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وسارج االستثًار تثذي انزغثح نالستفادج يٍ انتكُهىجٍا انفزَسٍح نخهق
يشٌذ يٍ انتكايُم وانتعاوٌ تٍٍ انثهذٌٍ
أكد أُسامة فيصل وزير الدولة بوزارة االستثمار الرغبة يف
التكامل
االستفادة من التكنلوجيا الفرنسية خللق مزيد من ُ
والتعاون بُت البلدين ،وإنشاء مزيد من البنيات التحتية

بتكنلوجيا فرنسية؛ السيما بعد رفع العقويات األمريكية شلا
جيعل السودان من الدول اجلاذبة لالستثمارات ادلختلفة
ُ
خالل الفًتة القادمة .جاء ذلك لدى لقائو دبكتبو بوفد
رللس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيد لويس رئيس رلموعة الصداقة الربدلانية مع دول القرن األفريقي وعضو جلنة الثقافة
والتعليم واالتصاالت والسيد لوغجو عضو جلنة العالقات اخلارجية والدفاع والقوات ادلسلحة رئيس جلنة الصداقة
ُ
الربدلانية مع دولة جنوب السودان والسيد دولينجي عضو اللجنة االقتصادية وادلالية ورئيس جلنة الصداقة الربدلانية مع
السودان والسيدة دينا مسؤولة ملف التدريب دبجلس الشيوخ الفرنسي والسيد بغونو سفَت فرنسا باخلرطوم .وحبضور
الدكتور زلمد أبوزيد مصطفى وزير السياحة واآلثار والسفَت يوسف ال ُكردفاين مدير إدارة الشؤون األوروبية بوزارة
اخلارجية ود .حبيب سلتوم رئيس جلنة العالقات اخلارجية دبجلس الواليات وقدم وزير الدولة بوزارة االستثمار شرحاً
 .وأوضح وزير السياحة واآلثار أن

وافياً لإلمكانات اذلائلة اليت يتمتع هبا السودان يف رلاالت االستثمار ادلختلفة
ُ
السياحة واالستثمار وجهان لعُملة واحدة ،مشَتاً للدور الكبَت الذي تلعبوُ السياحة يف تالقي الشعوب  ،وقدم شرحاً
للوفد الفرنسي عن اإلمكانات السياحية اليت يتمتع هبا السودان يف شىت اجملاالت من أقاليم متنوعة وحياة برية
وزلميات طبيعية واكتشافات لتجمعات جديدة من اآلثار السودانية ،داعياً احلكومة الفرنسية ُشلثلة يف وفد رللس

الشيوخ الفرنسي لالستفادة من ادلكونات اجلاذبة للسياحة يف السودان بغرض االستثمار السياحي  .وأشاد رئيس الوفد
وتقديرىم
الفرنسي باجملهودات اليت تبذذلا احلكومة السودانية يف رلاالت اإلستثمار والسياحةُ ،مبدياً إعجاهبُم الكبَت
ُ

