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رئٛس انجًٕٓرٚخ ٕٚجّ ثبالْزًبو ثبالسزثًبراد انعرثٛخ
وجو رئيس اجلمهورية ادلشَت عمر البشَت باالىتماـ
باالستثمارات العربية ال سيما االستثمارات اإلماراتية .
جاء ذلك لدى لقائو اليوـ ببيت الضيافة بوفد الشركات
اإلماراتية برفقة وزير االستثمار الدكتور مدثر عبدالغٍت
الذي أكد يف تصرحيات صحفية عقب اللقاء أف الوفد
اإلمارايت حتدث مع رئيس اجلمهورية حوؿ مشروعات
استثمارية كربى ،يف رلاالت اخلدمات وإنتاج التعدين
والذىب إضافة إىل ادلشروعات الصناعية والفندقية فضال عن ادلشروعات اإلنتاجية بالوالية الشمالية .وأشار عبد الغٍت
إىل أف ىذا االجتماع يأيت مواصلة للمباحثات اليت بدأت يف أبو ظيب ،وقاؿ أعددنا ادلشروعات اليت طرحناىا يف األياـ
ادلاضية وسنمضي يف تنفيذىا وىي زلور االىتماـ حسب توجيهات رئيس اجلمهورية  .ونوه وزير االستثمار إىل أف ىذه
الشركات دتثل رلموعة من الشركات اإلماراتية ادلسجلة بدوؿ أوربية يف رلاالت سلتلفة باإلضافة إىل رلاذلا األساسي يف
رلاؿ التمويل لتنفيذ مشروعات وتوفَت التمويل للعطاءات األخرى  .وقاؿ إف اللقاء استعرض موقف ادلشروعات
اإلنتاجية خاصة مشروعات التسمُت وادلساخل باإلضافة إىل الزراعة بإنتاجها ادلوجو إىل الصادر خاصة اخلضروات
وزراعة احلبوب الزيتية فضال عن الًتكيز على القيمة التكاملية  .وأضاؼ أننا أعددنا رؤية متكاملة مع القطاع الصناعي
واآلف بصدد حتديد ادلواقع وتوقيع االتفاؽ حوذلا .
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ٔزٚر االسزثًبر ٚؤكذ دعى انذٔنخ نهسٛبسبد انذاعًخ نإلَزبج

