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وسَز االستثمبر َؤوذ ػًٍ تطىر ودفغ ػاللبث اٌتؼبون االلتظبدي بُه
اٌسىدان واٌمبوُب
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رئُس اٌجمهىرَت  :مىارد اٌسىدان اٌهبئٍت تؤهٍه ٌتذمُك األمه اٌغذائٍ
اٌؼزبٍ
قال ادلشَت عمر البشَت رئيس اجلمهورية إن ادلوارد
الطبيعية والبشرية اذلائلة اليت ؽلتلكها السودان تؤىلو
لتحقيق األمن الغذائي العريب ،مؤكدا أن ادلبادرات اليت
أطلقها الزعماء العرب تؤكد اىتمام الدول العربية
بالتنمية الزراعية وربقيق الرخاء لألمة

.وأشار البشَت

لدى سلاطبتو اجللسة االفتتاحية للمؤسبر العريب الثالث
لالستثمار الزراعي بقاعة الصداقة باخلرطوم إىل أن
السودان يذخر دبوارد ىائلة ،مشَتا إىل وجود
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مليون فدان من األراضي الصاحلة للزراعة و  118مليون فدان من ادلراعي الطبيعة و  102مليون رأس من الثروة
احليوانية فضال عن ادلوارد ادلائية الدائمة من األهنار واألمطار جبانب ادلصائد الطبيعية على البحر األضبر ،مبينا أن
ادليزات اليت يتمتع هبا السودان إذا احسن استخدامها ؽلكن أن حربدث طفرة تنموية كبَتة

.وأكد رئيس اجلمهورية أن

احلكومة عملت على توطُت البنية التحتية بإنشاء السدود وتوفَت الكهرباء ومنح األراضي وإزالة القوانُت اليت تعيق
االستثمار وتسهيل حركة األموال وهتيئة ادلناخ ادلالئم لالستثمار .وأثٌت البشَت على دور اذليئة العربية لالستثمار الزراعي
يف تعزيز األمن الغذائي العريب وأكد أن نتائج ادلؤسبر ستدعم اجلهود يف االستفادة من موارد السودان الطبيعية ،شاكرا
جهود الصناديق العربية وادلستثمرين ورجال األعمال ادلشاركُت يف ادلؤسبر .
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وسَز االستثمبر َؤوذ ػًٍ تطىر ودفغ ػاللبث اٌتؼبون االلتظبدي بُه
اٌسىدان واٌمبوُب
اكد وزير اإلستثمار الدكتور مدثر عبد الغٌت عبد الرضبن
خالل لقائو وفد الغرفة التجارية العربية األدلانية برئاسة
السيد عبد العزيز ادلخالىف االمُت العام للغرفة اكد على
تطور عالقات التعاون االقتصادى بُت السودان وادلانيا
مشَتا اىل ان صلاح ادللتقى االقتصادى السوادين األدلاين
الثالث الذى عقد يف العاصمة األدلانية برلُت ديسمرب
ادلاضى والنتائج اجليدة الىت خرج هبا والذى شكل قاعدة
انطالق قوية ضلو ربقيق االىداف االقتصادية ادلشًتكة .واعرب الوزير عن تقديره للجهود الىت تضطلع هبا الغرفة العربية
االدلانية ىف خلق تفاعلات مشًتكة بُت القطاع اخلاص االدلاىن والسوداىن و الًتويج لالستثمار ىف السودان عرب تلك
ادللتقيات والىت تتيح فرص الشراكات االستثمارية و اشار الوزير اىل التطورات االقتصادية والسياسية بالبالد والىت تعزز
من فرص التعاون االقتصادى مع القطاع اخلاص االدلاىن .من جهتو اكد االمُت العام للغرفة التجارية العربية األدلانية
على تطور مناخ االستثمار ىف السودان بعد رفع العقوبات االقتصادية االمريكية وقال إن اخلطوة ستعزز من التفاعلات
اإلستثمارية بُت السودان و ادلانيا مشَتا ىف ىذا الصدد لرغبة القطاع اخلاص االدلاىن ىف االستثمار ىف السودان كاشفا
عن ان زيارة الوفد تستهدف وضمن اجندهتا تنظيم لقاءات مشًتكة مع وزارة االستثمار و القطاع اخلاص السوداىن
للمزيد من التفاىم حول إستقطاب ودخول الشركات االدلانية لالستثمار ىف السودان .
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وسَز االستثمبر َؤوذ دزص اٌسىدان ػًٍ تطىَز اٌتؼبون االلتظبدٌ مغ
بُالروسُب
أكد وزير االستثمار الدكتور مدثر عبد الغٍت عبد الرضبن  -خالل لقائو دبكتبو سفَت صبهورية بيالروسيا لدى السودان
وادلقيم بالقاىرة د .سَتجي راشكوف  -أكد حرص السودان على تطوير عالقات التعاون االقتصادى ادلشًتك دبا
ؼلدم مصاحل البلدين ،مؤكدا على ضرورة ترصبة االتفاقيات االستثمارية و االقتصادية اليت حوقعت بُت البلدين؛ إبان

