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وسارح االسزثًبر رجذي انزغجخ نالسزفبدح يٍ انزكُهىجٍب انفزَسٍخ نخهك
يشٌذ يٍ انزكبيُم وانزعبوٌ ثٍٍ انجهذٌٍ
أكد أُسامة فيصل وزير الدولة بوزارة االستثمار الرغبة يف االستفادة من
التكامل والتعاون بُت البلدين ،وإنشاء
التكنلوجيا الفرنسية خللق مزيد من ُ
مزيد من البنيات التحتية بتكنلوجيا فرنسية؛ السيما بعد رفع العقويات
األمريكية شلا جيعل السودان من الدول اجلاذبة لالستثمارات ادلختلفة
ُ
خالل الفًتة القادمة .جاء ذلك لدى لقائو دبكتبو بوفد رللس الشيوخ
الفرنسي برئاسة السيد لويس رئيس رلموعة الصداقة الربدلانية مع دول

القرن األفريقي وعضو جلنة الثقافة والتعليم واالتصاالت والسيد لوغجو عضو جلنة العالقات اخلارجية والدفاع والقوات
ادلسلحة رئيس جلنة الصداقة الربدلانية مع دولة جنوب السودان والسيد دولينجي عضو اللجنة االقتصادية وادلالية
ُ
ورئيس جلنة الصداقة الربدلانية مع السودان والسيدة دينا مسؤولة ملف التدريب دبجلس الشيوخ الفرنسي والسيد بغونو
سفَت فرنسا باخلرطوم .وحبضور الدكتور زلمد أبوزيد مصطفى وزير السياحة واآلثار والسفَت يوسف ال ُكردفاين مدير
إدارة الشؤون األوروبية بوزارة اخلارجية ود .حبيب سلتوم رئيس جلنة العالقات اخلارجية دبجلس الواليات وقدم وزير
الدولة بوزارة االستثمار شرحاً وافياً لإلمكانات اذلائلة اليت يتمتع هبا السودان يف رلاالت االستثمار ادلختلفة  .وأوضح
ُ
وزير السياحة واآلثار أن السياحة واالستثمار وجهان لعُملة واحدة ،مشَتاً للدور الكبَت الذي تلعبوُ السياحة يف تالقي

الشعوب  ،وقدم شرحاً للوفد الفرنسي عن اإلمكانات السياحية اليت يتمتع هبا السودان يف شىت اجملاالت من أقاليم
متنوعة وحياة برية وزلميات طبيعية واكتشافات لتجمعات جديدة من اآلثار السودانية ،داعياً احلكومة الفرنسية ُشلثلة
يف وفد رللس الشيوخ الفرنسي لالستفادة من ادلكونات اجلاذبة للسياحة يف السودان بغرض االستثمار السياحي

.وأشاد رئيس الوفد الفرنسي باجملهودات اليت تبذذلا احلكومة السودانية يف رلاالت اإلستثمار والسياحةُ ،مبدياً إعجاهبُم
وتقديرىم حلضارة وتاريخ السودان الطويل.
الكبَت
ُ
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أسبيخ فٍصم ٌخبطت خزبو فعبنٍبد يهزمى يذٌزي االسزثًبر ثبنىالٌبد
قال وزير الدولة بوزارة االستثمار األستاذ أسامة فيصل انو يتوقع أن تشهد الفًتة القادمة تدفقات استثمارية ضخمة
للبالد يف أعقاب التطورات السياسية واالقتصادية وانفتاح السودان على اخلارج  .ووصف وزير الدولة خالل سلاطبتو
ختام فعاليات ملتقى مديري االستثمار بالواليات تلك التطورات بادلفصلية يف مسَتة االستثمار ،مشددا على ضرورة
مواكبة تلك التطورات بادلزيد من العمل على تسهيل اإلجراءات وفق سياسات واضحة تنتظم كافة الواليات،واشار
اذل أن أمهية الورشة و اليت انعقدت حتت شعار من أجل بيئة استثمارية جاذبة تأيت قي سياق جهود الوزارة إلحكام
التنسيق وتوجيو اجلهود ضلو تطوير االستثمار ،مؤكدا أمهية إدارة االستثمار بالواليات كأجسام تنفيذية ذات عالقة
مباشرة بقضايا االستثمار .وتعهد وزير الدولة بتنزيل سلرجات الورشة وتوصياهتا على أرض الواقع؛ مع استمرار الوزارة يف
برامج الزيارات ادليدانية للوقوف على ادلشاريع االستثمارية ومعاجلة ادلعوقات اليت تواجهها .فيما مثن شلثل الواليات؛
جهود الوزارة يف هتيئة بيئة االستثمار بالبالد .واختتم ادللتقى أعمالو بالتوصيات واليت ركزت على أمهية التنسيق بُت
ادلركز والواليات وىيكلة إدارات االستثمار بالواليات على نسق متكامل ،اذل جانب التدريب الداخلي واخلارجي
وتبسيط اإلجراءات.
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وسٌز انذونخ ثبالسزثًبر ٌهزمً ثزئٍس يجهس انُىاة انجحزًٌُ
استقبل وزير الدولة بوزارة االستثمار األستاذ أسامة فيصل رئيس رللس النواب البحريٍت السيد أمحد إبراىيم ادلال والوفد
ادلرافق لو حيث اكد اىتمام السودان بقضية األمن الغذائي العريب ووضعو ضمن أولوياهتا القصوى ،الفتاً إذل أن
السودان غٍت دبقوماتو وموارده الطبيعية .واكد سيادتو ترحيب احلكومة باالستثمارات العربية بصورة عامة ،معدداً ادلزايا

