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بمتوسط سنوي قدره  349مليون دينار

هيئة الصناعة تستهدف زيادة االستثمار
إلى  1.745مليار دينار
تعمل الهيئة العامة لل�صناعة على حتقيق �أهداف
تنموية اقت�صادية تف�ضي �إلى تغيريات ملمو�سة
يف هيكل الناجت ال�صناعي وزيادة معدل النمو
احلقيقي للقطاع ليبلغ � %8.3سنويا.
و�أظهرت بيانات حديثة �صادرة عن الهيئة ام�س
�سعيها �إل��ى زي��ادة حجم اال�ستثمار الإجمايل
ال�صناعي لي�صل �إلى  1.745مليار دينار كويتي
ومتو�سط �سنوي قدره  349مليون دينار مب�ساهمة
القطاع ال�صناعي الدوالر االمريكي يعادل 0.305
دينار.
و�أكدت الهيئة يف تقريرها ال�سنوي للعام املايل
� 2016 - 2015أن الأهداف اال�سرتاتيجية املرتبطة
بامل�شاريع املدرجة باخلطة االمنائية لل�سنوات
 2020/ 2019 - 2016 / 2015تهدف �إلى زيادة
معدالت منو القطاع ال�صناعي ليكون رافدا مهما
وم�صدرا من م�صادر زيادة الدخل الوطني و�إعادة
هيكلة القطاع ورفع كفاءته.
و�أ�ضافت �أنها تعمل على تعزيز دور امل�رشوعات
ال�صغرية وزيادة م�ساهمتها يف الن�شاط ال�صناعي
ع�لاوة على تنمية ال�صادرات ال�صناعية غري
النفطية وتنويع هيكلتها م�شددة على دورها يف
تن�شيط القطاع يف البالد والنهو�ض به لتحقيق
�أهداف االقت�صاد الوطني.
ولفتت �إلهيئة �إلى امل�شاريع املدرجة يف اخلطة
واحلايل تنفيذها وتت�ضمن م�رشوع �إن�شاء و�إجناز
وت�شغيل و�صيانة البنية الأ�سا�سية ملنطقة
ال�شدادية ال�صناعية مب�ساحة �إجمالية للمنطقة
تبلغ حوايل  5ماليني مرت مربع.
و�أفادت ب�أن م�رشوع منطقة ال�شدادية يهدف �إلى

تهيئة منطقة �صناعية باملتطلبات الأ�سا�سية
ل��ت��وط�ين احل����رف وال�����ص��ن��اع��ات ال�صغرية
واملتو�سطة وتو�سيع القاعدة االنتاجية وتنويع
م�صادر الدخل القومي.
وذكرت �أن امل�شاريع املدرجة يف اخلطة تت�ضمن
كذلك ت�صميم و�إن�شاء واجن��از البنية التحتية
للمدينة ال�صناعية غربي البالد خالل طريق
ال�ساملي مب�ساحة تبلغ  50كيلومرتا مربعا
وتهدف �إل��ى اع��داد الدرا�سات الالزمة لتهيئة
منطقة �صناعية لتوطني ال�صناعات الثقيلة.
وبينت هيئة ال�صناعة �أن امل�شاريع املدرجة
باخلطة واحل���ايل تنفيذها تت�ضمن جتهيز
و�إن�شاء البنية التحتية لعدد من القطع مبنطقة
ال�شعيبة ال�صناعية املنطقة الغربية بهدف
تلبية االحتياجات ال�رضورية لتوطني ال�صناعات
التي مت��ت املوافقة على منحها الرتاخي�ص
ال�صناعية.
وقالت �إن م�رشوع اال�سرتاتيجية ال�صناعية لدولة
الكويت حتى عام  2035يهدف �إلى زيادة م�ساهمة
القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار ال�صناعي الوطني
واحلد من االن�شطة االقت�صادية كثيفة العمالة
وت�شجيع االن�شطة ذات اال�ستثمارات العالية.
ولفت �إلى �أن م�رشوع اال�سرتاتيجية �سيعمل �أي�ضا
على تعزيز العالقة بني م�ؤ�س�سات البحث العلمي
ب�ين قطاعات االن��ت��اج واخل��دم��ات يف الدولة
والقطاع اخلا�ص عالوة على توظيف خمرجات
البحث العلمي وت�سويقها لقطاعات االنتاج
واخلدمات يف البالد.
و�أ����ش���ارت �إل���ى �أن م����شروع �إن�����ش��اء املجمع