زيارة الرئيس البيالروسي مؤخرا للسودان إىل عمل ملموس .وأشار وزير االستثمار إىل دور القطاع اخلاص يف دفع تلك
اجلهود وترصبتها إىل مشروعات يف رلاالت الصناعة والزراعة ،وحبث اللقاء آفاق التعاون ادلشًتك وكيفية تنفيذ
االتفاقيات ادلوقعة بُت البلدين إىل جانب زيارات الشركات البيالروسية إىل السودان خالل الفًتة القادمة للتشاور
والتفاكر حول ادلشروعات الزراعية والصناعية ادلطروحة لالستثمار إىل جانب السبل الكفيلة بتعزيز الشراكات
االستثمارية بُت القطاع اخلاص يف البلدين ،من جهتو أكد السفَت البيالروسى رغبة بالده يف تنفيذ كافة االتفاقيات
االقتصادية ادلوقعة بُت السودان وبيالروسيا وتطوير العالقات الثنائية دبا ػلقق الفوائد ادلتبادلة

.
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وسَز االستثمبر َذػى إلوشبء مزوش ػزبٍ متخظض ببالمه اٌغذائٍ إلجزاء
اٌبذىث اٌؼٍمُت ببٌسىدان
أعدت وزارة االستثمار

 220مشروعاً

استثمارياً جديدة الستخدام التقانات تليب
حاجة األمن الغذائي العريب  .ودعا الدكتور
مدثر عبد الغٍت عبد الرضبن وزير االستثمار
خالل حديثو يف اجللسة االفتتاحية للمؤسبر
العريب الثالث لالستثمار الزراعي بقاعة
الصداقة ،إىل ضرورة إنشاء مركز عريب
متخصص باألمن الغذائي مقره السودان إلجراء البحوث العلمية على هنج ادلنظمات الدولية .وأكد وزير االستثمار أن
الوزارة بذلت جهوداً مقدرة إلصدار القوانُت واللوائح والتشريعات لتشجيع االستثمار وفق توجهات رئيس اجلمهورية
بتذليل ادلعوقات اليت تواجو العملية االستثمارية بالسودان .وأبان أن االستثمارات األجنبية بالسودان يف اجملال الزراعي
واحليواين ارتفعت إىل  13مليار دوالر .وأشار إىل قاعدة ادلعلومات ادلتاحة لالستفادة من التجارب االستثمارية
والتجارة العربية مشَتاً لدور الشراكات العربية يف توفَت التمويل طويل ادلدى وقصَت ادلدى للمشروعات الزراعية العربية .
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وسَز االستثمبر َؤوذ تذىي مببدرة األمه اٌغذائٍ ٌمشزوػبث فٍ اٌمطبع
اٌشراػٍ واٌبىُبث اٌتذتُت
أكد وزير االستثمار الدكتور مدثر
عبد الغٌت ربول مبادرة األمن الغذائي
العريب إىل برامج عمل ومشروعات يف
القطاع الزراعي بشقيو النبايت واحليواين
والبنيات األساسية .وأوضح خالل
استعراض زلور مبادرة األمن الغذائي
العريب بادلؤسبر الثالث لالستثمار
الزراعي أن مشروعات البٌت التحتية طبقت ذبارب ناجحة لتشييد الطرق وزلطات توليد الكهرباء مشَتا إىل االستفادة
من مشروعات الًتوس العليا وادلياه اجلوفية بوالييت هنر النيل والشمالية مؤكدا معاجلة إشكاليات األراضي وربديد 200
مشروع خايل من ادلوانع ومضيفا بتوجيو االستثمار للتطوير العقاري والسياحة واخلدمات مؤكدابأن صبلة االستثمارات
العربية يف السودان بلغت  69مليار دوالر منها  13مليار دوالر للقطاع الزراعي و  30مليار دوالر للقطاع اخلدمي
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وسَز االستثمبر َطٍغ ػًٍ مشزوػبث مجمىػت اٌفُظٍُت االستثمبرَت
اٌسؼىدَت ببٌسىدان
اطلع وزير االستثمار مدثر عبد الغٍت عبد الرضبن خالل
لقائو دبكتبو بوفد رلموعة الفيصلية االستثمارية السعودية
على خطط ومشروعات اجملموعة بالسودان يف رلاالت
اإلنتاج الزراعي واحليواين وإنشاء مصنع لأللبان بالوالية
الشمالية إىل جانب مشروعات اجملموعة للتوسع يف اإلنتاج
الزراعي.وأوضحت اجملموعة أن مراحل التنفيذ تسَت كما
ىو سلطط ذلا بعد توفَت التمويل الالزم فيما تعمل اجملموعة
اآلن على تنفيذ خطوط الكهرباء مع إكمال كافة اخلطوات اإلجرائية ،مؤكدين أن اجملموعة تعتزم تنفيذ مشروعات
إنتاجية ضخمة مع توفر الظروف وادلناخ االستثماري اجليد بالسودان والتطورات االقتصادية اليت طرأت بعد رفع
العقوبات االقتصادية األمريكية .وقدمت اجملموعة مقًتحات تناولت تطوير االستثمارات الزراعية السعودية دبا ؽلكن
القطاع اخلاص من لعب دور أكرب يف قضية االمن الغذائي العريب .من جهتو جدد وزير االستثمار ترحيب السودان
بالشركات وادلستثمرين السعوديُت ،مؤكدا أن الدولة حريصة على إعطاء االستثمارات السعودية رعاية خاصة دبا ؽلكنها
من أداء دور ؼلدم التعاون بُت البلدين .وقال إن رفع العقوبات االقتصادية ؽلكن القطاع اخلاص وادلستثمرين من
التحويالت ادلالية وادلصرفية وإدخال التكنلوجيا الزراعية ادلتقدمة .كما رحب الوزير باستثمارات ومشروعات رلموعة
الفيصلية السعودية وقال إن مشروعاهتا سبثل إضافة لإلنتاج الزراعي واحليواين ،مؤكدا استعداد الوزارة حلل كافة ادلعوقات
اليت تواجو أعمال اجملموعة بالبالد.
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وسَز االستثمبر :اٌسىدان َزدِّب ببٌشزوبث واٌمستثمزَه مه اٌىالَبث
اٌمتذذة
أعلن وزير االستثمار الدكتور مدثر عبد الغٍت ترحيب السودان بالشركات وادلستثمرين من الواليات ادلتحدة يف كافة
رلاالت االستثمار واليت وصفها بادلمتازة ،مؤكداً على دور القطاع اخلاص أفراداً وشركات يف تقوية وتعزيز التعاون
االقتصادي بُت الدول .جاء ذلك خالل لقائو دبكتبو وفد مؤسسة مساعدة شرق إفريقيا األمريكية