حلضارة وتاريخ السودان الطويل.
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وكٍم وسارج االسثًار:اإلياراخ ثاًَ أكثز يسثتًز فً انسىداٌ
أوضح الدكتور صلم الدين حسن إبراىيم وكيل وزارة االستثمار إن اإلمارات تعترب ثاين أكرب مصدر لالستثمارات
األجنبية ادلباشرة يف السودان ،بعد السعودية ،مشَتاً إىل أن قطاع الزراعة يستحوذ على نسبة كبَتة من االستثمارات
اإلماراتية.وأشار يف ملتقى االستثمار السنوي بديب ربت شعار (االستثمار العادلي الطريق إىل التنافسية والتنمية )إىل أن
التدفقات االستثمارية يف السودان خالل العام ادلاضي بلغت  3.5مليارات دوالر ،الفتا إىل أن السودان يستهدف
الوصول إىل  15مليار دوالر بنهاية العام اجلاري ،الذي سيشهد إطالق قانون االستثمار األجنيب .وأشار إىل أن ىذا
النمو الكبَت يعود باألساس إىل رفع بعض العقوبات االقتصادية اليت كانت مفروضة على السودان ،إضافة إىل إصالح
ادلنظومة التشريعية وإطالق قانون االستثمار .وأضاف أن ادللتقى يعترب منصة عادلية ذات أمهية بالغة ،كما يعترب واحداً
من أكرب الفعاليات االقتصادية االستثمارية ادلتخصصة إقليميا وعادليا ،كما يتيح فرص اللقاءات ادلباشرة مع رجال ادلال
واألعمال والشركات واخلرباء .وأشار إىل أن السودان يشارك يف ادللتقى وادلعرض ادلصاحب هبدف الًتويج والتعريف
بفرص ومناخ ورلاالت االستثمار يف البالد ،يف ظل التطورات السياسية واالقتصادية اليت تعزز من التدفقات
االستثمارية.ونوه إىل أن الوزارة أعدت برنارلاً تروجيياً متكامالً ،ديكن من خاللو التعريف بفرص ومناخ ورلاالت
االستثمار يف السودان ،وجهود الدولة يف هتيئة البيئة اجلاذبة ومعلومات تفصيلية عن القوانُت والضمانات واإلجراءات
ادلتبعة ،إىل جانب عكس األنشطة االستثمارية القائمة وذبارب صلاح االستثمار يف قطاعاتو الزراعية والصناعية
واخلدمية ،فضال عن الًتويج للمشروعات االستثمارية اجلاىزة من حيث الدراسات الفنية خاصة يف القطاع
الزراعي.وأكد وكيل وزارة االستثمار على التعاون والتنسيق الكامل بُت الوزارة وسفارة السودان باإلمارات ،الفتاً إىل أنو
من ادلتوقع أن يشارك يف فعاليات الدورة السابعة دللتقى االستثمار السنوي بديب ،أكثر من

 15ألف مشارك ،من

رؤساء دول وحكومات ورجال أعمال ومستثمرين من  140دولة.
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وكٍم وسارج االستثًار ٌهتقً تًستثًزٌٍ ورجال أعًال تذونح اإلياراخ
أجرى وكيل وزارة االستثمار الدكتور صلم الدين حسن إبراىيم على ىامش أعمال ملتقى االستثمار السنوي السابع
بديب عدداً من اللقاءات جبناح السودان بادلعرض ادلصاحب للملتقى مشلت مستثمرين ورجال أعمال من دولة
اإلمارات و مندويب شركات عادلية  ،وتناولت اللقاءات مناخ وفرص االستثمار يف السودان

 .وتناول وكيل وزارة

االستثمار إمكانات السودان وادلقومات االستثمارية الضخمة خاصة يف القطاع الزراعي ،مبينا اىتمام الوزارة بتهيئة
بيئة االستثمار من خالل إجراءات وقوانُت وصفها بادلرنة ،مستعرضا التجارب االستثمارية االسًتاتيجية اليت وجدت
فرصتها يف النمو ،مشَتا إىل اإلصالحات االقتصادية وقرار رفع العقوبات األمريكية االقتصادية عن السودان واليت
شكلت اآلن قاعدة قوية للتدفقات االستثمارية ،داعيا ادلستثمرين و رجال األعمال لزيارة السودان للوقوف على تطور
البيئة االستثمارية  .فيما أبدى عدد من ادلستثمرين رغبتهم يف االستثمار بالسودان يف قطاعاتو ادلتعددة ،مؤكدين أمهية
ادللتقى يف االطالع على فرص االستثمار يف العامل العريب

