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حركة األسهم

  المعدن النفيس في أعلى مستوى 
في أسبوعين 

تراجع أسعار النفط رغم اتفاق أوبك 
على خفض اإلنتاج

إطالق بناء "المدينة الصينية" في المغرب

طيران اإلمارات: لم نتلق إخطارًا بقيود جديدة 
على حمل إلكترونيات على رحالت أميركا

مصر تستهدف جمع 6 مليارات جنيه من 
طرح شركات حكومية خالل العام الحالي 

ارتفع��ت اأ�سع��ار الذه��ب اىل امل�ست��وى الأعل��ى 
يف اأ�سبوع��ن م��ع تراجع ال��دولر اإىل امل�ستوى 
الأدن��ى له خ��ال �ست��ة اأ�سابي��ع، بع��د اجتماع 
»جمموع��ة الع�رشي��ن« مطلع الأ�سب��وع اجلاري 
ال��ذي هيمن��ت علي��ه الروؤي��ة احلمائية ل��اإدارة 

الأمريكية مبا يتعلق بالتجارة العاملية 
و�سع��د الذهب من��ذ الأربع��اء املا�س��ي حينما 
هب��ط ال��دولر بعدم��ا رف��ع »جمل���س الحتياط 
الحت��ادي« )البنك املركزي الأمريك��ي( اأ�سعار 
الفائدة، وال��ذي اأحجم عن توق��ع ت�رشيع وترية 
تقيي��د ال�سيا�س��ة النقدي��ة عل��ى م��دى العام��ن 

املقبلن 

ويتاأث��ر الذه��ب ب�س��كل كب��ري بخف���س اأ�سع��ار 
الفائ��دة ما يقل���س كلفة حيازت��ه، اإذ اإنه ل يدر 
فائ��دة بينم��ا ي�سغط عل��ى ال��دولر امل�سعر به. 
ويوؤدي �سعف الدولر اإىل زيادة القوة ال�رشائية 

حلائزي العمات الأخرى 
وزاد الذه��ب يف ال�س��وق الفوري��ة 0.2 يف املئة 
)الأون�س��ة(  لاأوقي��ة  دولراً   1231.31 اإىل 
غرينت���س،  بتوقي��ت   12:28 ال�ساع��ة  بحل��ول 
بعدما لم�س يف وقت �سابق 1235.50 دولراً، 
م�سج��ًا امل�ستوى الأعلى من��ذ ال�ساد�س من اآذار 

)مار�س( اجلاري. 
وارتفع��ت العق��ود الآجل��ة للذه��ب يف الوليات 
املتح��دة 0.1 يف املئ��ة اإىل 1231.50 دولراً 

لاأوقية 

تراجع��ت اأ�سع��ار النفط على الرغم م��ن اأنباء باأن 
اأوب��ك تدعم متديد اتفاق مدت��ه �ستة اأ�سهر خلف�س 
الإنتاج مع ا�ستمرار قل��ق امل�ستثمرين من تنامي 
الإنتاج الأمريكي وارتفاع املخزونات. ح�سب ما 

اأوردت رويرتز
دد �سعر الت�سوية يف العقود الآجلة لربنت عند  وحتحَ
14 �سنتا.  51.62 دولراً للربمي��ل بانخفا���س 
واأغل��ق اخل��ام الأمريكي غ��رب تك�سا���س الو�سيط 
منخف�س��ا 56 �سنتا مبا يع��ادل 1.2 باملئة عند 

48.22 دولراً للربميل
كان��ت الأ�سعار حتول��ت اإىل الرتفاع ملدة وجيزة 
بعد اأن قالت م�سادر يف منظمة اأوبك اإن املنظمة 

تدر�س متديد التخفي�س��ات لت�سمل الن�سف الثاين 
من 2017

وحتاك��ي الطف��رة منطا ظه��ر يف الأي��ام الع�رشة 
الأخ��رية بع��د اأن �سهدت تراجع��ات ال�سوق خروج 
م�سارب��ن كب��ار من مراكز مراهن��ة على ارتفاع 
الأ�سع��ار بعد ا�ستم��رار اأرقام املخ��زون املرتفعة 
لأ�سابي��ع. حاول اخلام عدة م��رات النتعا�س بعد 
تراجع��ه ع�رشة باملئ��ة قبل اأ�سب��وع ون�سف لكن 

املكا�سب ظلت وجيزة بوجه عام
امل�ستثم��رون  يوا�س��ل  اأن  املحلل��ون  ويرج��ح 
ب��ن  التف��اوؤل  الدائن��ة بفع��ل  املراك��ز  تقلي���س 
املنتجن الأمريكين الذين يزيدون اأن�سطة احلفر 
م��ا �سيبط��ل جزئي��ا اأثر حم��اولت اأوب��ك خف�س 

املعرو�س

وّقع املغرب اتفاقية مع جمموعة هيتي ال�سينية 
لبناء "مدينة �سناعية" قرب طنجة من املقرر اأن 
ت�ستقر فيها نحو 200 �رشكة �سينية يف م�رشوع 
�سخ��م �سيوؤمن فر���س عمل لع���رشات الآلف من 

