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 "وسام النيلين"الرئيس السوداني منح القصار 
  اجتماعاث اتحاد الغرف العربيت على هامش

اٌثشٍش، سئٍس ِجٍس  ِٕح اٌشئٍس اٌسٛدأً ػّش حسٓ أحّذ

 االذحاد اٌؼاَ ٌغشف اٌرجاسج ٚاٌصٕاػح ٚاٌضساػح ٌٍثالد اٌؼشتٍح
، ٚ٘ٛ أػٍى "ٚساَ إٌٍٍٍٓ"اٌٛصٌش اٌساتك ػذٔاْ اٌمصاس، 

ٌذػّٗ اٌىثٍش ٚاٌّرٛاصً ٌٍؼًّ  ٚساَ ٚوًٕ سٛدأً، ذمذٌشاًا 

   .االلرصادي اٌؼشتً اٌّشرشن ٚاٌمطاع اٌخاص
اٌشئٍس اٌسٛدأً شخصٍاًا اٌٛساَ ٌٍمصاس خالي حفً  ٚلٍّذ

ِجّٛػح ٚاسؼح ِٓ  ػشاء فً داسذٗ فً اٌخشوَٛ، حضشذٗ

اٌّسإٌٍٚٓ اٌشسٍٍّٓ اٌسٛدأٍٍٓ اٌىثاس، ٚسؤساء ٚأػضاء 

اٌغشف اٌؼشتٍح ٚأػضاء اٌسٍه اٌذتٍِٛاسً  ِجاٌس ئداسج

أػّاي سٛدأٍٍٓ ٚػشب ٚأجأة، ٚرٌه  اٌؼشتً فً اٌسٛداْ ٚشخصٍاخ الرصادٌح ٚسجاي

ٌٍغشف اٌؼشتٍح، ِٚإذّش اٌغشف  ػٍى ٘اِش أػّاي دٚسج اجرّاػاخ ِجٍس االذحاد اٌؼاَ

اٌزي ٔظّٗ االذحاد تاٌرؼاْٚ ِغ " اٌخاص آفاق األِٓ اٌغزائً اٌؼشتً ٚدٚس اٌمطاع"اٌؼشتٍح 

 .اٌّصاسف اٌسٛدأً فً اٌخشوَٛ اذحاد ػاَ أصحاب اٌؼًّ اٌسٛدأً، ٚاذحاد
ِسٍشج ػٍّٗ اٌطٌٍٛح فً ذؼضٌض اٌؼًّ  ٚأشاد اٌثشٍش تاالٔجاصاخ اٌرً حممٙا اٌمصاس خالي

ٚذطٌٛشّ٘ا، ِإوذا أٍّ٘ح االذحاد  االلرصادي اٌؼشتً اٌّشرشن، ٚاٌمطاع اٌخاص اٌؼشتً

 .اٌؼشتٍح ٚدٚسٖ فً اٌرٍّٕح االلرصادٌح ٚاالجرّاػٍح ٌٍثٍذاْ
اٌٛساَ، ِشٍشاًا  ٚذال ٚصٌش اٌذٌٚح ٌشإْٚ سئاسح اٌجّٙٛسٌح اٌّشسَٛ اٌشئاسً اٌخاص تّٕح

 .ئٌى اٌؼطاء االلرصادي اٌىثٍش ٌٍمصاس
ئْ اٌٛساَ ذىشٌُ الذحاد اٌغشف "اٌسٛدأً ِٕحٗ اٌٛساَ، ٚلاي  ٚشىش اٌمصاس ٌٍشئٍس

االذحاد، ٚ٘ٛ األػض تٍٓ األٚسّح اٌرً حصً ػٍٍٙا خالي ِسٍشذٗ  اٌؼشتٍح ٚصِالئٗ فً

ِىرثٗ اٌخاص فً ِمش االذحاد اٌؼاَ ٌٍغشف اٌؼشتٍح تٍد االلرصاد  اٌؼٍٍّح، ئر سٍّضٌٓ

 ."اٌؼشتً
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منح الرئيس السوداني عمر حسن البشير، رئيس مجمس االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة 
لمبالد العربية الوزير السابق عدنان القصار، وسام النيمين، وىو أعمى وسام وطني سوداني، تقديرا لدعمو 

. الكبير والمتواصل لمعمل االقتصادي العربي المشترك والقطاع الخاص
وقمد الرئيس البشير شخصيا الوسام لمقصار خالل عشاء في دارتو في الخرطوم، حضرتو مجموعة واسعة 
من كبار المسؤولين الرسميين السودانيين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الغرف العربية، وأعضاء السمك 