أكد وزير االستثمار مدثر عبد الغٍت عبد الرمحن دعم الدولة لالستثمار يف رلاالت األمن الغذائي وتبنيها للسياسات
الداعمة لإلنتاج هبدؼ سد االستهالؾ احمللي والصادرعرب القطاع اخلاص  .و قاؿ الوزير خالؿ تفقده مشروع سابكو
إلنتاج الدواجن الالحم شرؽ والية اخلرطوـ قاؿ إف صناعة الدواجن تطورت بشكل الفت بالبالد لدخوؿ شركات
وطنية وعربية يف ىذا اجملاؿ أدخلت تكنولوجيا وتقانات متقدمة كاف ذلا كبَت األثر يف زيادة اإلنتاج إال أنو أشار إىل أف
فجوة االستهالؾ من الدواجن حسب ادلعدالت العادلية مازالت كبَتة شلا يتطلب تضافر كافة اجلهود لبلوغ غايات
االكتفاء والتصدير ،داعيا القطاع اخلاص لتوفَت أعالؼ الدواجن بادلقومات اإلنتاجية ادلتوافرة زلليا واليت وصفها
بادلمتازة .إىل ذلك ،قدـ مدير مشروع سابكو شرحا مفصال عن عمل ادلشروع واخلطط ادلرحلية واليت بدأت بإنتاج
 30طنا يف اليوـ بطاقة كلية تصل إىل  9ماليُت فرخة يف العاـ ،ويضم ادلشروع عشر حظائر لًتبية الدواجن ورلزر آيل
إىل جانب سلازف مربدة فيما ميتلك ادلشروع مصنعا ألعالؼ الدواجن بالباقَت ،ويسعى ادلشروع إلدخاؿ تربية
األمهات.كما تطرقت زيارة الوزير للمعوقات اليت تواجو قطاع الدواجن وكيفية حث القطاع اخلاص للتوسع يف إنتاج
الدواجن وتقدًن التسهيالت الالزمة لو.
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ٔزٚر االسزثًبر ٚطهع عهٗ انزررٛجبد انخبصخ ثبَعقبد انًهزقٗ االقزصبد٘
انسٕداَ ٙاإلٚطبنٙ
اطلع وزير االستثمار مدثر عبد الغٍت عبد الرمحن خالؿ لقائو مبكتبو سفَتة السوداف بإيطاليا رئيسة جلنة األمم ادلتحدة
لألمن الغذائي العادلي أمَتة قرناص  ،اطلع على الًتتيبات اخلاصة بانعقاد ادللتقى االقتصادي السوداين اإليطايل
بالعاصمة اإليطاليا روما أوائل مايو ادلقبل .وأوضحت السفَتة أمَتة قرناص أنو مت وضع التصور للملتقى عرب استعراض
ادلشروعات والفرص و رفع العقوبات االقتصادية األمريكية ومدى تأثَتىا على مناخ اإلستثمار بالبالد اىل جانب زلور
الشراكات االستثمارية بُت القطاع اخلاص يف البلدين ودعوة القطاع اخلاص االيطايل للدخوؿ يف شراكات مع القطاع
اخلاص السوداين .وعربت السفَتة عن تفاؤذلا بنجاح ادللتقى يف ظل التطورات االقتصادية بالبالد كما قدمت السفَتة
تنويراً عن جلنة األمم ادلتحدة لالمن الغذائى العادلى ودورىا يف وضع السياسات ادلهمة لقضية األمن الغذائي وتطبيقها
عرب مبادئ متفق عليها من مجيع الدوؿ ادلشاركة ومناقشتها لتنظيم حيازات األراضى ومصائد االمساؾ و الغابات
ومبادئ االستثمارات ادلسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية وامهية استصحاب ثقافة و معرفة اجملتمع وادلستثمر احمللي .إىل
ذلك أكد وزير االستثمار على أمهية التنسيق ادلستمر بُت الوزارة والسفارة للًتتيب اجليد للملتقى هبدؼ تعزيز الثقة
وبناء شراكات استثمارية مع القطاع اخلاص اإليطايل مع أمهية استصحاب رؤية النظاـ ادلصريف يف مرحلة ما بعد رفع
العقوبات االقتصادية واستصحاب حجم ادللتقى وأمهيتو عرب اختيار اجلهات اخلاصة والعامة ادلشاركة كما أشار إىل
أمهية إبراز أنشطة الشركات ووكالء الشركات اإليطالية العاملة بالسوداف وأشاد وزير االستثمار باجلهود ادلقدرة اليت
تقوـ هبا سفارات السوداف باخلارج للًتويج لالستثمار يف السوداف .
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ٔزٚر االسزثًبر :صُبعخ انذٔاجٍ ثبنجالد رطٕرد ثشكم الفذ