الإل��ك�تروين مبنطقة ال�شدادية مب�ساحة 200
�أل��ف مرت مربع يهدف �إل��ى ت�شجيع االبتكارات
ال�صناعية التكنولوجية وتطبيقها يف العديد من
املجاالت التي ميكن للبالد اال�ستفادة منها كقطاع
البرتوكيماويات والطاقة املتجددة وم�صادر
املياه وغريها.
وذك��رت �أن م�رشوع املجمع ي�ساهم �أي�ضا يف
اال�ستفادة من خمرجات البحث العلمي داخل
وخ����ارج ال��ك��وي��ت خل��ل��ق و�إي�����ص��ال منتجات
االبتكارات التكنولوجية ب�شكل جتاري يحقق
الربحية للدولة وامل�ستثمرين واملبتكرين من
خالل احت�ضانها وتطويرها وت�سويقها جتاريا
يف اال�سواق املحلية واالقليمية.
و�أف��ادت ب��أن م�رشوع �إن�شاء وتطوير و�صيانة
البنية التحتية ملنطقة �صبحان ال�صناعية خا�صة
قطعة  11ومب�ساحة تقدر بنحو � 495ألف كيلومرت
مربع �سي�ساهم يف تلبية الإحتياجات ال�رضورية
لتوطني ال�صناعات التي متت املوافقة على
منحها الرتاخي�ص ال�صناعية.
و�أكدت �أن خطتها اال�سرتاتيجية ت�ستهدف تعزيز
القدرة الت�صديرية للمن�ش�آت ال�صناعية القابلة
للت�صدير بالتعاون مع املنظمات الدولية بهدف
توفري بيانات ومعلومات فنية وتقنية عن طبيعة
ا�سواق الت�صدير لت�ساعد يف تطوير املنتجات كما
ونوعا.
وقالت �إن تعزيز القدرة الت�صديرية للمن�ش�آت
ال�صناعية يحفر املن�ش�آت باملبادرة للدخول �إلى
هذه اال�سواق و�صوال �إلى رفع م�ساهمة ال�صادرات
يف الناجت املحلي للكويت.

الصندوق الكويتي للتنمية يقرض حكومة غرينادا  4ماليين دينار
�أعلن ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية توقيع اتفاقية
قر�ض مع حكومة غرينادا بقيمة 4
ماليني دينار كويتي 6ر 13مليون
دوالر امريكي للم�ساهمة يف متويل
م�رشوع الطرق الفرعية والزراعية
«املرحلة الثالثة» يف غرينادا.
ووق��ع اتفاقية القر�ض نيابة عن
حكومة غرينادا رئي�س ال���وزراء
ووزير املالية كيث ميت�شيل اما عن
ال�صندوق الكويتي للتنمية فوقعها
نائب املدير العام غامن الغنيمان.

وقال ال�صندوق �أن امل�رشوع يهدف
�إل���ى دع���م التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف غرينادا من خالل
حت�سني ا�ستغالل ومعاجلة ونقل
وت�صدير املحا�صيل الزراعية.
وا���ض��اف �أن امل����شروع ي�ساهم يف
ت�سهيل الو�صول للأماكن ال�سياحية
وو�صول �سكان املناطق الريفية
لأماكن العمل واخلدمات االجتماعية
وذلك بكلفة نقل اقت�صادية للركاب
والب�ضائع يف خمتلف الأح���وال
اجلوية.

