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مقدمة:
إن العالق��ات بني الس��ودان و كيني��ا عالقات 

متجذرة منذ ما قبل التاريخ وتداخل ثقايف وقبيل 

فعدد كبري من القبائل الكينية هي ذات أصول 

سودانية، إن مل تكن تنحدر من السودان أو عربه.

العدي��د  يف  يش��ركان  وكيني��ا  الس��ودان  إن 

م��ن املنظ��ات الدولي��ة واألفريقي��ة، منها: 

الني��ل  ح��وض  ودول  واإليق��اد  الكوميس��ا 

والبح��ريات واالتحاد األفريق��ي وانربول رشق 

أفريقي��ا ومنظم��ة حظ��ر األس��لحة الصغرية.

خلقت  الرشكة املنظمة  يارا  للخدمات واملعارض 

املحدودة جرس للتوصل بني املنتجات السودانية  

تحت مس��مى صن��ع يف الس��ودان أن يتضمن 

هذا املعرض املش��اركة الفّعال��ة األوىل للرشكة

مع وصيفاتها من الرشكات السودانية املتميزة.

سجلت رشكة CHAI أحد رشكات إنتاج الشاي 

الكين��ي زيارة لجناح الرشكة مش��يده بالتقدم 

التقني للرشكة من خالل ما شاهدت من جودة 

يف املطبوعة ونوعية جودة الورق املس��تخدم.

بعض الزوار للمعرض

 BARAKA
 CHAI
TANGAWIZI
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East

African

Community

اتحاد مجموعة دول شرق إفريقيا
سجل اإلتحاد زيارة مطولة لجناح صنع يف السودان 

وكا كانت له وقفة مطولة يف معرض الرشكة.



AGRICULTURAL 

SOCIETY OF 

KENYA

رشف وفد رفيع املس��توى من قب��ل الجمعية الزراعية 

الكينية  جناح رشكة مطابع الس��ودان للعملة - مبعرض 

السودان بكينيا وقد أشاد الوفد مبا شاهد من مطبوعات 

متطورة وتقنية متقدمة.
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الشركـات الســودانية المشاركة بالمعـرض الكـينـي

 رشكة م�ط��ابع الس��ودان للع�ملة املح��دودة  مج�م��وعة ج�ي��اد الصن�اعية

)ARWA(مجم��وعة م�اثي�و  مص�ن�ع أب�و ح�ري��ره للصن��اع�ات الغ��ذائ�ي�ة 

 رشكة شي��ك�ان للت��أم�ني  م�ص����رف اإلدخ���ار والت���ن��م�ية االج�ت��م�اع�ية

 مرصف التنمية الصناعية - جامعة إفريقيا العاملية  إتحاد املزارعني السودانيني

عبدالكريم عيىس إسامعيل                عبدالكريم عبد الحميد الفضل 

مدير إدارة التسويق باإلنابةإدارة املبيعات                 
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قدمت الس��فارة الس��ودانية بقيادة السيد  السفري 

الص��ادق عبد اللّ��ه الي��اس والس��ادة أركان حربه 

منوذجاَ م��ن املهنية والتعاون املطلق ومثلوا حضوراً 

دامئاً خ��الل  أيام املعرض للوفد الس��وداين بنريويب،  

ومتليك املعلومات التي تعني لولوج الس��وق الكينية 

بش��كل إحرايف والتأكيد عىل أهمية إعادة التصاهر 

واس��تمرارية العط��اء لتقديم املنتجات الس��ودانية 

باألسواق الكينية.
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تكريم
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حـرصت الشـركة على تكـريم 
المتفـاني فــي أداء واجــبــاته 

السيد السفير: 
الصـــادق عبـــداهلل اليـــاس 
والـذي كــان عــّرابًا للمعـــرض 
وراعــــيـًا للـفــكــــرة وحـــريــصــًا 
عـلى نجـــاحها حــتى خــتــام 

البـرنامج.  
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كــمـا قامت الشركة بتكريم 
السيـد السفـيــر: 

مالك البيتي ... والذي قـــدم 
حضــور مـشــــرف للمعـــرض 
بشــكل عام ولجناح الشـركة 

بشــكل خاص..  
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