�سكان هذه املنطقة الواقعة يف �سمال اململكة
ومت التوقي��ع على التفاقية خ��ال حفل اأقيم يف 
الق�رش امللك��ي يف طنجة وتراأ�س��ه العاهل حممد 
ال�ساد���س وت��وىل خال��ه وزير القت�س��اد مولي 
حفيظ العلم��ي عر�س اخلطوط العري�سة مل�رشوع 
مدين��ة حممد ال�ساد���س طنجة - تي��ك ، كما اأفاد 

م�سور وكالة فران�س بر�س
وين��درج بناء هذه املدينة ال�سناعية التي �ستمتد 
عل��ى م�ساحة األف��ي هكتار وت�رشف عل��ى بنائها 
جه��ة طنج��ة- تط��وان- احل�سيم��ة، واملجموعة 

ال�سيني��ة "هيت��ي"، وجمموع��ة البن��ك املغرب��ي 
للتج��ارة اخلارجي��ة، يف اإط��ار مذك��رة تفاهم مت 
توقيعه��ا يف بكن يف ماي��و 2016 خال زيارة 

قام بها العاهل املغربي اإىل ال�سن 
وبح�سب التقدمي الر�سمي للم�رشوع البالغة قيمته 
ملي��ار دولر ف��اإن بناء ه��ذه املدين��ة ال�سناعية 
يرم��ي اإىل اإن�ساء قطب اقت�س��ادي بو�سعه اإحداث 
100 األ��ف من�سب �سغل، بينها 90 األف من�سب 

�سغل يف الأقل �ستوؤول اإىل �سكنة منطقة طنجة
ويف ت�رشي��ح ق��ال وزي��ر ال�سناع��ة املغربي اإن 
ال���رشكات ال�سينية تبحث ع��ن من�سات تناف�سية 
وق��د اختارت املغ��رب كاإح��دى ه��ذه املن�سات، 
م�س��ريا اإىل اأن و�سع حجر الأ�سا���س لهذه املدينة 
�سيت��م يف الن�س��ف الث��اين م��ن 2017" على اأن 
ينته��ي بن��اء هذه املدين��ة ال�سناعي��ة خال 10 

�سنوات

الإم��ارات  ط��ريان  �رشكت��ا  قال��ت   
والحت��اد للط��ريان اإنهم��ا مل تتلقي��ا 
اإخط��ارا باأي قي��ود جديدة ب�س��اأن حمل 
الأجه��زة الإلكرتونية على م��ن الرحات 

املتجهة اإىل الوليات املتحدة
وق��ال م�سوؤول��ون اأمريكي��ون اإن م��ن املتوق��ع 
ان تعل��ن وزارة الأم��ن الداخلي ي��وم الثاثاء اأن 
امل�سافرين على من بع���س الرحات املتجهة اإىل 
الولي��ات املتحدة �سيك��ون عليهم اإخ�س��اع الأجهزة 

الإلكرتونية الأكرب من الهاتف املحمول للفح�س
وق��ال امل�سوؤول��ون اإن القاع��دة اجلدي��دة تاأت��ي يف اإط��ار 

التحرك ملواجهة تهديد اإرهابي غري حمدد
وق��ال م�سدر اإن القاعدة اجلديدة �ست�سمل ما بن ثماين وع�رش 
�رشكات طريان اأجنبية. واأكد م�سوؤول حكومي اآخر تقريرا ن�رشته 
وكال��ة اأ�سو�سييتد بر�س ذكر اأن احلظ��ر �سي�سمل ع�رشة مطارات يف 

ثماين دول بال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

وقالت متحدثة با�س��م طريان الإمارات لرويرتز يف بيان عرب الربيد 
الإلك��رتوين يف الوقت الراهن مل نتل��ق اأي اإخطار ب�ساأن تغيريات يف 
القيود املفرو�سة عل��ى الأمتعة )التي ي�سطحبها الركاب( على من 

الطائرة يف الرحات املتجهة اإىل الوليات املتحدة
وق��ال متح��دث با�سم الحت��اد للط��ريان اإن ال�رشكة الت��ي تتخذ من 

اأبوظبي مقرا مل تتلق اأي توجيهات جديدة.
وط��ريان الإمارات هي اأكرب �رشكة ط��ريان يف ال�رشق الأو�سط ت�سغل 
رح��ات اإىل الولي��ات املتحدة حي��ث تطلق رح��ات يومية اإىل 12 

وجهة بينما تر�سل الحتاد رحات يومية اإىل �ست مدن اأمريكية
وذك��رت روي��رتز يف وقت �ساب��ق اأن احلظر �سي�سم��ل �رشكات طريان 
مقره��ا الأردن واململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة حيث ت�سغ��ل اخلطوط 
امللكي��ة الأردني��ة واخلطوط اجلوية ال�سعودي��ة احلكوميتان رحات 

اإىل الوليات املتحدة
ويف يولي��و متوز 2014 عززت وزارة الأمن الداخلي اإجراءات الأمن 
على من الرحات املتجهة اإىل الوليات املتحدة مبا يتطلب فح�سا 
دقيق��ا لأجه��زة الهاتف املحم��ول والأجه��زة الإلكرتوني��ة الأخرى 
وت�سغي��ل تلك الأجهزة قبل ال�سماح لل��ركاب بال�سعود اإىل الطائرات 

على من الرحات املتجهة اإىل الوليات املتحدة.