.
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اإلياراخ تؤكذ دور انسىداٌ فى تطىٌز انُشاط االستثًاري فً انًُطقح
انعزتٍح
استقبل وكيل وزارة االقتصاد بدولة االمارات السيد عبد اهلل بن ضبد ال صاحل دبكتبو وكيل وزارة االستثمار الدكتور صلم
الدين حسن ابراىيم وذلك على ىامش ملتقي االستثمار السنوي بديب .و تناول اللقاء العالقات الثنائية بُت البلدين و
التعاون االقتصادي و سبل تطويرىا دبا خيدم ادلصاحل ادلتبادلة وشبن وكيل وزارة االقتصاد االمارايت مشاركة السودان يف
فعاليات ادللتقى الذي يعمل على تطوير النشاط االستثماري يف ادلنطقة العربية مشَتا ايل أمهية السودان االقتصادية دبا
يزخر بو من موارد معربا عن تقدير وزارة االقتصاد جلهود وزارة االستثمار يف استقطاب االستثمارات االماراتية

 .من

جهتو أكد وكيل وزارة االستثمار رئيس وفد السودان ادلشارك يف أعمال ادللتقي السنوي اكد دور دولة اإلمارات يف
منظومة االستثمار واالقتصاد العادلي  .وقال إن مشاركة السودان يف ادللتقي يؤكد احلرص على تقوية التعاون
االقتصادي وتبادل اخلربات و التجارب يف رلال االستثمار معربا عن تطلع وزارة االستثمار للمزيد من التدفقات
االستثمارية االماراتية وحرص الوزارة على تقدًن كافة التسهيالت والضمانات وقدم وكيل االستثمار تنويرا عن
التطورات السياسية واالقتصادية بالبالد ودورىا االجيايب يف تعزيز حركة االستثمار يف السودان

.

5

األيٍز سعىد تٍ خانذ انفٍصم ٌشور جُاح انسىداٌ فً يعزض يهتقى
االستثًار انسُىي انساتع تذتً
زار األمَت سعود بن خالد الفيصل زلافظ اذليئة العامة لالستثمار بادلملكة العربية السعودية جناح السودان يف ادلعرض
ادلصاحب لفعاليات ملتقى االستثمار السنوي السابع بديب حيث استقبلو وكيل وزارة االستثمار رئيس وفد السودان
ادلشارك الدكتور صلم الدين حسن إبراىيم حبضور سفَت السودان بدولة األمارات زلمد االمُت الكارب

.وعرب األمَت

السعودي عن سعادتو بزيارة جناح السودان ،مؤكدا ما يتمتع بو السودان من إمكانات وقدرات استثمارية ،مشَتا
لعمق العالقات األخوية بُت البلدين .من جهتو قال وكيل وزارة االستثمار إن العالقات السودانية السعودية تشهد
تطورا كبَتا انعكس على تبادل ادلصاحل االقتصادية بُت الشعبُت ،مشَتا لتنامي االستثمارات السعودية بالسودان يف
كافة اجملاالت وخاصة يف القطاع الزاعي .فيما أكد سفَت السودان بدولة األمارات أزلية العالقات بُت البلدين ،مشَتا
إىل تطلع الشعبُت إىل ادلزيد من التعاون االقتصادي .واستمع األمَت سعود بن خالد الفيصل لتنوير حول مشاركة
السودان يف ادلعرض ادلصاحب للملتقى والذي تضمن مناخ وفرص االستثمار بالبالد .
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وسٌز انًانٍح ٌؤكذ تقذٌى كافح انتسهٍالخ نزجال األعًال وانشزكاخ
األنًاٍَح نالستثًار فى انسىداٌ

دعا وزير ادلالية والتخطيط االقتصادي بدر الدين زلمود عباس أدلانيا إىل أن تتوىل مساعدة السودان يف احلصول على
موارد مالية من االرباد األوريب باإلضافة الستفادة السودان من ادلوارد ادلالية ادلتاحة من خالل اتفاقية لومي  ،جاء
ذلك لدى لقائو بوزارة ادلالية بالسفَت األدلاين باخلرطوم أولريش كلوكًت

