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مبارك الفاضل :أولويات االستثمار في المرحلة الحالية المشاريع االستثمارية التي
بها بنيات اساسية
اكد مبارك الفاضل املهدي نائب رئيس جملس الوزاء القومي وزير
االستثمار أن اولويات االستثمار يف املرحلة احلالية هي املشاريع
االستثمارية القائمة واليت هبا بنيات اساسية لتسريع عمليات
االنتاج.واشار يف تصريح صحفي عقب خطاب رئيس اجلمهورية
اليوم امام دورة الربملان السادسة إىل حرص الدولة على التركيز على
املشروعات املروية اليت تترواح مساحتها ما بني ( )4-3ماليني فدان.واكد أن اجلهود مبذولة للتوسع يف البنيات
االساسية اليت ختدم العملية االستثمارية،وابان أن فتح التعاون يف اجملال املصريف مع املصارف اخلارجية يتيح فرصا
واسعة للتعامل التجاري واالستثماري.واوضح أن الوزارة كثفت جهودها لعمل اخلارطة االستثمارية القومية ،مشريا
لالجراءات اليت اختذت يف بعض الواليات خبصوص نزع بعض االراضي الزراعية والصناعية غري املستغلة.
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نائب رئيس مجلس الوزراء القومى و وزير االستثمار يثمن دور السعودية فى دعم
وتطوير االستثمار بالبالد
التقى نائب رئيس جملس الوزراء القومى و وزير االستثمار السيد مبارك
الفاضل املهدى لقائه اليوم مبكتبه صاحب السمو امللكى االمري عمرو
بن حممد بن فيصل والذى قدم شرحا مفصال عن االنشطة اإلستثمارية
الىت تقوم هبا شركة البحر االمحر االستشارية كما اطلع نائب رئيس
جملس الوزراء وزير االستثمار على كراسة ومستندات العطاء ملشروع
اخلارطة االستثمارية وما مت اجنازه وفق التعديالت املطلوبة من جهته مثن
نائب رئيس جملس الوزراء و وزير االستثمار الدور الكبري الذى تعلبه اململكة العربية السعودية الشقيقة
والشركات السعودية ىف دعم وتطوير اإلستثمار بالسودان

–
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ضمن االستثمارات السعودية الجديدة وزير الدولة باالستثمار يتفقد مسلخ شاهين
االفريقي االلى بغرب الثورة
قام وزير الدولة بوزارة اإلستثمار االستاذ اسامة فيصل وحبضور سفري
اململكة العربية السعودية باخلرطوم السيد جعفر على بن حسني
بزيارة ملشروع مسلخ شاهني االفريقى االىل مبنطقة غرب امدرمان
احد املشاريع االستثمارية السعودية والذى جترى عمليات انشائه
على مساحة  52فدان بتقانات تركية املانية ومواصفات عاملية
والذى يستهدف صادرات اللحوم حيث قدم هاشم بن امساعيل
رئيس جملس ادارة املسلخ شرحا تفصيال عن املشروع و الذى حيتوى على مسلخ باحد االجهزة واملعدات ىف
عمليات الذبيح و التجهيز و التخلص من خملفات الذبيح اىل جانب حظائر لتربية و تسمني املاشية و مصنع لالعالف
املركزة و تصنيع اللحوم للسوق احمللى والصادر طبقا ملواصفا اهليئة السعودية للمواصفات مشريا اىل ان العمل ىف
ادخال اخل دمات يسري و فق ما هو خمط له توطئة الفتتاحه خالل الشهور القادمة مطالبا الوزارة باملساعدة ىف حل
العقبات املتعلقة بتوفري الطاقة اىل ذلك اكد وزير الدولة باالستثمار تشجيع الوزارة لالستثمار ىف جمال إنتاج و تصدير
اللحوم عرب انشاء املساخل ذات املواصفات العاملية مشريا اىل ان السودان يعد من اكرب الدول املنتجة للثروة احليوانية
ذات اجلودة العالية و املرغوبة ىف االسواق العاملية مع حرص الدولة على زيادة الصادرات احليوانية املصنعة كقيمة
مضافة مثمنا جهود املستثمريني السعوديني ىف ادخال التقانات احلديثة ىف املشاريع اإلستثمارية معتربا املسلخ اضافة
جديدة لالستثمارات السعودية بالسودان متعهدا بتقدمي كافة االمتيازات والتسهيالت لتشجيع االستثمار ىف هذا
اجملال و تذليل كافة العقبات الىت تواجه عمليات انشاء املسلخ.
