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انجشُز َخبطت انمإرمز انؼزثٍ انثبنث نالطزثمبر انشراػٍ ثؼذ غذ ثمبػخ
انصذالخ
تبدأ صباح بعد غد بقاعة الصداقة فعاليات ادلؤدتر العريب الثالث لالستثمار الزراعي الذي تنظمو اذليئة العربية
لالستثمار حتت شعار (غذاؤنا  -مسؤوليتنا)  ،وؼلاطب اجللسة االفتتاحية ادلشَت عمر البشَت رئيس اجلمهورية كما
ؼلاطبها كل من سعادة السيد زلمدين عبيد ادلزروعي؛ رئيس اذليئة العربية لالستثمار ،وشلثل شركة جنان؛ الشريك
االستثماري احلصري ،ويستمع ادلؤدتر لكلمة كبَت الزراعيُت يف وزارة الزراعة الصينية ،وكلمة وزير ادلالية والتخطيط
االقتصادي بدر الدين زلمود ووزير االستثمار د .مدثر عبد الغٍت

.وختتتم اجللسة االفتتاحية بتكرًن الشركاء ورعاة

ادلؤدتر وتوقيع عدد من االتفاقيات االستثمارية .وعلمت "سونا" أن ادلودتر الذي تستمر جلساتو دلدة يومُت سيتناول
العديد من احملاور؛ أعلها زلورمبادرة رئيس اجلهورية ادلشَت عمر البشَت لألمن الغذائي العريب ،وزلور سياسة التمويل
الزراعي يف الدول العربية ،وزلور االستثمار يف التصنيع الزراعي ،وزلور االبتكار والتقانات يف القطاع الزراعي
ومن ادلتوقع أن تشهد اجللسة اخلتامية للمؤدتر؛ توقيع العديد من االتفاقيات االستثمارية  ،كما يتضمن ادلؤدتر زيارات
ميدانية للمشاركُت دلشاريع زراعية ناجحة .
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وسَز اإلطزثمبر َطهغ ػهً انززرُجبد انخبصخ ثاوطالق فؼبنُبد انمإرمز
انشراػٍ انثبنث ثبنخزطىو فٍ  27و 28مه فجزاَز انجبرٌ
إطلع وزير اإلستثمار الدكتور مدثر عبد الغٍت عبد الرزتن
خالل لقائو مبكتبو رئيس اذليئة العربية لإلستثمار و اإلظلاء
الزراعي السيد زلمد بن عبيد ادلزروعي إطلع على الًتتيبات
اخلاصة بإنطالقة ادلؤدتر العريب الثالث لإلستثمار الزراعي
وادلقرر لو  28-27من الشهر اجلاري  .واضح رئيس اذليئة
ان ادلؤدتر سيشهد مشاركة عربية واجنبية واسعة اىل جانب
الصناديق ادلالية العربية وادلنظمات االقليمية والدولية و رجال ادلال واالعمال اىل جانب ادلانيا وتركيا و الصُت مشَتا اىل
أن اذليئة فرغت من وضع كافة ترتيباهتا بشأن ادلعرض ادلصاحب للمؤدتر مبشاركة دول وشركات اىل جانب برنامج
زيارات الوفود ادلشاركة للمشروعات اإلستثمارية الزراعية الرائدة للقطاع اخلاص العرىب والسوداىن و تكرًن عدد من
الشخصيات مؤكدا ان ادلؤدتر يناقش ستس زلاور ترتبط بالراىن العرىب فيما يلى توفَت الغذاء و حتقيق االمن الغذائى
وسياسات التمويل كاشفا عن توقيع عدد من اتفاقيات االستثمار الزراعي خالل فعاليات ادلؤدتر

.

من جهتو أمن وزير اإلستثمار على كافة الًتتيبات الىت وضعت مشَتا اىل ان الوزارة أعدت برنامج تروغلى تعكس
جهود السودان ىف هتيئة بيئة اإلستثمار اىل جانب إعداد قائمة مبشروعات جديدة لالستثمار الزراعي

|.

واكد وزير االستثمار على ضرورة االستمرار ىف الًتويج للمؤدتر الستصحاب الرأى العام السوداىن والعرىب مبا يسهم ىف
تعزيز جهود الدول ىف حتقيق االمن الغذائى و قال ان ادلشاركة النوعية ىف فعاليات ادلؤدتر تؤكد الرغبة ىف استكشاف
فرص اإلستثمار خاصة وان السودان يدخل مرحلة جديدة من االستقرار االقتصادي والسياسي .
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وسَز االطزثمبر:ئوؼمبد انمإرمز انؼزثٍ انثبنث نالطزثمبر انشراػٍ ثبنخزطىو
رظبهزح ئلزصبدَخ ضخمخ