وذكر �أن امل�رشوع يتكون من �أعمال
�إع��ادة بناء �أو حت�سني  12طريقا
فرعيا وزراع��ي��ا وج����سرا يف �ست
مقاطعات يف غرينادا.
واو�ضح �أن امل�رشوع �سيت�ضمن �أي�ضا
بناء من�ش�آت ال����صرف واجل�سور
وجت��ه��ي��زات ال�سالمة كما ي�شمل
تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية العداد
الت�صاميم الهند�سية التف�صيلية
واال���ش�راف على التنفيذ والدعم
امل�ؤ�س�سي لوحدة تنفيذ و�إدارة
امل�رشوع حيث يتم اكتمال تنفيذ

امل�رشوع يف .2019
ولفت ال��ى ان القر�ض املقدم هو
ال�سابع من نوعه حيث قدم ال�صندوق
�ستة قرو�ض لتمويل م�شاريع يف
قطاع الطرق بلغت قيمتها االجمالية
 13مليون دينار كويتي �أي ما يعادل
حوايل  44مليون دوالر امريكي.
كما قدم لها ال�صندوق ثالث معونات
فنية لتمويل لإعداد درا�سات اجلدوى
الفنية والإق��ت�����ص��ادي��ة ل��ع��دد من
امل�شاريع بقيمة � 371أل��ف دينار
كويتي.

استمراراً لالهتمام البالغ الذي يوليه قادة دول التعاون

الزياني :اعتماد  24ديسمبر من كل عام يوم ًا
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بقيمة  500مليون دوالر خالل 2017

هيئة االستثمار ستستحوذ
على معمل الطاقة بالفلبين

اظهر تقرير اقت�صادي متخ�ص�ص
ق��ائ��م��ة ب���أه��م اال���س��ت��ح��واذات
املتوقعة لل�صناديق احلكومية
حجم الأ�صول
الدولة
ال�صندوق ال�سيادي
املرتبة
مليار دوالر
يف منطقة اخلليج ،والتي من
792.0
الإمارات
جهاز �أبوظبي لال�ستثمار
01
املتوقع �أن تتم خ�لال العام
احلايل.
02
598.4
الأ�صول الأجنبية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي «�ساما» ال�سعودية
وت�شمل القائمة العديد من
592.0
الكويت
الهيئة العامة لال�ستثمار
03
اال�ستحواذات املتوقع �أن تتم
335.0
قطر
هيئة قطر لال�ستثمار
04
خالل العام احلايل ،ويت�ضمن
التقرير �آخر تطورات اخلا�صة
96.0
الإمارات
م�ؤ�س�سة دبي لال�ستثمار
05
بتلك اال�ستحواذات واالندماجات
160.0
ال�سعودية
�صندوق اال�ستثمارات العامة
06
م��ن ق��ب��ل امل���ؤ���س�����س��ات ،مع
110.0
الإمارات
جمل�س �أبوظبي لال�ستثمار
07
الإ�شارة �إلى �أنه جرت العادة
66.3
الإمارات
�رشكة اال�ستثمارات البرتولية الدولية
08
�أن تت�أجل تلك املفاو�ضات �أو
املوافقات الالزمة من اجلهات
63.5
االمارات
�رشكة مبادلة للتنمية
09
املخت�صة لعدة �أ�شهر ،يف بع�ض
34.0
عمان
ال�صندوق االحتياطي العام
10
الأحيان �إلى �سنة �أو �أكرث ،كما
34.0
االمارات
هيئة الإمارات لال�ستثمار
11
مت التطرق يف هذا التقرير �إلى
اال�ستحواذات التي متت خالل
10.6
البحرين
�رشكة ممتلكات القاب�ضة
12
ع��ام ��� ،2016س��واء �رشكات
6.0
عمان
�صندوق عمان لال�ستثمار
13
مدرجة يف �أ�سواق الأ�سهم �أو غري
2997.8
الإجمايل
م��درج��ة .وع��ن اال�ستحواذات
التي متت من قبل امل�ؤ�س�سات
احلكومية اخلليجية خالل عام � 2016أو�ضح التقرير  %5من ر�أ�س املال ،مما ي�صعب ح�رص ملكية ال�صناديق
ان العام � 2016شهد الإع�لان عن عدد من ال�صفقات احلكومية يف ال�رشكات امل�ساهمة التي تقل م�ساهمتها
التي بلغت � 23صفقة من خالل  9م�ؤ�س�سات ،وينتظر عن  %5من ر�أ�س املال.
�أن يظهر الأثر املايل تلك اال�ستحواذات خالل العام وك�شف التقرير ان قيمة حجم ال�صناديق احلكومية
 ،2017وك��ان لـجهاز قطر لال�ستثمار الن�صيب بلغ  2998مليار دوالر بنهاية �سبتمرب ،2016
الأك�بر من حيث عدد ال�صفقات مبقدار � 6صفقات ،وذل��ك ح�سب بيانات املحدثة مل�ؤ�س�سة SWF
يليه ال�صندوق العماين لال�ستثمار مبقدار � 4صفقات Institute ،املتخ�ص�صة يف درا�سة ا�ستثمارات احلكومات
وكال من �صندوق اال�ستثمارات العامة وجهاز �أبوظبي وال�صناديق ال�سيادية.
لال�ستثمار وممتلكات البحرين مبقدار � 3صفقات لكل ويعد جهاز اب��و ظبي لال�ستثمار �أك�بر ال�صناديق
منهما ،وح��ول ال�صناديق احلكومية التي ا�شرتت ال�سيادية يف منطقة اخلليج حتى نهاية �سبتمرب حيث
ح�ص�صا يف ال�رشكات املدرجة يف �أ���س��واق اخلليج بلغ حجم الأ�صول  792مليار دوالر ،ومن ثم �صندوق
خالل عام  2016ذكر التقرير ان ال�صناديق احلكومية الأ�صول الأجنبية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
اخلليجية قامت خالل عام  2016برفع ن�سبة ملكيتها �ساما بقيمة قدرها  598مليار دوالر.
يف عدد من ال�رشكات امل�ساهمة ،علما �أن ال�رشكات و�ست�ستحوذ هيئة اال�ستثمار الكويتية على معمل الطاقة
امل�ساهمة تف�صح فقط عن ن�سبة امللكية التي تزيد عن بالفليبني بقيمة  500مليون دوالر خالل .2017

