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حركة االسهم
طاجيكستان تشيد أعلى سد بالعالم 

لتوليد الكهرباء 

بيان: الكويت دولة طاردة لالستثمار

1.5 تريليون دوالر استثمارات 
اإلمارات في الخارج

ألمانيا تتحوط من استحواذ 
الصينيين على شركاتها

اختيار هيرميس واتش.اس.بي.
سي لتقديم المشورة لبنك القاهرة

رئي�سيا  نهر  جمرى  طاجيك�ستان  حولت   
العامل متهيدا  اأعلى �سد يف  للبدء يف بناء 
الكهرباء  لتوليد  روج��ون  حمطة  لإن�ساء 
دولر  مليار   3.9 بتكلفة  م�رشوع  وه��و 
حتقيق  يف  ينجح  ب���اأن  دو�سنبه  ت��اأم��ل 

كفايتها من احتياجات الطاقة.
اآ�سيا  و�سط  يف  الواقعة  الدولة  وتفتقر   
م�سادر  اإىل  لأفغان�ستان  واملتاخمة 
الأحفورية  امل��واد  عن  الناجتة  الطاقة 
وتعتمد ب�سورة كبرية على توليد الكهرباء 
يف  جريانها  اأن  رغم  املائية  الطاقة  من 
ذلك  اأن  م��ن  �سكوا  النهر  جم��رى  اجت��اه 

�سيوؤثر على الن�ساط الزراعي.
رحمان  علي  اإم��ام  الرئي�س  مكتب  وقال   
نفذت  حيث  احتفال  ح�رش  اإنه  بيان  يف 
فاخ�س  نهر  م�سار  لتحويل  ت��ف��ج��ريات 
ال��ذي  ال�سد  بناء  اأم���ام  الطريق  ومتهيد 
�رشكة  كانت  مرتا.   335 ارتفاعه  �سيبلغ 
فازت  قد  الإيطالية  امربيجيلو  �ساليني 

بعقد بناء ال�سد هذا العام.
قال  التلفزيون  اأذاع���ه  ل��ه  خطاب  ويف   
يف  التحديث  عمليات  تكلفة  اإن  رحمان 
مليون   700 بنحو  تقدر  نوريك  حمطة 
دولر. واأ�ساف اأن حمطة الطاقة اجلديدة 
الكهرباء  توفري  يف  �ستبداأ  روج��ون  يف 

اأواخر عام 2018.

تقرير  اإىل  لال�ستثمار  بيان  �رشكة  تطرقت   
اأ�سدره  2017 الذي  موؤ�رش ممار�سة الأعمال 
البنك الدويل الأ�سبوع املنق�سي، والذي حمل 
بني  حيث  للجميع«،  الفر�س  »تكافوؤ  عنوان 
 102 املركز  احتلت  قد  الكويت  اأن  التقرير 
اقت�سادا، لتتذيل بذلك   190 عامليا من بني 
قائمة الدول اخلليجية يف هذا ال�ساأن بح�سب 
الإمارات يف  .  فيما جاءت  الكويتية  الأنباء 
اأن  بعد  واخلليجية  العربية  ال��دول  ���س��دارة 
البحرين  تبعتها  عامليا،   26 املركز  احتلت 

يف املرتبة الثانية عربيا وال�63 عامليا.
�سعوبة  ان  تقريرها  يف  »ب��ي��ان«  وق��ال��ت   
اأهم  من  كانت  الكويت  يف  الأعمال  ممار�سة 

امل�ستثمرين  هجرة  اإىل  اأدت  التي  الأ�سباب 
وانخفا�س عدد  البالد  الأم��وال من  وروؤو���س 
القت�ساد  وتراجع  فيها  التنموية  امل�ساريع 
الأخ��رية،  ال�سنوات  يف  لفت  ب�سكل  الكويتي 
اأي ن�ساط جتاري  البدء يف مزاولة  اإذ يتطلب 
املعقدة يف  الإج��راءات  الكثري من  الدولة  يف 
البلدان املجاورة  ا�ستطاعت فيه  الذي  الوقت 
جتاوز هذه املع�سلة، ما جعلها اأكرث جاذبية 
دولة  باتت  التي  الكويت  من  للم�ستثمرين 
الكثرية  التعقيدات  ب�سبب  لال�ستثمار  طاردة 
والفا�سدة  والعقيمة  الكبرية  والبريوقراطية 
يقابلها  وال��ت��ي  الأح���ي���ان،  م��ن  ك��ث��ري  يف 
تراجع  اإىل  ذلك  كل  اأدى  حيث  امل�ستثمرون، 
واجتماعية  اقت�سادية  جم��الت  يف  الدولة 

عدة ب�سكل وا�سح.