الكبَتة لالستثمار بالسودان ،يف ظل توافر تشريعات وقوانُت تسهم يف جذب ودفع عجلة االستثمار بالبالد  .واعترب
الوزير أن من أىم سلرجات زيارة رئيس اجلمهورية إذل شللكة البحرين ،توافق قياديت البلدين على تعزيز التعاون يف
سلتلف اجملاالت ،ويف مقدمتها اجملاالت االقتصادية ،مبيناً أن ذلك ديهد الطريق لتدفق االستثمارات ،مؤكداً أن الوزارة
ستعمل على ترمجة ىذه التوجهات على أرض الواقع .من جانبو أثٌت رئيس رللس النواب البحريٍت على السودان
حكومةً وشعباً ،مبيناً أن هنضة البحرين سامهت هبا الكفاءات السودانية بشكل كبَت ،مؤكداً أن عالقات البلدين
ضاربة اجلذور ،مطالباً بضرورة الدفع هبا يف سلتلف اجملاالت ،واالىتمام بتحريك رؤوس األموال دبا خيدم أىداف
وقضايا األمة العربية .ولفت أمحد إبراىيم ادلال إذل أمهية عقد لقاءات على ادلستويُت الرمسي والشعيب ،وفتح قنوات

للتواصل ،دبا ديكن من حتقيق التطلعات ادلشًتكة وشهد اللقاء عدد من أعضاء رللس النواب البحريٍت ،جبانب نائب
رئيس غرفة التجارة والصناعة بالبحرين ،والذين عربوا بدورىم عن أمهية خلق فرص عمل مشًتك ،مشَتين إذل تطلعات
واىتمام رجال ادلال واألعمال بالبحرين ،باالستثمار يف السودان .
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وسارح االسزثًبر رؤكذ أهًٍخ رسخٍز انًىارد نشٌبدح اإلَزبج وجذة
االسزثًبراد
أكد وكيل وزارة االستثمار الدكتور صلم الدين حسن إبراىيم على أمهية تسخَت ادلوارد من منطلق زيادة اإلنتاج كهدف
اسًتاتيجي للدولة ،مشَتاً إذل أن ذلك لن يتم إال جبذب االستثمار وتسخَت ادلوارد وهتيئة البيئة ادلناسبة ،مستعرضاً