أكد وزير االستثمار د" .مدثر عبد الغٍت" دعم الدولة لالستثمار يف رلاالت األمن الغذائي وتبنيها للسياسات
الداعمة لإلنتاج هبدؼ سد االستهالؾ احمللي والصادر عرب القطاع اخلاص .وقاؿ الوزير خالؿ تفقده مشروع
"سابكو" إلنتاج الدواجن الالحم شرؽ والية اخلرطوـ إف صناعة الدواجن تطورت بشكل الفت بالبالد ،وذلك
لدخوؿ شركات وطنية وعربية يف ىذا اجملاؿ أدخلت تكنولوجيا وتقانات متقدمة كاف ذلا كبَت األثر يف زيادة اإلنتاج،
مشَتاً إىل أف فجوة االستهالؾ من الدواجن حسب ادلعدالت العادلية ما زالت كبَتة شلا يتطلب تضافر اجلهود كافة
لبلوغ غايات االكتفاء والتصدير ،داعياً القطاع اخلاص إىل توفَت أعالؼ الدواجن بادلقومات اإلنتاجية ادلتوافرة زللياً،
اليت وصفها بادلمتازة .إىل ذلك ،قدـ مدير مشروع "سابكو" شرحاً مفصالً عن عمل ادلشروع واخلطط ادلرحلية اليت
بدأت بإنتاج (  )30طناً يف اليوـ بطاقة كلية تصل إىل (  )9ماليُت فرخة يف العاـ .ويضم ادلشروع عشر حظائر لًتبية
الدواجن ورلزر آيل ،إىل جانب سلازف مربدة ،فيما ميتلك ادلشروع مصنعاً ألعالؼ الدواجن بالباقَت ،ويسعى إلدخاؿ
تربية األمات .كما تطرقت زيارة الوزير للمعوقات اليت تواجو قطاع الدواجن ،وكيفية حث القطاع اخلاص على التوسع
يف إنتاج الدواجن وتقدًن التسهيالت الالزمة لو .
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رذش ٍٛيشرٔع انٕصبف كٕل سُزر نزٕفٛر ثٛبَبد االسزثًبر
قاؿ األستاذ أسامة فيصل وزير الدولة باالستثمار ادلكلف ومسؤوؿ ملف االستثمارات السودانية السعودية إف الشراكة
ادلميزة بُت السوداف والسعودية دفعت بالشراكة احلقيقة بُت رجاؿ األعماؿ وادلستثمرين بالبلدين مؤكداً دعمة ورعايتو
دلشروع الوصاؼ كوؿ سنًت ليصبح رائداً للمعلومات ولرجاؿ األعماؿ وألدء األعماؿ ويستفيد منو ادلواطنوف

.

وقاؿ يف حفل تدشُت مشروع الوصاؼ كوؿ سنًت الذي تبنتو شركة مَتسي للتجارة بفندؽ كورنثيا إف ىذا ادلشروع
السوداين السعودي مهم ألداء األعماؿ بالسوداف  .وأكد أف ادلرحلة احلاليو تعترب مرحلة معلومات وتوفَت بيانات لكل
االستثمار خاصة أف تلك ادلعلومات تستفيد منها األسواؽ بالبلدين ورجاؿ األعماؿ وادلستثمروف .وأباف اف استفادة
ادلشروع من التكنلوجيا مؤكد حرص وزارة االستثمار علي استقطاب التكنلوجيا ادلتقدمةمشَتا اىل تطور الشراكة
االستثمارية السودانية السعودية  .وحتدث يف حفل تدشُت مشروع الوصاؼ الفريق أوؿ عبد الرمحن زلمد زين رئيس
رللس ادار شركة مَتسي للتجارة مقرىا السوداف اليت تنفيذ ادلشروع مبينا اف ادلرحلة االويل من ادلشروع توفر فرص عمل
لعدد  600مواطن كما اف اذلدؼ االساسي من ادلشروع مجع قاعدة بيانات وتوفَت معلومات عن النشاطات
االقتصادية بالبالد خاصة القطاعات احلكومية وشركات القطاع اخلاص .وأضاؼ اف ادلشروع سيستفيد من البٍت التحتية
وادلعدات ادلتطورة يف العامل خاصة اف السوداف وآحد من الدوؿ ادلتقدمة يف رلاؿ االتصاالت  .ومن جانبة أكد الشيخ
مجاؿ العيسري الشريك السعودي نائب رئيس رللس ادارة شركة مَتسي للتجارة علي أمهية التواصل السوداين
السعودي لالستفادة من مناح االستثمار بالسوداف للدخوؿ يف استثمارات يف رلاالت البٍت التحتية وقاؿ اف مشروع
الوصاؼ كوؿ سنًت الذي تنفذة الشركة يقدـ خدمات تدفع بعملية االستثمار .
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انٓٛئخ انعرثٛخ نالسزثًبر رعهٍ إَشبء يشرٔع إلَزبج ٔرصُٛع انهحٕو
انحًراء ثبنسٕداٌ
أوضحت اذليئة العربية لالستثمار واإلمناء الزراعي أف ىناؾ فرصا استثمارية دلشروعات جديدة بالدوؿ العربية منها
مشروع إنتاج وتصنيع اللحوـ احلمراء بالسوداف بتكلفة تبلغ حواىل  119مليوف دوالر  .وأشارت اذليئة يف كتيب
أصدرتو مبناسبة ادلؤدتر العريب الثالث لالستثمار الذي نظمتو اذليئة باخلرطوـ مؤخرا  ..إىل أف مشروع إنتاج وتصنيع
اللحوـ احلمراء بالسوداف يهدؼ إىل تغطية الفجوة الغذائية للحوـ احلمراء بالدوؿ العربية من خالؿ إقامة مشروع
متكامل إلنتاج وتسمُت وتسويق وتصدير اللحوـ احلمراء بنوعية ومواصفات عادلية وبطاقة سنوية تبلغ  500ألف رأس
من األغناـ ،وتسمُت  150ألف رأس من الضأف وتسمُت  45ألف رأس من األبقار ،وختصيص  15ألف رأس من
األبقار لتصنيع اللحوـ  .وذكرت اذليئة أف العمل جا ٍر لتنفيذ ادلرحلة األوىل من ادلشروع على أرض ألباف الباقَت وذلك
جبمع وتسمُت ادلاشية وتصديرىا حيَّة  ،كما جيري العمل يف تأىيل احلظائر وتعيُت ادلدير الفٍت للمشروع واستخراج
اسم عمل للشركة.
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دْٛ .ثى يحًذ فزحٗ ٚطبنت ثًراعبح انزٕازٌ ث ٍٛانقطبعبد انًخزهفخ
فٗ طرح انفرص االسزثًبرٚخ
طالب دكتور ىيثم زلمد فتحى احمللل االقتصادى ادلعروؼ عضو ىيئة ادلستشارين مبجلس الوزراء  ،وزارة االستثمار
مبراعاة التوازف بُت القطاعات ادلختلفة ىف طرح الفرص االستثمارية بصورة تضمن حتقيق رغبة ادلستثمرين وتلبية
احتياجات التنمية وادلواطنُت يف البالد

