقال رئيس
اللجنة الفنية التابعة للجنة العليا للعالقات بُت السودانية ودول الصُت واذلند وروسيا ادلهندس ادلستشار ادلعتصم
ادلهدي الفكي يف تصريح صحفي مبركز االعمال بادلعرض بأن اجتماعا التأم بُت اللجنة وشلثلي عدد من الغرف
التجارية وادلستثمرين بالدول ادلشاركة ىف ادلعرض مت من خالذلا طرح عدد

)(203مشروعا دتثل عشر قطاعات علي

ادلستوي القومي مطروحة لالستثمار بكافة الصيغ االستثمارية مبينا أن ادلشروعات مت عرضها لعدد من ادلستثمرين
والشركات امهها شركة مسنس االدلانية والغرف التجارية الكويتية وادللحقية التجارية النمساوية جبانب الغرف التجارية
الليبية فضال عن الشركات بعدد من الدول .وأكد الفكي أن تلك ادلشروعات مت طرحها مشتملة علي كافة ادلستندات
ومكتملة البيانات جبانب ملخص لدراسة اجلدوي االقتصادية وعرض تقدديي لكل مشروع وقال ان الراغبُت لالستثمار
ىف تلك ادلشروعات يتم دتليكهم ادلستندات كاملة ويتم التنسيق عقب ذلك دلناقشة التفاصيل توطئة لتوقيع اي اتفاقية
لالستثمار ادلباشر او االستثمار عن طريق الشراكة أو اي من صيغ االستثمار ادلتعارف عليها  ،مؤكدا استعدادىم
توفَت كل ادلعلومات والكتيبات اخلاصة بادلشروعات للراغبُت لالستثمار فيها وقال اننا نتوقع ان تكون دورة ادلعرض
احلالية بادرة خَت للًتويج لتلك ادلشروعات  ،ويف االجتاه كشف الفكي بأن استفسارات وتساؤالت ادلستثمرين كانت
تتمحور حول قانون االستثمار  ،مبينا أهنم اوضحوا ان القانون يعترب افضل القوانُت االستثمارية لتشجيع االستثمار .
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أنًاَُا تزحب بزفغ انؼمىباث وتؼهٍ اإلستثًار فٍ انُمم وانسكت انحذَذ
رحبت أدلانيا برفع العقوبات االقتصادية االمريكية عن
السودان ،وأعلنت استعدادىا للتعاون مع السودان يف
وأكد السفَت االدلاين .قطاع النقل والسكك احلديدية
باخلرطوم ،أوليش كولشَت دخول شركات أدلانية يف
سلتلف رلاالت االستثمار بالسودان يف وقت قريب،
وذلك يف اطار التعاون ادلشًتك بُت البلدين ،وكشف عن اتصاالت واستفسارات عدد من الشركات بغرض
وقال السفَت ان قرار احلظر االقتصادي ادلفروض على .االستثمارات يف رلاالت الزراعة والصناعة واستخدامات الطاقة
السودان كان حاجزاً حال دون تطوير التعاون االقتصادي يف رلاالت سلتلفة ،وأكد ان رفع العقوبات بكشل كامل
وأوضح كولشَت يف مؤدتر صحفي باجلناح .سيؤدي لنشاط اكرب وزيادة حجم االستثمار والتبادل التجاري بُت البلدين
األدلاين مبعرض اخلرطوم الدورل امس ،ان بالده تشارك بعدد  10شركات يف رلاالت الصناعات ومعدات النظافة
وأضاف ان العالقات الثنائية بُت البلدين شهدت .والطاقة الشمسية ،باالضافة لشركات سودانية شلثلة لشركات أدلانية
تطوراً خالل اخلمس سنوات ادلاضية ،واآلن ىناك (  )3وفود أدلانية بالبالد منها وفدين يف اتصال مباشر مع احلكومة
السودانية ،وتابع ان أدلانيا من ادلسامهُت يف الرفع اجلزئي للحصار االمريكي عن السودان ،ولفت يف الوقت ذاتو اذل
وأردف ان .جهود بالده إلقناع الرافضُت باالنضمام للحوار الوطٍت السوداين ليكون حواراً شامالً مع القوى السياسية