حجم أصول الصناديق السيادية الخليجية بنهاية سبتمبر 2016

االستحواذات المتوقعة للصناديق الحكومية الخليجية خالل عام 2017
امل�ؤ�س�سة
احلكومية

ال�رشكات امل�ستحوذ عليها

�صندوق
اال�ستثمارات
العامة

مركز امللك عبدالله املايل

إياتا :الطلب على الشحن الجوي
ارتفع  %7خالل نوفمبر
قال االحتاد الدويل للنقل اجلوي
�إياتا� ،إن الطلب على ال�شحن
اجل��وي العاملي ارتفع بن�سبة
 %6.8يف نوفمرب املا�ضي،
م��دع��وم � ًا بالنمو يف �أوروب���ا
و�أفريقيا.
و�أظهر التقرير ال�شهري الياتا
تباط�ؤ معدل النمو قلي ًال مقارنة
ب�أكتوبر ،حني بلغ الطلب على
ال�شحن اجلوي �أعلى م�ستوياته
يف � 20شهر ًا.وتابع� :أن الطاقة
اال�ستيعابية ارتفعت بن�سبة

 %4.4يف ن��وف��م�بر؛ م��ا يعني
ارت��ف��اع معامل احلمولة �إلى
.%47.2
وذك��ر ان ال�شحن اجل��وي �شهد
مو�سم ذروة قوي ًا يف نوفمرب،
وهناك عالمات م�شجعة على �أن
هذا النمو �سي�ستمر يف ،2017
وخ�صو�ص ًا يف �شحن الأجهزة
الإلكرتونية اال�ستهالكية العالية
القيمة ومكوناتها ،ولكنه حذر
من �أن حركة التجارة العاملية
ما زالت ت�شهد فتور ًا.

