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حركة االسهم اتصاالت مصر تحصل على 10 
ميغاهرتز بموجب رخصة الجيل الرابع

"كيو إن بي" يتوقع تباطؤ النمو في 
المملكة المتحدة إلى %0.7

بنك التنمية لمجموعة بريكس يعتزم تقديم 
2.5 مليار دوالر قروضا العام المقبل

الركود يضرب سوق السيارات 
المستعملة في غزة

موازنة تونس تتوقع 
مضاعفة القروض األجنبية

االت�صاالت،  لتنظيم  القومي  اجلهاز  اأعلن   
وات�صاالت  م�رص  ف��وداف��ون  �رصكتي  اأن 
اجليل  رخ�صة  تراخي�ص  وقعتا  م�رص 
الثابت  الهاتف  وخدمات  للمحمول  الرابع 

االفرتا�صي.
وقعت  م�رص  ف��وداف��ون  اإن  اجلهاز  وق��ال   
وت�صغيل  اإن�صاء  تراخي�ص  ال�صبت  م�صاء 
�صبكات اجليل الرابع للمحمول مقابل 335 
مليون دوالر وعلى رخ�صة خدمات الهاتف 
الثابت االفرتا�صي بقيمة 11.262 مليون 

دوالر.
اإن  اجل��ه��از  ق���ال  منف�صل  ب��ي��ان  ويف   

اجليل  تراخي�ص  وقعت  م�رص  ات�صاالت 
 535.5 الرابع الت�صاالت املحمول بقيمة 
الثابت  الهاتف  ورخ�صة  دوالر  مليون 
االفرتا�صي بقيمة 11.262 مليون دوالر.

وك��ان��ت ك��ل م��ن ف���وداف���ون وات�����ص��االت 
ال�صبت  يوم  للجهاز  ر�صميا  تقدمتا  م�رص 
الرابع  اجليل  على رخ�صة  للح�صول  بطلب 

للمحمول.
الثالث  اأورجن م�رص وهي امل�صغل   ووقعت 
اخلمي�ص  يوم  البالد  املحمول يف  ل�صبكات 
املا�صي اتفاقا مع اجلهاز حت�صل مبوجبه 
للمحمول  ال��راب��ع  اجل��ي��ل  رخ�����ص��ة  ع��ل��ى 
مقابل  م�رص  يف  الثابت  الهاتف  ورخ�صة 

نحو 495 مليون دوالر.

بنك  االقت�صادي ملجموعة  التحليل  توقع   
قطر الوطني )كيو اإن بي(، اأن يتباطاأ النمو 
يف اململكة املتحدة من %1.8 هذا العام 

.2017 % عام   0.7 اإىل   2016
 وقال التحليل االأ�صبوعي، اإن الهبوط الذي 
االإ�صرتليني  اجلنيه  قيمة  على  موؤخراً  طراأ 
 30 يف  له  م�صتوى  اأدنى  اإىل  تراجع  الذي 
اإىل  اأع��اد  االأمريكي،  ال��دوالر  مقابل  عامًا 
ال�صلبية  االآثار  اأخرى  مرة  االأ�صواء  دائرة 
خلروج بريطانيا من االحتاد االأوربي على 

االقت�صاد الربيطاين.
اقت�صاد  �صهده  ال���ذي  االنتعا�ص  وع���زا   
اإىل  ال�صيف  ف�صل  خالل  املتحدة  اململكة 

بريطانيا  خروج  اإمكانية  ب�صاأن  التفاوؤل 
االأوربي،  االحتاد  من  و�صل�ص  ناعم  ب�صكل 
قد  الربيطاين  االقت�صاد  اأداء  اأن  اإىل  منبها 
للموقف املت�صدد  االآن نتيجة  يغري وجهته 
التم�صك  على  ت�رص  التي  احلكومة  قبل  من 
اإىل  ذلك  اأدى  لو  حتى  الهجرة  من  باحلد 
االأوروبية  ال�صوق  اإىل  بالو�صول  الت�صحية 

املوحدة.
اأن بيانات الن�صاط االقت�صادي   ولفت اإىل 
يف اململكة املتحدة ارتفعت بعد انخفا�ص 
اخل��روج  ل�صالح  الت�صويت  عقب  ح��اد 
مبا�رصة، كما حت�صنت ثقة امل�صتهلكني يف 
�صهر �صبتمرب بعد اأن كانت قد انخف�صت اإىل 
 2013 عام  نهاية  منذ  لها  م�صتوى  اأدنى 

يف �صهر يوليو.