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وزير المالية بالجزيرة يبحث مع المستثمرين السعوديين فرص االستثمار المتاحة
التقى األستاذ خالد حسني حممد وزير املالية واالقتصاد والقوى العاملة بوالية
اجلزيرة صباح اليوم بفندق السالم روتانا باخلرطوم بوفد من رجال األعمال
السعوديني وذلك حبضور األستاذ فهد أمحد املنصور نائب سفري اململكة العربية
السعودي بالسودان واألستاذ هالل احلريب مدير مكتب رجال األعمال بالسفارة
السعودية بالسودان.وناقش االجتماع الفرص االستثمارية املتاحة بوالية اجلزيرة
يف اجملاالت الزراعية والصناعات التحويلية وتطوير قطاع الثروة احليوانية وإنشاء
املساخل احلديثة وتسهيل وتبسي اإلجراءات من خالل برنامج النافذة الواحدة.وأمّن اللقاء على عقد إجتماع مشترك
بني رجال األعمال السعوديني وإدارة االستثمار بوالية اجلزيرة خالل الفترة القادمة إلستعراض الفرص االستثمارية
املُتاحة خاصة املشروعات الزراعية وتنويرهم حول دليل االستثمار باجلزيرة.من جانبه مثَّن الوزير جهود اململكة
العربية السعودية يف دعم السودان يف كافة اجملاالت مؤكداً جناح التجارب االستثمارية السعودية يف السودان مبينا إن
والية اجلزيرة تعوِّل كثرياً على اإلستثمارات العربية إلحدا حتول اقتصادي يف الوالية يف اجملاالت الزراعية بشقيها
الزراعي واحليواين ،مؤكدا على عزم اجلزيرة خللق فرص استثمارية حقيقية خالل الفترة القادمة ..على صعيد آخر
كشف الوزير يف تصريح (لسونا) عن اإلجتماع الذي إلتام باخلرطوم برئاسة الدكتور عبد الرمحن ضرار وزير الدولة
بوزارة املالية االحتادية والتخطي اإلقتصادي وضم وزير املالية باجلزيرة وبنك السودان وبنك املزارع حيث ناقش
االجتماع الترتيبات اجلارية لتكملة املرحلة الثانية من سفلتت الطرق الداخلية بوالية اجلزيرة بكلفة 081
مليون.واوضح الوزير أن اإلجتماع وجَّه بتسهيل إجراءات خطاب الضمان لتمويل املرحلة الثانية وأشار إىل أن
الكلفة الكلية لسفلتت الطرق الداخلية بوالية اجلزيرة  361مليون جنيه مت إنفاذ املرحلة األوىل وجيري العمل يف
استكمال املرحلة الثانية وزاد أن الوالية أكملت كافة اإلجراءات إلفتتاح  536مشروعاً تنمويًا وخدميًا بكلفة 5.0
مليار جنيه يف جماالت الطرق والكهرباء واملياه ومشروعات صحية والتربية والتعليم والشباب والرياضة خالل شهر
أكتوبر اجلاري مؤكداً استمرار املشروعات اخلدمية خالل الفترة القادمة.
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د.كمال تاج السر يؤكد توطيد التعاون بين السودان والسعودية في مجال الثروة
الحيوانية
أكد الدكتور كمال تاج السر الشيخ وكيل وزارة الثروة
احليوانية توطيد العالقات الثنائية املشتركة بني السودان واململكة
العربية السعودية يف جمال التعاون االستثماري يف جمال الثروة
احليوانية .وحبث لدى لقائه اليوم بالوزارة وفد هيئة الغذاء
والدواء السعودية  ،حبث كيفية وضع الترتيبات الالزمة لربنامج
الزيارة الشاملة للتعرف علي مناطق الثروة احليوانية باملركز
والواليات دعما لالستفادة من اطر التعاون يف جمال تاهيل
وحتسني املساخل وتوسيع دائرة االستثمار يف جمال اللحوم املذبوحة وفقا ملبادرة السيد الرئيس لألمن الغذائي العريب
ومبادرة امللك عبداهلل لالستثمار السعودي .واوضح أن الزيارة جاءت يف اطار التنسيق املتكامل بني وزاريت الزراعة
السعودية والثروة احليوانية بالسودان باملزيد من التعاون والتطلع عرب الزيارات املتبادلة يف جمال تاهيل وحتسني املساخل،
مبينا ان السودان لديه الفرص املتاحة واالمكانيات املتعددة والدور الكبري يف دعم مشروعات االمن الغذائي ويعمل
وفق االشتراطات الصحية ملنظمة الصحة العاملية يف جمال صحة وسالمة القطيع  ،ولديه تفامهات واتفاقيات مع خمتلف
الدول العربية واالجنبية وميتلك املنظومة الكربى للحوم احلالل يف العامل .من جهته أشاد الوفد باجلهود املقدرة
وحفاوة االستقبال باالطالع للهدف املنشود علي،نظام العمل العام لقطاع الثروة احليوانية بتحسني املساخل وسالمة
الغذاء بالسودان .اجلدير بالذكر ان زيارة الوفد اليت بدأت اليوم ستختتم يف التاسع من إكتوبر اجلاري.
وتفيد ( سونا ) أن الوفد سيزور معمل االحبا البيطرية بسوبا  ،ومساخل كل من الكدرو  ،مجكو ومسلخ الساحل
ببورتسودان اىل جانب زيارة احملجر البيطري بسواكن ومزرعة شركة االجتاهات املتعددة وسوق املويلح.
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