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الزئبسخ رىخه ثذراسخ إوشبء شزكخ للزطىٌز واالسزثمبر الؼقبري ثبلسىدان
وجو ادلهندس ابراىيم زلمود حامد مساعد رئيس
اجلمهورية رئيس اللجنة العليا لإلسكان والتعمَت وزارات
ادلالية والتخطيط االقتصادي واالستثمار والتعاون الدويل
وبنك السودان ادلركزي والصندوق القومي لالسكان
بدراسة الطلب الذي تقدم بو رئيس االرباد العريب
لالستثمار والتطوير العقاري واخلاص بإنشاء شركة مسامهة
عامة للتمويل واالستثمار العقاري يف السودان  .وأوضح لدى سلاطبتو اليوم دبجلس الواليات اجللسة االفتتاحية لورشة
التطوير واالستثمار العقاري واليت نظمها مكتب السودان باالرباد العريب للتطوير واالستثمار العقاري بالتعاون مع
الصندوق القومي لالسكان والتعمَت ورللس الواليات -أوضح أن السودان يتمتع خبَتات وموارد كثَتة ربتاج دلن
يستثمرىا واألشقاء العرب لديهم ادلوارد والتجارب اليت ديكن أن يستفاد منها يف السودان  .وأكد أنو مع إعالن رفع
احلظر األمريكي االقتصادي على السودان يكون ادلناخ مناسبا للبدء يف تنفيذ مشروعات كربى لإلسكان يف السودان
السيما يف رلاالت السكن الريفي وادلنتج ادلربوط دبشروعات اإلنتاج ادلختلفة حىت يكون السكن زلفزا ودافعا
لالستقرار دبواقع اإلنتاج ادلختلفة بالواليات .ووجو مساعد رئيس اجلمهورية الصندوق القومي لإلسكان واجلهات ادلعنية
دبراجعة ودراسة سياسات التمويل العقاري يف السودان وإشراك كل اجلهات ادلختصة للخروج برؤية تساعد يف تطبيق
امتيازات الصندوق الواردة يف قانونو وحبث سبل تيسَت التمويل العقاري ألبناء السودان يف الداخل ويف دول ادلهجر .
إىل ذلك كان الدكتور غالم الدين عثمان األمُت العام للصندوق القومي لإلسكان والتعمَت قد استعرض جهود
وإصلازات الصندوق ،معلنا عن استالمهم طلبا رمسيا من االرباد العريب للتطوير واالستثمار العقاري بالرغبة بإنشاء
شركة مسامهة عامة للتمويل واالستثمار العقاري يف السودان ،مشَتا إىل أن الورشة ذبيء دبثابة تدشُت عمل مكتب
السودان التابع لالرباد بعد توقيع رئيس اجلمهورية على قانون دولة ادلقر لالرباد بالسودان

.