.وأشار وزير ادلالية إىل استئناف وتطوير

العالقات االقتصادية بُت السودان وأدلانيا ،مؤكداً تقدًن كافة التسهيالت لرجال األعمال األدلان والشركات األدلانية
لدخول السودان بعد رفع احلظر االقتصادي ،مرحباً بعودة شركة سيمنز األدلانية واستئناف عملها يف السودان يف رلال
الطاقة وتعهد الوزير بتسهيل مهمة الشركة وتقدًن ادلساعدة ذلا

.وكشف الوزير عن تأسيس بنك سوداين يف أدلانيا

لتسهيل العمل التجاري واالقتصادي بُت البلدين ،معرباً عن أملو يف زيادة التعاون االقتصادي بُت البنوك السودانية
واألدلانية ،مؤكداً تسهيل مهمة وفد رجال األعمال األدلان الذي سيزور السودان يف الفًتة القادمة  ،وطرح وزير ادلالية
فكرة قيام منطقة حرة ألدلانيا يتم فيها زبزين البضائع ألدلانيا لتوسيع انتشارىا ضلو الدول االفريقية  ،مقًتحاً على السفَت
عقد منتدى بُت رجال األعمال السودانيُت واألدلانيُت من أجل تطوير العالقة بُت اجلانبُت وحبث فرص االستثمار
ادلتاحة بالسودان .من جانبو أكد مسًت أولريش كلوكًت السفَت األدلاين باخلرطوم التزامو بتطوير العالقات الثنائية بُت
أدلانيا والسودان ونقل السفَت لوزير ادلالية اىتمام احلكومة األدلانية بالشأن السوداين ورغبة بالده يف تطوير العالقات بُت
اجلانبُت ،داعياً احلكومة السودانية إلرسال بعثة من جانبها يف يوليو القادم للتفاكر مع ادلسؤولُت يف احلكومة األدلانية
لدفع العمل االقتصادي إىل آفاق أرحب ،معلناً وصول وفد عايل ادلستوى من شركة سيمنز مطلع شهر مايو ادلقبل من
أجل حبث إمكانية وتطوير حجم العمل يف السودان يف رلال الطاقة .
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انًعادٌ تتجه نتجهٍش يزتعاخ تعذٌٍُح استثًارٌح نشزكاخ تزكٍح
تتجو وزارة ادلعادن لتجهيز عدد من ادلربعات للمعادن ادلختلفة وعلى رأسها ادلعادن الزراعية ومنحها لدولة تركيا اليت
أبدت رغبتها يف االستثمار يف ىذا القطاع بالسودان ووجو وزير ادلعادن اجلهات ادلختصة بالوزارة (ىيئة األحباث
اجليولوجية والشركة السودانية للموارد ادلعدنية) ،بتجهيز ادلربعات ادلطلوبة خالل أسبوع إىل جانب ربديد ادلطلوبات
األخرى لتنشيط أوجو التعاون بُت السودان وتركيا .وطالب الوزير خالل لقائو اليوم بالسفَت الًتكي يف اخلرطوم باللجنة
الفنية للتعدين بضرورة البت العاجل يف طلب شركة أصالن الًتكية اليت تعمل يف رلال اجلبص واليت طالبت دبنحها
مربع امتياز للجبص بوالية البحر األضبر الستغاللو لتشغيل مصنع "أصالن " للجبص الواقع دبنطقة "الباقَت