.وشدد ىيثم ىف تصريح (لسونا

)على ضرورة تبٌت سياسات استثمارية

وأقتصادية مرنة وجاذبة للقطاع اخلاص السوداىن لدفع العملية االستثمارية ىف البالد ىف شىت اجملاالت بالًتكيز على
السلع الغذائية لدعم مشروعات األمن الغذائي وتغطية إحتياجات التصنيع الغذائي مناديا بإحداث اصالحات ىيكلية
ىف القطاع الزراعى تعزز كفاءتو وتتيح إدخاؿ سلع جديدة للصادر مع إدخاؿ التقانات احلديثة ادلستخدمة عادليا
لتعظيم الفائدة باالستغالؿ األمثل للطاقات االنتاجية ادلتاحة وصوال جملتمع الوفرة والكفاية والعدؿ

.
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يحهم اقزصبد٘  :اإليبراد انعرثٛخ ثبَ ٙأكجر دٔنخ خهٛجٛخ يسزثًرح فٙ
انسٕداٌ

قاؿ د .ىيثم زلمد فتحي احمللل االقتصادي عضو ىيئة
ادلستشارين مبجلس الوزراء إف دولة اإلمارات العربية
ادلتحدة تُعترب أكرب دولة خليجية مستثمرة ىف السوداف بعد

ادلملكة العربية السعودية  .وأضاؼ يف تصريح لػ(سونا) أف
إمجايل االستثمارات اإلماراتية يف البالد تُقدر بأكثر من
سبعة مليار دوالر موزعة على مجيع القطاعات الزراعية
واخلدمية والصناعية ،مشَتا إىل إصلاز العديد من ىذه