وفداً أدلاين برئاسة مديرة إدارة شرق أفريقيا باخلارجية األدلانية انكا فلدنيسيا زار اخلرطوم يف مايو ادلاضي ،والتقى
مبسؤولُت حكوميُت وبردلانيُت ،بغرض التباحث حول دعم السودان يف مسَتة احلوار الوطٍت وحتقيق السالم واالستقرار،
وتأكيد اجلهود األدلانية الرامية لدعم احلوار الوطٍت يف السودان ،وخارطة الطريق برعاية اآللية األفريقية رفيعة ادلستوى
.برئاسة ثابو امبيكي
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شزكاث يانُشَت تبذي رغبتها فٍ االستثًار فٍ االحجار انكزًَت وانذهب

أكد وزير ادلعادن د .ازتد زلمد الصادق الكاروري اىتمام وزارتو باالستثمارات اآلسيوية يف قطاع ادلعادن خاصة يف
رلال القيمة ادلضافة للمعادن الصناعية وتصنيعها داخل السودان بدال عن تصديرىا خام

 .وأكد الوزير خالل

اجتماعو اليوم بالسفَت ادلاليزي يف اخلرطوم عن رغبة بعض الشركات ادلاليزية لالستثمار يف القطاع؛ خاصة يف رلال
األحجار الكردية اذل جانب التعامل يف شراء وبيع الذىب  .من جانبو وصف السفَت ادلاليزي باخلرطوم لقاءه بوزير
ادلعادن بالطيب وادلهم ،مشَتا اذل أهنم تباحثا حول تطوير سبل االستثمار بُت البلدين يف قطاع ادلعادن ،الفتا اذل رغبة
بعض الشركات ادلاليزية لالستثمار يف قطاع ادلعادن بأنواعها ادلختلفة  ،بالًتكيز على األحجار الكردية  ،موضحا أن
ىناك شركتُت ماليزيتُت ستصالن اذل السودان منتصف الشهر ادلقبل للدخول يف جتربة االستثمار بقطاع ادلعادن  .يف
غضون ذلك شهدت اذليئة العامة لألحباث اجليولوجية اليوم انعقاد رللس ادلدير العام األول للعام  2017الذي ضم
اذل جانب ادلدير العام للهيئة د .زلمد ابوفاطمة عبداهلل و مديري اإلدارات العامة والتخصصية .والذي حبث خطة
اذليئة للعام

 2017وكيفية إنفاذىا بالصورة ادلطلوبة

.
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انصٍُ تبذٌ رغبتها فٍ سَادة انتؼاوٌ واالستثًاراث انُفطُت
أكد السفَت الصيٍت لدى اخلرطوم رل ليان خا ترحيب بالده بقرار اإلدارة األمريكية بالرفع اجلزئي للعقوبات االقتصادية
ادلفروضة على السودان ،مبيناً أن بالده ظلت ترفض ىذه العقوبات منذ أمد بعيد وأبدى عن رغبة بالده يف زيادة
التعاون واالستثمارات النفطية بالسودان.جاء ذلك لدى لقائو وفد وزارة النفط والغاز برئاسة مدير عام ادلراجعة
الداخلية ،الصديق اجلاك ،يف إطار تقدمي التهانئ للصينيُت العاملُت يف قطاع النفط بالسودان مبناسبة أعياد الربيع
الصيٍت ،وأشار السفَت إذل أن بالده ستظل صديقة للسودان يف كل اجملاالت وتتمسك مبواقفها الثابتة جتاه دعم
السودان يف كل احملافل الدولية واإلقليمية ،وقال إن تعاون الصُت والسودان يف رلال الطاقة سوف يشهد مزيداً من
االزدىار يف األيام ادلقبلة ال سيما يف قطاع النفط والغاز الذي مضت عليو عشرون عاماً من التعاون ادلشًتك أرست
دعائم الشراكة االقتصادية دلصلحة البلدين عالوة على التعاون يف اجملال الزراعي والتجاري والتعدين واجملاالت
األخرى ،مضيفاً أن وجود اإلرادة السياسية الراسخة منذ عقود مضت استطاع خالذلا كل طرف من تعميق عوامل
الثقة وتبٍت سياسة اقتصادية بعيدة عن التجازبات واإلمالءات السياسية معرباً عن شكره وامتنانو لكافة الشعب
السواين حكومة وشعباً على مشاركتهم يف مناسبتهم وأعيادىم متمنياً أن ينعم السودان باألمن واالستقرار .من جانبو
تقدَّم وفد وزارة النفط والغاز برئاسة الصديق اجلاك ،إنابة عن وزير النفط والغاز ،بالتهنئة ،للشعب الصيٍت مبناسبة
أعياد الربيع الصيٍت ،معرباً عن أملو بأن يعود العيد والعالقة بُت البلدين تشهد مزيداً من التقدم يف كافة اجملاالت ال
سيما يف قطاع النفط ،مشيداً بالدور الذي تقوم بو سفارة الصُت لدى اخلرطوم يف تطوير العالقة بُت البلدين يف كافة
ادلناحي السياسية واالقتصادية ،وأشاد سيادتو بوقوف الصُت مع السودان يف احملافل الدولية واإلقليمة .
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انهُذ تزغب فٍ سَادة استثًاراتها انُفطُت بانسىداٌ
اكد الدكتور زلمد زايد عوض أن أبواب السودان مفتوحة للشركاء القدامى؛ ولكل من يرغب يف التنافس .على
الفرص ادلتاحة لالستثمار بالسودان يف قطاع النفط والغازوحبث الوزير  -لدى لقائو السفَت اذلندي باخلرطوم السيد/
امريت لوغون ؛ مبباين الوزارة ،حبث سبل التعاون بُت البلدين يف رلاالت االستكشاف واإلنتاج النفطي

