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حركة االسهم تراجع سن العمل.. يقلق الصينيين

19 مليار ريال عائدات االستثمارات 
السعودية

اقتصادية الشارقة تطلع على البنية 
التحتية للمناطق الصناعية

424.9 مليون دوالر أرباح مجموعة البنك 
العربي للنصف األول من العام

هاموند يلمح لتغيير كبير 
بسياسة بريطانيا المالية

وال�ضمان  الب�رشية  امل���وارد  وزارة  اك��دت 
ممن  ال�ضكان  عدد  اأن  ال�ضينية  االجتماعي 
هم يف �ضن العمل �ضينخف�ض باأكرث من 23 
مليون   700 ح��وايل  اإىل  لي�ضل  املئة  يف 
ت�ضوجن،  يل  وقال   .2050 عام  قبل  ن�ضمة 
املتحدث با�ضم الوزارة ،  اإّن عدد ال�ضكان يف 
 16 اأعمارهم بني  الذين ترتاوح  �ضن العمل 
و59 �ضنة ، �ضهد انخفا�ضًا منذ عام 2012 
يف  مليون   830 يبلغ  اأن  املتوقع  وم��ن   ،

عام 2030.
"انخفا�ضًا  اأن الرقم �ضي�ضهد  اإىل   واأ�ضار يل 
6ر7  ب�  ليتقل�ض   ،2030 عام  بعد  حاداً" 
 ، املتو�ضط  يف  �ضنة  ك��ل  �ضخ�ض  مليون 
اأن يقدم مزيداً من التفا�ضيل. وح�ضب  دون 
للإح�ضاء،  الدولة  م�ضلحة  من  اإح�ضاءات 
العمل  �ضن  يف  ال�ضكان  عدد  انخف�ض  فقد 
يف ال�ضني ب� 87ر4 مليون لي�ضل اإىل 96ر 
910مليون ن�ضمة يف عام 2015 ، بزيادة 
عن االنخفا�ض امل�ضجل يف العام ال�ضابق ب� 

71ر3 مليون.

ع��ائ��د  اأن  اإخ���ب���اري���ة  ت��ق��اري��ر  ذك����رت 
"ا�ضتثمارات ال�ضعودية يف اخلارج" خلل 
 19 بلغ  اجل��اري  العام  من  االأول  الربع 
54ر0%  نحو  يعادل  مبا  ري��ال،  مليار 
قيمتها  بلغت  اإجمالية  اأ�ضول  قيمة  من 
 960( ري���ال  تريليون  6ر3  م��ن  اأك���رث 
عائد  معدل  بلغ  حني  يف  دوالر(،  مليار 
اململكة"  داخ��ل  االأج��ان��ب  "ا�ضتثمارات 
من  نف�ضها،  ال��ف��رتة  خ���لل  59ر0% 
ا�ضتثمارات تبلغ قيمتها اأكرث من 135ر1 
ال�ضعودية  وت�ضتثمر  ري���ال.  تريليون 
باخلارج،  اأ�ضولها  اإجمايل  من  7ر6% 
بقيمة  اخلارج  يف  مبا�رشة  كا�ضتثمارات 
بلغت 1ر242 مليار ريال، بينما ي�ضتثمر 
من  6ر74%  ن��ح��و  حم��ل��ي��ًا  االأج���ان���ب 
اإجمايل اأ�ضولهم البالغ 135ر1 تريليون 

داخل  يف  مبا�رشة  كا�ضتثمارات  ري��ال، 
االقت�ضاد ال�ضعودي.

يف  املبا�رشة  "اال�ضتثمارات  ب�  ويق�ضد 
اخلارج" حتركات روؤو�ض االأموال الدولية، 
تاأ�ضي�ض  اأو  تطوير  اأو  الإن�ضاء  ت�ضعى  التي 
احلفاظ  اأجنبية،اأو  تابعة  اأخرى  �رشكات 
التقارير  لوحدة  حتليل  واأظ��ه��ر  عليها. 
"االقت�ضادية"،  ب�ضحيفة  االقت�ضادية 
امل�ضتثمرة  ال�ضعودية  االأ�ضول  عائد  اأن 
الربع  خ��لل  54ر0%  بلغ  اخل��ارج  يف 
االأول من العام اجلاري، مقابل 49ر0% 
ومقابل   2015 عام  من  نف�ضها  للفرتة 
عام  من  االأخ��ر  الربع  خلل  44ر0% 
ال�ضعودية  اأ�ضول  قيمة  وتبلغ   .2015
االأول  الربع  بنهاية  خارجيًا  امل�ضتثمرة 
ريال،  تريليون  6ر3  اجل��اري  العام  من 
بنهاية  ري��ال  تريليون  98ر3  مقابل 

الفرتة نف�ضها من العام املا�ضي.

االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  نظمت 
للطلع  تن�ضيقيًا  اجتماعًا  بال�ضارقة 
على البنية التحتية للمناطق ال�ضناعية 
يف االإمارة. وذلك يف اإطار حر�ض الدائرة 
ا�ضرتاتيجية وا�ضحة لتطوير  على تبني 
التجاري وال�ضناعي،  ب�ضقيه  اال�ضتثمار 
اقت�ضاد  تنمية  على  العمل  يعترب  حيث 
للدائرة،  الرئي�ضة  املهام  من  االإم���ارة 
مبا ي�ضهم يف تعزيز مكانة االإمارة على 
اخلارطة االقت�ضادية ولتحقيق التنمية 
االق��ت�����ض��ادي��ة امل�����ض��ت��دام��ة، وم��ن هذا 
التنموية.  خلططها  وا�ضتكمااًل  املنطلق 
ال�ضويدي  وقال �ضلطان عبداهلل بن هده 
االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  رئي�ض 

بال�ضارقة اإن اهتمامنا بقطاع ال�ضناعة 
م�ضتمر، وذلك تنفيذاً للتوجهات احلكيمة 
�ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
املجل�ض  ع�ضو  القا�ضمي-  حممد  بن 
االأعلى للحتاد حاكم ال�ضارقة، بتطوير 
يف  وال�ضناعية  التجارية  القطاعات 
الدائرة يف عملها  تعتمد  االإمارة، حيث 
امل�ضتثمرين  املبا�رش مع  التوا�ضل  على 
ل��ق��اءات دوري���ة معهم  م��ن خ��لل عقد 
اأر�ضية  توفر  االإم���ارة  اأن  واأ���ض��اف   .
للم�ضتثمرين  م�ضتدامة  وبيئة  �ضلبة 
ودعا  لل�ضتثمار  مثالية  وجهة  وتعد 
لتب�ضيط  وت�ضافرها  اجلهود  لتوحيد 
�ضاأنها  م��ن  ال��ت��ي  االإج�����راءات  جميع 
امل�ضتدامة  االقت�ضادية  التنمية  حتقيق 

يف االإمارة. 

اأرب��اح��ًا  العربي  البنك  جمموعة  حققت 
بلغت  واملخ�ض�ضات  ال�رشائب  بعد  �ضافية 
424.9 مليون دوالر للفرتة املنتهية يف 30 
دوالر  مليون   422.9 ب�  مقارنة   2016 يونيو 
هذه  وج��اءت   ،2015 لعام  املقابلة  الفرتة  يف 
بتحقيق  اال�ضتمرار  على  البنك  قدرة  لتوؤكد  االأرب��اح 
نتائج اإيجابية يف كل الظروف مع املحافظة على جودة 

اأ�ضوله.
حني  يف  دوالر،  مليار   24.2 االئتمانية  الت�ضهيلت  وبلغت 
ا�ضتقرت ودائع العملء على 34.8 مليار دوالر، وبا�ضتثناء اأثر 
االئتمانية  الت�ضهيلت  اأظهرت حمفظة  ال�رشف،  اأ�ضعار  التغر يف 
الفرتة  مع  مقارنة  منهما  لكل   3% بن�ضبة  ارتفاعًا  العملء  وودائع 

نف�ضها من العام ال�ضابق.
ا�ضرتاتيجية

النتائج  اأن  اإىل  العربي  البنك  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  امل�رشي  �ضبيح  واأ�ضار 
عملياته  واإدارة  ا�ضرتاتيجيته  نتيجة  ج��اءت  البنك  حققها  التي  االإيجابية 
�ضعيه  ويف  البنك  باأن  واأ�ضاف  املخاطر.  جتاه  املحافظة  وال�ضيا�ضة  امل�رشفية 
للمحافظة على موقعه املتميز وزيادة ح�ضته ال�ضوقية عمل على تو�ضيع ن�ضاطه 

