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 الكراس التعريفي
 

 عارش تحت 2016 لعام العرب والمستثمرين األعمال أصحاب لمؤتمر( 18) الدورة تعقد
 واستثماريا   اقتصاديا   تجّمعا   المؤتمر هذا ويمّثل ،«المنطقة في واعد ي استثمار  مقصد :السودان»

 في الهائلة االستثمارية الفرص على والتعرف السودان، في االستثمار وجذب لتشجيع عربيا  
 السودانية الحكومة سنتها التي الحديثة والقوانين التشريعات وعلى المتنوعة اإلنتاجية القطاعات

 .وحمايتها واألجنبية والعربية الوطنية االستثمارات لجذب
 

 لماذا االستثمار في السودان
 

زالت تحتاج  السودان من دول العالم القالئل التي حباها هللا بموارد طبيعية متنوعة والتي مايعّد 
جهود الستثمارها، فباإلضافة للثروات الحيوانية والزراعية هناك خامات المعادن المختلفة  إلى

باستعمال وهناك المياه واألراضي الواسعة المنبسطة التي تسهل زراعتها  والذهب وأهمها النفط
 اآلالت وغيرها وكل هذه الموارد متوفرة.

  
جل خلق واقع استثماري جيد يقوم السودان بتذليل العقبات التي تقف في وجه االستثمار أومن 

المزايا التي تتوفر في السودان في مجال االستثمار وقد دفعت  .األمثل لثرواته وطرح البدائل لها
ان فهناك مستثمرون من جميع  الدول كالسعودية، قطر ودول السود إلىبالمستثمرين للعودة بقوة 

الخليج العربي، الهند، البرازيل، روسيا وماليزيا وتركيا كما أن غيرها من الدول أبدت رغبتها في 
 .االستثمار في السودان

 
ن يكون الدولة الجاذبة لالستثمارات العربية أل هؤهلكافة المقومات التي تالسودان ويمتلك 

كذلك هو فريقيا والدول العربية، و إوأهمها موقعه االستراتيجي الرابط بين  ،نبية بميزاته الكثيرةواألج
 نسمة.مليون  500فريقيا )الكوميسا( والتي يفوق عدد سكانها الـ إجزء من منطقة جنوب ووسط 
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لتي العديد من القوانين واإلجراءات التي صارت من أهم المميزات ا حديثا   السودان وقد سنّ 
لتسهيل عمل  تّم إقرارهاإضافة لإلجراءات والقوانين التي ، تستقطب االستثمار للسودان

المستويات إلدراكه  ىعلأ  ىالبالد، والتزام السودان بحماية االستثمار علفي المستثمرين األجانب 
 العالم.الواعي بمقدرة السودان علي المساعدة في تخفيف حدة نقص الغذاء الذي يواجه 

 
 التي أقّرها السودان لجذب المستثمرين: االقتصاديه السياسات ومن
 
 قتصاد.اال تحرير  

 الماليه. األوراق سوق  تطوير  

 لغاء احتكار الدولة لبعض المجاالت  خصخصة) االقتصاد هيكلة المنشآت العامة، وا 
 اإلنتاجية الخدمية(

 االستثمار. تشجيع ولوائح قوانين تحديث  

 للمستثمرين. المشجعه االمتيازات كافة به تتوفر مرن  استثمار قانون  وضع 

 
حرة والتي ستتاح لرجال األعمال  مناطق موقع السودان االستراتيجي يؤهله للتوجه إلقامةو 

ريتريا وأخرى في أوهناك مساع الفتتاحها في الحدود مع  ،والصناعات وسيتم التعامل من خاللها
في الحدود مع تشاد  وأيضا   ،رقينأر في منطقة ثيوبيا في منطقة القالبات ومع مصإالحدود مع 

 .وفي كوستي مع جنوب السودان
 

ومن الميزات المهمة التي يتمتع بها السودان الوضع الجيد لشبكة االتصاالت التي تؤهله وتتيح 
 .كبيرة لالستثمار له فرصا  

 
والتي يفوق فريقيا إكبر خطوط السكك الحديدية في أبجانب ذلك فالسودان يمتلك واحدة من 

هذه  داخل ىمد هذه الخطوط إل ىمتر، ويمكن أن يعمل مع جيرانه علطولها خمسة آالف كيلو 



 الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب المؤتمر

5 

  
   

 
 

 

كما أن السودان جزء من منظومة خطوط  فريقيا الوسطي ومصر.ا  الدول المجاورة مثل تشاد، و 
يع واسعة لالستثمارات في مشار  وهذا الربط يتيح دون شك فرصا   الطرق السريعة العابرة للقارة.