.من جانبو

رحب وزير النفط والغاز برغبة اذلند وقدم تنويراً عن الفرص ادلتاحة لالستثمار النفطي بالسودان مثمنا التجربة اذلندية
يف رلال االستثمار .بالبالد .وأكد السفَت اذلندي رغبة بالده يف زيادة استثماراهتا النفطية بالبالد والدخول يف مربعات
جديدة عرب شركة  ongcاذلندية اليت تعمل يف البالد يف قطاع النفط ضمن الشركات ادلكونة لشركة النيل الكربى
لعمليات البًتول؛ جبانب الشركة الوطنية الصينية للبًتول وشركة بًتوناس ادلاليزية .
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ػضى انمطاع االلتصادٌ انمىيٍ :االستثًار َؤسس نماػذة سراػُت
صُاػُت تذػى االلتصاد انمىيٍ
أكد األستاذ خلف اهلل ادلاحي عضو القطاع االقتصادي القومي أن االستثمار ديثل ىدفا قوميا باعتباره احملرك الرئيسي
للنمو االقتصادي عن طريق تأسيس قاعدة زراعية وصناعية دلسامهتو يف توفَت األمن الغذائي وحتويل اإلنتاج الزراعي إذل
سلع مصنعة دتثل قيمة مضافة تدعم االقتصاد القومي .وقال ادلاحي خلف اهلل يف ورقة (السياسات االقتصادية وآفاق
االستثمار ) إن االستثمار يُسهم يف دعم عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية واستقرار االقتصاد وادلؤشرات الكلية
لالقتصاد بالبالد باإلضافة إذل حل مشاكل البطالة وتوفَت فرص العمل وتقليل حدة الفقر

.ودعا خلف اهلل إذل

االىتمام مبناخ االستثمار وتوفَت العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية احملفزة واجلاذبة لالستثمارات الوطنية
واألجنبية جبانب وضع العملية االستثمارية يف إطار قانوين يستجيب لرغبات ادلستثمر باإلضافة إذل استقرار النظام
ادلارل والضرييب الذي يؤثر بصورة مباشرة على تكلفة اإلنتاج واالىتمام بالسياسات النقدية واإلجراءات ادلصرفية
ادلرتبطة بتعامالت ادلستثمر النقدية ،مشددا على إحكام وتنسيق العملية االستثمارية بتبسيط اإلجراءات وتطبيق نظام
النافذة الواحدة وتفادي البَتوقراطية .وأشار ادلاحي إذل أمهية الًتويج ادلنظم مع اجلهات ذات الصلة إلبراز قدرات
البالد االقتصادية يف ظل ادلنافسة احملتدمة بُت الدول الستقطاب ادلزيد من االستثمارات  ،داعيا إذل معاجلة مشاكل
االستثمار ادلتمثلة يف عدم اكتمال منظومة البنيات التحتية الالزمة لدعم االستثمار وعدم ثبات ووضوح واستقرار
السياسات ادلالية والنقدية وباإلضافة إذل عدم اكتمال اخلارطة االستثمارية وارتفاع تكلفة اإلنتاج ،مركزا على معاجلة
مشاكل ختصيص األراضي للمشاريع االستثمارية