. الديبموماسي العربي في السودان، وشخصيات اقتصادية ورجال أعمال سودانيون وعرب وأجانب
التي حققيا القصار خالل مسيرة " االنجازات واإلسيامات"ونوه الرئيس السوداني في كممة لممناسبة، ب

، مؤكدا "تعزيز العمل االقتصادي العربي المشترك، والقطاع الخاص العربي وتطويرىما"عممو الطويمة في 
. أىمية االتحاد ودوره في التنمية االقتصادية واالجتماعية لمبمدان العربية

وتال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجميورية المرسوم الرئاسي الخاص بمنح القصار وسام النيمين، مشيرا إلى 
". العطاء االقتصادي الكبير لمقصار، وبأن ىذا الوسام ىو أعمى وسام وطني في السودان"

إن الوسام تكريم التحاد الغرف العربية وزمالئو في "وشكر القصار الرئيس السوداني منحو الوسام، وقال 
االتحاد، وبأنو الوسام األعز بين األوسمة التي حصل عمييا خالل مسيرتو العممية، سيزين مكتبو الخاص 

". في مقر االتحاد العام لمغرف العربية بيت االقتصاد العربي
وجاء حفل التكريم عمى ىامش أعمال دورة اجتماعات مجمس االتحاد العام لمغرف العربية، والمؤتمر العام 

، الذي نظمو االتحاد بالتعاون مع "آفاق األمن الغذائي العربي ودور القطاع الخاص"لمغرف العربية بعنوان 
 تشرين 29 و28اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، واتحاد المصارف السوداني في الخرطوم يومي 

 الثاني الماضي، برعاية الرئيس البشير
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  «ٚساَ إٌٍٍٍٓ»اٌمّصاس  اٌشئٍس اٌسٛدأً ٌّٕح

 ذمذٌشاًا ٌذػّٗ االلرصاد اٌؼشتً اٌّشرشن

 

 

َٕح سئٍس جّٙٛسٌح اٌسٛداْ اٌّشٍش ػّش حسٓ احّذ اٌثشٍش سئٍس ِجٍس االذحاد اٌؼاَ ٌغشف اٌرجاسج  َِ

ٚ٘ٛ أػٍى ٚساَ ٚوًٕ « ٚساَ إٌٍٍٍٓ»ٚاٌصٕاػح ٚاٌضساػح ٌٍثالد اٌؼشتٍح اٌٛصٌش اٌساتك ػذٔاْ اٌمصاس، 

.  سٛدأً، ذمذٌشاًا ٌذػّٗ اٌىثٍش ٚاٌّرٛاصً ٌٍؼًّ االلرصادي اٌؼشتً اٌّشرشن ٚاٌمطاع اٌخاص

ٚلٍّذ اٌثشٍش شخصٍاًا اٌٛساَ ٌٍمصاس خالي حفً ػشاء ألاِٗ فً داسذٗ فً اٌخشوَٛ، حضشذٗ ِجّٛػح 

ٚاسؼح ِٓ وثاس اٌّسإٌٍٚٓ اٌشسٍٍّٓ اٌسٛدأٍٍٓ، ٚسؤساء ٚأػضاء ِجاٌس ئداسج اٌغشف اٌؼشتٍح، 

ٚأػضاء اٌسٍه اٌذٌثٍِٛاسً اٌؼشتً فً اٌسٛداْ، ٚشخصٍاخ الرصادٌح ٚسجاي أػّاي سٛدأٍْٛ ٚػشب 

جاء رٌه ػٍى ٘اِش أػّاي دٚسج اجرّاػاخ ِجٍس االذحاد اٌؼاَ ٌٍغشف اٌؼشتٍح، ٚاٌّإذّش اٌؼاَ . ٚأجأة

اٌزي ٔظّٗ االذحاد تاٌرؼاْٚ « آفاق األِٓ اٌغزائً اٌؼشتً ٚدٚس اٌمطاع اٌخاص»ٌٍغشف اٌؼشتٍح تؼٕٛاْ 

 ذششٌٓ اٌثأً 28ِغ اذحاد ػاَ أصحاب اٌؼًّ اٌسٛدأً، ٚاذحاد اٌّصاسف اٌسٛدأً فً اٌخشوَٛ ًٌِٛ 

