
 

ملتقى اإلستثمار السنوي  یناقش التحدیات القائمة في قطاع الطاقة في 
 إبریل المقبل في دبي 13و  11الدورة القادمة من الملتقى بین 

 
قطاع الطاقة الجدیدة والمتجددة من القطاعات " :سلطان المنصوري 

  ."المقبلةالمرشحة لتقود تدفق رؤوس األموال األجنبیة إلى الدولة الفترة 
  

 5%  نسبة تدفقات االستثمار األجنبي المستھدفة من الناتج المحلي
 .اإلجمالي للدولة  خالل الخمس سنوات المقبلة

 
  نعمل على إنجاز قانون اإلستثمار األجنبي إلتاحة المزید من الحوافز

 .أمام المستثمرین
 
  ملتقى االستثمار السنوي یشكل منصة ممیزة للترویج لالستثمار في

  .األولویةات ذات مختلف القطاع
  

الملتقى سیوجھ الشركات نحو فھم دینامیات اإلستثمار ": داوود الشیزاوي
  "في أسواق العالم  في ظل التراجع الكبیر في أسعار النفط

  
 328.9  2015ملیار دوالر إستثمارات العالم في الطاقة النظیفة في 

  %.4بنمو 



 

  
ال معالي المھندس سلطان بن سعید ق:  2016مارس  6، اإلمارات العربیة المتحدة، دبي

المنصوري وزیر االقتصاد، إن دولة اإلمارات بما تتمتع بھ من عناصر األمن واألمان واالستقرار السیاسي 
ً عن  تعد بیئة اقتصادیة آمنة وجاذبة، على الرغم مما تشھده المنطقة من توترات سیاسیة واقتصادیة، فضال

شریعیة المتطورة، ما عزز من مكانتھا كوجھة ممیزة لالستقطاب امتالك الدولة للبنیة التحتیة والت
  .االستثمارات األجنبیة

 

من الناتج % 5وأشار المنصوري إلى أن الوزارة تستھدف وصول نسبة تدفقات االستثمار األجنبي إلى نحو 
. 2021ات المحلي اإلجمالي خالل الخمس سنوات المقبلة تحقیقا ألھداف األجندة الوطنیة لرؤیة اإلمار

وتابع أن قطاع الطاقة الجدیدة والمتجددة من القطاعات المرشحة لتقود تدفق رؤوس األموال األجنبیة إلى 
الدولة الفترة المقبلة نتیجة للمشروعات العمالقة، التي تعمل الدولة على تنفیذھا وتقودھا قطاعات الطاقة 

  .المتجددة والتجزئة

 

كت مبكرا ضرورة العمل على تنویع اقتصادھا بعیدا عن القطاع النفطي، وقال معالیھ إن دولة اإلمارات أدر
في ظل رؤیتھا لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، ولذا فإنھا بدأت قبل عدة سنوات لتھیئة بیئة أعمال جاذبة 
وتنافسیة سواء على مستوى البنیة التحتیة أو التشریعیة أو من خالل دخولھا في عدد من اتفاقیات التعاون 

كم تعمل . سوق حول العالم 220التجاري، مع االستفادة بموقعھا الجغرافي ما جعلھا ترتبط بأكثر من 
الوزارة حالیا على إنجاز قانون االستثمار األجنبي، الذي یھدف إلى تعزیز بیئة األعمال داخل الدولة وإتاحة 

خ مزید من االستثمارات بھا المزید من الحوافز أمام المستثمرین وتحدیدا في القطاعات المستھدف ض
  .المرحلة المقبلة في ضوء توجھات الدولة

 

ملیار  126إلى  2015وأشار معالیھ إلى أن حجم االستثمارات األجنبیة المتراكمة بالدولة ارتفع بنھایة عام 
ً في نھایة  115دوالر مقابل  ً بصورة رئیسیة باالستثمارات المتزایدة في الصناع2014ملیارا ات ، مدعوما

التحویلیة والصناعات الثقیلة األخرى مثل األلمنیوم والبتروكیماویات إضافة إلى قطاعات أخرى كالسیاحة 
والطیران، الفتا إلى أن الحركة النشطة، التي سجلتھا قطاعات االقتصاد الوطني في استقطاب االستثمار 



 

 ً ً في مؤشر االستثمار  22والـاألجنبي، ساھمت في أن تتبوأ دولة اإلمارات المرتبة األولى عربیا عالمیا
  .   2015العالمي لعام 

 

وأكد معالیھ في ھذا الصدد على أھمیة انعقاد ملتقى االستثمار السنوي، والذي یمثل منصة ممیزة للترویج 
لالستثمار في مختلف القطاعات ذات األولویة، فضال عن إتاحة فرصة لقاء مباشر بین مختلف المستثمرین 