.
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انشزكت انثالثُت انًتحذة نالستثًار انًحذودة تستثًز بانجشَزة
جدد الدكتور زلمد طاىر إيال وارل والية اجلزيرة حرصو على استمرار الشركات العاملة بالوالية والتزامو بتذليل كافة
العقبات اليت تعًتض االستثمار .جاء ذلك لدى لقائو مبكتبو اليوم وفد الشركة الثالثية ادلتحدة لالستثمار احملدودة
برئاسة األستاذ زلمد علي عبد الدائم مدير عام الشركة الذي استبشر بقرار اإلدارة األمريكية برفع العقوبات عن
السودان شلا يسهم يف تدفق االستثمارات واستقرار سعر الدوالر .وأضاف عبدالدائم أن الشركة بصدد االستثمار يف
رلال الري احملوري بإقامة مصنع بالباقَت دلا حتظى بو الوالية من مشاريع زراعية وبيئة استثمارية جاذبة ،الفتا إذل حاجة
ادلصانع إذل مساحات واسعة للتصنيع بعد استَتاد اآلليات من السعودية وجنوب إفريقيا معددا فوائد ادلصنع للوالية يف
توفَت ادلياه وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية وتوظيف أكثر من

 200عامل

.
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شزكاث سؼىدَت وصُُُت تستثًز بسُار
أعلنت والية سنار رغبة شركات سعودية وصينية عاملة يف
القطاع الزراعي لالستثمار يف مساحة  90ألف فدان هبيئة
إذل  20جواالً 15السوكي الزراعية .وكشفت عن إنتاجية
حملصول الذرة ،وبلغ زلصول القطن

 20قنطاراً للفدان

وقال رئيس رللس تنظيم ادلنتجُت هبيئة .للموسم الشتوي
السوكي الزراعية بكري زلمد توم ،إن عملية رفع احلصار األمَتكي عن السودان ،سامهت يف توفَت االسبَتات والتقاوى
وكافة ادلعينات الزراعية ،مبيناً أن الشركات الصينية أبدت رغبتها األكيدة يف استثمار األراضي الزراعية باذليئة ،مشَتاً
ولفت زلمد توم ،حبسب .إذل أن سد هنر الدندر سيوفر ثالثة مليارات مًت مكعب من ادلياه لري ادلساحات ادلستثمرة
ادلركز السوداين للخدمات الصحفية ،إذل أن عملية احلصاد للعروة الشتوية اكتملت يف ادلساحات اليت دتت زراعتها
.واليت بلغت  67ألف فدان
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يؼتًذ شزق انُُم َهتمٍ بًستثًزٍَ سؼىدٌ وػزالٍ

التقي االستاذ عبداهلل اجليلي زلمد اجلاك معتمد زللية شرق النيل مبكتبو بادلستثمر السعودي الشريف ىاشم ( ابو
أنس )وادلستثمر العراقي وليد الرواى وذلك حبضور األستاذ جالل الدين القمر مساعد ادلعتمد واالستاذ كمال مربوك
مدير االدارة العامة للزراعة والثروة احليوانية والدكتور عبداحلليم حافظ مدير الثروة احليوانية باحمللية واالستاذة عفاف
زلمد صاحل مدير ادلساخل  .و تناول االجتماع امكانية إنشاء مسلخ جديد باحمللية وذلك ىف اطار االستثمار السعودى
و العراقي بالسودان .األستاذ عبداهلل اجليلى زلمد اجلاك معتمد شرق النيل اوضح ماتزخر بو احمللية من مساحات
شاسعة اضافة إذل الثروة احليوانية الكبَتة شلا يتطلب قيام مسلخ لسد حوجة احمللية وتصدير الفائض
 ،ووعد بتذليل كافة العقبات وذلك بالتنسيق مع وزارة الزارعة والثروة احليوانية  .من جهتو وأوضح االستاذ كمال مربوك
مدير االدارة العامة للزراعة والثروة احليوانية إمكانيات احمللية الزارعية وماتتمتع بو احمللية من مناخ مناسب لالستثمار
وأشاد ادلستثمرالسعودي الشريف ىاشم مبحلية شرق النيل وطبيعتها وجاذبيتها لالستثمار ووعد بقيام مسلخ
مبواصفات عادلية لتوفَت اللحوم والتصدير وانشاء مصنع للحوم مستقبال
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لطز تؼتشو استثًار يهُارٌ دوالر بًشارَغ َفط فٍ روسُا