وصف وزير االستثمار الدكتور مدثر عبد الغٌت إنعقاد ادلؤدتر العريب الثالث لالستثمار الزراعي والذي تنظمو اذليئة
العربية لالستثمار واإلظلاء الزراعي يف الفًتة من  28-27فرباير اجلاري باخلرطوم وصفو بالتظاىرة اإلقتصادية الضخمة
وادلهمة .وقال الوزير ىف تصرػلات صحفية ان ادلؤدتر والذى يشارك فيو عدد من الوزراء ادلختصُت باالستثمار
واالقتصاد ىف العامل العرىب وادلنظمات وصناديق التمويل والشركات ورجال ادلال واالعمال من الدول العربية واالجنبية
ؽلثل قاعدة قوية لإلنطالق باالستثمار الزراعى بشقيو ىف السودان  ،مؤكدا ان تزامن انعقاد ادلؤدتر مع القراراالمريكى
برفع العقوبات االقتصادية يرفع من سقف التطلعات بتحقيق ادلؤدتر لغايتو وادلتمثلة ىف التضامن العرىب لسد الفجوة
الغذائية الراىنة و بالعمل على تدفق اإلستثمارات ادلوجهة ضلو االنتاج الزراعى واحليواىن  .واعلن د .مدثر جاىزية الوزارة
لطرح رتلة من الدراسات ادلتعلقة مبشاريع استثمارية زراعية اىل جانب الًتويج لالستثمار بالبالد عرب وسائل متطورة
توفر ادلعلومات التفصيلية والدقيقة عن مناخ وفرص االستثمار بالسودان مع استعراض جتارب إستثمارية عربية
ناجحة.وكشف وزير االستثمار عن ان جهود الوزارة تسَت وفق التطورات االقتصادية والسياسية بالبالد وتواكب
التطورات الىت تطرأ على حركة االستثمار عادليا انطالقا من دعم الدولة وجهودىا ادلستمرة لتهيئة البيئة اإلستثمارية ،
مشَتا ىف ىذا الصدد اىل ترحيب السودان بكافة ادلستثمرين والشركات العربية عرب مبادرة رئيس اجلمهورية لالمن
الغذائى العرىب  .واشاد الوزير بالتنسيق ادلستمر بُت الوزارة واذليئة العربية لالستثمار واالظلاء الزراعى ىف كافة القضايا
ادلتعلقة باالستثمار و جهودىا ىف اصلاح ادلؤدتر واخراجو بالشكل الذى ؼلدم قضية االمن الغذائى العرىب والذى قال انو
ؽلثل علا عربيا مشًتكا شلا يعزز من جهود التوصل اىل تفاعلات تنعكس على واقع االمة العربية ىف سد الفجوة الغذائية
الراىنة والىت وصفها بالتحدى الذى يواجو الدول العربية كافة .
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وسَز انذونخ ثبالطزثمبر َزحت ثبالطزثمبراد االمزَكُخ ثبنجالد
رحب االستاذ اسامة فيصل وزير الدولة باالستثمار  ،باالستثمارات االمريكية بالبالد مبينا أهنا تتمتع بتقنية عالية
وؽلكن ان حتدث نقلة نوعية يف تطوير أساليب االنتاج ،داعيا الشركات االمريكية بضرورة االستثمار وتعزيز التجارة مع
السودان يف ظل قرار رفع العقوبات األمريكية عن السودان  .وإستعرض لدى لقائو مبكتية بوفد شركة جنرال الكًتيك
االمريكية اليت تزور البالد حاليا هبدف االستثمار يف رلاالت متعددة تشمل (الطاقة ،النقل،الصحو) إستعرض الفرص
االستثمارية ادلتنوعة اليت يتمتع هبا السودان فضال عن سهولة االجراءات االستثمارية اليت تتم عرب النافذة الواحدة
وتطرق ايل ادليزات والضمانات اليت يوفرىا قانون تشجيع االستثمار بالسودان ،مؤكدا حرص الوزارة الستقطاب
االسثمارات الكبَتة ورعايتها دلا حتدثة من اثر كبَت يف االقتصاد واجملتمع علي حد سوا  .من جانبة ابدى ادلهندس أؽلن
خطاب الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكًتيك لشمال افريقيا رغبة الشركة يف فتح باب التعاون ادلثمر مع السودان
خاصة بعد رفع العقوبات االقتصادية وذلك يف عدة رلاالت بالًتكيز علي رلاالت النفط والغاز والطاقة والتوليد
وشبكات الكهربا ،مضيفا ان الشركة ستقوم عرب وزارة االستثمار بلقاء اجلهات ادلختصة للتعرف علي فرص االستثمار
وإمكانية الدخول يف شراكات يف ادلشروعات ذات الصلة
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اَال َؼهه ئنزشامه ثمؼبنجخ كم لضبَب االطزثمبر ثىالَخ انجشَزح

أكد الدكتور زلمد طاىر إيال وايل والية اجلزيرة التزامو
مبعاجلة كل قضايا االستثمار بالوالية

.جاء ذلك لدى

سلاطبتو بومدين ادللتقى االقتصادي واالستثماري الثاين
ادلقام بالتعاون مع احتاد أصحاب العمل واحتاد ادلصارف
برعاية رلموعة دال حتت شعار (شراكة فاعلة لتحقيق
النهضة الشاملة) ضمن فعاليات مهرجان اجلزيرة للسياحة والتسوق الثاين ،الفتا إىل أن ادللتقي يأٌب يف إطار تعزيز
رلاالت التشاور وتكامل األدوار وإحكام التنسيق من أجل مستقبل أفضل القتصاد الوالية بتحسُت البٌت التحتية
جلذب االستثمارات الوطنية واألجنبية لتطوير القطاع الزراعي واحليواين والصناعي باالستفادة من القيمة ادلضافة  .وجدد
الوايل التزامو بدعم القطاع اخلاص واالستثمارات الوطنية واألجنبية وحتسُت البنيات التحتية وحتديث القوانُت وسن
التشريعات والبعد عن البَتوقراطية .وأشار إىل أن ادللتقى يطرح قضايا زلورية وأساسية من ضمنها قضية الزراعة
وتطويرىا ،مطالبا بدخول القطاع اخلاص لتحقيق إنتاجية عالية واالستفادة من القيمة ادلضافة وتطوير القطاع احليواين
والتوظيف األمثل للموارد ادلتاحة .ودعا لالستفادة من قرار رفع احلظر األمريكي جلذب رؤوس األموال والشركات
العادلية لإلسهام يف حتقيق رفاىية الشعب السوداين يف ظل استشراف البالد دلخرجات احلوار الوطٍت الوثيقة الوطنية
اليت ستفضي لتكوين حكومة الوفاق الوطٍت مبشاركة كافة القوى السياسية ومنظمات اجملتمع ادلدين .وأكد رئيس احتاد
ادلصارف عباس عبد اهلل أن ادللتقى سيُحدث حراكا اقتصاديا بالوالية ومعاجلة للمشاكل اليت عاىن منها االستثمار يف
الفًتات السابقة واستقطاب االستثمارات اخلارجية باالستفادة من القرار األمريكي برفع العقوبات عن السودان.