(ايفاك) واليت

تشمل أنشطتها الصناعة والزراعة والنقل إىل جانب اىتمامها بالنفط والتعدين العام واألغذية العضوية والطاقة اخلضراء
وذلك برئاسة جون شورمان رئيس ادلؤسسة والذي أطلع الوزير على رغبة ادلؤسسة يف االستثمار بالسودان وأوضح
رئيس ادلؤسسة أن زيارهتم للسودان تأيت يف سياق االطالع على فرص االستثمار يف اجملاالت كافة إىل جانب التعرف
على مناخ وبيئة االستثمار من حيث القوانُت والتسهيالت اليت تقدمها الدولة ،مؤكداً جاىزية ادلؤسسة وجديتها يف
الدخول دبشروعات استثمارية حقيقية مع استعدادىا للًتويج لالستثمار بالسودان يف الواليات ادلتحدة ووضع اخلطط
لتنفيذ ادلشاريع وخلق ادلزيد من الفرص للمستثمرين األمريكان يف السودان وتعمل ادلؤسسة يف عدد من الربامج
االستثمارية لربط إفريقيا مع السوق األمريكي والشركات يف منطقة شرق إفريقيا اليت تضم (

 )13دولة من بينها

السودان .من جهتو قدم وزير االستثمار شرحاً تفصيلياً عن مناخ وفرص االستثمار بالبالد يف القطاعات الصناعية
والزراعية واخلدمية ،مؤكداً أعلية دخول الشركات األمريكية لالستثمار يف السودان دلا تتميز هبا من خربات وتقانات
متقدمة .كما أشار الوزير إىل اىتمام السودان وحرصو على توفَت الضمانات الكافية للمستثمرين وتقدًن احلزم
التشجيعية وهتيئة بيئة االستثمار اجلاذب دبا ػلقق دور االستثمار يف التنمية االقتصادية .
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وسَز اٌمبٌُت َجذد اٌتشامه بتىفُز اٌمىبر االستثمبرٌ ٌتىفُذ مببدرة األمه
اٌغذائٍ اٌؼزبٍ
جدد وزير ادلالية والتخطيط االقتصادي بدرالدين زلمود
التزام السودان بتوفَت ادلناخ االستثماري لتنفيذ مبادرة األمن
الغذائي العريب ،مستعرضا توجيو رئاسة اجلمهورية لتكوين
آليات االستثمار وصدور قانون لالستثمار لتسهيل
اإلجراءات وتوفَت ادلناخ للمستثمرين ،باإلضافة إىل إصدار
العديد من السياسات االقتصادية احملفزة لبيئة االستثمار
لتحقيق االستقرار للمستثمر وسبكينو من ربقيق أرباحو

.وأكد وزير ادلالية  -خالل سلاطبتو ادلؤسبر العريب الثالث

لالستثمار الزراعي  -االتفاق على إنشاء آليات لتسريع تنفيذ مبادرة رئيس اجلمهورية لألمن الغذائي العريب الىت
تضمن احلديث عنها ىف آخر اجتماع للمجلس االقتصادي واالجتماعي للجامعة العربية ،مشيدا جبهود اذليئة العربية
لالستثمارواإلظلاء الزراعي لتنفيذ ادلبادرة ،مشَتا إىل بدء ادلؤسسات العربية يف سبويل السودان إلنشاء مشروعات البنيات
األساسية ،الفتا الستدراك الرؤية الوطنية ألعلية الوقوف على حجم ادلوارد الطبيعية و اإلمكانيات ادلتاحة يف السودان
وحصرىا لتنفيذ ادلبادرة وربديد ادليز النسبية للسلع وادلوارد وإدارج ميزة تباين ادلناخ اليت ربدد السلع ادلستهدف إنتاجها
لسد الفجوة الغذائية.
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اٌمؤتمز اٌؼزبٍ اٌثبٌج ٌالستثمبر اٌشراػٍ َىبلش سُبسبث اٌتمىًَ
اٌشراػٍ فٍ اٌذوي اٌؼزبُت
ناقش ادلؤسبر العريب الثالث لالستثمار الزراعي ضمن جلساتو
سياسات التمويل الزراعي يف الدول العربية ،وأكد األستاذ خالد زلمد ادلعبودي ادلدير التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية
لتنمية القطاع اخلاص توفر اإلمكانيات وادلوارد الطبيعية والسياسات الزراعية بالدول العربية للنهوض بالقطاع الزراعي،
مشَتا إىل الصعوبات اليت تواجو القطاع متمثلة يف احلصول على التمويل شلا أدى إىل ارتفاع تكلفة ادلشروعات
ودرجات ادلخاطر  ،مضيفا تعرض القطاع إىل ادلشاكل ادلناخية وضعف االستجابة الحتياجات ادلزارعُت من توفَت
التمويل ادلتوسط والطويل األجل باإلضافة إىل عدم توفر اآلليات احلديثة ومعوقات بيع احملاصيل بأقل من السعر
العادل شلا قلل من قدرات ادلزارعُت ،مطالبا ادلؤسسات العربية بضرورة توفَت التمويل واالستجابة للتحديات اليت تواجو
القطاع ،مشَتا إىل استعداد ادلؤسسة اإلسالمية للدخول يف شراكة اسًتاتيجية لتنمية القطاع الزراعي .ادلهندس صاحل بن
زلمد بن عامر الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العحمانية لالستثمار الغذائي القابضة تناول رؤية ادلستثمر للسياسات
واالستثمارات يف الدول العربية ،مشَتا إىل ربقيق سلطنة عمان لنتائج واضحة يف تعزيز تنافسها يف سلتلف القطاعات