 " .من

جانبو أكد سفَت تركيا يف اخلرطوم صبال الدين إيدن جدية بالده يف تنشيط التعاون ادلشًتك بُت "انقرة واخلرطوم "
خاصة يف رلال التعدين  ،كاشفاً يف تصرحيات صحفية عن اجتماع اللجنة الوزارية ادلشًتكة بُت اجلانبُت يف القريب
العاجل دلناقشة عدد من ادللفات ذات االىتمام ادلشًتك  ،مشَتا إىل أهنم طلبوا االجتماع بوزير ادلعادن بعد صدور
توجيهات من احلكومة الًتكية باالستثمار يف رلال التعدين بالسودان دلعرفة فرص االستثمار يف رلال ادلعادن ادلختلفة .
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انًشاركىٌ تانًعزض انذونى نهشراعح:انسىداٌ يٍ أخصة انذول
األفزٌقٍح نالستثًار انشراعً وانصُاعً
أمن ادلشاركون بادلعرض الدويل الثاين للزراعة والثروة احليوانية وادلعرض الدويل الثاين للمشروبات وتكلنوجيا الصناعات
الغذائية ادلقام بأرض ادلعارض بربي والذي خيتتم أعمالو مساء السادس من إبريل احلايل أن السودان يعد من أفضل
الدول األفريقية لالستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي دبا يتمتع بو من بنية ربتية خصبة وتوفر ادلياه العذبة وتعدد
ادلناخات.وأجرت (سونا) استطالعاً مع الشركات ادلشاركة بادلعرض؛ حيث أمن ادلهندس ياسر مشهور مصطفى ادلدير
العام للشركة الدولية للحلول ادلتكاملة وإدارة ادلشروعات على أن السودان واعد خبَتات كثَتة ىف ادلستقبل القريب
مشَتا اىل االنفتاح العادلي عليو اآلن بعد احلصار االقتصادي الذي الزم السودان لعدة سنوات  ،وأمن ادلهندس ياسر
مشهور على أمهية زراعة الذرة الشامية ،األمر الذي يؤدى اىل إنتاجية السيالج وىو يعد من أفضل األغذية عادليا
للثروة احليوانية من حيث معدالت إدرار اللنب مقارنة مع زراعة الربسيم الذي يستهلك عشرة أضعاف ادلياه مقارنة مع
الذرة الشامية؛ وأضاف أن ادلعرض يهدف اىل توطُت السيالج ،األمر الذى يقلل من استهالك ادلياه إضافة اىل أن
احملصول ديكن زراعتو بفصلي الصيف والشتاء .ومن جانبو أمن الدكتور زلمد عصام اجلريسي ادلستشار الفٍت لشركة
مصر ىاي تك الدولية للبذور ،أمن على أمهية االستثمار بالسودان وذلك لوجود ادلناخ الصاحل للزراعة واإلنتاج
احليواين ،وأكد أن الشركة جاءت من أجل االستثمار بالزراعة؛ وإنتاج التقاوي اجليدة من أجل االكتفاء الذايت
للسودان ،ومن أجل الصادر واالكتفاء الذايت ألفريقيا والعامل .
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والٌح انثحز األحًز تىقع يذكزج تفاهى إطارٌح يع جًعٍح رجال األعًال
انتزكٍح اإلفزٌقٍح نالستثًار
وقعت والية البحر األضبر على مذكرة تفاىم إطارية مع صبعية رجال األعمال الًتكية اإلفريقية لالستثمار لقيام مشروع
منطقة صناعية حرة واالستثمار يف رلال السياحة بالوالية ،وذلك خالل لقاء وايل والية البحر األضبر األستاذ علي
أضبد حامد دبكتبو اليوم بوفد اجلمعية الذي يزور الوالية حالياً ،كما تناول اللقاء مقومات االستثمار ادلتمثلة يف
مشروعات البنية التحتية ادلنفذة بالوالية يف رلاالت الكهرباء وادلياه والطرق باإلضافة إىل مزايا النقل البحري الذي
تتفرد بالوالية ،كما تناول اللقاء انفتاح الوالية على االستثمار واستعدادىا للتعاون التام يف ىذا اجملال  .ىذا وقد وقع
على مذكرة التفاىم من جانب حكومة الوالية وزير االستثمار والصناعة ومن جانب الوفد رئيس اجملموعة الًتكية
لالستثمار.
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وسٌز انًانٍح واالقتصاد تىالٌح انخزطىو ٌهتقً تىفذ رجال األعًال االتزاك