واستعرض الدكتور غالم الدين ادلكاسب ادلتوقعة من ذلك وأهنم يستهدفون من قيام الورشة وضع خطة لالرباد
بالسودان سبكنهم من ادلسامهة يف سبويل وتنفيذ مشروعات لإلسكان والعقارات بشكل عام باالستفادة من األموال
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واخلربات العربية ،معلنا أن االرباد العريب أعلن أن ىناك العديد من الشركات والدول ترغب يف االستثمار يف السودان
وأنو سيتم تنسيق زيارات يف ىذا اإلطار .
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وسٌز االسزثمبر :االسزثمبراد السىرٌخ فى السىدان احزلذ المزرجخ الثبوٍخ
خالل الؼبم 2016
أعلن الدكتور مدثر عبد الغٍت عبد الرمحن عن قيام ملتقى
لالستثمارات السورية بالسودان يعقد خالل الفًتة القادمة؛
وذلك لبحث حاضر ومستقبل االستثمارات السورية
بالبالد ،وكشف  -خالل لقائو دبكتبو رجل األعمال
السوري دكتور بشار مساحة؛ حبضور سفَت سوريا باخلرطوم
السيد حبيب عباس  -كشف عن أن االستثمارات
السورية ىف القطاعات الثالثة؛ جاءت ىف ادلرتبة الثانية
خالل العام  2016من حيث حجم االستثمار ضمن عشر دول األكثر استثمارا ىف السودان ،ووصف الوزير تنامي
االستثمارات السورية بادلؤشر اجليد على ربسن مناخ االستثمار بالبالد ،مشَتا اىل اىتمام رئيس اجلمهورية
باالستثمارات السورية؛ وتوجيهاتو بشأن تذليل كافة العقبات الىت تواجهها ،كما أشار وزير االستثمار اىل جهود الوزارة
ىف هتيئة بيئة االستثمار عرب اإلصالحات اإلجرائية والقانونية ،ومن جانبو؛ قال رجل األعمال السوري :إن رلموعتو
سبتلك استثمارات واسعة ىف رلال التطوير العقاري بدولة اإلمارات عرب أبراج سكنية ،اىل جانب صناعات دوائية
ومدينة طبية سياحية ومصنع كايبوالت بسوريا ،مشَتا إىل أن اجملموعة تتمتع بامكانات وخربات كبَتة ىف رلال التطوير
العقارى وقال ان اجملموعة شرعت ىف استالم أر ٍ
16
اض زراعية بنهر عطربة هبدف االستثمار الزراعي على مساحة
ألف فدان ومشروع للتطوير العقاري بوالية هنر النيل ،من جهتو؛ عرب سفَت سوريا بالسودان عن تقديره للسودان
حكومة وشعبا دلا قدموه للشعب السوري من دعم ومساندة ،مؤكدا أن العالقات بُت الشعبُت والبلدين راسخة
ومتجذرة ،وأكد السفَت السوري تعاون السفارة الكامل مع الوزارة للًتويج دللتقى االستثمارات السورية بالسودان،
وحشد ادلستثمرين السوريُت ورجال ادلال واألعمال للمشاركة ىف ادللتقى؛ هبدف تعزيز التعاون االقتصادي واستقطاب
ادلزيد من االستثمارات السورية ،واصفا مناخ االستثمار ىف السودان بادلشجع واجلاذب .
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وسٌز الذولخ ثبالسزثمبر ٌلزقً ثىفذ خجزاء االرحبد األوروثً الشائز

التقى وزير الدولة بوزارة االستثمار أسامة فيصل بفندق كورنثيا باخلرطوم بوفد خرباء االرباد األورويب والذي يضم 19
خبَتا يف الشؤون اإلفريقية حبضور السفَت جان ميشيل رئيس بعثة االرباد األورويب بالسودان و شلثل وزارة اخلارجية
السفَت يوسف الكردفاىن ،حيث أوضح رئيس الوفد أن زيارهتم للسودان تأيت هبدف التعرف على رلمل األوضاع
بالسودان إىل جانب االطالع على إمكانات السودان االقتصادية والتعرف على مناخ وفرص االستثمار .وأشار رئيس
الوفد إىل تطور األوضاع السياسية واالقتصادية بالسودان وأمهيتها يف االستفادة من ادلوارد و النمو االقتصادي دبا حيقق
التنمية واالستقرار .فيما استعرض وزير الدولة باالستثمار فرص ومناخ ورلاالت االستثمار بالبالد وجهود الدولة يف
تعزيز مناخ االستثمار عرب التطور السياسي واالقتصادي إضافة إىل القوانُت والضمانات اليت تكفل احلقوق كاملة
للمستثمرين ،مؤكدا حرص السودان على هتيئة بيئة االستثمار و توفَت ادلناخ اجلاذب للمستثمرين