التطورات االقتصادية العادلية والتنامي ادلتسارع يف االستثمارات إذل جانب تطورات االقتصاد السوداين واليت تتطلب
وضع رؤية تستوعب إمكانيات السودان االستثمارية .جاء ذلك لدى سلاطبتو صباح اليوم دبقر الوزارة بادلقرن اجللسة
االفتتاحية لفعاليات ملتقى مديري االستثمار بالواليات ،حتت شعار" :ضلو بيئة استثمارية جاذبة "مشَتاً إذل أن ادللتقى
فرصة للتفاعل والنقاش حول قضايا االستثمار بالبالد ووضع احللول ذلا دبا ديكن من تاليف أوجو القصور ،مستعرضاً
األوراق اليت تناقشها الورشة واليت تتناول اإلجراءات وادلؤشرات واألداء على مستوى إدارات االستثمار إذل جانب
اخلارطة االستثمارية وقضايا االستثمار بالسودان .ودعا السيد الوكيل للخروج بتوصيات تؤدي إذل التجانس والتفاىم
والتنسيق بُت إدارات االستثمار الوالئية وادلركز .ويُعد ملتقى مديري االستثمار بالواليات من اآلليات الفاعلة يف إحكام

التنسيق بُت ادلركز والواليات ألجل جذب ادلزيد من االستثمارات األجنبية واحمللية ،حيث يشارك يف ادللتقى مديرو
االستثمار على مستوى واليات البالد .إذل ذلك قدم مدير اإلدارة العامة خلدمات ادلستثمرين بوزارة االستثمار األستاذ
نور الدائم بابكر ورقة حول اإلجراءات وادلعامالت االستثمارية تناولت أمهية تسهيل اإلجراءات وإفراد احلوافز
التشجيعية وتطبيق القوانُت وادليز التفضيلية بالشكل اجلاذب لالستثمار  .كما أشارت الورقة إذل ضرورة حتديد األراضي
االستثمارية بشكل واضح وأكدت على أمهية أن متارس الواليات دورىا يف تسهيل اإلجراءات االستثمارية

.
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انهٍئخ انعزثٍخ نالسزثًبر واإلًَبء انشراعً رعهٍ إسزعذادهب نمٍبو
يشبرٌع ثبنجشٌزح
أكد الدكتور زلمد طاىر إيال وارل والية اجلزيرة على أمهية
الدور الفاعل للهيئة العربية لإلستثمار واإلمناء الزراعي يف
السودان .جاء ذلك لدى لقائو دبكتبو صباح اليوم بوفد
اذليئة برئاسة األستاذ زلمد ادلزروعي رئيس اذليئة العربية
لالستثمار واإلمناء الزراعي ،ورحب ‘يال بكل مبادرات
اذليئة حول االستثمار الزراعي واحليواين والصناعي داخل
الوالية ،مؤكداً التزامو بتذليل كافة العقبات اليت تعًتض استثمارات اذليئة بالوالية لتحقيق االكتفاء الذايت وادلسامهة يف