وأضاف أن ادلصارف ملتزمة بدعم الزراعة والصناعة واخلدمات إؽلانا منها أن تطور والية اجلزيرة يعٍت تطور كل
السودان وقطع بالتزام ادلصارف بدعم خطط حكومة والية اجلزيرة لتطوير القطاعُت الزراعي والصناعي .وأشاد األستاذ
معاوية الربير شلثل احتاد أصحاب العمل باىتمام وايل والية اجلزيرة وحرصو على تطوير الوالية وقيام مهرجان السياحة
والتسوق الذي أصبح سنة زتيدة يف معظم واليات السودان ،مؤكداً أن الشراكة بُت الوالية واحتاد أصحاب العمل
هتدف لتحقيق التنمية ادلستدامة ،معلنا عن وقوف االحتاد ودعمو لربامج حكومة اجلزيرة وتعزيز الشراكة بُت الوالية
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واحتاد أصحاب العمل ،مشيدا باإلصلازات اليت شهدهتا الوالية يف عهد حكومة األمل والتحدي بقيادة الدكتور زلمد
طاىر ايال يف سلتلف اجملاالت ونالت رضا واستحسان واشادة رئاسة اجلمهورية .وطالب الربير بإنفاذ توصيات ادللتقى
وإغلاد ادلعاجلة الفورية ذلا ،رلددا إشادتو باألجهزة التنفيذية والتشريعية الىتمامها بقضايا القطاع اخلاص
رلموعة دال جهود الوايل يف تطوير البنية التحتية ،معلنا عن رعايتهم للملتقى وادللتقيات القادمات

.وأكد شلثل
.وأكد األستاذ

معتصم عبد السالم األمُت العام للحكومة شلثل اللجنة ادلنظمة للملتقى يف كلمتو أن رتيع األوراق ستكون فاحتة خَت
على االقتصاد السوداين بعد رفع العقوبات األمريكية على السودان .ولفت إىل أن جهود الوايل يف تطوير البنية التحتية
عضدت جلذب مزيد من

االستثمارات ..
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انمشبركىن فٍ انمهزمً اإللزصبدٌ واالطزثمبرٌ ثبنجشَزح َإكذون
ضزورح ركىَه آنُخ نزطىَز انظُبحخ
أكد ادلشاركون يف ادللتقي اإلقتصادي واالستثماري الثاين بوالية اجلزيرة ادلنعقد بودمدين على ضرورة تكوين الية لتنمية
وتطوير السياحو وصناعتها بالوالية وتكملة واصدار التشريعات السياحيو واالىتمام بالتوعية السياحية بُت مواطٍت
الوالية واالىتمام بادلهرجانات السياحيو لتنشيط احلراك السياحي  .ودعا ادلشاركُت يف ادللتقى لالستفاده القصوى من
قانون تشجيع االستثمار لتمكُت االزرع السياحية واالىتمام بالتوثيق للموارد السياحية وادلوروثات وحتديث قاعدة
البيانات واخلرط السياحية والعمل على تطبيق معايَت ومواصفات اجلودة السياحيو لتحقيق االىداف ادلرجوة

.

ويف ذات الصدد قدمت االستاذه مٍت زلمد عبد اهلل األمُت العام الحتاد وكاالت السفر والسياحو ورقو عمل بعنوان "
إسًتاتيجية تنمية وتطوير السياحة يف والية اجلزيرة" إستعرضت من خالذلا ادلشاكل وادلعوقات اليت تواجو قطاع السياحة
يف السودان عامة واجلزيرة على وجو اخلصوص واليت ابرزىا ضعف ثقافة ومفهوم صناعة السياحو وعدم وجود
اسًتاتيجيو لتنمية وتطوير السياحة اضافو لعدم إعطائها االولويو يف االقتصاد السوداين وضعف اإلنفاق عليها والًتويج
ذلا  .وتناولت الورقو اجلوانب السياحيو يف اجلزيرة والسبل الكفيلة لتطويرىا وذلك بالًتكيز على ادلنتجات السياحية اليت
سيتم تقدؽلها للسائحُت والتنشيط السياحي وتاىيل وبناء القدرات البشرية  . .وركزت الورقو على االىداف الرئيسية
الداعية لتعزيز وضع السياحة يف اجلزيرة والسياسات واالجراءات الالزمو لتطوير ادلنتجات السياحية وتناولت الورقو دور
وكاالت السفر والسياحة يف تطوير الشراكات عرب وضع برامج سياحية متنوعة والًتويج والتسويق للمنتجات السياحية
اضافة خللق شراكات فاعلو مع القطاع العام ومنظمات اجملتمع ادلدين واالىتمام بالسياحو العالجيو
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محهم الزصبدي:انمإرمز انؼزثً نالطزثمبر َأرً مزشامىب مغ اوفزبح
انظىدان الزصبدَب
قال احمللل االقتصادى ادلعروف عضو ىيئة ادلستشارين مبجلس الوزراء دكتور ىيثم زلمد فتحى إن ادلؤدتر العرىب الثالث
لالستثمار الزراعى الذى ستبدأ فعالياتو ىف اخلرطوم ىف الفًتة من