.وأشار الوزير إىل

اإلصالحات اإلجرائية اليت ازبذهتا وزارة االستثمار كواحدة من مؤشرات أداء األعمال  ،مؤكدا أن السودان يزخر
دبوارد زراعية وصناعية ومعدنية ضخمة إىل جانب توفر الظروف الطبيعية وادلناخية ادلالئمة إلنتاج احملاصيل ادلتنوعة،
مشَتا يف ىذا الصدد إىل إمكانية أن يلعب السودان دورا متقدما يف قضية األمن الغذائي ،مبينا تنامي حجم
االستثمارات بالبالد وبشكل متسارع نتيجة للسياسات اجلاذبة اليت أقرهتا الدولة والتطورات السياسية واالقتصادية ..
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وسٌز الذولخ ثبالسزثمبر :السىدان رلقى ػذح ػزوض اخىجٍخ لالسزثمبر
قال وزير الدولة بوزارة االستثمار أسامة فيصل إن السودان
بلد واعد وفيو العديد من الفرص للمستثمرين وخاصة
للتطوير العقاري ،مؤكدا حرص الوزارة على دعمها للقطاع
العقاري ألثره يف دعم االقتصاد الوطٍت وربريك قطاعات
واسعة من الصناعات وادلهن وادلؤسسات والشركات
واألفراد.واكد الوزير لدى سلاطبتو دبجلس الواليات ورشة
التطوير واالستثمار العقاري واليت نظمها مكتب السودان
باالرباد العريب للتطوير واالستثمار العقاري بالتعاون مع الصندوق القومي لإلسكان والتعمَت ورللس الواليات اىتمام
الدولة بادلضي قدما يف برامج إصالح الدولة  ،معلنا عن أن اجلهات ادلختصة تعكف حاليا على إجراء مراجعة شاملة
دلؤشر أداء األعمال بالسودان وسن تشريعات تساعد على ربسينو لتشجيع وجذب ادلستثمرين  .وأوضح فيصل أن
الفًتة ادلاضية شهدت إصدار عدد من الًتاخيص لالستثمار يف رلاالت شىت منها ما يتعلق بالعقارات والفنادق ،معربا
عن تفاؤلو أن تشهد الفًتة القادمة استقرارا يف االقتصاد وسعر الصرف ،مؤكدا احلرص على أن تقوم الوزارة بإجراءات
دورية لتحسُت مؤشر أداء األعمال  .وكان األمُت العام للصندوق القومي لإلسكان والتعمَت قد أعلن أن االرباد العريب
لالستثمار والتطوير العقاري اسبشر خَتا برفع احلظر األمريكي ،وأكد أن ىناك عدة شركات ترغب يف االستثمار
العقاري يف السودان.
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االرحبد الؼزثً لالسزثمبر الؼقبري وصىذوق اإلسكبن ٌىظمبن ورشخ
مشززكخ
اتفق الصندوق القومي لإلسكان والتعمَت وشعبة السودان باالرباد العريب لالستثمار والتطوير العقاري يف االجتماع
ادلشًتك الذي عقد دبقر الصندوق برئاسة الدكتور غالم الدين عثمان آدم حبضور الدكتور عبد الرمحن الطيب ايوبيو
ادلدير العام للصندوق على تنظيم ورشة مشًتكة تناقش مهوم وقضايا االستثمار والتطوير العقاري بالبالد

.