 متعددة.
 

 المؤتمر نظرة

 

 الثقة على المبني الوثيق التعاون  إطار في يأتي 1982 عام منذ ومنتظم دوري  بشكل المؤتمر يعقد

 والتحديات المتغيرات من بالرغم وذلك له الداعية الجهات بين العربي المستقبل إلى الموحد والتطلع

 الحضور عدد تزايد يشّكل كما. الراهنةفي الظروف  والدولية العربية الساحتان تشهدها التي

 اهتمام خلق في المؤتمر نجاح على داللة ذا مؤشرا   الماضية عشرة السبعة المؤتمرات في والمشاركين

. المشترك العربي والعمل باالستثمار والمعنيين العرب المستثمرين من مهمة شريحة لدى وتجاوب
 تشكيله حيث ومن المحتملين، والشركاء المستثمرين بين فيما والتعارف للقاء مكانا   المؤتمر ويوفر

 بيئة على والتعرف والرسميين، االستثمار أمور على والقائمين المستثمرين بين فيما للحوار منبرا  
 . لها الترويج بهدف المشاركين قبل من للمشاريع ومقترحات االستثمارية والمشاريع االستثمار

 
 المؤتمر أهداف

 

 السودان في الجديد العام االقتصادي بالمناخ العرب والمستثمرين األعمال مجتمع تعريف 
 .الجديدة والتشريعات والقوانين االستثمارية السياسات واتجاهات

 

 مكانات الصناعة قطاعات في االستثمار بفرص التعريف  .حرة صناعية مناطق إقامة وا 

 

  .التعريف بفرص االستثمار في قطاعات التعدين، المعادن والنفط 

 

 الغذائية والصناعات الزراعة قطاعي في االستثمار بفرص التعريف. 
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 والنقل التحتية والبنى والخدمات االتصاالت قطاعات في االستثمار بفرص التعريف 
 . والمصارف

 

 ودانالس في العرب للمستثمرين الناجحة التجارب على التعرف . 

 
 وموضوعاته المؤتمر بنية

 

 يتم عمل جلسات االفتتاحية، الجلسة جانب إلى تتخللها يومين، مدى على المؤتمر جلسات تتوزع
 الحديثة والتشريعات والحوافز، والسياسات االستثماري  والمناخ االقتصادية بالبيئة التعريف خاللها
 خالل من للترويج المعروضة المشاريع على التعرف الجلسات خالل وسيتم. لالستثمار الجاذبة
 المشاريع هذه عن والخاص العام القطاعين في المعنية الجهات من معدة أولية جدوى  دراسات
 والمؤسسات المصارف ودور التمويل آليات إلى إضافة منها، المتوقع والعائد وتكلفتها وأهميتها
 الصغيرة المشاريع ودعم تنمية عن خاصة جلسة وستخصص. التمويل عملية في المالية

 منظمة ستقوم كما. عام بشكل واالقتصاد المحلية للمؤسسات التنافسية القدرة لتحسين والمتوسطة
 الدولية للمؤسسات تقدمها التي الرئيسية واالستشارات الدعم بخدمات بالتعريف ،«يونيدو»

 .االقتصادي اإلصالح وسياسات االستثمار، في الراغبة والوطنية
 

 المصاحب المعرض

 

روعات االستثمارية في كافة القطاعات شلعرض وترويج الم يخصص معرض المؤتمر يصاحب
 .االقتصادية في السودان
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 المنظمة الجهات

 
 لضمان العربية والمؤسسة العربية، الدول وجامعة العربية، لغرفا اتحاد قبل من المؤتمر ينّظم

ووزارة  بالسودان، االستثمار وزارة مع بالتعاون  العام هذا ويعقد. الصادرات وائتمان االستثمار
 الصناعية للتنمية المتحدة األمم ومنظمة السوداني، العمل أصحاب عام واتحاد المالية بالسودان،

UNIDO . 
 