حتقيق األمن الغذائي العريب واالستفادة من القيمة ادلضافة بإنشاء مصانع لأللبان وادلساخل احلديثة  .وأعلن الوارل معاجلة
قضايا األراضي اخلاصة باذليئة دبنطقة الباقَت وتسليمهم العقود رلددا ،معلنا التزام واليتو بتذليل كل العقبات تعزيزاً
للتعاون مع اذليئة واالستفادة من خرباهتا يف التقانات احلديثة  .من جهتو أعلن رئيس اذليئة استعداد اذليئة لتنفيذ أي
مشروع بالوالية وجذب مستثمرين من اخلارج ،مؤكدا على أن الوالية تتمتع دبوارد بشرية ومادية ومقومات صلاح
لتحقيق األمن الغذائي العريب ،وكشف عن خطة متكاملة إلعادة مشاريع اذليئة دبنطقة الباقَت وقيام مشروع زراعي
متكامل وحتريك كل ادلشاريع ادلتوقفة اذل جانب إنشاء مشاريع مستقبلية بالوالية .
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د .ثبثكز يحًذ رىو سٌبرح انزئٍس نهكىٌذ وانجحزٌٍ رسهى فً سٌبدح
االسزثًبر فً انسىداٌ
وصف دكتور بابكر زلمد توم عضو اللجنة االقتصادية
بالربدلان واخلبَت االقتصادي ادلعروف العالقات السودانية
الكويتية باألزلية والتارخيية ،مشَتاً إذل أن الكويت لديها
عدة مشاريع بالسودان ومتول صندوق إعمار تنمية الشرق .
وقال يف تصريح لـ"سونا" حول زيارة الرئيس للكويت ،إن
الصندوق الكوييت للتنمية شهد صلاحات كبَتة يف رلال
االستثمار العريب ،وإن الكويت من أبرز الدول اليت تنوع
.
مواردىا باالستثمار بالعادل وجيب على السودان االستفادة منها يف االستثمارات الزراعية والصناعية وغَتىا
وأشار إذل االستثمارات الكويتية يف السودان ومنها العمارة الكويتية باخلرطوم وإنشاء مدينة النيل األزرق والشركة
الكويتية للدواجن ،ومشروع سكر كنانة كما تسهم الكويت من خالل ادلنظمة العربية للتنمية الزراعية ،مشَتاً إذل أن
زيارة الرئيس للكويت بداية لتدفقات استثمارية جديدة .وتقدر االستثمارات الكويتية يف السودان بنحو  5مليارات
دوالر .وحول زيارة الرئيس للبحرين بعد الكويت قال د .بابكر إن البحرين تعترب من أكرب مراكز ادلال ادلتطورة يف
منطقة الشرق األوسط ،وتعمل هبا كفاءات سودانية وىذا يعترب وجو مشرق للسودان والسودانيُت ،مشَتاً إذل أن
البحرين ترحب دائماً بالعمالة السودانية .وأوضح أن البحرين لديها مراكز حبوث مالية يف رلال األسهم والبورصات
جيب االستفادة منها ،كما تستند على معايَت أسواق ادلال والصَتفة اإلسالمية ،مشَتاً إذل ضرورة االستفادة من
البحرين يف االستثمار يف اجملال الزراعي..
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انًشبركىٌ ثبنًعزض انذونى نهشراعخ:انسىداٌ يٍ أخصت انذول
األفزٌمٍخ نالسزثًبر انشراعً وانصُبعً
أمن ادلشاركون بادلعرض الدورل الثاين للزراعة والثروة احليوانية وادلعرض الدورل الثاين للمشروبات وتكلنوجيا الصناعات
الغذائية ادلقام بأرض ادلعارض بربي والذي خيتتم أعمالو مساء السادس من إبريل احلارل أن السودان يعد من أفضل
الدول األفريقية لالستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي دبا يتمتع بو من بنية حتتية خصبة وتوفر ادلياه العذبة وتعدد
ادلناخات.وأجرت (سونا) استطالعاً مع الشركات ادلشاركة بادلعرض؛ حيث أمن ادلهندس ياسر مشهور مصطفى ادلدير
العام للشركة الدولية للحلول ادلتكاملة وإدارة ادلشروعات على أن السودان واعد خبَتات كثَتة ىف ادلستقبل القريب
مشَتا اذل االنفتاح العادلي عليو اآلن بعد احلصار االقتصادي الذي الزم السودان لعدة سنوات  ،وأمن ادلهندس ياسر
مشهور على أمهية زراعة الذرة الشامية ،األمر الذي يؤدى اذل إنتاجية السيالج وىو يعد من أفضل األغذية عادليا
للثروة احليوانية من حيث معدالت إدرار اللنب مقارنة مع زراعة الربسيم الذي يستهلك عشرة أضعاف ادلياه مقارنة مع
الذرة الشامية؛ وأضاف أن ادلعرض يهدف اذل توطُت السيالج ،األمر الذى يقلل من استهالك ادلياه إضافة اذل أن
احملصول ديكن زراعتو بفصلي الصيف والشتاء .ومن جانبو أمن الدكتور زلمد عصام اجلريسي ادلستشار الفٍت لشركة
مصر ىاي تك الدولية للبذور ،أمن على أمهية االستثمار بالسودان وذلك لوجود ادلناخ الصاحل للزراعة واإلنتاج
احليواين ،وأكد أن الشركة جاءت من أجل االستثمار بالزراعة؛ وإنتاج التقاوي اجليدة من أجل االكتفاء الذايت
للسودان ،ومن أجل الصادر واالكتفاء الذايت ألفريقيا والعادل .
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صُذوق اإلسكبٌ ٌؤكذ رشجٍعه نالسزثًبر انعمبري ثبنىالٌبد
أكد الصندوق القومي لإلسكان والتعمَت رلددا اىتمامو ورعايتو ألنشطة اإلسكان يف الواليات ،مبينا حرصو على أن
.وطالب
يكون منربا قوميا لعرض الفرص ادلتاحة لالستثمار بالواليات يف رلال العقارات بداخل وخارج السودان
الدكتور عبد الرمحن الطيب ايوبيو؛ األمُت العام للصندوق باإلنابة  -خالل ترؤسو دبقر الصندوق اليوم الجتماع -
مديري اإلدارات اذل تضافر اجلهود بُت الصندوق والصناديق الوالئية لإلسكان لتوفَت ادلعلومات واخلرط والدراسات
الىت تساعد يف أعمال الًتويج ،مشَتا اذل أن الصندوق يشجع ادلستثمرين على الدخول يف شراكات لالستثمار
العقاري بالواليات لتوفَت ادلأوى للشرائح ادلستهدفة  .اذل ذلك كان اجتماع مديري اإلدارات قد استمع اذل عدد من
التقارير حول األداء للربع األول من العام 2017م بالصندوق ،وأمن االجتماع على ضرورة إحكام التنسيق مع
حكومات الواليات عرب ادلشرفُت على مشروعات اإلسكان بالواليات ،وأن تتواصل اجلهود التنسيقية بُت الطرفُت عرب
إدارة الواليات بالصندوق لتقدمي ادلشورة واإلسناد الفٍت للصناديق الوالئية من أجل النهوض بقطاع العقارات بالبالد .
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والٌخ انجحز األحًز رىلع يذكزح رفبهى إطبرٌخ يع جًعٍخ رجبل األعًبل
انززكٍخ اإلفزٌمٍخ نالسزثًبر
وقعت والية البحر األمحر اليوم على مذكرة تفاىم إطارية مع مجعية رجال األعمال الًتكية اإلفريقية لالستثمار لقيام
مشروع منطقة صناعية حرة واالستثمار يف رلال السياحة بالوالية ،وذلك خالل لقاء وارل والية البحر األمحر األستاذ
علي أمحد حامد دبكتبو اليوم بوفد اجلمعية الذي يزور الوالية حالياً ،كما تناول اللقاء مقومات االستثمار ادلتمثلة يف