 بلغت القيمة الإجمالية ل�ستثمارات ال�رشكات 
 1.5 نحو  اخلارجية  الأ�سواق  يف  الإماراتية 
وقد  دره��م(،  تريليون   5.5( دولر  تريليون 
القطاعني  ا���س��ت��ث��م��ارات  امل�����س��اري��ع  �سملت 
احلكومي واخلا�س. وقال جمال �سيف اجلروان 
يف  للم�ستثمرين  الإم��ارات  جمل�س  عام  اأم��ني 
اخلارج، على هام�س ملتقى الأعمال الإماراتي 
الإندوني�سي، الذي نظمته غرفة اأبوظبي، اإن 70 
باملئة من ا�ستثمارات الإماراتيني يف اخلارج 
ترتكز يف الأوراق املالية وال�سندات والأ�سول.  
ب�سكل  تتنوع  ال�ستثمارات  هذه  اأن  واأو�سح 
كبري يف القطاعات واملناطق القت�سادية يف 
العامل، لفتا اإىل اأن ا�ستثمارات الأوراق املالية 
بينما  ال�سمالية،  اأمريكا  يف  ترتكز  والأ�سول 

ترتكز ا�ستثمارات البنية التحتية يف دول قارة 
اآ�سيا وب�سفة خا�سة جورجيا ودول و�سط اآ�سيا، 
اإ�سافة اإىل �سمال اأفريقيا.  واأ�سار اجلروان اإىل 
الدولة  ببع�س  جيدة  ا�ستثمارية  فر�س  توفر 
اأفريقيا  ويف  جورجيا،  مثل  اآ�سيا  و�سط  يف 
قوانينها  جاذبية  ب�سبب  املغرب  يف  �سيما  ل 
الأم��ن��ي  بال�ستقرار  ومتتعها  لال�ستثمار، 
وال�سيا�سي. وك�سف اأمني عام جمل�س الإمارات 
جمل�س  توجه  ع��ن  اخل���ارج  يف  للم�ستثمرين 
لعقد موؤمتر  للم�ستثمرين يف اخلارج  الإمارات 
مو�سع قبل نهاية العام مب�ساركة بنك "جي بي 
مورجان" العاملي، ومب�ساركة كبار امل�سوؤولني 
ا�ستعرا�س  بهدف  الإماراتيني،  وامل�ستثمرين 
الفر�س ال�ستثمارية املختلفة، ودرا�سة فر�س 
الإماراتيني  امل�ستثمرين  اأمام  العقبات  تذليل 

يف خمتلف دول العامل.

�رشكات  على  ال�ستحواذ  تزايد  ب�سبب   
طالبت  �سينيني،  م�ستثمرين  عرب  اأملانية 
اإلزه اأيجرن وزيرة القت�ساد املحلية يف ولية 
�رشيعة  اإج���راءات  باتخاذ  الأملانية  بافاريا 

ملواجهة هذا الأمر.
ت�رشيحات  يف  اأي��ج��رن  ع��ن  "الأملانية"،  ونقلت   
ل�سحيفة "فيلت اآم زونتاج" الأملانية املقرر �سدورها 
التدخل  الأملانية  اإنه يتعني على احلكومة  اليوم قولها: 

هنا على وجه ال�رشعة.
 واأ�سافت اأيجرن اأن الأمر ل يتطلب اتخاذ اإجراءات متييزية، 
�رشكات،  ا�ستحواذ  دون  حتول  قواعد  حتديد  علينا  يتعني  لكن 

تتلقى دعما كامال من دول، على �رشكاتنا.
باهتمامات  عالقة  له  تعد  مل  ال�سوق  اقت�ساد  اأن  اأيجرن  وذك��رت   
تلك الدول، م�سرية اإىل اأنه يتم عر�س اأ�سعار ل ميكن اأن يعر�سها اأي 
م�ستثمر عادي، ويتعني علينا التاأكد من اأن ال�رشكات الأملانية يف تلك 

الدول تتمتع بنف�س �رشوط ال�ستثمار هناك.
 وقالت �سحيفة "هاندل�سبالت" الأملانية اإن ال�ستخبارات الأمريكية حذرت 
برلني من اأن البيع املحتمل ل�رشكة اأملانية ل�سناعة اأ�سباه املو�سالت الدقيقة 

لأغرا�س  التكنولوجيا  ا�ستخدام  لبكني  يتيح  قد  �سينية،  ا�ستثمار  �رشكة  اإىل 
ع�سكرية ح�سا�سة.