 28 - 27من الشهر اجلارى يأتى متزامنا مع

االنفتاح االقتصادى الذى يشهده السودان على ادلستويُت االقليمى والعادلى خاصة عقب رفع العقوبات االقتصادية
األمريكية عن البالد  .وأضاف ىيثم ىف تصريح (لسونا) أن ادلؤدتر تنظمة اذليئة العربية لالستثمار واالظلاء الزراعىى
وبرعاية رئاسة اجلمهورية ويهدف اىل تشخيص ادلشكالت الرئيسية الىت تعًتض مسَتة التنمية الزراعية ىف الوطن العرىب
والىت تشمل هتيئة البيئة االستثمارية والقوانُت والتشريعات ادلنظمة لالستثمار فىى ىذا القطاع فضال عن البنيات
التحتية واالستغالل األمثل للموارد الزراعية ىف الدول العربية  .وأكد ىيثم على أعلية ىذا ادلؤدتر ىف توجيو رؤوس األموال
العربية لالستثمار ىف ىذا اجملال احليوى اضافة للًتويج لفرص االستثمار ىف السودان بطرح ادلشروعات اجلاىزة جبانب
التعريف مبناخ االستثمار والقوانُت السارية ىف السودان خاصة وأن السودان يتبٌت مبادرة تأمُت الغذاء العرىب كأحد أىم
القضايا العربية الراىنة كما يركز ادلؤدتر على دتويل البحوث العلمية ىف اجملال الزراعى مع استعراض جتارب ناجحة ىف
رلال التقانات الزراعية  .وتفيد متابعات (سونا) أن ادلؤدتر سيحظى مبشاركة واسعة من ادلنظمات والشركات العربية
والعادلية وطلبة من رجال ادلال واألعمال العرب واألجانب وعدد من الباحثُت ىف القطاع الزراعى .
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وسارح انمؼبدن  :رهمُىب طهجبد مه شزكبد أمزَكُخ وغزثُخ نالطزثمبر فٍ
لطبع انزؼذَه
كشف ادلدير العام للهيئة العامة لالحباث اجليولوجية " الذراع الفٍت لوزارة ادلعادن " د .زلمد أبوفاطمة عن تلقي وزارة
ادلعادن التصاالت وطلبات كثَتة من شركات أمريكية وغربية خالل األيام ادلاضية لالستثمار بقطاع ادلعادن بالسودان،
لتوفر أكثر من (  )30معدنا صناعيا و(  )5معادن زراعية إىل جانب مواد البناء وأحجار الزينة وأحجار البناء ،الفتا
خالل سلاطبتو االجتماع التشاوري دلديري التخطيط بالوزارات االحتادية مبقر وزارة ادلعادن إىل أن السودان ؽلتلك
العديد من ادلوارد ادلعدنية اليت البد أن يكون ىناك ختطيط سليم الستغالذلا وحتديد االسًتاتيجي منها ،مشَتا إىل أن
ادلعدن االسًتاتيجي احلايل ىو الذىب وأي هتريب فيو البد أن تكون عقوبتو اإلعدام

.يف الوقت ذاتو كشف

أبوفاطمة عن استَتاد البالد ألكثر من (  )150مليون طن من اجلَت الذي يستخدم لتبييض السكر ،مشَتا إىل أن ىذا
النوع من اجلَت يتوفر بكميات كبَتة يف السودان ػلتاج فقط للتصنيع ،موضحا أن وزارتو أصبحت من الوزارت الرائدة
بالبالد وذلك العتمادىا على التخطيط بصورة حقيقية  .من جهتو أكد األمُت العام للتخطيط االسًتاتيجي د.عباس
كورينا أن البالد خالل الفًتة ادلقبلة ستدخل مرحلة حساسة حتتاج إىل مطلوبات زلددة خاصة وأن احلكومة القادمة
ستكون حكومة ذات مطلوبات زلددة ،مشَتا إىل أنو وبسبب ذلك ًب تعديل اخلطة االسًتاتيجية والىت ستنتهي
بانتهاء أمد احلكومة احلالية والذي سيكون

 ، 2020ولفت إىل أن اخلطة االسًتاتيجية ادلقبلة تضمنت (

)9

مرجعيات ،داعيا يف الوقت ذاتو الوزارات إىل إعداد موازنة برامج بدال عن موازنة بنود وأن التغيَت لن يبدأ إال
بالتخطيط.
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انمىزذي االلزصبدٌ انظىداوٍ انكىرٌ ثظُىل َجحث رؼشَش ػاللبد انزؼبون
االلزصبدٌ واالطزثمبرٌ ثُه انجهذَه
انعقد مبقر الغرفة الكورية للصناعة والتجارة مبدينة سيول
الكورية اليوم ادلنتدى االقتصادي الكوري السوداين مبشاركة
وفد من الشركات السودانية العاملة يف قطاع البناء
والتشييد برئاسة ادلهندس مستشار مالك علي دنقال رئيس
رللس تنظيم مقاويل االعمال اذلندسية حبضور كبَت من
شلثلي الشركات الكورية ادلهتمة باالستثمار يف السودان ،
وقال دنقال ىف اتصال ىاتفي مع "سونا" ان ادلنتدي والذي
نظمتو ادلنظمة الكورية لتشجيع التجارة واالستثمار (كوترا)
وبرعاية السفارة السودانية ىف سيول ومركز اسًتاتيجية
افريقيا ادلستقبلية وبتنسيق مع الغرفة الكورية للصناعة
والتجارة قال ان ادلنتدى من شأنو أن ػلدث نقلة نوعية يف
توسيع عالقات التعاون بُت السودان وكوريا ىف اجملال نظرا للقضايا ادلهمة اليت تطرق اليها مشَتا اىل التوقعات بدخول
شركات كورية لالستثمار يف قطاعات تطوير حقول النفط والغاز وادلعادن يف السودان

.