قيمة اال�ستحواذ

مالحظات

ال�سعودية
�أكواباور
مدينة امللك عبدالله
االقت�صادية مل يحدد

جهاز �أبوظبي
لال�ستثمار «�أديا»

لإلحصاء بدول المجلس

قال عبداللطيف الزياين ،الأمني
ال��ع��ام ملجل�س ال��ت��ع��اون لدول
اخلليج العربي� ،إنه قد مت اعتماد
يوم  24من �شهر دي�سمرب من كل
عام يوما للإح�صاء بدول املجل�س
وذلك يف �إطار زيارته ملقر املركز
الإح�صائي لدول جمل�س التعاون
ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة �أم�س
االول.
وبناء على قرار املجل�س
وذكر �أنه
ً
ال��وزاري ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية يف دورته احلادية
والأربعني والذي عقد بتاريخ 24
نوفمرب املا�ضي يف مدينة املنامة
• عبداللطيف الزياني
مبملكة البحرين ،فقد مت اعتماد
يوم  24من �شهر دي�سمرب من كل
عام يوما للإح�صاء بدول املجل�س .و�أكد �أن اعتماد يوم الإح�صاء لدول
جمل�س التعاون ي�أتي ا�ستمرارا لالهتمام البالغ الذي يوليه �أ�صحاب
اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س ،بالقطاع الإح�صائي ،و�إميانا را�سخا
منهم ب�أهمية املعلومات الإح�صائية و�رضورتها يف ر�سم ال�سيا�سات
العامة ودعم �صناعة القرار اخلليجي ،وو�ضع خطط وبرامج التنمية
ال�شاملة يف دول املجل�س التي ت�صب يف تعزيز منو تقدم وازدهار
املجتمع اخلليجي.
كما �أن توجيهاتهم ال�سديدة ،تدعو دائما �إلى تطوير العمل الإح�صائي
ومواكبة ما و�صل �إليه التقدم العاملي يف هذا املجال و�صوال لتعزيز
التكامل اخلليجي يف جمال املعلومات الإح�صائية.
و�أ�شار الى ان تخ�صي�ص يوم  24من �شهر دي�سمرب من كل عام يوم ًا
للإح�صاء لدول املجل�س ي�شكل �إ�ضافة مهمة لرفد العمل اخلليجي
امل�شرتك ،وت�أكيدا على �أهمية الدور اال�سرتاتيجي الذي ت�ضطلع به
املنظومة الإح�صائية اخلليجية يف التنمية امل�ستدامة لدول املنطقة.
و�أ�شاد بجهود املركز الإح�صائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،من خالل الدور احليوي الذي يقوم به يف رفد العمل اخلليجي
امل�شرتك وتفعيل م�سرية التكامل لي�س يف جمال املعلومات الإح�صائية
فح�سب بل يف خمتلف امل��ج��االت التنموية التي متثل املعلومات
الإح�صائية مرتكزا �أ�سا�سيا و�رضوريا لها ،كما �أ�شاد باجلهود املباركة
واملخل�صة التي يبذلها العاملون يف القطاع الإح�صائي باملنطقة.
ومن �أهم �أهداف وجود يوم للإح�صاء بدول املجل�س هو ت�سليط ال�ضوء
على �إجنازات وحتديات العمل الإح�صائي يف املنطقة ،بالإ�ضافة �إلى
زيادة الوعي ب�أهمية ودور الإح�صاء يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية
لدول املجل�س والت�أكيد على ال�رشاكة املجتمعية يف توفري الإح�صاءات
الالزمة للتنمية امل�ستدامة ،هذا ف�ضال عن بناء الثقافة الإح�صائية
ورفع الوعي االح�صائي لدى خمتلف �رشائح املجتمع ولت�أكيد على