يعتزم جهاز قطر لالستثمار ضخ ملياري دوالر يف روسيا ،تُضاف إذل استثماراتو القائمة يف روسيا اليت تق ّدر بـ 500
مليون دوالر .وقد أعلن الرئيس الروسي ،فالددير بوتُت ،أن جهاز قطر لالستثمار سيستثمر يف مشاريع جديدة يف
استخراج النفط .من جهتو ،قال الرئيس التنفيذي للصندوق القطري ،عبداهلل بن زلمد الثاين ،إن بعض االستثمارات
ستتم باالشًتاك مع صندوق روسيا لالستثمار ادلباشر ،الذي تُق ّدر أصولو بعشرة مليارات دوالر ،والذي يعمل مع
الصندوق القطري يف مشروع دلطار Petersburg.
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انسؼىدَىٌ استثًزوا  8يهُاراث درهى بؼماراث دبٍ فٍ 2016

أظهر تقرير صدر عن دائرة األراضي واألمالك يف ديب اليوم ،تصدر السعوديُت لقائمة ادلستثمرين اخلليجيُت يف
عقارات ديب خالل العام  ،2016والذي شهد استثمارات إرتالية بعقارات ديب بنحو  259مليار درىم .وبلغ إرتارل
قيمة استثمارات اخلليجيُت أكثر من  35مليار درىم خالل العام ادلاضي من خالل  13ألف مستثمر ،حيث حل
السعوديون يف ادلرتبة الثانية بعد اإلماراتيُت باستثمارات بلغت ذتانية مليارات درىم من

 3294مستثمرا .واقًتبت

استثمارات القطريُت والكويتيُت من حاجز ملياري درىم بواقع  1006مستثمرين و  770مستثمرا على التوارل ،بينما
كانت استثمارات العمانيُت  301مستثمر ،والبحرينيُت  244مستثمرا بقيمة مليار درىم ،حبسب وكالة أنباء
اإلمارات.ووصل إرتارل قيمة استثمارات العرب يف السوق العقارية لديب إذل  12مليار درىم خالل العام ادلاضي من
خالل  6416مستثمرا ،بينما بلغ عدد جنسيات ادلستثمرين يف قاعدة بيانات "أراضي ديب"

 16جنسية .وجاءت

مصر يف ادلرتبة األوذل من حيث عدد ادلستثمرين بواقع  1364مستثمرا ،حيث ضخوا ضلو  2.4مليار درىم ،تلتها
األردن اليت تفوق مستثمروىا البالغ عددىم  1331مستثمرا من حيث قيمة استثماراهتم اليت زادت على  2.5مليار
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درىم.وضمت قائمة ادلستثمرين العرب مستثمرين من لبنان والعراق والسودان وفلسطُت واليمن واجلزائر ودول أخرى
من الوطن العريب.
تشكُم يجهس إدارة شزكت يبادنت نالستثًار
أصدر الرئيس اإلمارايت ،الشيخ خليفة بن
زايد آل هنيان ،بصفتو حاكما إلمارة
أبوظيب ،مرسوما أمَتيا بتشكيل رللس
إدارة شركة مبادلة لالستثمار ،وفقا دلا
ذكرت وكالة األنباء اإلماراتية "وام ".ووفقا
للمرسوم سيكون رللس إدارة شركة مبادلة
لالستثمار برئاسة الشيخ زلمد بن زايد
آل هنيان ورل عهد أبوظيب نائب القائد
األعلى للقوات ادلسلحة ،والشيخ منصور
بن زايد آل هنيان نائب رئيس رللس
الوزراء وزير شؤون الرئاسة ،نائبا للرئيس.ونص ادلرسوم على عضوية زلمد أزتد البواردي وسهيل زلمد ادلزروعي
وخلدون خليفة ادلبارك  -عضواً منتدباً  -وزتد احلر السويدي وعبداحلميد زلمد سعيد وزلمود إبراىيم احملمود.
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