اجلغرايف، حيث ا�ضتحدث فروعًا جديدة يف العام اجلاري، يف العديد من البلدان.
وموا�ضلة  الريادية  مكانته  على  املحافظة  على  قادر  البنك  اأن  امل�رشي  واأكد 
امل�رشفية  اخلدمات  اف�ضل  تقدمي  خلل  من  واقتدار  كفاءة  بكل  النجاح  م�ضرة 
عرب �ضبكة فروعه املنت�رشة يف الدول العربية واالأجنبية، وحتقيق اأف�ضل النتائج 

بف�ضل متانة موؤ�رشاته املالية مع حر�ضه الدائم على تعزيز ثقة العملء بالبنك.
اإيرادات ت�ضغيلية

البنك  اأن  العربي  للبنك  التنفيذي  العام  املدير  ال�ضباغ  نعمة  اأو�ضح  من جانبه، 
اأ�ضعار ال�رشف لبع�ض العملت االأجنبية واالنخفا�ض  اأثر تغر  وعلى الرغم من 
نتيجة  الت�ضغيلية  االإي��رادات  يف  منواً  حقق  انه  اإال  املالية  باالأ�ضواق  احلا�ضل 
والعموالت واال�ضتمرار يف �ضبط امل�ضاريف  الفوائد  اإيرادات  للزيادة يف �ضايف 
على  تقوم  والتي  ينتهجها  التي  �ضيا�ضته  وا�ضل  البنك  باأن  م�ضيفًا  الت�ضغيلية، 
املنا�ضبة  التمويلية  احللول  وتقدمي  الدخل  تنويع م�ضادر  املحافظة على  اأ�ضا�ض 

التي تلبى احتياجات العملء الفعلية.
وجودة  االئتمانية  حمفظته  �ضلمة  على  حافظ  البنك  اأن  اإىل  ال�ضباغ  واأ�ضار 
دون  وذلك   105% من  اأكرث  العاملة  غر  الديون  تغطية  بلغت  حيث  اأ�ضوله، 
وهو  مرتفعة  �ضيولة  بن�ضبة  احتفاظه  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضمانات.  قيمة  احت�ضاب 
االأمر الذي كان وال يزال ي�ضكل دعامة رئي�ضية ملتانة املركز املايل للبنك، حيث 
بلغ اإجمايل الت�ضهيلت اإىل الودائع %69.5، وكذلك احتفاظه بقاعدة راأ�ضمالية 
قوية، حيث بلغت حقوق امللكية 8.1 مليارات دوالر يف نهاية الن�ضف االأول من 

العام اجلاري.

قد  ب��لده  اإن  هاموند   فيليب  الربيطاين  املالية  وزي��ر  ق��ال 
ت�ضويت  عقب  االأم��ر،  لزم  اإذا  املالية  �ضيا�ضتها  ت�ضكيل  تعيد 
يف  وذل��ك  االأوروب���ي،  االحت��اد  من  اخل��روج  ل�ضالح  بريطانيا 
بعد  ال�ضيا�ضة  تغير  كيفية  ب�ضاأن  اليوم  حتى  ت�رشيحاته  اأقوى 
مل  التي  هاموند  ت�رشيحات  وتاأتي  التاريخي.  االنف�ضال  قرار 
ت�ضود  اإجراءات مالية قد يفكر فيها يف وقت  اأي  تو�ضح طبيعة 
فيه االأ�ضواق حالة من القلق ب�ضاأن كيفية تعاطي االقت�ضاد مع 
مرحلة ما بعد االنف�ضال الربيطاين. وقال هاموند خلل اجتماع 
اإن لندن متتلك االأدوات اللزمة  لكبار رجال االأعمال يف بكني 
للتعامل مع ا�ضطرابات ال�ضوق التي نتجت عن الت�ضويت ال�ضهر 
ت�ضجيل  االأوروب��ي. ويف  االحت��اد  من  اخل��روج  ل�ضالح  املا�ضي 
اأي�ضا  �ضي�ضتخدم  املركزي  اإجنلرتا  بنك  اإن  هاموند  قال  م�ضور 
اأن قرار  "بالطبع ندرك  التي ميتلكها. واأ�ضاف  النقدية  االأدوات 
اأثار بع�ض  للقرار  املتوقعة  الطبيعة غر  يونيو وخ�ضو�ضا   23
ملواجهة  اللزمة  االأدوات  لدينا  االأ���ض��واق...  يف  اال�ضطرابات 
)املركزي(  اإجنلرتا  بنك  يف  وزم��لوؤن��ا  الق�ضر  االأم��د  يف  ذلك 