وابان دنقال ان اعمال ادلنتدي شهدت ىف اجللسة االفتتاحية إلقاء كلمة من قبل مدير مركز اسًتاتيجية أفريقيا
ادلستقبلية كيم إيل سو باالضافة اىل سلاطبة السفَت السوداين لدى سيول زلمد عبد العال العمال ادلنتدي  ،كما اشار
اىل ان اجللسة الثانية شهدت طرح ورقة عمل قدمها الدكتور أيو سانغ ىان من مركز اسًتاتيجية أفريقيا ادلستقبلة
بعنوان" اليات التعاون االقتصادي مع السودان " مبينا ان الورقة تطرقت اىل الراىن االقتصادي يف السودان بصورة
عامة وادلضامُت الرئيسية لرفع العقويات االقتصادية عن السودان وادلناخ االغلايب ادلتوقع لذلك الفتا اىل ان الورقة
طرحت مقًتحات بشان دفع وتطوير عالقات التعاون االقتصادي بُت البلدين اعلها بناء رلمع صناعي لالستثمار
األجنيب ادلباشر يف صناعة النسيج وادلالبس وتطوير خدمة السياحة يف السودان جلذب السياح الكوريُت اجلنوبيُت،
ومنح احلوافز للشركات ادلستثمرة يف السودان وضرورة وجود رحالت جوية مباشرة بُت كوريا اجلنوبية والسودان

.
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واشار دنقال اىل انو وخالل جلسة ادلنتدي وباعتباره رئيسا جمللس تنظيم مقاويل االعمال اذلندسية ورئيسا للوفد
استعرض ورقة عمل بعنوان " فرص االستثمار يف صناعة اإلنشاءات يف السودان واليت اشتملت على فرص االستثمار
الواسعة يف رلاالت قطاع ادلواصالت واجملمعات السكنية ومصانع للصناعات الزراعية ومزارع األلبان والطاقات
ادلتجددة ومشاريع البنية التحتية يف االتصاالت والسدود ومشاريع البًتول وادلعادن وخطط ادلياه والصرف الصحي
للمدن وادلناطق الريفية وبناء السكن منخفض التكاليف لذوي الدخل ادلنخفض

.

من جهتو وصف السفَت الريح حيدوب نائب رئيس البعثة السودانية بسيول ىف تصريح لـ "سونا" ان الزيارة ادلتميزة
لعدد ( )35شركة من القطاع اخلاص السوداين للمشاركة يف معرض كوريا الدويل للبناء والتشييد والفعاليات االقتصادية
والتجارية ادلصاحبة لو بأهنا شليزة وتارؼلية خاصة واهنا تاٌب من شركات القطاع اخلاص بعد رفع العقوبات االقتصادية
األمريكية عن السودان  ،وقال ان الوفد يعترب اكرب وفد جتاري يزور كوريا منذ سنوات  ،موضحا أن ادلشاركة تأٌب دعما
لرفع قدرات قطاع البناء والتشييد بالسودان من خالل اخلربات الطويلة اليت دتتاز هبا الشركات الكورية  ،واعرب السفَت
الريح ان تثمر الزيارة عن شراكات وعقود بُت الشركات السودانية والكورية مبا يسهم بصورة اغلابية ىف تطور عالقات
التعاون االقتصادي والتجاري بُت السودان وكوريا.
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مبنك دومال َظزؼزض فزص االطزثمبر فً مجبل صىبػخ االوشبءاد
ثبنمىزذٌ انظىداوٍ انكىرٌ ثظُىل
استعرض ادلهندس مستشار مالك علي دنقال رئيس رللس
تنظيم مقاويل االعمال اذلندسية وعضو ادلكتب التنفيذي
الحتاد الغرف التجارية خالل انعقاد اعمال ادلنتدي
السوداين الكوري الذي انعقد اليوم مبقر الغرفة التجارية
الصناعية الكورية مبدينة سيول ضمن فعاليات ادلعرض
الدويل للبناء والتشييد الكوري مبشاركة (