.   ِٕٗ، تشػاٌح اٌشئٍس اٌّشٍش ػّش حسٓ احّذ اٌثشٍش29اٌفائد ٚ

ٖ سئٍس جّٙٛسٌح اٌسٛداْ فً وٍّح ٌٍّٕاسثح، تاالٔجاصاخ ٚاإلسٙاِاخ اٌرً حممٙا اٌمصاس خالي  ّٛ ٔٚ

. ِسٍشج ػٍّٗ اٌطٌٍٛح فً ذؼضٌض اٌؼًّ االلرصادي اٌؼشتً اٌّشرشن، ٚاٌمطاع اٌخاص اٌؼشتً ٚذطٌٛشّ٘ا

.  ٚأوذ أٍّ٘ح االذحاد ٚدٚسٖ فً اٌرٍّٕح االلرصادٌح ٚاالجرّاػٍح ٌٍثٍذاْ اٌؼشتٍح

، «ٚساَ إٌٍٍٍٓ»ٚذال ٚصٌش اٌذٌٚح ٌشإْٚ سئاسح اٌجّٙٛسٌح اٌّشسَٛ اٌشئاسً اٌخاص تّٕح اٌمصاس 

.  ِشٍشاًا ئٌى اٌؼطاء االلرصادي اٌىثٍش ٌٍمصاس، ٚتأْ ٘زا اٌٛساَ ٘ٛ أػٍى ٚساَ ٚوًٕ فً اٌسٛداْ

ٚشىش اٌمصاس ٌٍشئٍس اٌسٛدأً ِٕحٗ اٌٛساَ، ٚلاي فً وٍّرٗ ئْ اٌٛساَ ذىشٌُ الذحاد اٌغشف اٌؼشتٍح 

ٚصِالئٗ فً االذحاد، ٚئٔٗ اٌٛساَ األػّض تٍٓ األٚسّح اٌرً حصً ػٍٍٙا خالي ِسٍشذٗ اٌؼٍٍّح، سٍّضٌٓ 

 . تٍد االلرصاد اٌؼشتً- ِىرثٗ اٌخاص فً ِمّش االذحاد اٌؼاَ ٌٍغشف اٌؼشتٍح
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َٕح سئٍس جّٙٛسٌح اٌسٛداْ اٌّشٍش ػّش حسٓ احّذ اٌثشٍش سئٍس ِجٍس االذحاد اٌؼاَ ٌغشف اٌرجاسج  َِ
ٚ٘ٛ أػٍى ٚساَ ٚوًٕ « ٚساَ إٌٍٍٍٓ»ٚاٌصٕاػح ٚاٌضساػح ٌٍثالد اٌؼشتٍح اٌٛصٌش اٌساتك ػذٔاْ اٌمصاس، 

 .سٛدأً، ذمذٌشاًا ٌذػّٗ اٌىثٍش ٚاٌّرٛاصً ٌٍؼًّ االلرصادي اٌؼشتً اٌّشرشن ٚاٌمطاع اٌخاص

ٚلٍّذ اٌثشٍش شخصٍاًا اٌٛساَ ٌٍمصاس خالي حفً ػشاء ألاِٗ فً داسذٗ فً اٌخشوَٛ، حضشذٗ ِجّٛػح 

ٚاسؼح ِٓ وثاس اٌّسإٌٍٚٓ اٌشسٍٍّٓ اٌسٛدأٍٍٓ، ٚسؤساء ٚأػضاء ِجاٌس ئداسج اٌغشف اٌؼشتٍح، 

ٚأػضاء اٌسٍه اٌذٌثٍِٛاسً اٌؼشتً فً اٌسٛداْ، ٚشخصٍاخ الرصادٌح ٚسجاي أػّاي سٛدأٍْٛ ٚػشب 

. ٚأجأة

جاء رٌه ػٍى ٘اِش أػّاي دٚسج اجرّاػاخ ِجٍس االذحاد اٌؼاَ ٌٍغشف اٌؼشتٍح، ٚاٌّإذّش اٌؼاَ ٌٍغشف 

اٌزي ٔظّٗ االذحاد تاٌرؼاْٚ ِغ اذحاد « آفاق األِٓ اٌغزائً اٌؼشتً ٚدٚس اٌمطاع اٌخاص»اٌؼشتٍح تؼٕٛاْ 

 ذششٌٓ اٌثأً اٌفائد 28ػاَ أصحاب اٌؼًّ اٌسٛدأً، ٚاذحاد اٌّصاسف اٌسٛدأً فً اٌخشوَٛ ًٌِٛ 