أوضح األستاذ عادل زلمد عثمان وزير ادلالية واالقتصاد وشؤون ادلستهلك بوالية اخلرطوم ادليزات االستثمارية اليت
منحها قانون االستثمار بوالية اخلرطوم من حيث تسهيل قيام ادلشروعات وتوفَت احلماية لالستثمارات واإلعفاءات يف
منح األراضي والضرائب وبعض الرسوم واجلمارك  ،جاء ذلك خالل لقائو وفد رجال األعمال االتراك من صبعية
(آفروآسيا) بقاعة وزارة ادلالية؛ حبضور األستاذ آدم عوض اهلل آدم مدير عام الوزارة ود .عادل عبد العزيز رئيس القطاع
االقتصادي بالوزارة ورئيس قطاع التنمية بالوزارة ومدير ضرائب الوالية ومدير إيرادات الوزارات جبهاز التحصيل ادلوحد
.ورحب وزير ادلالية واالقتصاد وشؤون ادلستهلك بالوالية؛ بادلستثمرين األتراك ،مشَتاً اىل سعي الوالية إلدخال
استثمارات أجنبية يف رلال تطوير ادلناطق الصناعية واستجالب مصانع كبَتة لصناعة اخلبز بطاقات كبَتة يتم توزيعها
على مناطق الوالية الثالث :اخلرطوم الكربى وحبري الكربى وأمدرمان الكربى مشَتاً اىل إجراء اتصاالت مع عدد من
ادلستثمرين الروس واألدلان لتوفَت سلابز تصل طاقتها اإلنتاجية اىل (

 )330ألف قطعة خبز يومياً ،بشراكة بُت

القطاعُت العام واخلاص ،ونوه اىل أن وزارتو هتتم دبعاش الناس وتوفَت السلع الضرورية للمواطنُت وبادلواصفات
والصالحية احملددة .وقال الوزير إن الزيارة سبثل بداية لعمل استثماري وذباري وتبادل ادلنافع بُت السودان وتركيا ،وقال
إن خطة الوالية االسًتاتيجية