 قال كيه.يف كاماث رئي�ص بنك التنمية اجلديد 
لالقت�صادات  بريك�ص  جمموعة  اأ�ص�صته  ال��ذي 
اإىل  قرو�صه  حجم  �صيزيد  البنك  اإن  النا�صئة 
2.5 مليار دوالر العام املقبل بعد اأن قدم اأول 

قرو�ص لدعم م�رصوعات خ�رصاء.
 ويف يوليو متوز وافقت بريك�ص التي ت�صم كال 
وجنوب  وال�صني  والهند  ورو�صيا  الربازيل  من 
اأفريقيا على تاأ�صي�ص بنك التنمية اجلديد براأ�ص 
مليار دوالر.   100 قدره  مال مرخ�ص مبدئي 

وجرى تد�صني البنك ر�صميا بعد ذلك بعام.
خم�رصم  هندي  م�رصيف  وهو  كاماث  وعني   
وتاأتي  �صنغهاي  وم��ق��ره  للبنك  رئي�ص  اأول 
التي  بريك�ص  قمة  هام�ص  علي  ت�رصيحاته 

ي�صت�صيفها رئي�ص وزراء الهند ناريندرا مودي 
يف منتجع جوا الهندي.

 ومع تراجع اقت�صاد رو�صيا والربازيل وجنوب 
حالة  تبددت  ال�صني  يف  والتباطوؤ  اأفريقيا 
احلما�ص التي �صاحبت اإطالق البنك اجلديد اإال 
اأن كاماث يرى اأن الدول االع�صاء يف بريك�ص 
�صت�صتفيد كثريا من تعزيز التعاون فيما بينها.

جمتمعة  ال��دول  هذه  اأن  االأم��ر  "واقع  وتابع   
باأكرث  املا�صية  القليلة  ال�صنوات  يف  �صاهمت 
من 50 يف املئة من حجم الرثوة االقت�صادية 
اأتوقع  ال  العامل.  م�صتوى  على  جمعها  مت  التي 

اأن يتغري ذلك."
 واأقر البنك حتى االآن قرو�صا ت�صل اإىل 900 
مليون دوالر مل�رصوعات خ�رصاء حتافظ على 

البيئة يف كل من الدول االأع�صاء.

�صيارة  حول  الرجال  من  عدد  جتمع   
عت  ُو�صِ م�صتعملة،  "مت�صوبي�صي" بي�صاء 
ال���دويل  فل�صطني  "�صوق  منت�صف  يف 
بغر�ص  غزة  مدينة  �رصق  جنوب  لل�صيارات" 
اأن طلب  بيعها، لتبداأ جولة من املفا�صلة، بعد 

�صاحبها ثمانية اآالف دوالر ثمنًا لها.
اأبو  ال�صيارة  �صاحب  بني  دارت  التي  اجلدل  جولة   
بالف�صل  انتهت  حمد،  خليل  والزبون  ال�صنطي،  حممد 
بينهم  الفارق  وكان  الثمن،  على  االتفاق  عدم  نتيجة 
حوايل 500 دوالر تقريبًا، حيث حتجج االأول باأنه خ�رص 
فيها قرابة اأربعة اآالف دوالر، بينما قال االآخر اإنه ال ميلك 

اأكرث من �صبعة اآالف دوالر ل�رصاء ال�صيارة.
واالأ�صكال  االأحجام  خمتلفة  ال�صيارات  بع�رصات  ال�صوق  واكتظ   
واالألوان واملاركات، وا�صطفت �صيارات املر�صيد�ص بجوار �صوبارو، 
مت�صوبي�صي، بي ام دبليو، فولك�ص واجن، جولف، هونداي، �صرتوين، 
ظروف  نتيجة  للبيع  وعر�صت  م�صتعملة،  كانت  ال�صيارات  تلك  معظم 

خمتلفة.
اللون،  �صيارة فولك�ص واجن برتقالية  اأمام  �صقليه، وقف  البائع �رصيف   

اإنه يريد بيعها بخم�صة  "اخلنف�ص"، ويقول  ت�صمى يف قطاع غزة ب�صيارة 
اأحمد يف تكاليف فرحه، واأنه وجد  اأجل م�صاعدة �صقيقه  اآالف دوالر من 