11

 30مليار ريال

عبارة عن م�رشوع �شمال مدينة الريا�ض

مل يحدد

مدينة �شمال مدينة جدة

مل يحدد

تن�شط يف جمال الطاقة واملياه

�أبوظبي

مركز ت�سوق ليتو  -رو�سيا

 130مليون دوالر

�أبرتي�س الإ�سبانية  -وحدة
ت�شيلي
بي بي النفطية

 554مليون دينار
مل يحدد

يدر�س جهاز �أبوظبي لال�ستثمار �رشاء مركز ت�سوق
ليتو يف مدينة �سانت بطر�سربج يف رو�سيا من �رشكة
هولز للتطوير العقاري التابعة ملجموعة يف تي بي
مت االتفاق على �رشاء ح�صة قدرها ، % 20
وي�ستلزم موافقة اجلهات التنظيمية لإمتام ال�صفقة.
تعتزم اال�ستحواذ على  % 2من ر�أ�س مال ال�رشكة.

قطر

�أهمية منظومة جمل�س التعاون يف
رفاه املواطن اخلليجي والتما�س
ق�ضاياه وتقدير اجلهود املخل�صة
ل�ل�أف��راد العاملني يف القطاع
الإح�صائي.
وجت��ول عبداللطيف الزياين،
الأم�ين العام ملجل�س التعاون
ل��دول اخلليج العربي والوفد
امل��راف��ق له يف �إدارات و�أق�سام
امل��رك��ز ح��ي��ث ق���دم املعنيون
�رشحا موجزا عن اخت�صا�صات
املركز ب�شكل عام ومهام الإدارات
املنوطة بها ،كما مت تقدمي ثالثة
عرو�ض مرئية عربت عن �إجنازات
• صابر احلربي
املركز وم��ا حتقق من م�شاريع
خالل الفرتة املن�رصمة بالإ�ضافة
�إلى اخلطوات املقبلة والتي ترتجم التطلعات التي ي�سعى لتحقيقها وقد
�أ�شاد مبا حتقق يف املركز وما ر�آه من عمل د�ؤوب وحمرتف.
من جانبه قال �صابر احلربي مدير عام املركز ،ب�أن االعالن عن اليوم
الإح�صائي بدول املجل�س ي�أتي تثمينا للدور املتزايد الذي يلعبه
الإح�صاء يف و�ضع ومتابعة ال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية بدول
�سواء
املجل�س ،كما انه يعد ت�أكيدا على �أهمية الرقم يف دعم القرارات
ً
على امل�ستوى الوطني بالدول االع�ضاء �أو على م�ستوى تكتل دول
املجل�س.
كما �أنه بال ي�شكل حتفيزا للعاملني يف جمايل االح�صاء خا�صة و�أن
دول املجل�س مقبلة على و�ضع �أهداف التنمية امل�ستدامة �ضمن خططها
الوطنية وما يتطلبه ذلك من �إعداد م�ؤ�رشات التنمية امل�ستدامة التي
متكن من متابعة تلك الأهداف.
و�أ�ضاف ب�أن هذا اليوم �سيكون فر�صة �سانحة للمواطن اخلليجي للتعرف
على دور الإح�صاء الر�سمي يف حياة النا�س.
و�أ�ضاف احلربي ب�أن املركز االح�صائي لدول املجل�س ا�ستطاع خالل
فرتة وجيزة دعم �صناع القرار بدول املجل�س مب�ؤ�رشات ذات �أهمية
بالغة ملتابعة �سري العمل اخلليجي امل�شرتك مبا يعود بالنفع على
املواطن اخلليجي.
كما �أن املركز ُي�رشف الآن على عدد من امل�شاريع الإح�صائية امل�شرتكة
بني الدول االع�ضاء ويوفر كبيت خربة دعما فنيا ا�ستثنائيا للدول
الأع�ضاء ،بالإ�ضافة الى التدريب للعاملني الإح�صائيني من مواطني دول
املجل�س.
كما بني ب�أن املرحلة املقبلة �ست�شهد اندماجا �أكرب مل�ؤ�س�سات دول
املجل�س حتت مظلة الأمانة العامة و�سيكون للمركز دور حموري
يف متكني �أجهزة دول املجل�س ب�إح�صاءات من اجل تنفيذ مهام هذه
امل�ؤ�س�سات بال�شكل املنا�سب.