وأجاز االجتماع التصور العام للورشة الذي قدمو األستاذ أيب مالك أبو سن مقرر ادلكتب التنفيذي لشعبة االرباد
والذي تضمن قيام الورشة يف  21مارس احلايل دبشاركة عدد من ادلؤسسات واجلهات ذات الصلة  ،مشَتا إىل أن
الورشة اقرهتا شعبة االرباد يف اجتماعها األخَت بتشريف رئيس االرباد العريب لالستثمار والتطوير العقاري يف فربير
ادلاضي إبان زيارتو للخرطوم  .واستعرض االجتماع زلاور وزلتويات الورقة اليت ستقدم يف الورشة بعنوان مشاكل
ومعوقات االستثمار العقاري يف السودان قدمها ادلهندس اخللويت الشريف ،كما قدم ادلهندس مستشار مالك علي
دنقال زلاور رئيسة لورقة االرباد العريب "الدور والرؤى االسًتاتيجية" ،وأمن االجتماع على ضرورة تكامل الورقتُت
دلناقشة الوضع الراىن لعمل العقارات وفرص ومشاكل االستثمار والتطويرالعقاري بالبالد والدور ادلرذبى لالرباد فيو
واالسًتاتيجية ادلطلوبة للمسامهة يف االرتقاء بالعمل يف ىذا القطاع  .وكان االجتماع قد استعرض عددا من ادلوضوعات
ذات الصلة ،وأجاز زلضر االجتماع السابق وموقف التكليفات ،مشيدا بنتائج زيارة الشيخ أمحد آل سويدين رئيس
االرباد العريب للسودان يف فربير ادلاضي واليت تضمنت رلموعة من اللقاءات مع ادلسؤلُت ،وسبخضت باالتفاق بُت
االرباد ووزارة االستثمارعلى قيام مؤسبر مشًتك ،وأجاز االجتماع التصور العام ذلذا ادلؤسبر وتقرر رفعو لوزير االستثمار .
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الجشٍز ٌصبدق ػلى قبوىن ارفبقٍخ المقز ثٍه الحكىمخ واالرحبد الؼزثً
لالسزثمبر الؼقبري
أعلن الدكتور غالم الدين عثمان آدم؛ اآلمُت العام
للصندوق القومي لإلسكان والتعمَت؛ رئيس شعبة السودان
باالرباد العريب لالستثمار والتطوير العقاري؛ عن استالمهم
لتصديق السيد رئيس اجلمهورية على قانون اتفاقية ادلقر
بُت احلكومة واالرباد العريب لالستثمار والتطوير العقاري .
وقال  -يف تنوير لو اليوم دبقر الصندوق لشعبة السودان
باالرباد  :-إن االرباد دبوجب ىذا التصديق يكون قد
.مبيناً أن موافقة السيد رئيس
أكمل كل اإلجراءات ادلطلوبة دلمارسة أنشطتو انطالقا من دولة ادلقر بالسودان
اجلمهورية على االتفاقية جاءت استنادا على شهادة اجمللس الوطٍت بإجازة القانون لسنة 2017م يف جلستو رقم
( )42من دورة االنعقاد الرابعة بتاريخ يناير 2017م .وأشاد دكتور غالم الدين بكل اجلهات اليت سامهت يف مناقشة
وإجازة القانون مرورا بالوزارات ادلختصة ورللس الوزراء واجمللس الوطٍت ورئاسة اجلمهورية ،معربا عن أملو يف أن يكون
االرباد إضافة للمؤسسات العربية الداعمة للعمل العريب ادلشًتك ،ويساىم يف دفع عمل الصندوق بتوفَت اإلسكان
بالبالد وهنضتها عمرانيا .ويذكر أن وزارة اخلارجية كانت قد وقعت على اتفاقية ادلقر ادلذكورة مع االرباد باخلرطوم يف
 27يوليو 2015م.
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وفذ اللجىخ الشراػٍخ ثبلمجلس الىطىً ٌقف ػلى رجزثخ االسزثمبراد
الؼزثٍخ ثبلىالٌخ الشمبلٍخ
قام وفد من اللجنة الزراعية باجمللس الوطٍت ومعتمد زللية الدبة العميد امحد ابوزيد بزيارة ميدانية دلشروع أمطار الزراعي
االستثماري ،وىدفت الزيارة للوقوف على ذبربة االستثمارات العربية الناجحة وسَت العمل اجلاري ىف مصنع تصنيع
خراطيش ادلياه وحظائر تسمُت العجول .وأشاد وفد اللجنة الزراعية باجمللس الوطٍت حبجم االستثمارات العربية دبحلية
الدبة ،وأكد دعم اجمللس ووقوفو مع جهود الوالية الشمالية من أجل تسهيل إجراءات االستثمار ،كما امتدح الوفد
العالقات ادلتميزة الىت تربط السودان ودولة اإلمارات العربية ،وقال إن السودان ٍ
ماض ىف ربسُت وتوطيد العالقات بُت
كافة الدول العربية الصديقة الشقيقة ،دبا خيدم وحيقق ادلصاحل ادلشًتكة ىف اجملاالت كافة .
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شزكخ ثزٌطبوٍخ رسزثمز فً مشزوع الجسبطخ  -المسزح الشراػً ثىالٌخ
سىبر
مت توفيع اتفاق الستثمار مشروع ادلسرة  -البساطة الزراعي دبحلية شرق سنار دبساحة  48ألف فدان قابلة للزيادة ،
وذلك بُت اإلدارة العامة لالستثمار بالوالية وشركة ليو الربيطانية للخدمات الزراعية ،حبضور وزير الزراعة والثروة
احليوانية بالوالية د .هباء الدين أمحد احلاج .وألزم االتفاق الشركة بتأىيل نظم الري يف ادلشروع ومعاجلة موقع البيارة
الرئيسية يف البساطة ،وربسُت نظم الري ،وكهربتها ،وتشغيلها ،باإلضافة إىل تأىيل الًتعة الرئيسية ،والفرعية،
والقنوات ،والكباري ،ومنظمات الري ،والتحكم النسياب الري لكافة مساحة ادلشروع .والتزمت الشركة بزراعة ادلساحة
ادلخصصة ذلا وفقاً لتقانات ىيئة البحوث الزراعية وسياسة وزارة الزراعة ،مع توفيق أوضاع ادلزارعُت بتخصيص ادلساحة
ادلخصصة ذلم بالقرب من مواقع سكنهم  ،وفقاً لًتقيم مشاريع والية سنار ادلروية ،باألضافة أىل توفَت مياه الري
للمزارعُت طيلة مخس سنوات رلاناً ،ومن مث بالقيمة حسب ما ىو معمول بو يف مشاريع والية سنار ادلروية للعروة
الصيفية والشتوية
.
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وسٌز المؼبدن :االوفزاج االقزصبدي هٍأ الظزوف المالئمخ لالسزثمبر
دعا وزير ادلعادن د .أمحد زلمد صادق الكاروري العاملُت
بالدولة إىل ضرورة احًتام وإدارة الوقت وااللتزام باللوائح
والضوابط ادلؤسسية وقال لدى لقائو اليوم العاملُت بالوزارة
يف الورشة التثقيفية حول احلقوق والواجبات اليت نظمتها
اذليئة الفرعية لعمال الوزارة بالتعاون مع ادارة ادلوارد البشرية
يف اليوم التثقيفي -قال ان أحًتام الوقت يعٍت احًتام
الذات وان العمال شرحية مهمة يف آداء ادلهام وجيب االىتمام هبا وربسُت ظروفها وعلى العاملُت حسن االدارة
واالستفادة من االنفراجات االقتصادية بعد رفع احلظر الذي ىيأ الظروف ادلالئمة لألستثمار ،مضيفا بأن التوقيعات
مستمرة مع ادلستثمرين يف البالد .ونوه الكاروري يف اىل أن الورشة التثقيفية تأيت يف أطار برنامج أصالح الدولة ربت
رعاية النائب األول لرئيس اجلمهورية رئيس رللس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صاحل وىو خالصة
احلوار الوطٍت الذي شاركت فيو مجيع القوى السياسية الوطنية للتوافق حول قضايا أساسية يف أطار حلحلة مشاكل
الدولة .ويف ذات الصعيد حيا مدير ىيئة االحباث اجلولوجية الزراع الفٍت لوزارة ادلعادن د .زلمد ابوفاطمة العاملُت
بوزارة ادلعادن مشَتا إىل أن ىذا العام يعترب عام االصلاز وعام التميز بالنسبة للوزارة