مشروعات البنية التحتية ادلنفذة بالوالية يف رلاالت الكهرباء وادلياه والطرق باإلضافة إذل مزايا النقل البحري الذي
.
تتفرد بالوالية ،كما تناول اللقاء انفتاح الوالية على االستثمار واستعدادىا للتعاون التام يف ىذا اجملال
ىذا وقد وقع على مذكرة التفاىم من جانب حكومة الوالية وزير االستثمار والصناعة ومن جانب الوفد رئيس
اجملموعة الًتكية لالستثمار.
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يعزًذ يحهٍخ انًُبلم ووفذ يٍ ثُك انثزوح انحٍىاٍَخ ٌزفمذاٌ يجًىعخ
يٍ انمطبعبد االسزثًبرٌخ ثبنًحهٍخ
تفقد ادلهندس اجليلي مصطفى معتمد زللية ادلناقل صباح اليوم برفقة وفد من بنك الثروة احليوانية برئاسة األستاذ
اشرف عمر إبراىيم رئيس قسم التخطيط برئاسة البنك رلموعة من القطاعات اإلستثمارية باحمللية وذلك بغرض
الوقوف على اخلارطة االستثمارية باحمللية وكيفية تقدمي اخلدمة ادلطلوبة دفعا لعجلة التنمية االقتصادية واالستفادة من
خدمات البنك حيث مشلت الزيارة ادلركز السوداين الًتكي للموارد الوراثية وإنتاج النطف  .وإستعرضت الدكتورة صفاء
عبد الرمحن كاميس من ادلركز السوداين الًتكي للموارد الوراثية وإنتاج النطف أىم احملاور اخلدمية اليت يقدمها ادلركز دلريب
ادلاشية على ادلستوى القومي واإلقليمي مؤكدة ا ّن ادلركز يهدف ارل لتحسُت النسل وهتجُت السالالت احمللية من
األبقار بإدخال الدم األجنيب وقطعت بتوفَت  20ألف نطفة من الفريزين جاىزة للتسويق  .من جانبو أكد شلثل بنك
الثروة احليوانية إستعدادىم لدراسة ادلشروع توطئة لتوفَت التمويل الالزم رلددا اىتمام البنك بتمويل ادلشاريع االستثمارية
خلرجيي كليات البيطرة واالنتاج احليواين عرب بوابة التمويل األصغر  .وتفقد السيد ادلعتمد والوفد ادلرافق لو القشارات
حيث أكد شلثل احلرفيُت ان العدد الكلي للقشارات  64قشارة تعمل بكفاءة انتاجية قصوى تصل خلمسة عشر طنا
يف اليوم غَت أنو طالب بتوفَت الدعم لصغار احلرفيُت وذلك باالستفادة من برنامج التمويل األصغر
ادلعتمد إدارة البنك لتوفَت ادلعينات للحرفيُت حىت يسهموا يف دعم االنتاج احمللي