ادلشاريع وجاري العمل اآلف إلصلاز البعض اآلخر من تلك ادلشاريع  ،مثمنا اجلهود اليت ظلت تبذذلا احلكومة
السودانية شلثلة ىف وزارة االستثمار جلذب رؤوس األمواؿ العربية خاصة اإلماراتية لالستثمار يف البالد واليت من بينها
احلوافز واإلعفاءات اجلمركية وحرية دتلك األراضي وذلك لتمكُت ادلستثمرين العرب من زيادة حجم استثماراهتم يف
البالد لتأسيس مشروعات جديدة .وزاد ىيثم بأف برامج اإلصالح االقتصادي اليت أطلقتها الدولة وتسعى اآلف
لتحقيقها كاف ذلا عظيم األثر يف جذب دولة اإلمارات العربية لتعزيز استثماراهتا يف القطاع ادلصريف .وتشَت متابعات
(سونا) إىل أف السيد رئيس اجلمهورية ادلشَت عمر حسن أمحد البشَت كاف قد استقبل أوؿ أمس ببيت الضيافة وفداً
ميثل رلموعة من الشركات اإلماراتية الكربى بغرض التباحث حوؿ مشروعات استثمارية ذلذه الشركات يف رلاالت
اخلدمات والثروة ادلعدنية خاصة التنقيب عن الذىب ،ووجو السيد الرئيس يف ىذا اللقاء باالىتماـ باالستثمارات
العربية بصورة عامة واالستثمارات اإلماراتية على وجو اخلصوص .
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انخطخ انٕطُٛخ نالسزثًبر ف ٙانسراعخ رٓذف نالسزثًبر ف ٙثُبء انقذراد
ٔاإلصالح انًؤسسٙ
أوضح تقرير اخلطة الوطنية لالستثمار ىف الزراعة بالسوداف  2020-2016أف الفجوة ادلقدرة ىف التمويل والبالغة
 631مليوف دوالر بواقع 125مليوناً سنويا ،والىت سيتم عرضها على ادلاضلُت تشمل رلاالت االستثمار يف بناء
القدرات واإلصالح ادلؤسسي والسياسات والتشريعات واإلجراءت ادلتعلقة بإحداث بيئة مؤاتية لالستثمار الزراعي
واالستثمارات االسًتاتيجية ىف رلاؿ األمن الغذائي والتغذية وحتسُت أصناؼ احملاصيل ىف القطاع التقليدي واإلدارة
ادلستدامة للًتبة وادلياه.كما أوضح تقرير اخلطة الوطنية أنو سيتم إنشاء وحدة تنسيق للربامج حتت إشراؼ وزارة الزراعة
والغابات تعمل بصفة شبو مستقلة ،تعقد ىذه اللجنة اجتماعات ربع سنوية دلتابعة تنفيذ اخلطة على أف يقوـ وزير
الغابات برفع تقارير دورية للقطاع االقتصادي مبعدؿ ثالث مرات سنويا دلتابعة التقدـ احملرز وأشارت اخلطة اىل أنو
سيتم اختيار موظفُت ذلا على أساس تنافسي من كافة اجلهات ذات الصلة .
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األي ٍٛانعبو الرحبد انًصبرف انعرثٛخ :يُزذٖ رفع انعقٕثبد عٍ انسٕداٌ
اَطالقخ نزعسٚس يُبخ االسزثًبر ٔرأْٛم انقطبع انًصرف ٙف ٙانسٕداٌ
قاؿ األمُت العاـ الحتاد ادلصارؼ العربية األستاذ وساـ
حسن فتوح إف منتدى رفع العقوبات االقتصادية عن
السوداف ادلنعقد يف اخلرطوـ اليوـ؛ ميثل انطالقة وبداية
للعمل يف مرحلة ما بعد رفع العقوبات ،مضيفا  -خالؿ
سلاطبتو للجلسة االفتتاحية للمنتدى  -برسم خارطة طريق
دلشاريع كثَتة بالتعاوف مع ادلصارؼ العربية وادلؤسسات
الدولية لتعزيز مناخ االستثمار يف القطاعات االقتصادية
ادلنتجة والبيئة والبٌت التحتية وتأىيل القطاع ادلصريف السوداين وتفعيل تعاونو مع سائر القطاعات ادلصرفية العربية
وجدد فتوح التزاـ احتاد ادلصارؼ العربية الوقوؼ جبانب السوداف وأف يوىل توجهات وتطلعات القيادة احلكيمة ،كل
اجلهد للمسامهة يف حتقيقها ،مشَتا إىل إدراؾ الكل دلا يزخر بو السوداف من كفاءات وخربات وطنية دتثل أىم رأمساؿ

.