 .وستقدم يف الورشة عدد من

االوراق التثقفية حول احلقوق والواجبات أبرزىا ورقة ذبويد العمل ومعاجلة اذلدر واالدارة الفعالة وورقة عن لوائح
وقوانُت اخلدمة العامة وستختتم الورشة أعماذلا غدا اخلميس .
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الىالٌخ الشمبلٍخ رذػى لالسزثمبر الؼقبري والسٍبحً
دعا ادلهندس علي عبد الرمحن وزير التخطيط العمراين بالوالية الشمالية إىل االستثمار يف رلال العقارات وخاصة ما
تعلق بالسياحة لالستفادة من موارد البالد األثرية والطبيعية .وقال يف تصريح لـ(سونا) ان الوالية تذخر بالكثَت من
ادلواقع السياحية واألثرية اليت تتطلب توفَت البنيات التحتية حىت يستفاد منها اقتصاديا ،مشَتا إىل أن غياب ىذه
البنيات ال يشجع السياح على اإلقامة دبناطق اآلثار للتعرف على حضارة أىل السودان .ونبو لضرورة تضافر اجلهود
االربادية والوالئية لالستفادة من إمكانات الواليات غَت ادلفعلة  .وحول مشاركتو يف ورشة االستثمار والتطوير العقاري
اليت نظمها مؤخرا االرباد العريب لالستثمار والتطوير العقاري مكتب السودان بالتعاون مع الصندوق القومي لإلسكان
والتعمَت ورللس الواليات قال إهنا كانت ناجحة وناقشت الكثَت من القضايا العامة ودعا إىل تنفيذ التوصيات .وعن
تعاون السودان مع االرباد دعا الوزير إىل االستفادة القصوى من توقيع رئيس اجلمهورية على قانون دولة ادلقر لالرباد
العريب للتطوير واالستثمار العقاري بالسودان ،داعيا إىل استغالل ىذه الفرصة للًتويج للفرص ادلتاحة لالستثمار يف
رلال العقارات بالبالد وحبث سبل استقطاب قدرات االرباد  .واوضح أن السودان ديتلك فرصا واسعة لالستفادة من
اخلربات والقدرات ادلالية العربيو بصفتو دولة ادلقر لالرباد .