اإلنتاجية وسبيز قطاع الزراعة واألمساك والتصنيع الغذائي يف ادلنظومة االقتصادية وإحراز السلطنة للمركز الثاين يف الوطن
العريب يف ربقيق اجلاىزية يف رلال األمن الغذائي ،مطالبا بضرورة االستفادة من ادليزة التنافسية والقيمة ادلضافة كمجال
واسع لالستثمار الغذائي .من جهة اخرى استعرض الدكتور أضبد التيجاين ادلنصوري الرئيس التنفيذي لشركة الروايب
لأللبان تنفيذ اسًتاتيجيات القطاع الزراعي ،مشَتا إىل وضع االسًتاتيجيات يف نسق وجودة عاليتُت إال أنو يواجو
باخفاقات ونتائج متواضعة عند التنفيذ ،مضيفا بأعلية تنفيذ االسًتاتيجيات للقطاع الزراعي بًتصبة االسًتاتيجية إىل
األىداف األكثر أعلية وربديد معايَت القياس لألىداف وخطوات تنفيذ كل ىدف على حدة وإغلاد مؤشرات القياس
لكل ىدف ،مضيفا بأعلية عقد اجتماعات قصَتة دلتابعة تنفيذ االسًتاتيجية .إىل ذلك تناول الدكتور زلمود حسن
زلمد نائب الرئيس التنفيذي لبنك النيل األزرق ادلشرق ربديات االستثمارات العربية ،مشَتا إىل توفر ادلوارد الطبيعية
وادلقومات البشرية والتقنية لالستثمار الزراعي وتوفر ادلراكز البحثية ادلتخصصة ىف القطاع الزراعي ،مضيفا باستهداف
السياسات إىل زيادة اإلنتاجية وهتيئة البيئة إلستثمارات القطاع اخلاص ،مؤكدا أعلية مواجهات التحديات ادلناخ
والتلوث واضلسار الغطاء النبايت وإغلاد احللول دلشكلة حيازة األراضي العائق لالستثمارات والتصحر وقلة ادلياه
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واالفتقار إىل التقنيات احلديثة يف الري والنزوح الريفي وانتشار األمية بُت ادلزارعُت واالختالل يف توزيع السكان بُت
احلضر والريف.
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اٌظىذوق اٌؼزبٍ ٌإلومبء االلتظبدٌ دراست دىي وُفُت االستثمبر فٍ
اٌسىدان ٌسذ اٌفجىة اٌغذائُت ببٌؼبٌم اٌؼزبٍ
أكد الدكتور أسعد مصطفى شلثل الصندوق العريب لإلظلاء االقتصادي واالجتماعي بالكويت أن مبادرة رئيس
.

اجلمهورية لألمن الغذائي العريب ؽلكن أن تسد العجز يف الدول العربية المتالكو ادلوارد الطبيعية
وقال لدى سلاطبتو اجللسة األوىل للمؤسبر العريب االستثماري بقاعة الصداقة باخلرطوم واليت خصصت دلبادرة رئيس
اجلمهورية لألمن الغذائي العريب ،إن مدير الصندوق وبالتنسيق مع حكومة السودان والشركة االستشارية للمشروعات

الزراعية نفذت دراسة تضمنت كيفية استثمار موارد السودان لسد الفجوة الغذائية بالعامل العريب واليت ذباوزت األربعُت
مليار دوالر وأضاف أن مضمون الدراسة ربدثت عن مطلوبات االستثمار بالسودان لسد الفجوة الغذائية بالعامل
العريب من سلعة القمح والسكر والزيوت واللحوم واأللبان

.وأشار شلثل الصندوق العريب لإلظلاء االقتصادي

واالجتماعي إىل أن الصندوق بصدد عقد ورشة عمل خاصة دلناقشة الدراسة ووضع ادلالحظات وستتم دعوة
مؤسسات التمويل العربية واالقليمية والعادلية ادلتخصصة يف التنمية الزراعية وكل ادلستثمرين لالستثمار يف السودان
مشَتا إىل أن الصندوق ساىم يف كل ادلشاريع العمالقة بالسودان كمشروع سكر كنانة ،النيل األبيض وسد مروي
والرصَتص
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تىلُغ اتفبلُبث شزاوت بُه اٌمطبع اٌخبص واٌهُئت اٌؼزبُت ٌالستثمبر
واإلومبء اٌشراػٍ
مت اليوم التوقيع على ست اتفاقيات شراكة بُت القطاع
اخلاص وشركات اذليئة العربية لالستثمار واإلظلاء الزراعي
واليت تساىم فيها بنسب متفاوتة وذلك على ىامش ادلؤسبر
العريب الثالث لالستثمار الزراعي الذي تنظمو اذليئة يف
اخلرطوم خالل الفًتة من

 28-27من فرباير اجلاري .