للنهوض بالسوداف إىل مصاؼ الدوؿ الكربى ،متوقعا توحد ادلنطقة العربية بعد إدراؾ العرب الستهداؼ العامل لثرواتو
عن طريق احلصار وفرض القوانُت اجلائرة.
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ٔزٚر انثرٔح انحٕٛاَٛخ ٚسزعرض يع ٔفذ شركخ جٛجبٌ انصُٛٛخ يجبالد
االسزثًبر ف ٙانصٛذ انجحر٘ ٔانُٓر٘
أوضح بروفيسور موسى تنب موسى وزير الثروة احليوانية أف
ىناؾ جوانب عديدة لالستثمار بُت السوداف ودولة الصُت
يف رلاؿ األمساؾ .جاء ذلك لدى لقائو وفداً من شركة
جيجاف العاملة يف رلاؿ الصيد البحري الصينية بالتعاوف
مع شركة ميزو العادلية للتعرؼ علي إماكنيات البالد
االستثمارية يف رلاؿ مشاريع الصيد البحري

.

مشَتاً يف ىذا الصدد إىل زيارة الوفد الصيٍت من وزارة الزراعة واألمساؾ خالؿ األياـ السابقة إىل منطقيت مروي
وبورتسوداف حيث أطلعهم بروفيسور تنب على اإلمكانيات اليت يتمتع هبا السوداف من موارد مائية ومستنقعات شلا
جيعلو قبلة للمستثمرين يف رلاؿ الصيد البحري والنهري على ساحل البحر األمحر وسد مروي ،مشَتاً إىل أف الشركات
الصينية ستستثمر يف مشاريع االستزراع السمكي

 .وقاؿ سيادتو إف الصُت تعترب أكثر الدوؿ إنتاجاً لألمساؾ

الستخدامها التقانات احلديثة يف تربيتها .مؤكداً أف دخوذلم يف الشراكة يعترب تعزيزاً للتعاوف ادلشًتؾ بُت الشركة ووزارتو
باإلضافة لسبل دعمها وتطويرىا يف حتسُت نسل األمساؾ وتطوير مشاريع االستزراع السمكي وكيفية تربية األمساؾ..
وقاؿ إف رلاؿ األمساؾ ميثل قطاعاً مهماً وركيزة أساسية يف رلاؿ دعم األمن الغذائي وتنمية االقتصاد القومي .
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انص ٍٛرسزثًر أكثر يٍ  50يهٛبر دٔالر أيرٚك ٙف ٙانذٔل انٕاقعخ عهٗ
طٕل انحساو ٔانطرٚق
قاؿ خو يل فنغ ،رئيس جلنة الدولة للتنمية واإلصالح الصينية اليوـ االثنُت إف الصُت استثمرت أكثر من

 50مليار

دوالر أمريكي يف الدوؿ الواقعة على طوؿ احلزاـ والطريق منذ طرح ادلبادرة ادلذكورة يف عاـ

.2013

وأضاؼ خو خالؿ مؤدتر صحفي عقد على ىامش أعماؿ الدورة السنوية ألعلى ىيئة تشريعية ،إف مبادرة احلزاـ
والطريق كسبت دعما من أكثر من  100دولة ومنظمة دولية ،حيث مت التوقيع على ضلو
احلكومات.واستطرد قائال إف التقدـ احملرز يف إطار ادلبادرة "أفضل شلا كاف متوقعا

 50اتفاقية تعاوف بُت
".

وطرحت الصُت ىذه ادلبادرة هبدؼ تشكيل شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا وأوروبا وإفريقيا على طوؿ الطرؽ
التجارية القدمية .وبروح الًتابط اإلقليمي  ،تقوـ الصُت مبشاريع يف رلاالت الطَتاف والطاقة والسكك احلديدية والطرؽ
واالتصاالت مبشاركة الدوؿ األخرى  .وستستضيف الصُت منتدى رفيع ادلستوى حوؿ مبادرة احلزاـ والطريق يف بكُت
خالؿ شهر مايو القادـ هبدؼ تعزيز التعاوف بشكل أكرب .
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انسعٕدٚخ رًٓذ نفزخ ثبة االسزثًبر ثقطبع رحهٛخ انًٛبِ