�ضي�ضتخدمون االأدوات النقدية املتوافرة لديهم

QNB يستبعد تحول مشكلة البنوك اإليطالية إلى أزمة عالمية

م�ضكلة  تتحّول  اأن   QNB بنك  حتليل  ا�ضتبعد 
مثل  عاملية  مالية  اأزمة  اإىل  االإيطالية  البنوك 
اأن انهارت  2008. ذلك بعد  ما حدث يف عام 
املتحدة  اململكة  ق��رار  بعد  اأ�ضهمها  اأ�ضعار 
االآن  االأوروب��ي، حيث يتم  اخلروج من االحتاد 
تداول هذه االأ�ضهم باأقل من %50 من قيمتها 

يف بداية عام 2016.
املخاطر  اأن  اأكد  اأم�ض،  ال�ضادر  التحليل  لكن 
غ�ضب  ا�ضتعال  اإمكانية  يف  تتمثل  الرئي�ضية 
و�ضيكون  االأوروب��ي،  االحت��اد  على  اآخر  �ضعبي 

املنطقة.  اقت�ضاد يف  اأكرب  رابع  املرة من  هذه 
�رشبة  توجيه  �ضاأنه  من  فاإن  ذلك،  حدث  واإذا 
�ضفحة  واإ�ضافة  االأوروب��ي،  للم�رشوع  اأخ��رى 
االحتاد  م�ضتقبل  ب�ضاأن  اليقني  عدم  من  اأخرى 
املتحدة  اململكة  ق��رار  جانب  اإىل  االأوروب���ي 
" االحت��اد  اأن��ه  مبينًا  االحت���اد،  ب��اخل��روج من 
با�ضتطاعتهما  العاملي  االقت�ضاد  و  االأوروب��ي 
قليل  وق��ت  يف  اال���ض��ط��راب  ه��ذا  ك��ل  مواجهة 

كهذا."
خلروج  جزئيًا  االأم��ر  ه��ذا  ع��زو  ميكن  وبينما 
بريطانيا من االحتاد االأوروبي، اإال اأن امل�ضكلة 
فامليزانيات  ال�ضيء.  بع�ض  ذل��ك  من  اأعمق 
بالقرو�ض  مثقلة  االإيطالية  للبنوك  العمومية 

املتعرثة، وتواجه حماوالت احلكومة االإيطالية 
حل هذه امل�ضكلة عن طريق رفع ر�ضملة النظام 
ال�ضوابط  فر�ضتها  قانونية  عقبات  امل�رشيف 

اجلديدة ملنطقة اليورو.
وبقية  اإيطاليا  تتو�ضل  اأن  التحليل  وتوقع 
عامة  ب�ضفة  ين�ضجم  اتفاق  اإىل  اليورو  منطقة 
متتّد  اأن  يتوقع  ال  اأنه  غر  ال�ضوابط.  تلك  مع 
م�ضكلة البنوك االإيطالية للتاأثر على االقت�ضاد 

العاملي.
البنوك  اأم���ام  الرئي�ضية  امل�ضكلة  اأن  وذك���ر 
االإيطالية هي �ضخامة حجم القرو�ض املتعرثة 
والتي تقّدر مبا يقرب من خم�ض الناجت املحلي 
القرو�ض  ت��راك��م  وي��ع��زى  للبلد.  االإج��م��ايل 

اأداء  �ضعف  اإىل  اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  امل��ت��ع��رثة 
حالة  يف  اإيطاليا  كانت  فقد  الكلي.  االقت�ضاد 
 2012 عامي  بني  �ضنوات  ث��لث  مل��دة  رك��ود 
�ضعيفًا  اللحق  االنتعا�ض  وك��ان  و2014. 
فقط   0.8% بن�ضبة  االقت�ضاد  منو  مع  للغاية، 

يف عام 2015.
الناجت  من  الواحد  الفرد  ن�ضيب  ف��اإن  ولذلك 
دون  ي��زال  ال  اإيطاليا  يف  االإج��م��ايل  املحلي 
الذروة التي كان عليها يف فرتة ما قبل االأزمة، 
املتقدمة.  االقت�ضادات  معظم  من  العك�ض  على 
كما اأ�رّش �ضعف بيئة االقت�ضاد الكلي بالعديد 
من ال�رشكات، وهو ما ترتب عليه ارتفاع �رشيع 
يف القرو�ض املتعرثة من ن�ضبة %4.4 يف عام 

2007 اإىل %16.0 يف عام 2015، وتعّد من 
اأعلى الن�ضب يف اأوروبا.