وتتمثل االتفاقيات اليت مت التوقيع عليها ىف عدد أربع
اتفاقيات منها خاصة باستثمارات اذليئة يف السودان وىي مشروع الباقَت للحوم احلمراء مع شركة بشائر للحوم
ومشروع التعاون يف إنتاج احملاصيل وتقدًن اخلدمات لزراعة قصب السكر بُت شركة مزدانة وشركة سكر النيل األبيض
باإلضافة إىل توقيع اتفاقية شراكة يف سبويل السمسم بُت الشركة العربية للزراعة يف النيل األزرق ورلموعة الًتيكي
التونسية واتفاقية أخرى حول التعاون يف رلال تبادل اخلربات بُت الشركة العربية السودانية للبذور والشركة العربية
للخدمات الزراعية .ووقعت شركة الروايب يف اإلمارات مع شركة بلكورة يف ادلغرب كما وقعت شركة استثمارية موريتانية
مع دار الربكة لتأسيس وتشغيل ادلشروع الزراعي.
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وجذٌ مُزغىٍ َستؼزع اٌفزص االستثمبرَت فٍ اٌسىدان وتجزبت
اٌشزوت األفزَمُت ٌخىر ابىدبً اٌشراػٍ
دعا االستاذ وجدي مَتغٍت زلجوب رئيس رللس إدارة رلموعة شركات زلجوب أوالد أعلية تقليص الفجوة الغذائية يف
الوطن العريب من خالل تكاتف الدول العربية لتنفيذ مبادرة رئيس اجلمهورية لتحقيق األمن الغذائي يف الوطن العريب .
وقال وجدي  -لدى تقدؽلو ورقة االستثمار الزراعي ( ظلوذج الشركة العربية) يف ادلؤسبر الثالث لالستثمار الزراعي الذي
تنظمة اذليئة العربية لالستثمار واإلظلاء الزراعي بقاعة الصداقة باخلرطوم ربت شعار "غذاونا مسؤليتنا" ،إن الفرص
االستثمارية ادلتاحة يف السودان خاصة الزراعية كبَتة جدا لتمتعو بأرض خصبة وصاحلة للزراعة ،مشَتا إىل أن األرض
اليت تصلح للزراعة حوايل  170مليون فدان مستغل منها حوايل %.25وقال إن الشركة األفريقية التابعة جملموعة
زلجوب أوالد صاحبة ادلبادرات ادلتعددة الناجحة باستخدامها أحدث التقانات الزراعية وتوفَت أجود أنواع التقاوي؛
جبانب اخلربات الكبَتة للشركة يف اجملال الزراعي يف تعاملها مع ادلزارعُت وتقدًن اإلرشاد والدعم ذلم قدمت ذبربة
متفردة مع والية مشال كردفان يف مشروع خور ابوحبل؛ يؤكد النظرة العميقة وادلتجددة ذلا يف عمليات احلرث
واالستعداد للموسم الزراعي ،وقال "كل ىذه ادلقومات كان ذلا األثر ادلباشر يف أن ػلقق مشروع خور ابوحبل الزراعي
إنتاجية وصلت اىل  8قنطار من القطن للفدان" ،جبانب إنتاج زىرة الشمس الذي وصل اىل ما بُت 240 - 250
كيلو جرام للفدان ،وىو االمر الذي مل يتحقق يف ادلاضي  .ونوه وجدي اىل أعلية استخدام التقانات الزراعية احلديثة
والدراسات يف ظل التسهيالت الكثَتة اليت اتبعتها احلكومة للمستثمرين وخاصة ادلستثمر العريب؛ لتحقيق مبادرة األمن
الغذائي العريب ،الفتا االنتباه اىل أن اإلمكانيات الزراعية ادلتاحة بالسودان ربتاج اىل تكاتف الدول العربية لتقليل
الفجوة الغذائية يف الوطن

العريب.
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اٌمؤتمز اٌثبٌج ٌالستثمبر اٌشراػٍ َذػى اًٌ اطالق امىبوبث االستثمبر
اٌشراػً فً اٌذوي اٌؼزبُت
أوضحت ورقة الدكتور شكيب زواغى ادلهندس االقتصادي وضابط دعم االستثمار بادلكتب اإلقليمى للشرق األدىن
دبنظمة الفاو الىت استعرضها ىف اجللسة الثالثة بادلؤسبر الثالث لالستثمار الزراعي؛ والذي بدأ صباح اليوم بقاعة الصداقة
باخلرطوم ،أوضح أن البلدان العربية ال زالت تتعلم من أزمة الغذاء ىف عام