علنت وزارة البيئة وادلياه والزراعة بدء مشروع دراسة تكاليف اإلنتاج وتقدير اإليرادات لقطاع ادلياه مع شركة ارنست
ويونغ.وقاؿ وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير ادلهندس منصور ادلشيطي ،إف ادلشروع يهدؼ دلعرفة تكاليف إنتاج ادلياه
بدقة أكثر واإليرادات ادلتوقعة من مشاريع ادلياه يف ادلملكة حبسب وكالة األنباء السعودية (واس ).وأباف ادلشيطي أف
ادلشروع يأيت ضمن أعماؿ الوزارة الرامية إىل اخلصخصة اذلادفة إىل رفع مستوى خدمات ادلياه للمستفيدين يف
ادلستقبل.ويستهدؼ ادلشروع تقدير تكاليف إنتاج ادلياه من ادلصدر حىت ادلستهلك ،وسيكوف إحدى أىم الدراسات
اليت تشجع على االستثمار يف قطاع ادلياه .وسيكوف حتديد اإليرادات ادلتوقعة السنوية من أسس بناء قيمة االستثمار،
بوصفو ضرورة لتحديد الفرصة ادلتاحة للقطاع اخلاص ،وسيكوف داعماً الستدامة اإلمداد من ادلياه الصاحلة للشرب يف
ادلستقبل.
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انسعٕدٚخ ..أعهٗ قًٛخ نالسزثًبر انخبرج ٙثـ  20عبيبً
ارتفعت استثمارات صندوؽ االستثمارات العامة اخلارجية بنسبة  103يف ادلئة لتصل قيمة استثماراتو اخلارجية بنهاية
الربع الثالث من العاـ ادلاضي

2016إىل  28.3مليار لاير  -أعلى مستوياهتا منذ عاـ

 ،- 1996مقارنة بػ

13.97مليار لاير بنهاية الفًتة نفسها من عاـ .2015يف ادلقابل ،بلغت قيمة القروض القائمة للصندوؽ بنهاية
الربع الثالث من  ،2016ضلو  61.95مليار لاير ،مسجلة تراجعاً نسبتو  46يف ادلئة مقارنة بنفس الفًتة من العاـ
السابق .2015وكاف دور الصندوؽ سابقا دتويل ادلشاريع االسًتاتيجية لالقتصاد الوطٍت ،أما بعد تغيَت اسًتاتيجيتو
لتتواكب مع "رؤية  "2030حتوؿ الصندوؽ إىل أكرب الصناديق االستثمارية يف العامل ،حبسب صحيفة "االقتصادية".
وىذا ال يعٍت إغفاؿ دور الصندوؽ يف دتويل ادلشاريع االسًتاتيجية لالقتصاد السعودي ،حيث وصلت قروضو بنهاية
الربع الثالث من عاـ

2016إىل  61.95مليار لاير منها  14.5مليار لاير قروض لشركة السعودية للكهرباء،

ويشرؼ عليها الصندوؽ .وتأسس صندوؽ االستثمارات العامة عاـ 1971لتمويل ادلشاريع االسًتاتيجية لالقتصاد
الوطٍت ،كما أنو ميتلك ويدير مسامهات احلكومة يف الشركات السعودية واخلارجية ،ويسهم الصندوؽ أيضا يف تأسيس
وإدارة شركات لدعم االبتكار .ومنذ اإلعالف عن خطة "رؤية السعودية  "2030اليت تستهدؼ جعل الصندوؽ أكرب
صندوؽ سيادي يف العامل ،أعلن الصندوؽ عن أوؿ استثماراتو وىو توجهو وعزمو شراء مركز ادللك عبداهلل ادلايل من
ادلؤسسة العامة للتقاعد .كما أنو استثمر ضلو  13مليار لاير (  3.5مليار دوالر) يف شركة "أوبر" خلدمة وتأجَت
السيارات ،اليت يعد أكرب االستثمارات الدولية اليت قاـ هبا الصندوؽ واألوؿ من نوعو منذ إعالف "رؤية
2030".ويستثمر الصندوؽ يف عديد من الشركات احمللية ،وقد أرجع الصندوؽ سبب استثماراتو يف الشركات احمللية
إىل دعم االقتصاد الوطٍت ،كما أعلن عن توجهو إىل دتلك ضلو