12

هٍئخ االثحبس الجٍلىخٍخ  :السٍبسخ الجذٌذح لشزاء ورصذٌز الذهت رجذة
المسزثمزٌه وٌىفز رقىٍبد مزقذمخ
قال ادلدير العام للهيئة العامة لألحباث اجليولوجية د .زلمد
أبوفاطمة ان السياسة اجلديدة اخلاصة بعملية شراء
وتصدير الذىب سيدفع بقطاع التعدين وجيذب
استثمارات مقدرة ذلا ويعمل علي استخدام تقنيات
متقدمة يف رلال االستخالص والتصنيع ويوفر مدخالت
االنتاج ويسهل التعامل مع مؤسسات التمويل  .وأضاف
سيادتو يف تصريح (لسونا) أن القرار الذي يستهدف القطاع اخلاص يسهل التعامالت التمويلية ويتيح حرية يف التعامل
وحركة انتقال االموال وحركة النقد االجنيب والسيولة ويدفع بصادرات الذىب ويقلل من التهريب  .ومسحت السياسة
اجلديدة اخلاصة بعملية شراء وتصدير الذىب للقطاع اخلاص بتصدير  %50من الكميات اليت يقوم بشرائها مع حرية
التصرف يف عائداهتا وبيع الـ(  )%50األخرى لبنك السودان ادلركزي .وجاء ذلك عقب اجتماع اخلميس الذى ضم
زلافظ بنك السودان ادلركزي ورئيس ارباد أصحاب العمل ورئيس ارباد الغرف التجارية ورئيس ارباد الصاغة ووزارة
ادلعادن  ،و أعطت السياسة ربفيزا أكرب لشركات سللفات التعدين حيث كان يسمح ذلا يف السابق بتصدير ( )%15
من إنتاجها وبيع (  )%85ادلتبقية للبنك ادلركزي ،حيث مسح لشركات ادلخلفات بتصدير (  )%60من اإلنتاج وبيع
الـ ( %) 40ادلتبقية للبنك ادلركزي بالسعر اجلاري .واكدت الوزارة علي امهية السياسة يف السيطرة على معظم انتاج
الذىب و احلد من ظاىرة التهريب ،واستقطاب شركات جديدة للدخول يف ىذا القطاع وزيادة إنتاج الشركات القددية
و هتيئة بيئة جيدة وجاذبة

للمستثمرين.
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ضزار ٌذػى المؤسسخ اإلسالمٍخ لزأمٍه وائزمبن الصبدراد لزىفٍز
الضمبوبد لالسزثمبراد الىاردح للجالد
دعا وزير ادلالية والتخطيط االقتصادي االنابة د .عبد الرمحن ضرار ادلؤسسة اإلسالمية لتأمُت وائتمان الصادرات التابعة
للبنك اإلسالمي للتنمية لتوفَت الضمانات لالستثمارات الواردة للسودان وإئتمان الصادرات السودانية للخارج ومحاية
ادلصدرين وادلستثمرين من ادلخاطر اليت تواجههم ،داعياً ادلؤسسة اإلسالمية تأمُت واردات السودان لبعض السلع
األساسية.كما أمن الوزير على عملية التدريب وبناء القدرات لكوادر الوكالة الوطنية لتمويل الصادرات ،وقال إن
االقتصاد السوداين يتأىب لالنطالقة بعد رفع احلصار االقتصادي واالنضمام ادلرتقب دلنظمة التجارة العادلية ،مبيناً أن
كل أنظار ادلستثمرين تتجو صوب السودان .جاء ذلك لدى لقائو أسامة عبد الرمحن القيسي الرئيس التنفيذي
للمؤسسة اإلسالمية لتأمُت االستثمار وإئتمان الصادرات ،حبضور ادلمثل ادلقيم للبنك اإلسالمي للتنمية بالسودان زين
العابدين علي سيد أمحد .وأمن د .ضرار على مبادرة ادلؤسسة اإلسالمية إلنشاء صندوق تشجيع ادلؤسسات الصغَتة،
وقال إن الطلب على التمويل األصغر كبَت بدخول النساء والشباب يف النشاط االقتصدي بعد أن تغَتت فكرة
التوظيف إىل النشاط التجاري واحلر ،وأطلع بعثة ادلؤسسة االسالمية على مبادرة رئيس اجلمهورية لألمن الغذائي
العريب ،مبيناً أن ادلبادرة أوضحت أن السودان سيوفر من األعالف واأللبان واللحوم واحلبوب الزيتية بنسبة ،%100
جبانب أنو سيوفر  %98من السكر ،وقال إن العامل يستورد من الغذاء ما يكلف