 )35شركة

مقاوالت سودانية وعدد من كربي الشركات الكورية العاملة ىف اجملال استعرض ورقة عمل بعنوان " فرص االستثمار يف
صناعة اإلنشاءات والبناء يف السودان" حيث تطرقت الورقة اىل فرص ورلاالت االستثمار الواسعة وادلتعددة ىف يف
رلاالت قطاعات النقل وادلواصالت واجملمعات السكنية ومصانع الصناعات الزراعية ومزارع األلبان والطاقات ادلتجددة
ومشاريع البنية التحتية يف االتصاالت والسدود ومشاريع البًتول وخدماتو وادلعادن وخطوط ادلياه والصرف الصحي
للمدن وادلناطق الريفية وبناء السكن منخفض التكاليف لذوي الدخل ادلنخفض واشارت الورقة اىل جاذبية تلك
القطاعات لالستثمارات والشراكات خاصة عقب قرار االدارة االمريكية برفع العقوبات االقتصادية عن السودان حيث
هتيئة بيئة ادلناخ جلذب االستثمارات .اىل ذلك اشار السفَت الريح حيدوب نائب رئيس البعثة السودانية بسيول ىف
تصريح لـ "سونا" اىل ان فرص االستثمار يف صناعة اإلنشاءات والبناء يف السودان" توضح ان عوائد الصناعة والتشييد
تظهر استقرار نسيب يف ادلوازنات وىو امر مطمئن للمستثمر بشكل كبَت منوىا اىل ان الدولة تعمل علي ازالة ادلعوقات
والتحديات اليت تعًتض االستثمارات الفتا اىل ان مثل ىذة ادلنتديات ؽلكن ان تسهم بشكل كبَت ىف النهوض بقطاع
البنيات التحتية من خالل التعاون ادلتوقع ىف رلال نقل التقانة احلديثة واخلربات الكورية ىف اجملال منوىا اىل ان الورقة
اليت ًب طرحها من اجلانب السوداين خالل ادلنتدي حتمل رسالة عامة وشليزة واغلابية للمستثمر الكوري جبدوي
االستثمار ىف السودان من خالل عرض ادلناخ االغلايب لالستثمار بالسودان وعرض التحديات وادلعوقات اليت ؽلكن ان
تسهم ىف التعاون للتغلب عليها جبانب اشتمال الورقة على صور حديثة تعكس النقلة اإلقتصادية اليت يشهدىا قطاع
االنشاءات بالسودان .
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انجزكخ نهزأمُه رزؼهذ ثحمبَخ االطزثمبراد ورحمُك االطزمزار االلزصبدٌ
أكد االستاذ عثمان ابوبكر مساعد ادلدير العام لتطوير األعمال بشركة الربكة للتأمُت اىتمامهم بشمول أنشطة
األعمال االقتصادية حتت مظلة التأمُت لتحقيق زتاية رأس ادلال من احتماالت اخلطر شلا يساعد على االستقرار
االقتصادي لالستثمارات .جاء ذلك لدى مشاركتو يف ادللتقى االقتصادي بوالية اجلزيرة الذي بدأ أعمالو حتت شعار
شراكة فاعلة لتحقيق النهضة الشاملة ،ويف سياق متصل؛ قال وايل الوالية الدكتور زلمد طاىر إيال  -يف كلمتو يف
افتتاح ادللتقى -:إن واليتو تسعى إلدراج  % 70من مشروعات التنمية ضمن أعماذلا ،كما تدعم التشاور دلستقبل
اقتصادي أفضل للبالد؛ لتحقيق أىداف التنمية واالستقرار والسالم والعمل على معاجلة القضايا اليت حتد من التطور
االقتصادي.فيما أكد ادلشاركون  -يف ادللتقى؛ من مديري البنوك ورجال األعمال وخرباء االقتصاد وسيدات األعمال
وشلثلي الشركات األجنبية  -أكدوا تعظيم الشراكة بُت القطاع العام واخلاص لتحقيق التنمية ،داعُت لضرورة النظر يف
اللوائح والقوانُت واالجراءات اخلاصة بتسهيل االستثمارات واجتذاب رأس ادلال األجنيب والسعي اجلاد إلدماج
السودان يف ادلؤسسات ادلالية العادلية .جدير بالذكر أن ادللتقى ناقش ثالثة زلاور مشلت قضايا الزراعة والصناعة
واخلدمات.
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شزكخ خىزال انكززَك االمزَكُخ رزغت فٍ االطزثمبر فٍ لطبع انىفط
وانغبس

كشف وزير النفط والغاز د.زلمد زايد عوض عن ازدىار االستثمار يف قطاع النفط والغاز يف الفًتة ادلقبلة وأن ذلك
يرجع إىل التحسن الذي طرأ على اسعار النفط عادلياً ورفع احلظر األمريكى على السودان