�سحبت اجلمعة  الأملانية  القت�ساد  اأن وزارة  الأملانية،  ال�سحيفة  واأ�سافت   
املا�سي ب�سكل مفاجئ �سهادة اإبراء ذمة منحتها يف اأيلول )�سبتمرب( املا�سي 
من  لتتمكن  �سي(،  جي  فاند" )اإف  اإنف�ستمنت  �سيب  جراند  "فوجيان  ل�رشكة 

ا�ستيفاء الإجراءات املطلوبة ل�رشاء �رشكة "اإيك�سرتون" الأملانية.
 واأو�سحت "هاندل�سبالت" ا�ستنادا اإىل معلومات دوائر ا�ستخباراتية اأملانية 
اآخر  يف  جرى  ال�سينية  للمجموعة  "اإيك�سرتون"  بيع  اإيقاف  اأن  ت�سمها،  مل 
حلظة، بعد اإبالغ م�سوؤولني اأمنيني اأمريكيني ملمثلني عن دائرة امل�ست�سارية 
ووزارات الدفاع والداخلية والقت�ساد باجتماع جرى يف ال�سفارة الأمريكية 
فائقة  تقنية  لرقائق  ال�سني  ا�ستغالل  من  وا�سنطن  خماوف  عن  برلني،  يف 
متحدثة  وقالت  نووية.   برامج  تطوير  يف  الأملانية  ال�رشكة  تنتجها  التطور 
با�سم وزارة القت�ساد ل�سحيفة "هاندل�سبالت" اإنه كان ملعلومات اأدىل بها 
لل�رشكة  "اإيك�سرتون"  بيع  �سفقة  اإيقاف  يف  دور  اأجنبي  ا�ستخبارات  جهاز 
ال�سينية، وذلك اإىل حني اإجراء فح�س لطلب امل�ستثمرين ال�سينيني ال�ستحواذ 

على ال�رشكة املذكورة.
�سهورا  �سي�ستغرق  ال�سينية  املجموعة  طلب  فح�س  اأن  املتحدثة  واأو�سحت   
طويلة ل ميكن حتديد مدتها، وامتنعت املتحدثة عن ذكر ال�سبب وراء �سحب 
املمنوحة  الذمة  اإب��راء  �سهادة  جابرييل  زاجمار  الأمل��اين  القت�ساد  وزي��ر 

للمجموعة ال�سينية.

 قال اأحمد كوجك نائب وزير املالية امل�رشي لل�سيا�سات املالية 
ات�س.ا�س.بي. اإن بالده اختارت املجموعة املالية هريمي�س وبنك 
�سي لتقدمي امل�سورة يف طرح ح�سة من بنك القاهرة ثالث اأكرب بنك 

حكومي يف م�رش يف �سوق املال.
 وكان طارق عامر حمافظ البنك املركزي امل�رشي اأعلن يف مار�س 
اآذار اأن املركزي �سيطرح يف بور�سة م�رش اأواخر هذا العام ح�سة 
من اأ�سهم البنك العربي الأفريقي كما �سيطرح 20 باملئة من اأ�سهم 

بنك القاهرة من خالل زيادة راأ�س املال يف البور�سة.
واأ�ساف كوجك لرويرتز اأنه "مل يتحدد موعد طرح ح�سة من بنك 

القاهرة يف البور�سة بعد."
بنك  من  جزء  "طرح  لرويرتز  قال  املال  �سوق  يف  م�سوؤول  لكن   
 2017 من  الأول  الن�سف  خالل  �سيكون  البور�سة  يف  القاهرة 

باإذن اهلل."
1952 ك�رشكة م�ساهمة  اأيار عام  القاهرة يف مايو  تاأ�س�س بنك   
م�رشية ويبلغ راأ�سماله احلايل 1.6 مليار جنيه موزع على 400 
وميتلك  الواحد.  لل�سهم  جنيهات  اأربعة  ا�سمية  بقيمة  �سهم  مليون 
وال�رشكات  ل��الأف��راد  م�رشيف  ح�ساب  ماليني  اأربعة  نحو  البنك 

واملوؤ�س�سات.