املتعرثة  القرو�ض  حجم  �ضخامة  اأ�رّشت  كما 
االيطالية  البنوك  �ضجلت  فقد  البنوك.  بربحية 
عامي  بني  اخل�ضائر  من  متتالية  �ضنوات  اأربع 
2011 و2014، وحققت عوائد هزيلة يف عام 
امل�ضاهمني  حقوق  على  العائد  )بلغ   2015
القرو�ض  واأّدت   .)2015 ع��ام  يف   3.1%
مداخيل  انخفا�ض  اإىل  مبا�رش  ب�ضكل  املتعرثة 
�ضداد  ع��ن  املقرت�ضني  عجز  ب�ضبب  البنوك 
ا�ضطرار  ب�ضبب  مبا�رش  غر  وب�ضكل  ديونهم، 
البنوك لو�ضع روؤو�ض اأموال كبرة كمخ�ض�ضات 
مقابل اخل�ضائر املحتملة يف القرو�ض املتعرثة.

على  املتعرثة  ال��ق��رو���ض  ت��اأث��ر  يقت�رش  ومل 
االقت�ضاد  اإىل  امتّد  بل  فقط،  امل�رشيف  النظام 
املتعرثة  القرو�ض  فارتفاع  ككل.  الوطني 
فر�ضه  يتم  اأك��رب  راأ�ضمال  باملقابل  يتطلب 
احلّد  اإىل  ي��وؤّدي  ما  املنظمة،  اجلهة  طرف  من 
جديدة  قرو�ض  تقدمي  على  البنوك  ق��درة  من 
تلحق  قد  اإقرا�ضية  اأن�ضطة  اأي  يف  الدخول  اأو 
وقد  العمومية.  مبيزانياتها  ال�رشر  من  مزيداً 
االإيطالية  البنوك  لدى  القرو�ض  حمفظة  ظلت 
الذي  االأم��ر   ،2011 عام  نهاية  منذ  تتقل�ض 
اأ�رّش باال�ضتثمار يف البلد و�ضاهم يف الركود 
الذي حدث يف ال�ضنوات االأخرة وقد يعيق النمو 

االقت�ضادي م�ضتقبًل.

وكاالت- متابعة

3.6 % أداء سوق المال في قطر

ال�ضهري  تقريره  موؤخراً  "املركز"  الكويتي  املايل  املركز  اأ�ضدر 
اأداء  وحتليل  درا�ضة  فيه  تناول  وال��ذي  االأ�ضواق  درا�ضات  عن 
اأ�ضواق االأ�ضهم يف منطقة ال�رشق االأو�ضط و�ضمال اأفريقيا واأ�ضواق 

االأ�ضهم العاملية ل�ضهر يونيو.
كان  يونيو  �ضهر  يف  املنطقة  اأ�ضواق  اأداء  اأن  اإىل  التقرير  واأ�ضار 
متفاوتًا، حيث اأنهت معظم االأ�ضواق ال�ضهر على تراجع، با�ضتثناء 
اأبوظبي )%5.8(، وقطر )%3.6(، واململكة العربية ال�ضعودية 

)%0.8(، والبحرين )0.6%(.
�ضهده  الذي  للتباطوؤ  نتيجة  ن�ضبيًا  هادئًا  التداول  ن�ضاط  وكان 
خروج  على  اال�ضتفتاء  نتائج  وترقب  املبارك،  رم�ضان  �ضهر 
بريطانيا من االحتاد االأوروبي، ما حدا بامل�ضتثمرين اإىل الرتّدد 
والوزين  ال�ضعر  الكويت  موؤ�رشا  واأنهى  ال�ضوق.  تطورات  ومراقبة 
تراجع  بينما   ،0.7% االأول  خ�رش  حيث  انخفا�ض،  على  ال�ضهر 
الثاين بن�ضبة %1.7، وا�ضتمر �ضعف اأداء �ضوق االأ�ضهم الكويتية 
2016 بفعل ا�ضتمرار ال�ضغوط على  يف الربع الثاين من العام 
الفائ�ض التجاري الكويتي نتيجة انخفا�ض �ضعر النفط. وكانت 
بلغت  بخ�ضارة  يونيو،  �ضهر  يف  اأداًء  االأ�ضواأ  امل�رشية  ال�ضوق 
%6.5 مقارنًة باالأداء عند االإغلق يف ال�ضهر ال�ضابق، وا�ضتمرت 