.جاء ذلك لدى مقابلتو

لوفد عايل ادلستوى من شركة جنرال الكًتيك األمريكية برئاسة ادلهندس أؽلن خطاب الرئيس التنفيذي لشمال شرق
أفريقيا ،واستعرض د.زايد الفرص الواعدة اليت يتمتع هبا القطاع يف رلال االستكشاف واإلنتاج النفطي وإنتاج الغاز
ومعاجلة الغاز ادلصاحب من احلقول ادلنتجة و تشييد مصايف التكرير ومستودعات التخزين وبناء ادلنشآت النفطية من
خطوط أنابيب لنقل اخلام وادلشتقات النفطية لربط كافة مدن السودان وأماكن االستهالك من القطاع الصناعي
والزراعي وفق خطة الوزارة .وأكد د.زايد أن الوزارة أعدت كافة البيانات ودراسات اجلدوى االقتصادية لكافة
ادلشروعات ادلطروحة لالستثمار يف قطاع النفط والغاز على أن تطرح يف العطاء العادلي الذي تعد لو الوزارة يف الفًتة
القادمة .وأبان ادلهندس أؽلن خطاب الرئيس التنفيذي لشمال شرق أفريقيا بشركة جنرال الكًتيك األمريكية رغبة
الشركة يف الولوج إىل السودان واالستثمار يف عدد من اجملاالت احليوية كالطاقة والنقل والطَتان والصحة والنفط
وكذلك تعمل على توفَت التمويالت الالزمة نظراً دلا تتمتع بو الشركة من خربات وكفاءات عادلية عالية يف كل ىذه
ادليادين ،مطالباً بالتعرف على أولويات قطاع النفط والغاز حىت يتسٌت ذلم العمل فيها ،مشَتاً إىل امتالكهم التقنيات
احلديثة وإمكانيات التدريب وتأىيل الكوادر.
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ثىة َثمه خهىد انذونخ فً خذة رؤوص األمىال انىطىُخ نالطزثمبر فً
لطبع انمؼبدن
ذتن احمللل االقتصادى ادلعروف بروفيسور عصام الدين عبد الوىاب بوب استاذ االقتصاد جبامعة النيلُت اجلهود الىت
ظلت تبذذلا الدولة جلذب رؤوس األموال الوطنية لالستثمار ىف قطاع ادلعادن خاصة الذىب  .وأشار بوب ىف تصريح
(لسونا) ايل توقيع وزارة ادلعادن لعدد من االتفاقيات مع بعض الشركات الوطنية للتنقيب عن الذىب وادلعادن االخري
بوالية البحر االزتر شلتدحا اخلطوة قائال اهنا مطلوبة وتصب ىف االجتاه الصحيح باعتبار اهنا زلفزة لرؤوس األموال
الوطنية ادلهاجرة اىل خارج البالد للعودة الستثمار ىذه االموال ىف داخل الوطن لدعم اقتصاديات البالد مشددا على
ضرورة ان تتبع ىذه اخلطوة خطوة شلاثلة على صعيد التشريعات حلماية ىذه االستثمارات وىف نفس الوقت تضمن
معاملة رؤوس االموال الوطنية أسوة مبعاملة رؤوس األموال األجنبية والىت تشمل اإلعفاءات اجلمركية الستجالب
ادلعدات واالجهزة والتقانات احلديثة ادلستخدمة عادليا ىف ىذا اجملال .ولفت اىل ان ما ًب استكشافو من الذىب يف
البالد حىت اآلن ؽلثل نسبة ضئيلة من حجم احتياطات البالد من ادلعدن النفيس ادلوجود ىف باطن االرض على امتداد
الوطن.
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ئطزثمبر سراػٍ مصزٌ ثىالَخ انجشَزح انجشَزح
حث ادلهندس عبد الرحيم زلمد توم مدير الشئون ادلالية واإلدارية بوزارة الزراعة والثروة احليوانية وادلوارد الطبيعية بوالية
اجلزيرة لدى لقائو مبكتبو وفداً من شركة النصر ادلصرية لإلستثمار حبضور ادلهندس أنور خالد مدير اإلستثمار بالوزارة
رغبة الشركة يف االستثمار الزراعي واحليواين بالوالية .من جانبو إستعرض مدير اإلستثمار مشروعات الوزارة ادلتاحة
لإلستثمار باحملليات والتسهيالت اليت تقدمها الوالية للمستثمرين فيما إستعرض مدير الشركة اجملاالت اليت ترغب
الشركة اإلستثمار فيها وأكد علي جديتهم يف االستثمار الزراعي  .وسيقوم وفد الشركة ادلصرية بزيارات ميدانية لعدد
من ادلشروعات ادلقًتحة لإلستثمار .
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انىالَخ انشمبنُخ رزحت ثبالطزثمبراد انظؼىدَخ ثبنىالَخ
رحبت حكومة الوالية الشمالية باالستثمارات السعودية يف الوالية  ،وأكد وايل الوالية الشمالية ادلهندس علي عوض
زلمد موسى لدى لقائو مبدينة دنقال رئيس رللس إدارة رلموعة شركات أمات للدواجن رئيس اجلانب السعودي
مبجلس األعمال السوداين السعودي أكد أن االستثمارات السعودية بالسودان والوالية الشمالية تعترب من أضخم
وأصلح االستثمارات .ووجو الواىل وزارة االستثمار بالوالية الشمالية بتذليل كافة ادلعوقات اليت تواجو االستثمار من
أجل جذب ادلزيد من االستثمارات خالل الفًتة ادلقبلة .من جانبو أوضح األستاذ جعفر عبد اجمليد وزير االستثمار
والصناعة والسياحة بالوالية الشمالية يف تصريح لـ (سونا) أن حسُت حبري اكد رغبتو يف االستثمار بالوالية يف رلال
زراعة أعالف الدواجن واحليوان وقال إن حجم االستثمارات السعودية بالوالية الشمالية بلغت أكثر من  58مشروعا
.

زراعيا وصناعيا وأن الوالية تتطلع دلزيد من االستثمارات السعودية خالل ادلرحلة القادمة
إىل ذلك أشاد حسُت حبري رئيس اجلانب السعودي مبجلس األعمال السوداين السعودي بادليزات النسبية اليت تتمتع
هبا الوالية الشمالية يف رلال االستثمار ،مؤكدا جدية رلموعة شركات أمات لالستثمار يف رلال إنتاج أعالف
الدواجن.
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وفذ شزكخ ئطؼبو نالطزثمبر َمف ػهً رجزثخ مشزوع ئوزبج انذواخه
ثمصىغ دواخه انىُم ثأمزٌ ثبنشمبنُخ
زار وفد شركة إطعام لالستثمار احملدودة الوالية الشمالية برئاسة األستاذ علي عثمان زلمد طو النائب األول السابق
لرئيس اجلمهورية رئيس رللس إدارة الشركة ،حيث استقبل الوفد مبحلية مروي وزير االستثمار والسياحة بالشمالية
األستاذ جعفر عبد اجمليد ،ومعتمد احمللية العميد مبارك زلمد مشت ومدير شرطة احمللية العميد عبد اهلل أبوسن ومدير
جهاز األمن وادلخابرات الوطٍت ادلقدم سيف الدولة علي ونائب رئيس ادلؤدتر األستاذ عوض الكرًن إبراىيم وعدد من
القيادات.ووقف الوفد على جتربة مشروع إنتاج الدواجن مبصنع دواجن النيل بأمري وتلقى شرحا" حول مراحل
اإلنتاج.ورحب وزير االستثمار بالزيارة مبينا أهنا تأٌب يف إطار التنسيق والًتتيب دلشروعات استثمارية صناعية لشركة
إطعام بالوالية ،وقدم سردا" مفصال" خلطط وبرامج الوزارة الرامية لًتقية وتطوير النشاط االستثماري والصناعي
والسياحي بالوالية .مشَتا إىل ضرورة التعاون ادلشًتك وتبادل الرؤى واألفكار بُت وزارتو والشركة مبا يعزز فرص صلاح
االستثمارات ادلتعددة .وأبدى معتمد مروي سعادتو بالزيارة متطرقا للدور الكبَت الذي تلعبو شركة إطعام يف اخلدمات
باحمللية من خالل خططها دلشروعاهتا االستثمارية الرائدة .من جانبو عرب مدير عام شركة إطعام األستاذ علي زلمد عبد
اهلل بندق عن عميق شكره وتقديره حلكومة وقيادة حكومة الوالية وزللية مروي دلا وجدتو الزيارة من اىتمام بالغ من
كافة ادلكونات ،وأشاد مبجهودات وايل والوالية ووزارة االستثمار يف تيسَت وسهولة إجراءات الشركة اليت تشمل
مشروعاهتا االستثمارية عددا من واليات السودان .ىذا ويلتقي الوفد وايل الشمالية بدنقال ويزور زللية الربقيق .
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أوجبء ػه رؼُُه "ثظزكٍ" ػضىا مىزذثب نهُئخ اطزثمبر انكىَذ