 2008حيث اعًتفت بالدور احليوي

للقطاع الزراعي ىف اقتصادات البلدان .وابانت الورقة أعلية دور ادلستثمرين ىف النهوض بالقطاع الزراعي ،الفتا حلدوث
عدد من األزمات االقتصادية منذ  2010واالطلفاض احلاد ىف أسعار النفط ىف عام 2015م شلا أدى لتعرض كثَت
من ادلستثمرين ألزمات غَت مسبوقة ،مؤكدا أن الزراعة قطاع ذو إمكانات غَت مستغلة وغاية ىف األعلية؛ ؽلكن أن تدر
أرباحا وزبلق فرص عمل جديدة ،داعيا اىل تطوير القطاع الزراعي بشقية خصوصا ىف ادلناطق الىت تتوفر فيها ادلياه
واألرض واالستفادة من مثل ىذه ادلؤسبرات واالستفادة من التوصيات وتالقح األفكار والتجارب .
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اٌمشروػٍ َؤوذ ان اٌمؤتمز اٌؼزبٍ اٌثبٌج ٌالستثمبر اٌشراػٍ َزوش ػًٍ
مببدرة رئُس اٌجمهىرَت
أكد زلمد عبيد ادلزروعي رئيس اذليئة العربية لالستثمار
واإلظلاء الزراعي رئيس رللس اإلدارة أن ادلؤسبر العريب الثالث
لالستثمار الزراعي يركز على مبادرة رئيس اجلمهورية
لالستثمار الزراعي بالسودان لتحقيق االمن الغذائي
العريب.وقال يف فاربة أعمال ادلؤسبر اليوم بقاعة الصداقة إن
ادلؤسبر يعزز األمن الغذائي العريب والدور ادلتعاظم لقضية
األمن الغذائي ،مشَتا للمسئولية ادللقاه على عاتق البلدان العربية ومواجهة التحديات للحد من اتساع الفجوة
الغذائية .وذكر أنو سيتم يف ادلؤسبر عروض جملموعة كبَتة من االستثمارات ادلتاحة بالسودان والدول العربية .وأعرب عن
أملو يف أن ذبسد ادلشاركات يف ادلؤسبر روح العمل العريب ادلشًتك لتصب نتائجو يف مصلحة البلدان العربية

.وشبن

ادلزروعي رعاية السودان للمؤسبر وخص بالشكر الشركاء االسًتاتيجيُت على رأسهم مكتب رئيس اجلمهورية ووزارات
ادلالية والتخطيط االقتصادي والزراعة والغابات واالستثمار والصناعة والثروة احليوانية.
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اٌخطت اٌىطىُت ٌالستثمبر فٍ اٌشراػت تهذف ٌالستثمبر فٍ بىبء اٌمذراث
واإلطالح اٌمؤسسٍ
أوضح تقرير اخلطة الوطنية لالستثمار ىف الزراعة بالسودان  2020-2016أن الفجوة ادلقدرة ىف التمويل والبالغة
 631مليون دوالر بواقع

125مليوناً سنويا ،والىت سيتم عرضها على ادلاضلُت تشمل رلاالت االستثمار يف بناء

القدرات واإلصالح ادلؤسسي والسياسات والتشريعات واإلجراءت ادلتعلقة بإحداث بيئة مؤاتية لالستثمار الزراعي
واالستثمارات االسًتاتيجية ىف رلال األمن الغذائي والتغذية وربسُت أصناف احملاصيل ىف القطاع التقليدي واإلدارة
ادلستدامة للًتبة وادلياه .كما أوضح تقرير اخلطة الوطنية أنو سيتم إنشاء وحدة تنسيق للربامج ربت إشراف وزارة الزراعة
والغابات تعمل بصفة شبو مستقلة ،تعقد ىذه اللجنة اجتماعات ربع سنوية دلتابعة تنفيذ اخلطة على أن يقوم وزير
الغابات برفع تقارير دورية للقطاع االقتصادي دبعدل ثالث مرات سنويا دلتابعة التقدم احملرز وأشارت اخلطة اىل أنو
سيتم اختيار موظفُت ذلا على أساس تنافسي من كافة اجلهات ذات الصلة .
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وسَز اٌثزوة اٌذُىاوُت  :فزص واسؼت ٌالستثمبر اٌمشتزن بُه اٌسىدان
واٌظُه فً مجبي االسمبن
التاريخ  : 27-02-2017 - 04:35:00ما ًءا

اخلرطوم 2017-2-27م(سونا ) -كشف وزير الثروة احليوانية بروفيسور موسى تنب موسى عن فرص واسعة
وعديدة للتعاون االستثماري ادلشًتك بُت السودان ودولة الصُت للنهوض يف رلال األمساك ،جاء ذلك لدى ،لقائو
دبكتبو الوفد الصيٍت الزائر ،حيث اطلع الوزير على تنوير شامل لتقييم زيارهتم دلنطقة مروي وبورتسودان واليت تأيت يف
إطار االتفاق بُت وزارتو ووزارة الزراعة واألمساك الصينية لتطوير مشاريع الصيد البحري والنهري والتعرف على أنواع
األمساك وكيفية معاينة إمكانية البالد يف الصيد البحري والنهري ،ورفع تصورىم للشركات الصينية اليت ستتعاقد مع
الوزارة يف مشاريع االستزراع السمكي ،معربا عن املو ىف ادلزيد من التواصل والتعاون االستثماري يف رلال الصيد
وتطوير مشاريع االستزراع السمكي يف ادلياه ادلاحلة والعذبة للنهوض بقطاع األمساك بُت البلدين

.