.  ِٕٗ، تشػاٌح اٌشئٍس اٌّشٍش ػّش حسٓ احّذ اٌثشٍش29ٚ

ٖ سئٍس جّٙٛسٌح اٌسٛداْ فً وٍّح ٌٍّٕاسثح، تاالٔجاصاخ ٚاإلسٙاِاخ اٌرً حممٙا اٌمصاس خالي  ّٛ ٔٚ

. ِسٍشج ػٍّٗ اٌطٌٍٛح فً ذؼضٌض اٌؼًّ االلرصادي اٌؼشتً اٌّشرشن، ٚاٌمطاع اٌخاص اٌؼشتً ٚذطٌٛشّ٘ا

. ٚأوذ أٍّ٘ح االذحاد ٚدٚسٖ فً اٌرٍّٕح االلرصادٌح ٚاالجرّاػٍح ٌٍثٍذاْ اٌؼشتٍح

، «ٚساَ إٌٍٍٍٓ»ٚذال ٚصٌش اٌذٌٚح ٌشإْٚ سئاسح اٌجّٙٛسٌح اٌّشسَٛ اٌشئاسً اٌخاص تّٕح اٌمصاس 

. ِشٍشاًا ئٌى اٌؼطاء االلرصادي اٌىثٍش ٌٍمصاس، ٚتأْ ٘زا اٌٛساَ ٘ٛ أػٍى ٚساَ ٚوًٕ فً اٌسٛداْ

ٚشىش اٌمصاس ٌٍشئٍس اٌسٛدأً ِٕحٗ اٌٛساَ، ٚلاي فً وٍّرٗ ئْ اٌٛساَ ذىشٌُ الذحاد اٌغشف اٌؼشتٍح 

ٚصِالئٗ فً االذحاد، ٚئٔٗ اٌٛساَ األػّض تٍٓ األٚسّح اٌرً حصً ػٍٍٙا خالي ِسٍشذٗ اٌؼٍٍّح، سٍّضٌٓ 

. تٍد االلرصاد اٌؼشتً- ِىرثٗ اٌخاص فً ِمّش االذحاد اٌؼاَ ٌٍغشف اٌؼشتٍح
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 «وسام النيلَْين»البشير يقلّد القصار 

 2011 دٌسٍّثش 02, اٌجّؼح

« اٌحٍاج– »تٍشٚخ 

ِٕح سئٍس جّٙٛسٌح اٌسٛداْ اٌّشٍش ػّش حسٓ احّذ اٌثشٍش، سئٍس ِجٍس االذحاد اٌؼاَ ٌغشف اٌرجاسج 

ٚاٌصٕاػح ٚاٌضساػح ٌٍثالد اٌؼشتٍح اٌٛصٌش اٌٍثٕأً اٌساتك ػذٔاْ اٌمصاس، ٚساَ إٌٍٍٍَٓ، ٚ٘ٛ أػٍى ٚساَ 

.  ٚوًٕ سٛدأً، ذمذٌشاًا ٌذػّٗ اٌىثٍش ٚاٌّرٛاصً ٌٍؼًّ االلرصادي اٌؼشتً اٌّشرشن ٚاٌمطاع اٌخاص

ٚلٍّذ اٌثشٍش اٌٛساَ ٌٍمصاس خالي حفٍح ػشاء فً داسذٗ فً اٌخشوَٛ، ػٍى ٘اِش أػّاي دٚسج اجرّاػاخ 

آفاق األِٓ اٌغزائً اٌؼشتً »ِجٍس االذحاد اٌؼاَ ٌٍغشف اٌؼشتٍح، ٚاٌّإذّش اٌؼاَ ٌٍغشف اٌؼشتٍح تؼٕٛاْ 

، اٌزي ٔظّٗ االذحاد تاٌرؼاْٚ ِغ االذحاد اٌؼاَ ألصحاب اٌؼًّ اٌسٛدأً، ٚاذحاد «ٚدٚس اٌمطاع اٌخاص

. ِصاسف اٌسٛداْ فً اٌخشوَٛ

ٖ اٌثشٍش فً وٍّح ٌٍّٕاسثح، تاإلٔجاصاخ ٚاٌّساّ٘اخ اٌرً حممٙا اٌمصاس خالي  ّٛ ِسٍشج ػٍّٗ اٌطٌٍٛح »ٚٔ