 75يف ادلئة من الشركات التابعة ألمانات مدف

ومناطق ادلملكة ادلتخصصة يف تويل ادلشاريع وتطوير ادلناطق العشوائية .وأعلن الصندوؽ يف الربع الثالث من 2016
عن إنشاء شركة حكومية تعمل على تطوير ادلشاعر وزيادة الطاقة االستيعابية ذلا انسجاما مع "رؤية

".2030فيما

وقع خالؿ الربع الرابع من  2016مع رلموعة "سوفت بنك" اليابانية مذكرة تفاىم إلنشاء صندوؽ استثماري،
يهدؼ إىل التوسع يف اجملاؿ التقٍت حوؿ العامل برأمساؿ يصل إىل  100مليار دوالر أمَتكي.
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وبتاريخ  13نوفمرب  2016أعلن الصندوؽ عن تدشُت أكرب منصة للتجارة اإللكًتونية يف العايل العريب باسم
"نوف.كوـ" بالتعاوف مع رلموعة من ادلستثمرين بينهم رجل األعماؿ اإلمارايت زلمد العبار ،اليت سيكوف مقرىا
ادلملكة ،وستقدـ  20مليوف منتج للجمهور باستثمارات قدرىا  20مليار دوالر .ويف تاريخ  28نوفمرب ،2016
أعلن الصندوؽ عن شراء  50يف ادلئة من أسهم رلموعة "أديبتيو" القابضة احملدودة من ادلستثمر اإلمارايت زلمد
العبار ،وستتم الصفقة عرب الشركة السعودية لالستثمارات الغذائية اخلليجية ادلملوكة بالكامل للصندوؽ

.كما وافق

رللس الوزراء برئاسة خادـ احلرمُت الشريفُت ادللك سلماف بن عبدالعزيز بتاريخ  30نوفمرب  ،2016على ختصيص
مبلغ  100مليار لاير من االحتياطيات العامة لصندوؽ االستثمارات العامة ،وذلك هبدؼ تنويع احملفظة االستثمارية
وحتسُت عوائدىا.
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أثٕظج ٙرجحث دعى شركبد إيبرارٛخ يسزثًرح ف ٙكبزاخسزبٌ

حبث رئيس احتاد غرؼ التجارة والصناعة يف اإلمارات زلمد ثاين مرشد الرميثي وسفَت الدولة لدى مجهورية كازاخستاف
زلمد أمحد بن سلطاف اجلابر دعم الشركات اإلماراتية اليت تستثمر يف األسواؽ الكازاخستانية .حضر اللقاء مبقر غرفة
أبوظيب سعادة حامد الشاعر عضو رللس إدارة الغرفة وعبداهلل غرير القبيسي نائب مدير عاـ الغرفة .وأكد الرميثي أف
اللقاء يهدؼ إىل تعزيز جهود غرفة أبوظيب وسفارة الدولة لدى كازاخستاف لتوسيع رلاالت التعاوف االقتصادي
واالستثماري بُت الشركات اإلماراتية والشركات الكازاخستانية ،مشَتاً إىل أف اإلمكانيات االقتصادية والقدرات
الطبيعية اليت ميتلكها البلداف تفتح اجملاؿ واسعاً لزيادة االستثمارات ادلشًتكة وتعزيز االستثمارات اإلماراتية يف األسواؽ
الكازاخستانية يف عدد من القطاعات واجملاالت احليوية .وأوضح الرميثي أف السنوات القليلة ادلاضية شهدت زيادة
ملحوظة يف االستثمارات اإلماراتية يف أسواؽ كازاخستاف يف إطار حرص الشركات الوطنية على االستفادة من الفرص
االستثمارية ادلتاحة .وأكد الرميثي على دعم غرفة أبوظيب للجهود اليت تبذذلا سفارة الدولة يف كازاخستاف لتطوير
عالقات التعاوف االقتصادي واالستثماري بُت الشركات وادلؤسسات يف الدولة والشركات وادلؤسسات التجارية
والصناعية يف كازاخستاف.

17