من جهتو؛ وصف الوفد الزيارة بالناجحة مع توفر كافة سبل تطوير رلاالت البٌت التحتية يف كل من مروي
وبورتسودان ،وأن السودان دولة غنية بادلوارد الطبيعية ومتعددة األنواع ادلختلفة من األمساك .
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واٌٍ اٌىًُ األسرق َمف ػًٍ اٌتزتُببث اٌخبطت ببوؼمبد اٌمجٍس األػًٍ
ٌالستثمبر
وقف األستاذ حسُت يس ضبد وايل والية النيل األزرق
لدى لقائو دبكتبو باألستاذ حسن عبد اجمليد مفوض
مفوضية االستثمار بالوالية على الًتتيبات اخلاصة بانعقاد
أعمال اجمللس األعلى لالستثمار إىل جانب التدابَت
ادلتعلقة بتنظيم ورشة تعٌت بالتبصَت والًتويج للمقومات
.
والفرص االستثمارية يف اجملاالت ادلختلفة
وأمن الوايل على أعلية الًتتيب لقيام أعمال اجمللس األعلى
لالستثمار دفعاً دلسَتة الربامج الداعمة لالستثمار بالوالية  ،كما أمن على ضرورة اإلعداد لتنظيم الورشة اخلاصة بدعم
االستثمار الزراعي والصناعي واخلدمي واالستثمارات األخرى  .من جهتو قدم مفوض االستثمار تنويراً حول الًتتيبات
اجلارية النعقاد اجمللس األعلى لالستثمار إىل جانب اجلهود ادلبذولة لتنظيم الورشة اخلاصة بتنوير ادلستثمرين بالربامج
ادلشروعات اإلستثمارية بالوالية.
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اٌتجبرة" :بزوبمج خبص بظىذوق االستثمبراث اٌؼبمت لزَبب "

كشف وزير التجارة واالستثمار السعودي ماجد القصيب أن جهات عليا تدخلت من أجل ضباية 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 ذبارة 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 ربويلها 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 زبصيص 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 ضباية ادلستهلك ربت مظلة وزارة التجارة واالستثمار ،لفت القصيب إىل أن
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ضباية ادلستهلك ليست من اختصاصات الوزارة على ادلستوى العادلي ،إذ إن األخَتة سلتصة حبقوق وضباية ادلستهلك
والواجبات على التاجر ،مشددا على ضرورة حيادية ضباية ادلستهلك .
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وفذ "مىظىمت اٌتجبرة" ٍَتمٍ هُئبث االستثمبر فٍ مبٌُشَب

اجتمع وفد

نظو ة وزارة #التجارة واالستثمار السعودية هبيئة االستثمارات ادلاليزية وىيئة تنمية الصادرات ادلاليزية وىيئة

ادلنشآت الصغَتة وادلتوسطة ادلاليزية وشركة "اي جُت "لتقنية ادلعلومات الطبية يف  4اجتماعات منفصلة بكواالدلبور
أمس ،لنقاش أوجو التعاون وتعزيز االستثمار ،على ىامش زيارة خادم احلرمُت الشريفُت إىل

#ماليزيا.وقدم وفد

#منظومة_التجارة واالستثمار يف اجتماعاتو شرحا عن رؤية ادلملكة  2030والفرص االستثمارية ادلتاحة يف ادلملكة
العربية السعودية ،مستعرضُت احلوافز االستثمارية يف ادلملكة ،ومنها السماح بادللكية لألجانب الكاملة للشركات
األجنبية.وشهد اجتماع الوفد مع ىيئة االستثمارات ادلاليزية وىيئة تنمية الصادرات ادلاليزية ،مناقشة وسائل االستفادة
من التجارب يف ربفيز التجارة واالستثمار ،واستعراض ىيكلية ومهام منظومة وزارة التجارة واالستثمار واذليئتُت
ادلاليزيتُت.وأبدت ىيئة االستثمارات ادلاليزية اىتمامها بالتعاون يف رلال جذب االستثمار من وإىل البلدين يف رلاالت
تقنية ادلعلومات ،اخلدمات اللوجستية ،والصناعات اإللكًتونية .واستمع وفد منظومة وزارة التجارة واالستثمار خالل
اجتماعهم مع ىيئة االستثمارات ادلاليزية إىل شرح عن مهامها ،واليت تتلخص يف الًتخيص للمشاريع ،وتقييم ادلشاريع
الصناعية ،ووضع السياسات التحفيزية لالستثمار ،وربسُت بيئة االستثمار ،ودعم ادلشاريع ،إضافة إىل ترويج
االستثمار يف كال االذباىُت من وإىل ماليزيا .كما أبدت ىيئة تنمية الصادرات ادلاليزية رغبتها بالتصدير واالستَتاد مع
ادلملكة العربية السعودية ،مشَتين إىل وجود مكتب يف جدة للتجارة إىل جانب  36مكتبا حول العامل و  11مكتبا
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تسويقيا.ويف سياق متصل ،اجتمع الوفد ادلشارك مع شركة "اي جُت" لتقنية ادلعلومات الطبية اليت تعمل يف رلال
التشريح اإللكًتوين ،وجرى خالل االجتماع عرض الفرص االستثمارية يف ادلملكة العربية السعودية سعيا الستقطاب
الشركة ادلاليزية للعمل يف ادلملكة .وقدمت الشركة شرحا عن رلال عملها بعمليات التشريح اإللكًتونية لالستعاضة عن
التشريح التقليدي ،وكذلك الطباعة ثالثية األبعاد لألعضاء البشرية ،موضحة أن ماليزيا تستخدم ىذه التقنية منذ