 40مليار دوالر ،وأن الفرصة

مواتية للسودان لالستفادة من ىذه ادلبالغ .ومن جانبو أشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة للعالقات ادلتميزة بُت السودان
وادلؤسسة اإلسالمية يف كافة القطاعات االقتصادية ،وقال إن ادلؤسسة قامت بتأمُت مشروع ضخم حلكومة السودان
دببلغ  200مليون يورو من بنك ال  PTAلشراء زلاصيل السمسم من السودان عرب البنك الزراعي .وكشف رئيس
البعثة عن مبادرة إنشاء صندوق لتشجيع ادلؤسسات الصغَتة لتمويل األصغر لصغار ادلزارعُت خلمس دول من ضمنها
السودان ،تدفع ادلؤسسة اإلسالمية نسبة  % 90وتدفع شركة شيكان أو الوكالة الوطنية نسبة  ،% 10مشَتاً إىل أن
ادلشروع متكامل يتم فيو تقدًن ادلساعدة يف بناء القدرات للمنتج الصغَت وتأىيلو ويهدف حملاربة الفقر حىت يكون أثر
الصندوق ملموسا على االقتصاد ،وقال إن مشروع التمويل األصغر حقق صلاحا يف الفًتة السابقة يف أبوحليمة يف
حبري واجلزيرة ،مبيناً أنو مت استعراض اخلطة اخلمسية للوكالة الوطنية لتمويل الصادرات ،جبانب الدراسة اليت أعدهتا
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الوكالة الوطنية اليت يتم عرضها على وزير ادلالية ،وقال إنو مت االتفاق مع الوكالة الوطنية على تطوير صناعة الواردات
وتنويع الصادرات.
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الشمبلٍخ رذػى لالسزفبدح القصىي مه االرحبد الؼزثً للزطىٌز
واالسزثمبر الؼقبري
طالب ادلهندس علي عبد الرمحن وزير التخطيط العمراين بالوالية الشمالية اىل االستفادة القصوى من توقيع رئيس
اجلمهورية على قانون دولة ادلقر لالرباد العريب للتطوير واالستثمار العقاري بالسودان ،داعيا اىل استغالل ىذه الفرصة
للًتويج للفرص ادلتاحة لالستثمار يف رلال العقارات بالبالد ،وحبث سبل استقطاب قدرات االرباد

 .وأوضح  -يف

تصرحيات لو دبناسبة تنظيم ورشة التطوير واالستثمار العقاري اليت عقدت أمس دبجلس الواليات واليت نظمها مكتب
السودان باالرباد العريب للتطوير واالستثمار العقاري ،بالتعاون مع الصندوق القومي لإلسكان والتعمَت ورللس
الواليات أن السودان لديو فرص واسعة لالستفادة من اخلرباتوالقدرات ادلالية العربية بصفتو دولة ادلقر لالرباد .وأشاد
دببادرة االرباد بالتعاون مع الصندوق القومي لإلسكان ورللس الواليات لتنظيم الورشة ،داعيا اىل ضرورة تفعيل اجمللس
القومي للتخطيط العمراين لالضطالع بدوره ادلنشود والتفكَت يف إنشاء صناديق ومجعيات للتمويل العقاري؛ ونبو إىل
احلاجة اىل إجازة كود للبناء بالسودان أسوة بالدول اليت من حولنا ألمهيتو ادلهنية واالقتصادية  .ونادى اىل االىتمام
بادلوارد السياحية بالبالد ،مشَتا اىل أن ىناك مواقع عديدة بالسودان عموما؛ وبصفة خاصة بالوالية الشمالية تذخر
بالعديد من ادلواقع األثرية ادلهمة اليت يزورىا مهتمون للتعرف على احلضارة السودانية .دون اي مقابل مادي او رسوم
مشَتا ايل امهية العناية هبذه ادلوارد والفرص ادلتاحة لالستثمار يف ىذا اجلانب وجانب العقارات لفائدة اقتصاد أىل
السودان.
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الصٍه:ومى قطبػً االسزثمبر والزصىٍغ ووزبئح مخٍجخ للزجشئخ

حقق قطاعا التصنيع واالستثمار يف الصُت منوا أعلى من التوقعات خالل الشهرين األولُت من العام وإن خيب منو
قطاع التجزئة التوقعات.وارتفع إنتاج ادلصانع  %6خالل شهري يناير وفرباير ،مقارنة بالفًتة ادلماثلة من العام ادلاضي.
كما ارتفع معدل منو االستثمارات يف األصول الثابتة بـ %9خالل نفس الفًتة .من ناحية أخرى ،ارتفعت مبيعات
التجزئة  %9.5خالل الفًتة ،وىو ما جاء دون توقعات احملللُت اليت كانت عند مستوى