الدوالر استقر أمام الدينار عند
 305فلوس واليورو انخفض إلى 322

ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر االمريكي مقابل الدينار الكويتي ام�س عند
م�ستوى  0.305دينار كما انخف�ض اليورو الى  0.322دينار مقارنة
ب�أ�سعار �رصف يوم ام�س االول.
وقال بنك الكويت املركزي يف ن�رشته اليومية على موقعه الإلكرتوين
�إن �سعر �رصف اجلنيه الإ�سرتليني ا�ستقر عند  0.371دينار بينما
انخف�ض الفرنك ال�سوي�رسي لي�سجل  0.300دينار يف حني بقي الني
الياباين دون تغيري عند م�ستوى  0.002دينار.
وتراجع الدوالر االمريكي امام �سلة من العمالت الرئي�سية الأخرى
يف وقت حذر املجل�س االحتياطي االحتادي االمريكي البنك املركزي
من �أن الت�ضخم قد ال ي�صل الى الهدف املن�شود �إذا مل يتم رفع �سعر
الفائدة.
كما انخف�ض اجلنيه اال�سرتليني الى �أدنى م�ستوياته يف �شهرين مع
حالة عدم اليقني حول خروج بريطانيا من االحتاد االوروبي مما اثر
على املعنويات.

جلينكور ال�سوي�رسية
العاملية

 625مليون دوالر

بنك ا�ش يدي ا�ش يدي �سيينا
االيطايل

مليار يورو

جهاز قطر
لال�ستثمار

جهاز قطر
لال�ستثمار -
و�صندوق بروكفيلد
الكندي
�رشكة  Ascianoاال�سرتالية

الهيئة العامة
لال�ستثمار الكويتي معمل الطاقة  -الفيليبني
و«�سي يف �سي
كابيتال بارترنز»

 9مليارات دوالر

جهاز قطر لال�ستثمار وال�صندوق ال�سعودي
لال�ستثمار الزراعي ،و�رشكة اليف �ستوك لال�ستثمار
الكندية تقدموا بعرو�ض ل�رشاء ما ن�سبته  %9.9من
�أ�سهم �رشكة جلينكور
من املتوقع �أن ي�ضخ اجلهاز نحو مليار يورو يف
عملية زيادة ر�أ�س مال البنك االيطايل �أو ان يقوم
باال�ستحواذ على ن�سبة  %20من ر�أ�س مال البنك.
يعد �أقدم بنك يف العامل .
�صندوق بروكفيلد الكندي يخطط لتقدمي طلب جديد
لال�ستحواذ على �رشكة  Ascianoالأ�سرتالية ،وذلك
بال�رشاكة مع جهاز قطر للإ�ستثمار

الكويت
 500مليون دوالر

ت�ستهدف الدخول يف مناق�صة لال�ستحواذ
على ح�صة �رشكة «�سيثي غلوباب باور»
يف معمل الطاقة الفيليبيني

االستحواذات التي تمت من قبل المؤسسات الحكومية الخليجية خالل عام 2016
امل�ؤ�س�سة احلكومية

�صندوق اال�ستثمارات
العامة

ال�رشكات امل�ستحوذ عليها

قيمة اال�ستحواذ
ال�سعودية

�أديبتو الإماراتية

مل يحدد

نون دوت كوم

 500مليون دوالر

�أوبر

 3.5مليار دوالر

بورتو مونتينيغرو منتجع
م�ؤ�س�سة دبي
املارينا
للإ�ستثمارات احلكومية

�سريتا التابعة ل�صندوق
خليفة لتطوير امل�شاريع

جهاز �أبوظبي
لال�ستثمار�آديا

اردو روم كبرتجن -
ال�رصبية

ال�صندوق العماين
لال�ستثمار

جهاز قطر لال�ستثمار

الهيئة العامة لال�ستثمار
الكويتي

مت �رشاء ح�صة قدرها  % 50عرب �رشكتها التابعة ال�رشكة
ال�سعودية لال�ستثمارات الغذائية اخلليجية.
ا�ستحوذ ال�صندوق على ن�سبة  % 50من �رشكة نون االمارتية
بقيمة  500مليون دوالر خالل نوفمرب 2016
مت �رشاء ح�صة قدرها  % 5خالل �شهر يونيو 2016