أوبك.. استراتيجية الحفاظ على الحصة السوقية حققت أهدافها
 يف حرب اأ�سعار النفط، الفائزون واخلا�رشون لي�سوا 
جنحت  املا�سيني  العامني  يف  مت��ام��ًا.  وا�سحني 
ال�سوق،  اأكرب بكثري من  اأخذ ح�سة  اأوبك يف  منظمة 
لكن تلك اجلهود كانت مقابل ثمن، فكيف كان اأداء 

امل�ساركني الكبار خالل عامني متقلبني جداً؟
 بالن�سبة للدول امُلنتجة خارج منظمة اأوبك، منظمة 
ل  اأنها  تعرف  دائمًا  كانت  للنفط  امل�سدرة  ال��دول 
ت�ستطيع تدمري �سناعة الزيت ال�سخري يف الوليات 
املتحدة، لكنها كانت ترمي بدًل من ذلك اإىل تخفيف 
منوها ال�رشيع، الذي اأ�ساف اأكرث من اأربعة ماليني 

برميل اإىل ال�سوق بني عام 2010 وعام 2015.
بكرثة  لل�سخ  اأوب��ك  ا�سرتاتيجية  اإن  القول  ومُيكن   
على  ال�سغط  وه��و  منها،  ال��ه��دف  مت��ام��ًا  حققت 
الوليات  من   - الأعلى  التكلفة  ذوي  املناف�سني 

يف  العميقة  املياه  من  النفط  منتجي  اإىل  املتحدة 
الربازيل ورمال القطران يف كندا والقطب ال�سمايل.

 يف الوقت الذي كانت فيه �سناعة الزيت ال�سخري 
م�ستمرة،  مقاومة  حالة  يف  املتحدة  الوليات  يف 
ال�سناعة ب�سكل حاد  التوقعات لإنتاج  مت تخفي�س 
منذ عامني. بدًل من النمو مبا ُيقارب مليون برميل 
الوليات  يف  اخلام  النفط  اإنتاج  وانخف�س  يوميا، 
املتحدة نحو 10 يف املائة عن ذروته البالغة 9.6 

مليون برميل يوميا.
 يف هذه الأثناء، الأ�سعار املنخف�سة �ساعدت الطلب 
اأعوام، ليزيد  النمو باأ�رشع وترية منذ  العاملي على 
نحو ثالثة ماليني برميل يوميا خالل عامي 2015 
و2016، مقارنة بنمو �سنوي اأقل بكثري من مليون 

برميل يوميا قبل هبوط الأ�سعار.
 يف تقرير عن املدى املتو�سط اأ�سدرته وكالة الطاقة 
اإجمايل العر�س املتوقع  2014، كان  الدولية عام 

59.4 مليون برميل  اأوبك  من الدول خارج منظمة 
يوميًا يف عام 2017. الآن يتوقع اأحدث تقرير عن 

الوكالة 57 مليون برميل يوميًا يف العام امُلقبل.
 النتيجة النهائية هي اأن هناك على الأرجح حاجة 
يوميًا  اإ�سافية  برميل  ماليني  ثالثة  من  اأكرث  اإىل 
توقعه  مما  اأكرث   2017 عام  يف  اأوب��ك  منظمة  من 

املحللون قبل عامني.
يف  ت��وّق��ف  �سبه  ه��ن��اك  ك��ان  نف�سه،  ال��وق��ت  يف   
ال�ستثمار يف م�ساريع النفط التقليدية التي لن يتم 
عك�سها ب�رشعة، حتى ولو ا�ستقرت الأ�سعار فوق 50 

دولرا للربميل.
 الأموال التي مت تخ�سي�سها لتطوير اأ�سول ما قبل 
انخف�ست  العقد  ونهاية   2015 عام  بني  الإنتاج 
اأ�سعار النفط، بح�سب  740 مليار دولر منذ انهيار 

درا�سة لوكالة وود ماكينزي.
الطاقة  �سيا�سة  مركز  من  وب�سرت،  جيمي  يقول   

تريد  اأوبك  "منظمة  كولومبيا:  جامعة  يف  العاملية 
�سعرا مرتفعا بقدر ما ت�ستطيع احل�سول عليه بدون 
الق�ساء على الطلب. هذا ما اأرادوه قبل عامني وهذا 

