
 

 وٌات الحكومة االنتمالٌة ح للجوانب التً تتماطع اهداف الشركة مع اولتوضٌ

 ان ٌركز على جانب التنمٌة ولٌس الجوانب االغاثٌة واالنسانٌة .1

تعمل  فً مجال التنمٌة المستدامة  نخلك ونطوٌر السٌاحة لخلك وظائف للشباب استثمارٌة مشروعنا عبارة عن شركة 

 العملة االجنبٌة للبالد  بدخول ة السٌاحة لرفع الجنٌة السودانًرفع الوعً العام باهمٌ ورفع االلتصاد واٌضا

 ان ٌحتوي المشروع تحلٌال عممٌا الحتٌاج الشرٌحة المستفٌدة / الجهة المستفٌدة  .2

 مشارٌع و المشروع ٌعمل فً مجال خدمة وتطوٌر السٌاحة بانشاء مشارٌع سٌاحٌة  من فنادق ومنتجات ومطاعم عالمٌة

 الجهات المستفٌدة  وزارة السٌاحة وزارة االلتصاد وزارة االستثمار ووزارة التجارة ترفهٌة 

 الداخل والخارج السودانٌن الذٌن ٌعٌشون فً خارج البالد  فئات المجتمع جمٌع الشرٌحة المستفٌدة  

 ان ٌتم تصمٌم  اطار منطمً للمشروع ٌتضمن الهدف االساسً للمشروع اضافة الً المخرجات والنتاٌج .3

 رسالة المشروع هو جعل السودان من اهم الدول السٌاحٌة فً العالم 

 باهمٌة السٌاحة البناء السودان العام مهئمتنا رفع الوعً 

الجنٌة السودانً مما ٌرفع االلتصاد لخلك وظائف جدٌدة للشباب   دخول العملة االجنبٌة لرفعالهدف هو نطوٌر السٌاحة  

 َشاء وتطىٌشانثٍُح انتحتٍح يٍ انًثاًَ وانخذياخ انسٍاحٍح     بإ بان نطوٌر السٌاحة  

 وانتشاث انسىداًَوانًىاسد انثششٌح حضاسج وادي انٍُم وانًىاسد انطثٍعٍح  ٍش فً تثًوَس

 اٌ ٌحتىي انًششوع عهى خطح عًم واضحح انًعانى يحذدج انتسهًٍاخ .4

 ٌتى عًم خطح عًم اداسٌح يانٍح فٍُح يٍ لثم يتخصصٍٍ  وسىف تشفك 

 اٌ ٌشتثظ وٌتىافك تشكم كايم يع واحذ او اكثش يٍ اوالوٌاخ انعششج نهًشحهح االَتمانٍح .5

 انًششوع ٌشتثظ  تثُذ تعضٌض دوس انشثاب يٍ اندُسٍٍ 

 انًششوع  ى ٌمىو عهٍه ًششوع لاٌى عهى انشثاب هى يٍ سىف ج اٌ هزا انحٍ

 انًششوع ٌشتثظ تثُذ انمٍاو تذوس فاعم فً انشعاٌح وانتًٍُح االختًاعٍح  



حٍج اٌ انًششوع ٌعًم عهى تىفٍش وظائف نًٍ دوٌ انتعهٍى انًتىسظ وانفٍٍُ واٌضا اصحاب انحشف واٌضا ٌمىو عهى 

  ًُاخ وانًىاسد انطثٍعٍح انراخ ك استثًاس انًُاط

 ٌشتثظ انًششوع  يع تُذ اصالذ االصيح االلتصادٌح 

 ناللتصاد الخاَة يًا ٌساعذ عهى سفع انًششوع ٌعًم عهى دخىل انعًهح اندُثٍح واٌضا خزب انًستثًشٌٍ انسىداٍٍَ وا 