يف �صوق ال�صيارات �صالته، لوجود عدد كبري من الزبائن.
 هدف البيع اختلف من بائع الآخر، حيث عر�ص البع�ص �صيارته للمتاجرة، 
والبع�ص للتغلب على ظروف معينة، كذلك اختلف هدف ال�رصاء من واحد 
املتاجرة  اأراد  من  ومنهم  �صخ�صية،  �صيارة  اقتناء  اأراد  من  فمنهم  الآخر، 
انعدام فر�ص  اأجرة، يف ظل  �صيارة  العمل عليها  البع�ص  اأراد  بينما  بها، 

العمل يف غزة نتيجة ا�صتمرار احل�صار االإ�رصائيلي منذ ع�رصة اأعوام.
�صيارة  حول  الرجال  من  اأخرى  جمموعة  وقفت  ال�صوق،  من  ال�رصق  اإىل   
اأجرة مر�صيد�ص، طلب �صاحبها �صعيد قليبو 14 األف دوالر، من الزبون اأبو 
حممد �صايف، الذي يبحث عن �صيارة للعمل عليها بعد اأن انقطع عمله يف 

البناء، نتيجة منع اجلانب االإ�رصائيلي اإدخال مواد البناء ب�صكل منتظم.
اأ�صفل منزله، لكنه مل يوفق يف اال�صتمرار  اإنه فتح بقالة   ويقول �صايف، 
فيها نتيجة �صعف احلركة ال�رصائية ب�صبب �صوء االأحوال االقت�صادية يف 
قطاع غزة، مو�صحًا اأن العمل على �صيارة اأجرة خا�صة اأف�صل من العمل 

داخل بقالة �صغرية، ال متكنه من توفري اأدنى م�صتلزمات بيته.
 بينما يقول البائع قليبو،  اإنه يعمل يف املتاجرة بال�صيارات امل�صتعملة، 
اأ�صعار  ال�صيارات تعاين من ركود كبري نتيجة تدهور  اأ�صواق  اأن  مو�صحًا 
اأنواع  بع�ص  فقدان  اإىل  اإ�صافة  املحروقات،  اأ�صعار  وارتفاع  املركبات، 

قطع الغيار، واأزمة الوقود التي تنفجر ب�صكل متكرر.

2017 على  التون�صية لعام  اأقرتها احلكومة  التي   تعتمد املوازنة 
اقرتا�ص 2.78 مليار دوالر من اخلارج للم�صاعدة يف تغطية العجز 
املايل.  ويعادل هذا الرقم نحو مثلي احتياجات التمويل اخلارجية 

لعام 2016 التي بلغت 1.45 مليار دوالر.
 2017 عام  موازنة  على  اجلمعة  التون�صية  احلكومة  وافقت  وقد   
 14.6( تون�صي  دينار  مليار   32.7 قدرها  نفقات  تت�صمن  التي 
اأوردت  %12 عن املوازنة ال�صابقة، ح�صبما  مليار دوالر(، بزيادة 

وكالة تون�ص اأفريقيا لالأنباء الر�صمية.
 وتبلغ االإيرادات املقدرة يف املوازنة اجلديدة 21.8 مليار دينار، 
بزيادة %15.7 عن اإيرادات املوازنة ال�صابقة البالغة 18.8 مليار 
دينار.  وح�صب االأرقام املن�صورة، يفرت�ص اأن يتقل�ص عجز املوازنة 
 6.5% من  االإجمايل،  املحلي  الناجت  من   5.4% اإىل   2017 يف 
من الناجت املحلي االإجمايل يف عام 2016.  ومن املتوقع -ح�صب 
 ،2017 ع��ام  يف   2.3% مبعدل  االقت�صاد  ينمو  اأن  امل��وازن��ة- 
ال��وزراء  رئي�ص  اأك��د  وقد  اجل��اري.   العام  يف   1.5% مع  مقارنة 
التون�صي يو�صف ال�صاهد اأنه يعمل على تطبيق اإ�صالحات اقت�صادية 
ت�صمل ال�رصائب وخف�ص الدعم وجتميد زيادات اأجور القطاع العام 

بهدف تعزيز اإيرادات املوازنة وال�صيطرة على العجز.