ما ل يزالون يريدونه الآن".
اأوب��ك  منظمة  يف  امُلنتجة  ال���دول  �سعيد  على   
قيمة  انخفا�س  على  ال�سوقية  احل�سة  تعزيز  �ساعد 
ال�سعر-  ومتو�سط  الإنتاج  اأ�سا�س  على  براميلها- 
يف  ال�سخري  ال��زي��ت  ُمنتجي  م��ن  اأ�سغر  بن�سبة 

الوليات املتحدة.
بيرتوماتريك�س:  املحلل يف  اأوليفر جاكوب،  يقول   
ب�سعر  لكن  اخل��ام،  النفط  من  مزيدا  تبيع  "اأنت 
ُتلّبي متطلبات امليزانية التي  منخف�س، بالتايل ل 

لديك - وهذا يف نهاية املطاف هو الهدف".
احل�سول  اأجل  املعركة من  اأوبك،  بالن�سبة ملنظمة   
تعزيز  اإىل  الأع�����س��اء  دفعت  �سوقية  ح�سة  على 
عن  ف�ساًل  زبائنهم،  اأكرب  من  بع�س  مع  العالقات 

�رشكة  اجتهت   � وجديدة  قدمية  اأ�سواق  عن  البحث 
اأرامكو ال�سعودية اإىل بناء م�ساف يف ال�سني والهند 
وفيتنام واأر�سلت مزيدا من النفط اإىل �سمايل اأوروبا 
بولندا  يف  زبائن  ا�ستهداف  خ��الل  من  وغربيها، 
عمالء  من  اعتبارها  يتم  ما  عادة  اأخرى  ومناطق 

رو�سيا.
زيادة  خالل  من  رو�سيا  ا�ستجابت  جانبها،  من   
الإنتاج اإىل اأعلى م�ستوى يف مرحلة ما بعد الحتاد 
ال�سني.  اإىل  النفط  من  مزيدا  واأر�سلت  ال�سوفياتي، 
واأخريا ا�سرتت �رشكة رو�سنفت املدعومة من الدولة، 
واحد من  قدم يف  لتاأمني موطئ  الهند  م�سفاة يف 

مراكز منو الطلب الأ�رشع على النفط.
واأجنول،  نيجرييا  مثل  املنتجة،  الإفريقية  الدول   
الوليات  �سوق  يف  م�ساحة  ا�ستعادة  من  متّكنت 
الزيت  اإن��ت��اج  يف  الرت��ف��اع  اأدى  بعدما  املتحدة 
وزادت  نفطها.  اإىل  احلاجة  تقلي�س  اإىل  ال�سخري 

تقريبًا،  اأ�سعاف  ثالثة  بواقع  ال�سادرات، جمتمعة، 
عام  بداية  منذ  يوميًا  برميل  األ��ف   300 لُت�سبح 

.2015
اأ�سبيكت�س:  اإيرنجي  مالين�سون، من  ريت�سارد  يقول   
التفكري  على  امُلنتجني  اأجرب  الأ�سعار  يف  "الرتاجع 

بعناية ب�ساأن التحالفات التي ُيريدون بناءها".
تتعّلق  رمبا  اأوبك  منظمة  تواجه  معركة  اأكرب  الآن   
اإليها  ُينظر  ال��ت��ي  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  مب�����س��ادر 
العقود  يف  للنفط  احلاجة  اأم��ام  عائقا  باعتبارها 
املقبلة. فمنذ انهيار اأ�سعار النفط اخلام كانت منظمة 
اأوبك ناجحة جزئيًا فقط يف تخفي�س ال�ستثمارات 

يف التكنولوجيات املتعلقة باإنتاج النفط.
يف  التقّدم  لإي��ق��اف  يذكر  �سيئا  اأوب��ك  تفعل  ومل   
التي  املتجددة  الطاقة  اأو  الكهربائية،  ال�سيارات 
الطاقة  الفحم من حيث ح�ستها يف �سوق  جتاوزت 

هذا العام.

لندن - متابعة

األردن ومصر يوقعان بروتوكول تنظيم 
تسعير الغاز المباع للصناعات 

 وقع وزير الطاقة والرثوة املعدنية الأردين ابراهيم �سيف، ورئي�س 
هيئة املديرين يف »�رشكة فجر الأردنية - امل�رشية« فوؤاد ر�ساد، 
بروتوكول تعاون لتزويد ال�سناعات بالغاز الطبيعي، وذلك يف 
ح�سور وزير البرتول امل�رشي طارق املال. ويهدف الربوتوكول 
الطبيعي املورد  الغاز  لت�سعري  اأ�س�س وا�سحة و�سفافة  اإىل و�سع 
الطبيعي  للغاز  �سباح  ال�سيخ  ميناء  عرب  الأردنية  لل�سناعات 
التي  الت�سعري  معادلة  الربوتوكول  وح��دد  العقبة.  يف  امل�سال 
ي�سمن  ومبا  لل�سناعات،  الغاز  بيع  �سعر  موجبها  يف  �سُيعلن 
�سواء  للربح  هام�س  اأي  اإ�سافة  دون  ومن  والو�سوح  ال�سفافية 
 – الأردن��ي��ة  فجر  "�رشكة  و/اأو  الوطنية"  الكهرباء  ل�"�رشكة 