كومیة والھیئات والمؤسسات المختصة، اذ یحضره العدید من الشخصیات والمسؤولین والوفود والوفود الح
من دول عدة حول العالم، بما یتیح المساحة لعقد اتفاقیات وشراكات سواء على المستوى الحكومي أو القطاع 

  .الخاص

  

 ، أنھ وعلى الرغم من أنوياالستثمار السن ىرئیس اللجنھ المنظمھ لملتق، من جانبھ قال داوود الشیزاوي
ات التنقیب واإلنتاج شركعاكست مسار كان أشبھ بریاح  التراجع الكبیر في أسعار النفط في األسواق العالمیة

، إال أن التراجع في أسعار النفط شكل في الوقت ذاتھ فرص كبیرة للعدید من الشركات في تحدیداالنفطي 
رفع الطلب على منتجات الشركات ومواد الخام بشكل جوھري تراجع كلفة الفي أسواق العالم حیث تسبب 

  . وقاد إلي إرتفاع ھوامش ربحیتھا

  

وعلى رأسھا الھند والصین ا جیدة للدول األكثر إستیرادا للنفط شكل التراجع في أسعار النفط أخباركما 
ي حین شكل ھذا ، فمن ھذا التراجع ، كما إستفادت مصافي تكریر النفط األمریكیةوالدول األوروبیة 

  . ة للبلدان المنتجة والمصدرة للنفط  في العالم بالنسبكبیرا  تحدیا التراجع 

  

" تھ السادسة ھذا العام تحت عنوان ورتثمار السنوي والذي ینطلق  في دملتقى اإلسوأضاف  الشیزاوي بأن  
یوجھ الشركات نحو أنھ أن من ش ، "أوجھ اإلستثمار األجنبي الجدیدة ، السمات البارزة وافضل الممارسات

كما یوجھ الملتقى في العالم  ل التراجع الكبیر في أسعار النفطفي ظ فھم دینامیات اإلستثمار في أسواق العالم 
وضع إستراتیجیات واضحة على سیساعد الشركات و، كیفیة اإلستفادة من ھذا التراجعالمستمثرین إلي 

  . عالم  لإلستثمار في أسواق العالمالم

  



 

ع تراجع أسعار النفط في األسواق العالمیة وتراجع إستثمارات شركات النفط العالمیة في عملیات التنقیب وم
 فقد شكلرغ على النفط ال یزال اإلستثمار في الطاقة المتجددة والنظیفة في العالم في تزاید فطبقا لوكالة بلومب

غیغاواط من  64كثر من أي وقت مضى مع تركیب قدرات الطاقة المتجددة في العالم  أعام   2015العام 
مقارنة بالعام  ٪ 30غیغاواط من الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة بزیادة قدرھا نحو  57طاقة الریاح و 

حیث إرتفع اإلستثمار في الطاقة النظیفة في كل من الصین وأفریقیا والوالیات المتحدة وأمریكا  ، 2014
فع بذلك اإلستثمارات في الطاقة النظیفة على مستوى العالم ألعلى لترت 2015الالتینیة والھند في العام 

 2014عن عام % 4بنمو  بنسبة   2015في عام  ملیارات دوالر 328.9 ىعلى اإلطالق إلمستویات لھا 
ملیار دوالر متفوقة على الرقم القیاسي السابق المسجل في عام  315.9حیث كانت قد سجلت ما قیمتھ 

   % . 3بنسبة  2011

  

عن بلومبرغ لتمویل الطاقة الجدیدة یظھر االستثماري الدوالري المتزاید  وطبقا ألحدث األرقام الصادرة
 2014ست مرات  عن اإلجمالي العام المسجل في العام بنحو   2015على الصعید العالمي في عام 

أثیرات األربعة التي كان على الرغم من التدوالر، ورقم قیاسي جدید لنحو الثلث من التریلیون لیسجل بذلك 
من المتوقع أن تكبح جماحھ والتي تتمثل في المزید من االنخفاض في تكلفة الخالیا الكھروضوئیة الشمسیة، 

قوة العملة األمریكیة، مما یقلل من  بالكلفة السعریة ذاتھا إلي جانب  یمكنتركیب قدرات أعلى وھذا یعني 
حیث كانت  الضعف المستمر لالقتصاد األوروبي، ، إلي جانب ري ستثمار غیر الدواللإلالقیمة الدوالریة 

أسعار سلع  ذلك التراجع الكبیر فيوربما األھم من . في الطاقة المتجددةأوروبا في الماضي  قوة إستثماریة 
  .الوقود األحفوري

  - ىإنتھ- 
  

  