2017م ـ 2020م اعتمدت النهضة يف رلاالت البٌت التحتية والتعليم والصحة

واخلدمات التنموية األخرى .من جانبو؛ قدم رئيس وفد رجال األعمال االتراك شكره لوالية اخلرطوم شلثلة يف وزارة
ادلالية لتعريف الوفد باألنشطة واالستثمارات اليت تود الوالية جذب االستثمارات اليها مشَتاً اىل أن الوفد يهدف اىل
إنشاء منطقة صناعية منوذجية زبتص بكل الصناعات الزراعية وتصنيع اللحوم جبانب إقامة سلابز كبَتة وإنتاج الكهرباء
داخل ادلنطقة الصناعية والعمل على إنتاج الطاقة من اخلزانات والسدود .
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يحهم اقتصادي ٌذعى نشٌادج االستثًاراخ فً قطاع انتعذٌٍ
دعا احمللل االقتصادي ادلعروف استاذ االقتصاد باجلامعات السودانية دكتور زلمد الناير اىل زيادة حجم االستثمارات
يف قطاع التعدين باعتباره من ادلوارد االقتصادية ادلهمة ىف االقتصاديات احلديثة وادلتطورة السهامو بفعالية ىف حصائل
الصادر والداعم األول دليزان ادلدفوعات  .وأشار الناير ىف تصريح (لسونا) اىل ادلسامهات ادلقدرة الىت قدمها ىذا القطاع
المتصاص افرازات الصدمة االقتصادية السالبة الىت تعرض ذلا االقتصاد القومي يف البالد بعد انفصال اجلنوب وذىاب
عائدات النفط لدولة جنوب السودان فضال عن مسامهاتو ىف العديد من اجملاالت االقتصادية واالجتماعية االخرى
موضحا ان عدد الشركات الىت تعمل ىف ىذا اجملال حىت اآلن يبلغ  361شركة كما يبلغ حجم احتياطى البالد ادلؤكد
من الذىب اكثر من  1500طن جبانب ادلعادن االخرى والىت ال تقل عن  30نوعا الفتا اىل االقبال الكبَت للشركات
العربية واالوروبية واالمريكية على االستثمار ىف قطاع التعدين ىف البالد خاصة بعد رفع العقوبات االقتصادية االمريكية
عن السودان ،مثمنا السياسات االخَتة الىت تبناىا بنك السودان ووزارة ادلعادن والىت مسحت للقطاع اخلاص السوداىن
بشراء وتصدير الذىب معتربا ىذه اخلطوة نواة سبهد النشاء بورصة للذىب وادلعادن ،قائال ان حجم االنتاج من
الذىب ادلستهدف للعام احلايل 2017م 100طن (حكومى -واىلى ) تعادل قيمتو ما يزيد عن  4مليار دوالر
مقارنة حبجم االنتاج ىف العام 2016م والذي بلغ  93.4طن شلا ديكن الدولة من زيادة حصيلة الصادرات من جهة
والوفاء بقيمة بعض الواردات من جهة اخرى ،مشَتا اىل ان السودان حيتل ادلرتبة الثانية افريقيا بعد جنوب افريقيا ىف
انتاج الذىب والعاشر عادليا ،مؤكدا ان ملتقى ومعرض السودان الدويل للتعدين يف نسختو الثانية والذي اختتم أعمالو
قبل أيام سيضيف ذلذا القطاع رؤى وافكارا جديدة وتكنولوجيا متقدمة من شأهنا ان ربدث طفرة نوعية يف ىذا
القطاع.
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وسٌز انثزوج انحٍىاٍَح تجُىب دارفىر ٌؤكذ االهتًاو تقضاٌا االستثًار
تانىالٌح
أكد وزير الثروة احليوانية بوالية جنوب دارفور األستاذ مسار علي مسار اىتمام حكومة الوالية بقضايا االستثمار
بالوالية الىت تذخر دبقوماتو ،خاصة يف اجملال الزراعي بشقيو النبايت واحليواين ،وقال مسار  -خالل سلاطبتو الدورة
التدريبية الىت نظمها اجلهاز القومي لتشغيل اخلرجيُت بالوالية الكثر من سبعُت خرجياً يف رلال إدارة ادلشروعات الصغَتة
وريادة األعمال  -قال إن الوالية دبوقعها اجلغرايف أصبحت قبلة لالستثمار خاصة بعد رفع العقوبات االقتصادية عن
البالد .وطالب مسار خرجيي الكليات الزراعية واالقتصادية بالتفكَت اجلاد إلعداد مشروعات صباعية الستغالل موارد
الوالية وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية ،وقال :إهنم يف سبيل النهوض بالقطاع الزراعي بشقيو النبايت واحليواين  ،قررت
حكومة الوالية التسجيل اجملاين للجمعيات الزراعية تشجيعا للتوسع يف ىذا اجملال ،وكشف مسار عن ان الوالية رغم
ما سبتلكو من مقومات يف اجملالُت الزراعي واحليواين ،إال أن حوايل (  )%50من االستهالك يأتيها من اخلارج ،داعيا
لتغيَت ىذه الصورة بتوطُت الصناعات الصغَتة بالوالية .من جانبو؛ أكد مدير التدريب باجلهاز القومي لتشغيل اخلرجيُت
األمُت اضبد زلمد حرصهم لتحقيق شعار اخلريج قاطرة التنمية من خالل ادلشروعات الكبَتة واجلماعية اليت سيديرىا
اخلرجيُت يف اجملاالت ادلختلفة والىت سيكون ذلا اإلسهام الكبَت يف زيادة الناتج القومي .
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