امل�رشية".  
 وقال �سيف اإن »الربوتوكول ياأتي يف اإطار التعاون القائم منذ 

وا�ستكماًل  الطاقة،  لتبادل  البلدين  بني  عامني  نحو 
 ،2001 ع��ام  الطرفني  ب��ني  امل��وق��ع  ال��غ��از  لت��ف��اق 

لغايات  بالغاز  الأردن  تزويد  اإىل  يهدف  وال��ذي 
اأي�سًا«.  ال�سناعات  يف  وا�ستخدامه  الكهرباء  توليد 
�سيكون  لل�سناعات  ال��وارد  الغاز  »�سعر  اأن  واأك��د 

ي�ساف  العاملية،  ال�سوق  من  ال�سترياد  ب�سعر 
اأن »كل  اإىل  اإليه ر�سم ت�سويقي للناقل«، م�سرياً 

وال�سغرية،  واملتو�سطة  الكبرية  ال�سناعات، 
ميكنها ال�ستفادة من هذا الغاز الذي يتمتع 
ا�ستخدام  عن  املئة  يف   30 تزيد  بكفاءة 

 10 »نحو  اأن  واأ�ساف  والديزل«.  الوقود 
�سناعات تقدمت لال�ستفادة من خطوط 

الغاز  على  للح�سول  فجر  اأن��اب��ي��ب 
الطبيعي باأ�سعار حتدد �سهريًا، �سمن 
النفطية  امل�ستقات  اأ�سعار  ن�رشة 

ال�سهرية«.  
الغاز  »�سفينة  اإن  امل��ال  وق��ال   

العقبة  م��ي��ن��اء  يف  ال��ع��ائ��م��ة 
الغاز  لتوفري  ال��ق��درة  لديها 

����رشك���ة فجر  ع���رب  مل�����رش 
يف اإط����ار ع��الق��ة ت��ب��ادل 
م�سرياً  ال��ط��رف��ني«،  ب��ني 

م�ساريع  »وج���ود  اإىل 
جمال  يف  م�ستقبلية 

بني  املعدنية  الرثوة 
خ�سو�سًا  البلدين، 
ل���س��ت��غ��الل خ��ام 

ال���ف���و����س���ف���ات 
الغاز  واإي�سال 

امل��ن��ازل  اإىل 

الوزراء كلف يف وقت �سابق، جلنة  واملركبات«.   وكان جمل�س 
ت�سعري امل�ستقات النفطية ح�ساب وحتديد �سعر بيع الغاز الطبيعي 
�سهري  اأ�سا�س  2017، وعلى  بداية عام  لل�سناعات منذ  املباع 
التنظيمي. وكان كل من  الواردة يف الربوتوكول  ووفقًا لالأ�س�س 
– امل�رشية"  »�رشكة الكهرباء الوطنية« و"�رشكة فجر الأردنية 
الطبيعي  الغاز  لبيع  اتفاقًا  املا�سي  )اأغ�سط�س(  اآب  يف  وقعتا 
و�رشائه، ينظم العالقة بني ال�رشكتني يف ما خ�س ا�سترياد الغاز 

الطبيعي امل�سال عرب ميناء ال�سيخ �سباح. 
والإج���راءات  املطلوبة  التعاقدية  الكميات  التفاق  وت�سمن   
واللتزامات  والتعهدات  الكميات  ت�سمية  خاللها  من  �ستتم  التي 
املطلوبة وحدود م�سوؤولية كل طرف، وموا�سفات الغاز الطبيعي 
مطابق  غري  طبيعي  غاز  ا�ستالم  حال  يف  املتبعة  والإج��راءات 
وطرق  امل�سوؤولية  وحدود  واللتزامات  والتعهدات  للموا�سفات 

التعوي�س عن الغاز غري املطابق للموا�سفات.
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