 وضع سٍاسح خاسخٍح  يتىصاَح  انًششوع يشتثظ تثُذ

 عاللح يتىاصَح فً انسىدٌ ٌخهك انسٍاحح وخزب يستثًشٌٍ اخاَة نالستثًاس فً انًىادس انطثٍعٍح وانًىاسد انثششٌح 

 انًششوع يشتثظ تثُذ ضًاٌ وتعضٌض حمىق انُساء 

ًا ً فً انتعايم يانعاطف ج وركائهاحٍج انًششوع ٌضع انُساء يٍ االعًذج انًهًح فً انًششوع حٍج ٌحتاج انً اتذاع انًشا

 يكاَتها ودوها انًهى انزي سىف ٌعضٌض ضًاٌ حمىلها ٌثشص هزا انذوس

 اٌ ٌشتثظ وٌتىافك تشكم كايم يع واحذ او اكثش يع  اهذاف انتًٍُح انًستذايح نثشَايح االيى انًتحذج االًَائً .6

والفنً وحتى ال تعلٌم له حٌث ان المشروع ٌخلك وظائف للفئات التعلٌم المتوسط وادنى من المتوسط ال فمر ٌرتبط بند  ا

  ف  للجنسٌن بعد تدرٌبهم على عمل مهئنً فً خدمة السٌاحة فً السام مختلفة واٌضا ٌوفر وظائ

 المشروع ٌرتبط ببند تعلٌم جٌد حٌث المشروع ٌوفر تدرٌب وتعلٌم  فنً مهئنً  

للشباب من الجنسٌن ونمو المشروع ٌرتبط ببند عمل الئك ونمو التصادي  حٌث ان المشروع ٌوفر وظائف جدٌدة 

 التصادي حٌث انه ٌساعد فً دخول عملة اجنبٌة بالسٌاح واستثمار االجانب  فً السٌاحة  فً السودان 

مشارٌع  صناعة السٌاحة  وابتكار فًببند صناعة وابتكار وبنى تحتٌة  حٌث المشروع ٌعمل فً تطوٌر  المشروع ٌرتبط

 تثمرٌن لالستثمار فً السودان جذب السٌاح وجذب المسترفئهٌة وسٌاحٌة و

شارٌع من منتجعات فً مناطك بعٌدة مالمشروع ٌرتبط ببند مدن ومجتمعات مستدامة  حٌث المشروع ٌعمل على انشاء 

دا تنشاء ولٌس بها اعمار وزحمة المدٌنة  وهنا تخلك مناطك سكنٌة للعاملٌن ومن ثم تجذب لها كل من ٌخدمهم وبك

 ن المدن مجتمعات فً مناطك بعٌدة ع

كات لتحمٌك االهداف حٌث المشروع ٌعمل على  اساس شراكات مع شركات اخرى مثل راالمشروع ٌرتبط ببند ش

 هدفها االمشارٌع وبدائة عملها  وتحمك  استكمال المماوالت وغٌرها التً سوف ٌكون لها دور فً 

االلٌات التعامل مع ردود افعال  –الجنس  –ان ٌتم مرعاة  عالمات التنمٌة للمشروع  المتمثلة فً  بٌئة المشروع .7

 المجتمع 

المشروع ٌراعً كل انظمة البٌئة الصحٌة للعمل  هنان انظمة ولوانٌن عالمٌة مدروسة ومجربه تتناسب مع بٌئة المشروع 

 والمجتمع الذي سوف ٌخدمة من عادات وتمالٌد ومفاهم ووعً المجتمع 

تاج الً تموٌل حتى من خالل  ان ٌكون نسخة تجرٌبة او مشروع لائما وٌح ان ٌكون المشروع لد تم اختباره بالفعل.8

 ٌكمل مسٌرتة 

 وجمهورٌة مصر العربٌة  الشركة االفرٌمٌة المصرٌة للتجارة  المملكة العربٌة السعودٌة شركة ناشئة فًهو شبة من 
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