السياسة تضغط بقوة على اإلصالح االقتصادي في الكويت
املواطنني  منح  الكويتية  احلكومة  ق��رار  يفلح  مل   
لتعوي�صهم عن  �صهريا  البنزين  كميات جمانية من 
ر�صا  ك�صب  يف  الدعم  خف�ص  بعد  اأ�صعاره  ارتفاع 

رجل ال�صارع وال املحللني.
تنل  نيابية مل  التي جاءت حتت �صغوط   فاخلطوة 
من  اأقل  اعتربها  الذي  الكويتي  املواطن  ا�صتح�صان 
للخطة  جزئيا  تعطيال  حمللون  راآه��ا  بينما  ال��الزم 
االقت�صاد  اأو�صاع  الإ�صالح  احلكومة  اأعلنتها  التي 
على املدى املتو�صط وح�صلت على موافقة الربملان 

يف يونيو/حزيران.
االإ�صالح  بوثيقة  عرفت  التي  اال�صرتاتيجية  تهدف   
واإع��ادة  العامة  امليزانية  اإ�صالح  اإىل  االقت�صادي 
القطاع  الدولة يف االقت�صاد وزيادة دور  ر�صم دور 
متلك  يف  امل��واط��ن��ني  م�صاركة  وتفعيل  اخل��ا���ص 

امل�رصوعات العامة واإ�صالح �صوق العمل.
اال�صرتاتيجية  ه��ذه  اإن  ي��ق��ول��ون  حمللني  لكن   
م�صى  وق��ت  اأي  من  اأك��رث  مهددة  اليوم  اأ�صبحت 
ال�صيا�صية.  وقدم نواب كويتيون  ب�صبب االعتبارات 
النفط  وزير  املالية  وزير  �صد  ا�صتجوابا  اخلمي�ص 
حماور  ثالثة  حول  ي��دور  ال�صالح  اأن�ص  بالوكالة 
تتعلق ب�صكل اأ�صا�صي بربنامج االإ�صالح االقت�صادي.
اإي��رادات  على  اأوب��ك  منظمة  ع�صو  الكويت  وتعتمد   
النفط يف متويل اأكرث من 90 من ميزانيتها العامة. 
وقد ت�رصرت كثريا جراء هبوط اأ�صعار اخلام اإىل اأقل 

من الن�صف يف العامني االأخريين.
يناير/ يف  املالية  وزي��ر  اأعلنها  لبيانات  وطبقا   
على  االإن��ف��اق  حجم  ف��اإن  املا�صي  الثاين  كانون 
دوالر(  مليار   9.6( دينار  مليار   2.9 يبلغ  الدعم 
م�رصوفات  اإجمايل  من  املئة  يف   15 نحو  وميثل 
مليار   3.78 بلغ  حني  يف  احلالية  املالية  ال�صنة 

لي�صت  ه��ذه  املا�صية.   ال�صنة  ميزانية  يف  دينار 
املرة االأوىل التي ترتاجع فيها احلكومة حتت �صغط 
�صعبي ونيابي عن قرارات مهمة الإ�صالح االقت�صاد 
يف  تراجعت  فقد  النفط.  اأ�صعار  هبوط  مع  والتاأقلم 
عمال  اإ�رصاب  �صغط  حتت  املا�صي  ابريل/ني�صان 
النفط عن خطة �صميت بالبديل اال�صرتاتيجي وهدفت 
يف  العاملني  مرتبات  واإ���ص��الح  النفقات  خلف�ص 
ويف  بينهم  العدالة  وحتقيق  احلكومية  الوظائف 
مقدمتهم عمال النفط الذين يح�صلون على مرتبات 
يف  العاملني  بنظرائهم  تقارن  ال  وظيفية  ومزايا 

وظائف حكومية اأخرى.
التنفيذي  الرئي�ص  ال�رصهان  اأحمد  اهلل  عبد  وقال   
احلكومة  اإن   2015 يف  الكويتية  اجلوية  للخطوط 
وال���ربمل���ان ي��ت��ج��ه��ان الإل���غ���اء ح�����ص��ة ال�����رصي��ك 
اال�صرتاتيجي بحيث يبقى 75 يف املئة من االأ�صهم 
العام  لالكتتاب  املئة  يف  و20  للحكومة  ملكا 

للمواطنني وخم�صة يف املئة ملوظفي ال�رصكة.
و�صفه  ما  اإن  الديني  اأحمد  ال�صيا�صي  املحلل  قال   
لدى  واالقت�صادية  ال�صيا�صية  االإدارة  كفاءة  بعدم 
ال�صيا�صات  بع�ص  مترير  ال�صعب  من  يجعل  الدولة 
اقت�صادية حيث  اإ�صالحات  التي تعتربها احلكومة 
"تنهار" هذه اخلطط عندما ت�صطدم باأول معار�صة. 
 واأكد الديني اأن هناك "مقاومة من داخل املجتمع 
هو  الكفاءة  ع��دم  لكن  )احلكومي(  الربنامج  لهذا 
من  اأك��رث  الربنامج(  )تنفيذ  يعوق  ال��ذي  العن�رص 