 المؤتمر عقد ومكان موعد

  

 جمهورية الخرطوم، مدينة في ،2016( أكتوبر) األولتشرين  19و 18 الفترة خالل المؤتمر ُيعقد
 .السودان

 
 المؤتمر في المشاركون 

  

 :واألجنبية العربية الدول من التالية الجهات المؤتمر هذا في يشارك

 

 والمالية واالستثمار والتجارة االقتصاد وزراء. 

 واتحاداتها العربية الغرف إدارة مجالس وأعضاء رؤساء. 

 االستثمار تشجيع ومؤسسات هيئات رؤساء. 

 ومستثمرون  أعمال أصحاب. 

 االستثمارية والشركات المالية والمؤسسات المصارف ومدراء رؤساء. 

 والمالية االقتصادية والمنظمات االتحادات رؤساء . 

 التنمية وبنوك والمالية االستثمارية الصناديق رؤساء. 

 المشتركة األجنبية العربية التجارية للغرف العامون  واألمناء الرؤساء. 
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 المؤتمر لغة

 

 . وبالعكس اإلنكليزية إلى فورية ترجمة وجود مع المؤتمر، في العمل لغة العربية اللغة تكون 

 
 المراسالت

 

 :إلى المراسالت كافة توجيه يرجى

 

  لغرف العربيةاالتحاد األمانة العامة  ●
 اللبنانية الجمهورية بيروت، 2837-11 :العنوان: ص.ب

 2-826020-009611: فاكس/  هاتف
 conferences@uac.org.lb: اإللكتروني البريد

                    uac@uac.org.lb 
  www.uac.org.lb: اإللكتروني الموقع

 
 السوداني العمل أصحاب عام اتحاد ●

  الخرطوم 1758: ب.ص: العنوان

 431276/77 183 249+: هاتف
 431280/81 183 249+: فاكس

   info@sudabiz.org :لكترونياإل بريدال

  www.sudabiz.org :لكترونياإل موقعال

 
 
 

mailto:conferences@uac.org.lb
mailto:uac@uac.org.lb
http://www.uac.org.lb/
mailto:info@sudabiz.org
http://www.sudabiz.org/
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 برنامج العمل

 
 

 2016( أكتوبر) األولتشرين  18 الثالثاءاليوم األول: 
 

 التسجيل. 9:30 – 8:00

 
 

 

 الرسمي. حفل االفتتاح 11:00 – 10:00

  

 استراحة وجولة على المعرض المصاحب للمؤتمر. 11:30 – 11:00

  

 جلسة العمل األولى. 13:00 – 11:30

 «واألمن الغذائيالفرص الواعدة لالستثمار في الزراعة » 

  

 جلسة العمل الثانية: 14:30 – 13:00

المنـــــاطق الحـــــرة الجديـــــدة: المكانيـــــات وفـــــرص لالســـــتثمار الصـــــناعي » 
 «واللوجستي والبنى التحتية

  

 حفل غداء. 16:00 – 14:30

  

 حفل عشاء. 20:00
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 2016( أكتوبر) األولتشرين  19 األربعاءاليوم الثاني: 

 جلسة العمل الثالثة: 11:30 – 10:00

المجاالت المتاحة للقطاع الخاص لالستثمار في قطاعات المعادن » 
 «والنفط

  

 استراحة. 12:00 – 11:30

  

 جلسة العمل الرابعة: 13:30 – 12:00

 «دور المصارف في تمويل مشروعات التنمية» 

  

 جلسة العمل الخامسة: 14:45 – 13:30

 «رائدة وقصص نجاح عربية لالستثمار في السودانتجارب » 

  

 الجلسة الختامية والمؤتمر الصحافي. 15:15 – 14:45

  

  

 
 

 