أٍّ٘ح »ٚأوذ . «فً ذؼضٌض اٌؼًّ االلرصادي اٌؼشتً اٌّشرشن، ٚاٌمطاع اٌخاص اٌؼشتً ٚذطٌٛشّ٘ا

. «االذحاد ٚدٚسٖ فً اٌرٍّٕح االلرصادٌح ٚاالجرّاػٍح ٌٍثٍذاْ اٌؼشتٍح

ذىشٌُ الذحاد اٌغشف اٌؼشتٍح ٚصِالئٗ فً االذحاد، ٚ٘ٛ اٌٛساَ األػض تٍٓ »ٚاػرثش اٌمصاس، أْ اٌٛساَ 

األٚسّح اٌرً حصً ػٍٍٙا خالي ِسٍشذٗ اٌؼٍٍّح، سٍّضٌٓ ِىرثٗ اٌخاص فً ِمش االذحاد اٌؼاَ ٌٍغشف 
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 الرئيس السوداوي يمىح القصار وسام الىيليه

 
   2011 كإٌَ أٔل 02انجًعح 

يُح انرئٍس انسٕداًَ عًر حسٍ انثشٍر رئٍس يجهس االتحاد انعاو نغرف انتجارج ٔانصُاعح 

ٔانسراعح نهثالد انعرتٍح انٕزٌر انساتق عذَاٌ انقصار، ٔساو انٍُهٍٍ، ْٕٔ أعهى ٔساو ٔطًُ 

. سٕداًَ، تقذٌرا نذعًّ انكثٍر ٔانًتٕاصم نهعًم االقتصادي انعرتً انًشترك ٔانقطاع انخاص
 

ٔقهذ انرئٍس انثشٍر شخصٍا انٕساو نهقصار خالل عشاء فً دارتّ فً انخرطٕو، حضرتّ يجًٕعح 
ٔاسعح يٍ كثار انًسؤٔنٍٍ انرسًٍٍٍ انسٕداٍٍٍَ، ٔشخصٍاخ اقتصادٌح ٔرجال أعًال سٕدإٌٍَ 

. ٔعرب ٔأجاَة

 
انتً حققٓا انقصار خالل " االَجازاخ ٔاإلسٓاياخ"َِٕٔ انرئٍس انسٕداًَ فً كهًح نهًُاسثح، تـ

". تعسٌس انعًم االقتصادي انعرتً انًشترك، ٔانقطاع انخاص انعرتً ٔتطٌٕرًْا"يسٍرج عًهّ فً 
 

. يٍ جٓتّ، شكر انقصار نهرئٍس انسٕداًَ يُحّ انٕساو، يعتثراً اَّ تكرٌى التحاد انغرف انعرتٍح
 ￼

 
 

Back to Top 
 

  

 

Published on األخثاس( http://www.al-akhbar.com) 
تاخرصاس  < اٌصفحح اٌشئٍسٍح

 

http://international.daralhayat.com/internationalarticle/334819
http://www.al-akhbar.com/
http://www.al-akhbar.com/
http://www.al-akhbar.com/
http://www.al-akhbar.com/


 

____ _______ 2 Dec 2011.doc  Page | 10 of 10 

Disclaimer: Information in this document has been compiled by the Marketing Research Department of 
Fransabank for internal informative use only. Fransabank declines any responsibility for the contents 
herein. 

 

 

 تقديراً لدعمه االقتصاد العربي« وسام النيلين»◄ 

َٕح سئٍس جّٙٛسٌح اٌسٛداْ ػّش حسٓ أحّذ اٌثشٍش أػٍى ٚساَ ٚوًٕ  َِ فمذ 

سٛدأً اٌى سئٍس ِجٍس االذحاد اٌؼاَ ٌغشف اٌرجاسج ٚاٌصٕاػح ٚاٌضساػح 

ٌٍثالد اٌؼشتٍح اٌٛصٌش اٌساتك ػذٔاْ اٌمصاس، ٚجاء رٌه ػٍى ٘اِش أػّاي 

آفاق األِٓ »دٚسج اجرّاػاخ ِجٍس االذحاد إٌّؼمذج فً اٌخشوَٛ، تؼٕٛاْ 

. «اٌغزائً اٌؼشتً ٚدٚس اٌمطاع اٌخاص

 (األخثاس، ٚوٍٕح، ِشوضٌح)

[1] [1] 
 ٢٠١١ وأْٛ األٚي ٢ اٌجّؼح ١٥٧٦اٌؼذد 

الرصاد  
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