املقاومة."
واأكد مواطن عرف نف�صه باأبي �صعود لوكالة رويرتز 
لالأنباء على اأن غالبية ال�صعب تعار�ص هذه القرارات 

معتربا اأن زيادة اأ�صعار البنزين "لي�صت اإال بداية."
زدت  لو  اأكرب.  لقرارات  باب  القرارات  "هذه  وقال   
البنزين اليوم �صتزيد الكهرباء غدا ثم املاء ثم ياأتي 
يوم  وك��ل  والوظائف.  )لتقلي�صها(  ال��روات��ب  دور 

موجها  تويرت  على  العتيبي  نياف  وقال  �صوية."  
يف  الوعد  م�صاعيكم.  وخابت  "خبتم  للنواب  حديثه 

�صناديق االقرتاع. �صود اهلل وجوهكم."
مطالبة  على  احلكومة  ق��درة  اأن  الديني  واأ���ص��اف 
االإ���ص��الح  ف��ات��ورة  وحت��م��ل  بالت�صحية  ال�صعب 
اتخاذ  دون  �صعيفة  دائما  �صتكون  االقت�صادي 

خطوات جدية ملواجهة الف�صاد.
وقال الديني "اأمام الف�صاد امل�صت�رصي يف كل مكان، 
اأن  �صعورهم  مع  الت�صحية  النا�ص  من  تطلب  كيف 

هناك ف�صادا م�صت�رصيا."
التنفيذي  الرئي�ص  الهدلق  عبدالرحمن  فوؤاد  وقال   
لتخفي�ص  االجتاه  اإن  لال�صتثمار  الفارابي  ل�رصكة 
"ا�صرتاطات  هناك  الأن  �صعبي  برف�ص  قوبل  الدعم 
مبدئية" ال بد اأن ت�صري فيها احلكومة واأولها خف�ص 
مرتبات  ملفي  يف  �صيما  ال  "بالهدر"  و�صفه  ما 
املثري  ب��اخل��ارج  العالج  وملف  امل�صوؤولني  كبار 

للجدل يف الكويت.  واأ�صار اإىل جتربة ال�صعودية يف 
خف�ص مرتبات كبار امل�صوؤولني مع مطالبة ال�صعب 
تبداأ  "ال  االقت�صادي وقال  االإ�صالح  بتحمل تبعات 

)التق�صف( من حتت واأنت ال تخف�ص من فوق."
االقت�صادية  للدرا�صات  اجلمان  مكتب  مدير  واعترب 
االإ�صالح  برنامج  يف  التقدم  اأن  النفي�صي  نا�رص 
االقت�صادي "خجول وهام�صي" حتى االآن ويقت�رص 
االعتبارات  واأن  "الطفيفة"  االإجن��ازات  بع�ص  على 

ال�صيا�صية هي "مربط الفر�ص" يف هذا التاأخري.
اأع�صاء  ا�صتمالة  حتاول  "احلكومة  النفي�صي  وقال   
واإر�صاء  املواطنني  ا�صتمالة  وحتاول  االأمة  جمل�ص 

اجلميع.. وهذه غاية ال تدرك."
وقال الدكتور بدر املال اال�صتاذ بجامعة الكويت على 
ح�صابه على تويرت "وثيقة اال�صالح االقت�صادي مل 
يطبق منها وزير املالية �صوى البنود املتعلقة بجيب 

املواطن تاركا البنود االأخرى للن�صيان."

الكويت ـ متابعة

تركيا ستعرض على أرامكو أهم فرص 
االستثمار بالطاقة

اإعداد  بداأت يف  تركيا  املخت�صة يف  اجلهات  اأن  تركي  م�صوؤول  اأكد   
اأرامكو  �رصكة  اإىل  لتقدميه  املهمة  اال�صتثمارية  الفر�ص  عن  ملف 
ال�صعودية بعد طلبها ذلك، م�صريا اإىل اأن من اأهم الفر�ص اال�صتثمارية 
التي يتوقع اأن ت�صتثمر بها �رصكة اأرامكو هي تكرير النفط وحمطات 
الوقود.  وقال م�صطفى كوك�صو، كبري م�صت�صاري وكالة دعم وت�صجيع 
اال�صتثمار التابعة لرئا�صة وزراء تركيا، اإنه بعد توقيع �رصكة اأرامكو 
الرائدة  الرتكية  ال�رصكات  من  ع��دد  مع  تفاهم  مذكرة   18 اأخ��ريا 
واإدارتها،  املطارات  وبناء  الكهربائية،  الطاقة  توليد  جماالت  يف 
واالأعمال االإن�صائية يف قطاع البرتول، واإن�صاء الطرق، قامت بطلب 
عر�ص بع�ص الفر�ص اال�صتثمارية يف تركيا عليها، متهيدا لدرا�صتها 