 .من جانبو دعا

كما وقف الوفد من خالل جولتو

على احملور الصناعي حيث إستعرض الشيخ عبد ادلنعم موسى أبو ضريرة رئيس الغرفة الصناعية مجلة ادلصانع العاملة
باحمللية مشَتا اذل جودة الصناعة إذل جانب اإلنتاجية العالية دلصانع الزيوت وادلطاحن والصناعات التحويلية

 .ومثن

ادلعتمد عالياً الدور الذي يقوم بو القطاع الصناعي آمأل بأن توفر كل التسهيالت لدعمو فيما أعلن األستاذ أشرف
عمر إبراىيم رئيس قسم التخطيط برئاسة بنك الثروة احليوانية العمل على دراسة كل التوصيات مع إدارة البنك لتوفَت
الدعم ادلطلوب  .وأكد الدكتور الطيب زلمد الطيب مدير فرع البنك بود مدين فتح التمويل األصغر لتمويل شرحية
احلرفيُت داعيا ارل تسريع اخلطى الفتتاح فرع ادلناقل

.
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87يهٍبر رٌبل عىائذ اسزثًبراد األصىل انسعىدٌخ ثبنخبرج
بلغ عائد األصول السعودية ادلستثمرة يف اخلارج ضلو  87.03مليار لاير خالل عام  ،2016مقارنة بـ  94.8مليار
لاير خالل عام .2015وأظهر حتليل خاص لصحيفة "االقتصادية" ،استند إذل بيانات مؤسسة النقد العريب السعودي
"ساما" ،أن عائد استثمارات السعودية يف اخلارج خالل عام  2016بلغ ضلو  %2.48من أصول إمجالية بلغت
قيمتها أكثر من  3.5تريليون لاير .وتبلغ قيمة أصول السعودية ادلستثمرة خارجيا بنهاية عام  2016ضلو  3.5تريليون
لاير مقارنة بـ  3.7تريليون لاير بنهاية عام  ،2015وتتوزع على أربعة استثمارات .وشكلت النسبة األكرب منها
"األصول االحتياطية" حيث بلغت نسبة قيمتها من إمجارل "أصول السعودية" ضلو  ،%57.3بقيمة بلغت تريليوين
لاير ،مقارنة بـ  %62بقيمة بلغت ضلو  2.31تريليون لاير بنهاية عام .2015وتقسم "األصول االحتياطية" إذل أربعة
أقسام شكل النسبة األكرب منها "أوراق مالية" بقيمة بلغت ضلو  1.36تريليون لاير بنهاية عام  ،2016أي ما يعادل
 % 67.6من إمجارل األصول االحتياطية .تليها "العملة والودائع" بقيمة  613.77مليار لاير مثلت ضلو %30.5
من إمجارل األصول االحتياطية بنهاية  ،2016مث حقوق السحب اخلاصة بـ  27.6مليار لاير ،يليها وضع االحتياطي
لدى صندوق النقد الدورل بـ  7.28مليار لاير ،فالذىب النقدي بـ  1.6مليار لاير .وجاء ثانيا "استثمارات احلافظة"
بعد "األصول االحتياطية" حيث شكلت ضلو  20.2يف ادلئة من إمجارل "أصول السعودية ادلستثمرة خارجيا" بقيمة
بلغت ضلو  709.7مليار لاير .وثالثا جاءت "االستثمارات األخرى" حيث شكلت ضلو  %13.9من إمجارل "أصول
السعودية" ،بقيمة بلغت  488.1مليار لاير .أما "االستثمار ادلباشر يف اخلارج" فقد جاء رابعا ،حيث شكلت قيمتو
ضلو  8.6يف ادلئة بقيمة بلغت ضلو  301.6مليار لاير .ورفعت السعودية استثماراهتا ادلباشرة يف اخلارج بنسبة %27
حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية عام  2015ضلو  236.7مليار لاير ،بينما ارتفعت إذل  301.6مليار لاير كأعلى
مستوياهتا خالل آخر أربع سنوات وحتديدا منذ عام  2013حىت  2016وىي اإلحصائية ادلتوافرة.
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يبي رعزض فزصب اسزثًبرٌخ عهى "صُذوق االسزثًبراد انعبيخ "