4

سنوات.كما التقى زلافظ اذليئة العامة للمنشآت الصغَتة وادلتوسطة غسان السليمان برئيس رللس إدارة ىيئة ادلنشآت
الصغَتة وادلتوسطة ادلاليزية ،استعراض ذبربة ماليزيا اليت سبتد إىل

 20سنة .واطلع على ذبربة تشجيع الصادرات

للصناعات واخلدمات ادلاليزية للمؤسسات الصغَتة وادلتوسطة ،وذبربتهم يف رلال البحوث االقتصادية ويف السياسات
واالسًتاتيجيات العامة خالل زيارة مركز أحباث الدراسات االسًتاتيجية واالقتصاديك ادلاليزية .يذكر أن منظومة التجارة
واالستثمار ادلشاركة يف الوفد تشمل وزارة التجارة واالستثمار ،اذليئة العامة لالستثمار ،اذليئة العامة للمنشآت الصغَتة
وادلتوسطة.
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جىٌت اٌمٍه سٍمبن تفتخ آفبق استثمبراث ػماللت مغ آسُب
يبدأ العاىل السعودي ادللك سلمان بن عبدالعزيز
األسبوع ادلقبل جولة آسيوية ،ستعزز عالقات
ادلملكة ،مع االقتصادات األسرع ظلوا يف العامل،
وادلرشحة الستثمار فرص مشًتكة يف قطاع الطاقة .
ويف مؤشر على األعلية اليت توليها ادلملكة لتقوية
العالقات االقتصادية مع آسيا ،نقلت وكالة رويًتز
عن مسؤولُت يف إندونيسيا أن الزيارة ستشهد توقيع
اتفاقيات ذبارية واستثمارية ستًتكز يف قطاعي
النفط والغاز  .ويتطلع العامل ،وخباصة آسيا إىل خطط السعودية يف بيع حصة من عمالق النفط شركة أرامكو تبلغ
 %5يف 2018يف طرح عام أويل ،من ادلتوقع أن يكون األكرب يف العامل ،وستكون بنوك مرتبطة بالصُت من بُت من
يقدم ادلشورة ذلذا الطرح الضخم .ومن ادلتوقع أن تضطلع البنوك والشركات اآلسيوية بأدوار يف خطط ادلملكة لتطوير
قطاعها غَت النفطي وزيادة استثماراهتا العادلية وصبيعها جزء من زلاوالت السعودية عمالق تصدير اخلام لتقليص
اعتمادىا على إيرادات النفط .ووقعت ادلملكة يف  15أغسطس/آب اتفاقيات مبدئية مع الصُت غطت رلاالت
سلتلفة بداية من بناء مساكن يف السعودية ووصوالً إىل مشروعات ادلياه وزبزين النفط خالل زيارة قام هبا ويل ويل
العهد األمَت زلمد بن سلمان ،الذي يقود خطة اإلصالح االقتصادي .ووافقت السعودية على استثمار ما يصل إىل
 45مليار دوالر يف صندوق استثمار بقطاع التكنولوجيا مع رلموعة سوفت بنك اليابانية .وبينما سبضي ادلملكة قدما
يف جهود تنويع اقتصادىا فإهنا تسعى يف الوقت ذاتو لتقوية مركزىا كأكرب حمصدر للنفط يف العامل وترسيخ وضعها

كمورد رئيسي للخام إىل أسواق آسيا الناشئة .واستعادت السعودية يف يناير موقعها كأكرب مورد للنفط اخلام إىل الصُت
اليت تنافس الواليات ادلتحدة كأكرب مستهلك للنفط يف العامل .ورحب رئيس الوزراء ادلاليزي #صليب_عبد_الرزاق
بالزيارة الرمسية اليت سيقوم هبا #خادم_احلرمُت_الشريفُت ادللك سلمان بن عبد العزيز إىل ماليزيا .وأشار رئيس الوزراء

إىل العالقات القوية اليت تربط بُت البلدين ،معرباً عن امتنانو بأن تكون ماليزيا أول بلد يستهل هبا جولتو
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اآلسيوية.وأوضح رئيس احلكومة ادلاليزية أن التبادل التجاري بُت البلدين شهد قفزة بنحو

 28يف ادلئة العام ادلاضي

وحده ،ما جعل ادلملكة أكرب شريك ذباري دلاليزيا .ومن ادلتوقع أن توفر #االستثمارات_السعودية يف #ماليزيا آالف
الوظائف.وحبسب البيان ،فإن ادللك سلمان سيشهد توقيع عدد من االتفاقيات أبرزىا بُت عمالقي النفط السعودي
وادلاليزي أرامكو وبًتوناس .من جهتو ،قال أمُت عام رللس الوزراء اإلندونيسي برامونو أنونج إن احلكومة تأمل يف أن
ذبلب الزيارة استثمارات سعودية تصل إىل  25مليار دوالر .وتعمل شركة برتامينا للطاقة ادلملوكة للدولة يف جاكرتا مع
أرامكو ،لتحديث أكرب رلمع لتكرير النفط يف إندونيسيا وتتطلعان إىل فرص أخرى .
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