أكدت مصادر مسؤولة أن وزير ادلالية الكوييت نائب رئيس الوزراء ،أنس الصاحل ،أصدر قراراً بإعادة تشكيل رللس
إدارة اذليئة العامة لالستثمار .وأشارت األنباء أن القرار مشل تعديالت جوىرية يف تركيبة اجمللس جلهة العضو ادلنتدب،
واألعضاء الذين ؽلثلون القطاع اخلاص ،حبسب ما ورد يف صحيفة "الراي" الكويتية .وذكرت الصحيفة أنو ًب تشكيل
حل ادلدير التنفيذي لقطاع االستثمارات البديلة يف "اذليئة"
اجمللس حكماً برئاسة الصاحل بصفتو وزيراً للمالية ،فيما ّ

فاروق بستكي ،زلل العضو ادلنتدب ،بدر السعد ،الذي سيستمر يف رللس اإلدارة كعضو ،يف حُت اعتذر كل من

ىالل مشاري ادلطَتي ،وعبداهلل احلميضي ،وعلا ؽلثالن القطاع اخلاص يف رللس اإلدارة عن االستمرار يف الدورة
اجلديدة ،ليحل زللهما كل من السعد ،واخلبَت احملاسيب أزتد زلمد العيبان .
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"انزجبرح" :ثزوبمح خبص ثصىذوق االطزثمبراد انؼبمخ لزَجب

كشف وزير التجارة واالستثمار السعودي ماجد القصيب أن جهات عليا تدخلت من أجل زتاية شركات عائلية كربى
أصبحت "ماركات عادلية" من التفتت بعد وجود مشكالت عدة غَت مالية عانت منها ،جراء تباين الشركات يف
اإلدارة ومنهجية العمل ،مؤكدا أن تفتت مثل ىذه الشركات سيضر باالقتصاد على حد تعبَته .وقال القصيب ،خالل
لقائو رجال وسيدات األعمال يف مقعد التجار الذي عقد يوم اخلميس ادلاضي بغرفة جتارة وصناعة جدة" ،منذ تعييٍت
بالوزارة ،استلمت ملفات

5شركات عائلية لكبار األسر تعاين من مشكالت ،ونسعى بكل ما نستطيع دلعاجلة

أوضاعها ،مع إعطائها أولوية حلمايتها عرب عدة طرق ،من بينها إصالح وتقريب وجهات النظر ،أو حتويلها دلساعلة
مغلقة ،أو توزيعها إىل عدة شركات" ،حبسب ما ورد يف صحيفة "عكاظ ".وتطرق القصيب إىل قرب توقيع اتفاقية يف
تركيا خالل وقت قريب ؽلكن للدول اإلسالمية من خالذلا تبادل  45سلعة دون قيود ،مشَتا إىل قرب إطالق برنامج
ؼلص صندوق االستثمارات العامة دون اإلفصاح عن تفاصيلو ،على أن يصاحب اإلعالن عنو تغطية إعالمية
كبَتة.وأكد ختصيص يوم األربعاء القادم للقاء وزير ادلالية برفقة رجال األعمال واالستماع دلالحظاهتم ومتطلباهتم حول
األوضاع االقتصادية ،مع نقلو مطالبات بعض رجال األعمال للمواضيع غَت ادلختصة بوزارة التجارة إىل الوزراء
ادلسؤولُت.وبشأن ادلطالبة القاضية بتضمُت زتاية ادلستهلك حتت مظلة وزارة التجارة واالستثمار ،لفت القصيب إىل أن
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زتاية ادلستهلك ليست من اختصاصات الوزارة على ادلستوى العادلي ،إذ إن األخَتة سلتصة حبقوق وزتاية ادلستهلك
والواجبات على التاجر ،مشددا على ضرورة حيادية زتاية ادلستهلك .
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رئُض "ئدَظىن" :طىىاصم انمشبرَغ االطزثمبرَخ فٍ مصز
قال الرئيس التنفيذي جملموعة إديسون اإليطالية ،مارك بنايون ،إن اجملموعة ستواصل االستثمار يف مصر .ووقعت
إديسون اتفاقاً بقيمة  86مليون دوالر مع الشركة ادلصرية القابضة للغازات الطبيعية "إغلاس" للتنقيب عن الغاز
الطبيعي والنفط يف البحر ادلتوسط ،حسبما قالت وزارة البًتول ادلصرية يف اخلامس من يناير .ودتضي احلكومة ادلصرية
قدماً ضلو إعادة جذب ادلستثمرين األجانب لقطاع الطاقة يف مسعى لتخفيف الضغط على ادلالية العامة للبالد،
وتقليل االعتماد على واردات الطاقة.وكانت مصر قد وافقت على  6عروض للتنقيب عن النفط والغاز بقيمة تصل
إىل  200مليون دوالر يف ديسمرب ادلاضي .

23

