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فعاليات  افتتاح  الوكيل، خالل  المصرية أحمد  الغرف  اتحاد  أّكد رئيس 
السعودية  العربية  "المملكة  أّن  السعودي،   – المصري  األعمال  منتدى 
وبلغ  العربية في مصر،  االستثمارات  األولى من حيث  المرتبة  احتلت 
في  أكثر من خمسة آالف مشروع  بمصر  السعودية  المشروعات  عدد 
المشروعات  تنامت  المقابل  وفي  والخدمية.  اإلنتاجية  كافة  المجاالت 
المصرية بالسعودية، ليصل عددها إلى ألف وثالثمائة مشروع باستثمارات 
تتجاوز مليارين ونصف المليار دوالر، منها ألف مشروع برأسمال مصري 

مائة في المائة".
مصر  تطرحها  التي  االستثمارية  الفرص  "استغالل  إلى  الوكيل  ودعا 
الكهرباء والطاقة  السويس وفي مجاالت  قناة  من مشروعات واعدة في 
مشدًدا  المجاالت"،  من  وغيرها  والعقارات،  والسياحة  والصناعة  والنقل 
على "ضرورة إزالة المعوقات كافة، وفض المنازعات بهدف منع تكرارها؛ 

ليتفرغ المستثمر الجاد للعمل واإلنتاج".
من جانبه، شدد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي 

في كلمته، على "أهمية التقدم في التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، 
وتحقيق المزيد في هذا المجال"، معلنا عن "المزيد من االستثمارات الجادة 
من الجانبين السعودي والمصري"، ومطالًبا في الوقت ذاته بزيادة الدعم 
الحكومي في ظل التحديات واإلشكاليات التي تواجه بعض االستثمارات 

المتأخرة".
المصدر )وكالة األنباء السعودية، بتصّرف(

الوكيل والعبيدي يفتتحان منتدى األعمال المصري - السعودي
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بحث رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في مكتبه 
بمقر الغرفة، مع نائب رئيس اتحاد الصناعات اإليطالية ليشيا ماتيولي، 
بحضور سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة قطر باسكوالي سالزانو سبل 
ودعم  اإليطالية  الصناعات  واتحاد  الغرفة  بين  التعاون  تعزيز عالقات 
العالقات التجارية واالقتصادية بين البلدين الصديقين، والفرص المتاحة 
في كل من قطر وإيطاليا، إضافة إلى تبادل الزيارات التجارية ألصحاب 

األعمال واستغالل الفرص االستثمارية في كال البلدين.
ونّوه الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني بالعالقات الوطيدة التي تجمع بين 
في  خصوًصا  الصعد  مختلف  على  اإليطالية  والجمهورية  قطر  دولة 
الفرص  من  العديد  "وجود  إلى  مشيرا  واالستثمارية،  التجارية  المجاالت 

للتعاون بين البلدين في القطاعات الصناعية".
المجاالت  مختلف  في  صناعية  نهضة  تشهد  قطر  "دولة  أّن  وأوضح 
خالل  مضطرًدا  نمًوا  شهدت  والتي  الغذائية  الصناعات  خصوصا 

الصناعات  توفرها  التي  الكبيرة  الفرص  جانب  إلى  الماضيين،  العامين 
الهيدروكربونية في قطر والتي يمكن استغاللها من قبل الجانب اإليطالي، 
على  تعتمد  التي  الصناعات  على  للتركيز  تسعى  قطر  أن  خاصة 

التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتوفر لدى الصناعة اإليطالية".
المصدر )جريدة الراية القطرية، بتصّرف(

رئيس غرفة قطر يبحث تعزيز عالقات التعاون مع إيطاليا

المملكة  في  والخاصة  العامة  االستثمار  صناديق  أصول  قيم  ارتفعت 
العربية السعودية بنسبة 15 في المئة خالل العام الماضي مقارنة بنهاية 

2017، ليبلغ إجمالي قيم أصولها 290.2 مليار ريال.
بنشرة  الخاص  الموقع  على  بيان  في  المالية،  السوق  هيئة  وأعلنت 
يشتمل  االستثماري  الصندوق  أّن  عن  السعودية،  األسهم  سوق  أخبار 
محددة  ومعايير  وفقًا ألسس  ُتختار  المالية  األوراق  من  مجموعة  على 
تحقق أهداف الصندوق االستثمارية، وتضم الصناديق العامة والصناديق 

الخاصة.
أي  الرأسمالية،  األرباح  االستثمارية عادًة من  الصناديق  أرباح  ن  وتتكوَّ

المستثمر  المالية  األوراق  أسعار  تغير  أو  تحسن  عن  الناتجة  األرباح 
بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت لألوراق المالية، ويعود هذا 
المال،  السوق  هيئة  تقرير  بحسب  الصناديق،  أصول  قيم  في  االرتفاع 
إلى زيادة قيم أصول الصناديق الخاصة )صندوق استثمار مؤسس في 
المملكة وال يكون صندوقًا عامًا( والتي تشكل 61 في المئة من إجمالي 
قيم أصول الصناديق، حيث ارتفعت بنسبة 26 في المئة، مقارنة بعام 

2017 لتبلغ 178.3 مليار ريال.
المصدر )صحيفة االتحاد اإلماراتية، بتصّرف(

ارتفاع أصول صناديق االستثمار السعودية 15 في المئة