اأزمة العملة يف البلد.
واأ�ضاف التقرير اأن موؤ�رش �ضتاندرد اآند بورز للأ�ضواق 

 1.1% بن�ضبة  هام�ضيًا  ارتفاعًا  �ضهد  قد  اخلليجية 
ردود  اأدت  وقد  نقطة.   91 عند  ليغلق  يونيو،  يف 

فعل امل�ضتثمرين العامليني على نتائج اال�ضتفتاء 
االأوروب��ي  االحت��اد  من  بريطانيا  خ��روج  على 

وتزايدت  اخلليجيني،  امل�ضتثمرين  ترّدد  اإىل 
التكهنات ب�ضاأن احتمال انت�ضار العدوى يف 

اأوروبا ومطالبة دول اأخرى باخلروج من 
االحتاد، ليت�ضّبب ذلك يف حالة من الذعر 

االأخرين  االأ�ضبوعني  يف  التداول  يف 
من �ضهر يونيو. واأ�ضبح امل�ضتثمرون 

اأكرث ميًل لتفادي املخاطر يف ظل 
االأ�ضواق  يف  ال�ضبابية  ا�ضتمرار 

العاملية. وفيما يتعلق بالقيمة 
ال�ضوقية، كانت االأ�ضواق التي 

�ضهدت ارتفاعًا يف م�ضاعف 
الربحية يف منطقة ال�رشق 

اإفريقيا  و�ضمال  االأو�ضط 
ه��ي ك��ل م��ن امل��غ��رب 

���ض��ع��ف(،   16.8(
 14.2( واالأردن 

�ضعف(، والكويت 
 1 3 . 5 (

�����ض����ع����ف(، 
ب����ي����ن����م����ا 

ان��خ��ف�����ض 

�ضعف(،   8.2( دب��ي  م��ن  ك��ل  اأ���ض��واق  يف  الربحية  م�ضاعف 
والبحرين )9.2 �ضعف(، وم�رش )9.6 �ضعف(.

اأما على �ضعيد ال�رشكات املمتازة، فقد كان اأداوؤها متفاوتًا يف 
وال�رشكة  )االإم��ارات(  الوطني  اأبوظبي  بنك  واأنهى  يونيو،  �ضهر 
على  ال�ضهر  ال�ضعودية(  العربية  )اململكة  للكهرباء  ال�ضعودية 
التوايل،  على  و18.3%   23.8% بلغت  مبكا�ضب  ارت��ف��اع، 
بينما تراجع اأداء كل من البنك االأهلي الكويتي و�رشكة اململكة 
واأو�ضى  يونيو.  �ضهر  يف  منهما  لكل   6.3% بن�ضبة  القاب�ضة 
االأول  اخلليج  وبنك  الوطني  اأبوظبي  بنك  من  كل  اإدارة  جمل�ض 
اإقليمية  مالية  موؤ�ض�ضة  اإيجاد  اإىل  يوؤدي  ما  امل�رشفني،  بدمج 
وي�ضّكل  اأمريكي.  مليار دوالر   175 اأ�ضولها  قيمة  تبلغ  �ضخمة 
بنك  اإن�ضاء  اإىل  الهادفة  اأبوظبي  خطة  من  جزءاً  االندماج  هذا 
العملقة،  االإقليمية  البنوك  مع  التناف�ض  ي�ضتطيع  كاٍف  بحجم 

ومنها بنك قطر الوطني على �ضبيل املثال.
ومن جهة اأخرى، ا�ضتدرجت ال�رشكة ال�ضعودية للكهرباء عرو�ضًا 
ال�ضم�ضية  للطاقة  حمطتني  لبناء  عاملية  تطوير  �رشكات  من 
بطاقة  ال�ضعودية،  العربية  اململكة  من  ال�ضمالية  املنطقة  يف 
اإنتاجية ت�ضل اإىل 50 ميجاواط يف كل حمطة با�ضتخدام التقنية 
ال�ضم�ضية  اخلليا  من  الكهربائية  الطاقة  لتوليد  الفوتوفلطية 

مبا�رشة.
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