عرضت رئيسة الوزراء الربيطانية تَتيزا ماي ،على ىامش
زيارهتا إذل السعودية ،فرص استثمارية يف بريطانيا على
رئيس صندوق االستثمارات العامة السعودي ياسر
الرميان ،يف لقاء رافقها فيو الرئيس التنفيذي لبورصة
لندن.وناقشت ماي عدة مواضيع من بينها األمن
والتجارة  ,وذلك يف ضوء استعدادىا للخروج من
االحتاد األورويب.وأبدت رئيسة الوزراء الربيطانية تأييدىا بقوة للخطة السعودية "رؤية  "2030اليت وصفتها بأهنا خطة
إصالح طموحة .وكانت التقت رئيسة الوزراء الربيطانية ،تَتيزا ماي ،بعدد من أبرز ادلسؤولُت السعوديُت ضمن زيارة
للمملكة رافقها فيها الرئيس التنفيذي لبورصة لندن كزافييو روليو .وتتنافس بورصة لندن وعدد من أسواق األسهم
.ومن
العادلية األخرى للفوز بقطعة من كعكة طرح أرامكو السعودية الذي قد يصبح أكرب طرح عام أورل يف العادل
ادلتوقع إدراج قدر ضئيل من األسهم اليت ستطرحها الشركة يف سوق األسهم السعودية ،بينما تذىب البقية لسوق
واحدة أو أكثر من أكرب أسواق األسهم العادلية .وقد تبلغ قيمة طرح عمالق النفط السعودي ادلتوقع يف  2018ضلو
 100مليار دوالر حبسب تصرحيات مسؤولُت سعوديُت .ووصلت ماي إذل الرياض يف وقت سابق من يوم أمس
حسبما أفادت وكالة األنباء السعودية الرمسية ،والتقت عدداً من ادلسؤولُت السعوديُت دبقر البورصة السعودية حبضور
روليو أيضا .وشارك يف االجتماع عدد من كبار ادلسؤولُت السعوديُت من بينهم وزير ادلالية زلمد اجلدعان وزلافظ
مؤسسة النقد العريب السعودي (البنك ادلركزي) أمحد اخلليفي ونائب رئيس ىيئة السوق ادلالية زلمد القويز وسارة
السحيمي رئيسة رللس إدارة السوق ادلالية السعودية والرئيس التنفيذي للبورصة خالد احلصان .وسيكون الفوز بطرح
أرامكو إصلازا كبَتا لبورصة لندن اليت شهدت عددا قليال من اإلدراجات منذ تصويت بريطانيا لصاحل اخلروج من
االحتاد األورويب ويف ظل حاجتها إلقناع ادلستثمرين بتوافر اسًتاتيجية منو قوية يف أعقاب فشل االندماج ادلقًتح مع
البورصة األدلانية.وتسعى بورصات نيويورك ولندن وىونغ كونغ وسنغافورة وطوكيو وتورونتو للفوز جبزء من الطرح وأجرى
مسؤولون سعوديون عدة لقاءات مع مسؤورل البورصات للبت يف موقع اإلدراج .وقال متحدث باسم مكتب رئيسة
الوزراء الربيطانية يف بيان أرسل لرويًتز "التقت رئيسة الوزراء مع وزير الطاقة السعودي خالد الفاحل وناقشا العمل معاً

بشأن سياسة الطاقة دبا يف ذلك تنويع مصادر الطاقة والفرص االستثمارية للشركات الصغَتة وادلتوسطة يف بورصة لندن
وادلملكة ادلتحدة".
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