 %10.5نتيجة تراجع

مبيعات السيارات بعد أن قلصت احلكومة التخفيضات الضريبية على مبيعات السيارات الصغَتة .
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الؼجالن :خىلخ الملك سلمبن رؼشس االسزثمبراد مغ آسٍب

أعرب زلمد بن عبد العزيز العجالن نائب رئيس رللس األعمال السعودي الصيٍت ،نائب رئيس رللس إدارة رلموعة
(عجالن وإخوانو) عن تفاؤلو باالنعكاسات اإلجيابية ،للجولة اآلسيوية ،خلادم احلرمُت الشريفُت ادللك سلمان بن
عبدالعزيز ،فيما يتصل باجلانب االقتصادي ،وتعزيز الشراكات مع الدول األسرع منوا يف العامل ،وتسهيل االستثمارات
ادلتبادلة ضمن رؤية السعودية .2030ووصف العجالن يف بيان صحايف ،الصُت بأهنا تعترب ماكينة صناعية ضخمة،
وعمالقا اقتصاديا على مستوى العامل تبعاً لتعدد صناعاهتا ومشوليتها جلميع تفاصيل وأنواع الصناعات من الدقيقة جداً
والتقنية مروراً بادلتوسطة ووصوالً للصناعات الثقيلة فضالً عن توفَت ادلواد اخلام واأليدي العاملة ،وتعد أحد احملركات
الرئيسية القتصاد العامل إذ يتجاوز الناتج احمللي اإلمجايل  11.39تريليون دوالر لتحل يف ادلرتبة الثانية بعد الواليات
ادلتحدة األمَتكية بعد أن كان عام  2000اليتجاوز 1.2تريليون دوالر يف العام .وأضاف أن هنضة الصُت االقتصادية
سبثل ادلعجزة بكل أبعادىا إذ سبكنت خالل الـ  30سنة ادلاضية أن تقفز باقتصادىا كماً ونوعاً مرات عدة دبعدل منو
سنوي متوسط  ،%15.8مشَتا إىل تطور قطاع الصناعة التحويلية الصيٍت ،الذي يعد األكرب يف العامل ،كما أن
وتأثَتا يف منظمة
الصُت ربل يف ادلرتبة األوىل عادلياً من حيث قيمة صادراهتا شلا جعل للصُت ثقالً يف التجارة الدولية ً
التجارة العادلية كما أن للصُت اتفاقات ذبارة حرة ثنائية مع عدد من الدول والتكتالت من بينها رلموعة
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اآلسيان.وأوضح العجالن أن الصُت شريك ذباري للمملكة من الوزن الثقيل كما ونوعا إذ يبلغ التبادل التجاري بُت
السعودية والصُت  50مليار دوالر مشَتاً أن النفط اخلام يربز من بُت السلع اليت تصدرىا السعودية للصُت إذ تعترب
الصُت ثاين أكرب مشًت للنفط يف العامل بعد الواليات ادلتحدة .وفيما يتصل بالنفط السعودي فقد حلّت ادلملكة يف
شهر يناير من ىذا العام يف ادلركز األول دلصدري النفط للصُت إذ بلغ ادلعدل اليومي  1.18مليون برميل بارتفاع قدره
 40بادلائة عن مستويات ديسمرب  2016وعلى مستوى سنوي فقد حلت ادلملكة يف ادلرتبة الثانية بعد روسيا ضمن
قائمة مصدري النفط الرئيسيُت للصُت .
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ولً ولً الؼهذ ٌجحش فزص االسزثمبر مغ سٍزً غزوة

التقى األمَت

زلمد_بن_سلمان

الرئيس التنفيذي لـ

ويل ويل العهد النائب الثاين لرئيس رللس الوزراء

سييت_غروب

مايكل كوربات .وجرى خالل اللقاء حبث

وزير_الدفاع

السعودي يف مكتبو بـ

الرياض

رلاالت_التعاون والفرص االستثمارية ادلتاحة يف ادلملكة

وحول العامل وفق رؤية_ادلملكة 2030.كما حضر اللقاء وزير الدولة عضو رللس الوزراء زلمد آل الشيخ ووزير ادلالية زلمد
اجلدعان وكبار ادلسؤولُت يف سييت غروب.
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