دبي
مل يحدد
 10ماليني درهم
�أبوظبي

مت اال�ستحواذ على املنتجع بالكامل

مت اال�ستحواذ على ح�صة قدرها  % 50خالل �شهر مايو
2016

فينك�س باور بريوق -بريو

 786مليون دوالر

فندقني فارهني يف حي
منهاتن -امريكيا

مت اال�ستحواذ على ح�صة قدرها  % 36خالل �شهر فرباير
2016

 700مليون دوالر

مت �رشاء الفندقني بالكامل خالل عام 2016

�سكوت�شيا غاز -بريطانيا

 772.21مليون دوالر

مت �رشاء ح�صة قدرها  % 16.7بنهاية �أكتوبر 2016

انف�ستكروب
مبادلة

مالحظات

باتي�ستا

ميكانيوادو�س ا�سكريبانو
اال�سبانية

ا�ستحوذت على  % 20من ا�سهم ال�رشكة.
مل يحدد

م�سقط
مل يحدد
قطر

ت�شرتي مبادلة ح�صة من الأ�سهم يف �رشكات «او ا�س اك�س» لبناء
ال�سفن ،و«�سي �سي اك�س» للفحم ،و«�سي اي جي ات�ش» للفنادق،
و«ريك�س  »4و«ريك�س �سول» للعقارات.
مت اال�ستحواذ على ح�صة قدرها  % 32.2خالل �شهر
نوفمرب 2016

�شبكة الغاز الربيطانية

 1.17مليار جنيه
�إ�سرتليني

مطار بولكوفو الرو�سي

 239مليون يورو

�إمباير �ستيت ريالتي-
امريكا

مت �رشاء ح�صة % 8.5من �شبكة الغاز الربيطانية خالل
�شهر دي�سمرب 2016
مت �رشاء ح�صة قدرها  % 24.99من �أ�سهم ال�رشكة امل�شغلة
للمطار خالل �شهر �سبتمرب 2016

 622مليون دوالر

مت �رشاء ح�صة قدرها % 9.9من خالل �شهر �أغ�سط�س 2016
تبيع �رشكة فرابورت و�رشيكتها يف الكون�سورتيوم
كوبلوزو�س جروب �أ�سهم جلهاز قطر لال�ستثمار لت�صل
احل�صة الإجمالية جلهاز قطر % 24.9

ال�رشكة امل�شغلة ملطار
�سان بطر�سربج

مل يحدد

برج �آ�سيا �سكوير-1
�سنغافورة

 2.5مليار دوالر

متت عملية ال�رشاء خالل �شهر يونيو  2016من �رشكة بالك روك

رو�سنفت النفطية الرو�سية

 11.7مليار دوالر

ا�ستحوذ على ال�رشكة جهازقطر لال�ستثمار و�رشكة جليكور
الرو�سية على ح�صة قدرها  ،% 19.5وتلقت حكومة رو�سية
قيمة ال�صفقة خالل �شهر دي�سمرب املا�ضي.

 54مليون دينار

مت اال�ستحواذ بالكامل على الربج خالل �شهر يناير 2016

الكويت
برج �ستاندرد ت�شارترد-دبي

البحرين
ممتلكات البحرين
القاب�ضة

�إنفريوجني جروب �إ�س �إيه

مل يحدد

جمموعة KOS

مل يحدد

مت �رشاء ح�صة خالل �شهر �أغ�سط�س 2016
�أعلنت ممتلكات البحرين عن ا�ستحواذها على ح�صة مهمة
يف جمموعة KOS