واال�صتثمار يف االأرا�صي الرتكية وفق ما تراه ال�رصكة.
 واأ�صار كوك�صو اإىل اأن بالده بداأت يف اإعداد ملف يت�صمن عديدا من 
ال�رصكة  عمل  طبيعة  مع  تتوافق  التي  املهمة  اال�صتثمارية  الفر�ص 

�صحفية  بح�صب  العامل،  يف  نفط  �رصكة  كاأكرب  ومكانتها 
"االقت�صادية".

�صيتم  التي  تركيا  يف  اال�صتثمارية  الفر�ص  اأن  واأو�صح 
ترتكز  املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��الل  ل�"اأرامكو"  تقدميها 

وبناء  النفط  تكرير  يف  اال�صتثمار  ح��ول  اأغلبيتها 
وت�صغيل حمطات الوقود يف املدن الرتكية، اإ�صافة 

الفر�ص اال�صتثمارية يف عدة جماالت  اإىل بع�ص 
اأخرى.

والقطاع  "اأرامكو"  بني  ال�رصاكة  اأن  واعترب 
يف  ال�رصكة  وا�صتثمار  تركيا،  يف  اخلا�ص 

نوعية  نقلة  �صتكون  الرتكية  االأرا���ص��ي 
البلدين،  ب��ني  االق��ت�����ص��ادي  ل��ل��ت��ع��اون 

وامتدادا للتطور الذي �صهده هذا املجال 
يف البلدين.

 وكانت "اأرامكو" ال�صعودية قد وقعت 
مع  تفاهم  مذكرة   18 على  اأخ��ريا 

عدد من ال�رصكات الرتكية الرائدة، 
حينها  ق��ال  ال���ذي  ال��وق��ت  يف 

النا�رص رئي�ص  اأمني  املهند�ص 
وكبري  ال�صعودية  اأرام��ك��و 

"اإن  التنفيذيني:  اإدارييها 
التفاهم  مذكرات  توقيع 

الأرامكو  الطريق  ميّهد 
ال�صت�رصاف  ال�صعودية 

التعاون حول  فر�ص 
امل�صالح امل�صرتكة 

ت����رك����ي����ا،  يف 
وا���ص��ت��ق��ط��اب 

اال�صتثمارات 
من نظرياتها 

ال���رتك���ي���ة 
ىل  اإ

ال�صعودية  اأرام��ك��و  ال��ت��زام  االتفاقيات  ه��ذه  تعك�ص  كما  اململكة، 
بامل�صاهمة يف حتقيق اأهداف "روؤية اململكة 2030".

واالقت�صادي  التجاري  التعاون  حجم  التفاهم  مذكرات  و�صتعزز   
املا�صي،  العقد  مدى  على  باطراد  ازداد  الذي  وتركيا،  اململكة  بني 
بني  واال�صتثمارات  البينية  التجارة  زيادة  يف  انعك�ص  الذي  االأمر 
االتفاقيات  هذه  �صت�صهم  كما  املنطقة،  يف  الرائدين  االقت�صاديني 
اأي�صًا يف حت�صني البنية التحتية يف اململكة يف اإطار "روؤية اململكة 
2030".  وتعد ال�رصكات الرتكية التي وقعت مع "اأرامكو" مذكرات 
الكهربائية،  الطاقة  توليد  جماالت  يف  الرائدة  ال�رصكات  من  تفاهم 
البرتول،  قطاع  يف  االإن�صائية  واالأعمال  واإدارتها،  املطارات  وبناء 
واإن�صاء الطرق، وتراوح قائمة امل�صاريع املعنية بهذه املذكرات بني 
مطار املدينة املنورة، و�صبكة نقل املياه يف مدينة الريا�ص، و�صبكة 
خطوط ال�صكك احلديدية يف اجلبيل، واملرافق ال�صكنية التابعة ملدينة 

ينبع ال�صناعية.

انقرة ـ متابعة

القاهرة ـ متابعة

الدوحة ـ متابعة

الهند ـ متابعة

تونس ـ متابعةغزة ـ متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