قال وزير املالية امل�رشي عمرو اجلارحي اإن باده ت�ستهدف جمع نحو �ستة 
ملي��ارات جني��ه )329.7 مليون دولر( يف ال�سنة املالي��ة املقبلة -2017

2018 من الطروحات الأولية ل�رشكات حكومية يف البور�سة
وكان��ت الرئا�س��ة امل�رشية اأعلن��ت يف يناير كانون الث��اين 2016 اأن م�رش 
�ستط��رح ح�س�سا يف ال�رشكات والبنوك احلكومي��ة "الناجحة" يف البور�سة 
امل�رشي��ة خ��ال املدة املقبلة، وهو ما مل يبداأ حت��ى الآن بعد مرور اأكرث من 

عام على الت�رشيحات.
وق��ال اجلارح��ي ب�ساأن احل�سيلة املتوقعة من ط��رح ال�رشكات احلكومية يف 

بور�سة م�رش نحن ن�ستهدف نحو �ستة مليارات يف 2017-2018
وتبداأ ال�سنة املالية يف م�رش يف اأول يوليو متوز

ومل يخ�س اجلارحي يف مزيد من التفا�سيل عن اأ�سماء ال�رشكات املقرر طرح 
ج��زء من اأ�سهمها اأو توقيتات الطرح ومتتلك احلكومة امل�رشية البنك الأهلي 
امل���رشي وبنك م�رش وبن��ك القاهرة وامل�رشف املتحد ونحو 50 باملئة يف 

البنك العربي الأفريقي الدويل ونحو 20 باملئة من اأ�سهم بنك الإ�سكندرية
كم��ا متلك احلكومة ع��ددا كبريا من ال�رشكات العامل��ة يف خمتلف املجالت 
ومن اأهمها املقاولون العرب وح�سن عام يف املقاولت والبناء وبرتوجيت 
واإنب��ي وميدور يف القطاع النفطي وم���رش للتاأمن وم�رش لتاأمينات احلياة 

يف قطاع التاأمن

موازنة ترامب: 6٤ بليون دوالر خفض لإلنفاق المدني

عام  موازنة  من  الأوىل  امل�سودة  الأبي�س  البيت  قدم 
الرئي�س  يقدمها  التي  الأوىل  وهي   ،٢٠١٨  -٢٠١٧
اأن ت�سهد تعديات كثرية  دونالد ترامب، والتي يتوقع 
اأثناء مناق�سات اإقرارها يف الكونغر�س. ويبدو اأن فريق 
رونالد  الراحل  الرئي�س  جتربة  لتكرار  ي�سعى  ترامب 
من  م�سابهة  موازنة   ١٩٨١ عام  قدم  ال��ذي  ريغان، 
املدنية  ال�سوؤون  يف  الفيدرالية  النفقات  تقلي�س  حيث 

وزيادتها يف ال�سوؤون الع�سكرية والأمنية 
الأول  ق�سمن.  اإىل  املتحدة  الوليات  موازنة  وتنق�سم 
الإنفاق  يت�سمن  والذي  الإلزامي،  بالإنفاق  املعروف 
والتقاعد  والطبية  الجتماعية  الرعاية  �سناديق  على 
الأمريكي  ال�سنوي  الإنفاق  اإجمايل  ثلثي  يبلغ  والذي 
البالغ ٤،١ تريليونات دولر، والذي ميثل ٢٠ يف املئة 

من الناجت املحلي الأمريكي البالغ ٢٠ تريليون دولر. 
اإل  تعديات  تدخله  ول  ثابت  املوازنة  من  اجلزء  هذا 

التي ميكن اأن يقوم بها الكونغر�س  
دولر،  تريليون   ١،٣ نحو  يبلغ  فهو  الثاين،  اجلزء  اأما 
م�ساريف  ويت�سمن  اإل���زام���ي«،  غ��ري  »اإن��ف��اق  وه��و 
املدنية  وبراجمها  وزاراتها  على  الفيديرالية  احلكومة 
الأول  ن�سفن،  اإىل  الإنفاق  هذا  وينق�سم  والع�سكرية. 
لوزارة الدفاع ويبلغ قرابة ٦٠٠ بليون دولر، والثاين 
جمتمعة.  الفيديرالية  وال��وك��الت  ال����وزارات  لبقية 
وتقتطع احلكومة الفيديرالية ٢٧٠ بليون دولر �سنويًا 
هي خدمة الدحَين العام الذي يقارب ٢٠ تريليون دولر 
وت��رام��ب، على غ���رار ال��روؤ���س��اء الآت���ن م��ن احل��زب 
الفيديرالية  احلكومة  حجم  بتقلي�س  وعد  اجلمهوري، 
بليون   ٦٤ �سيقتطع  لذلك  وهو  ممكن،  حد  اأق�سى  اإىل 
غري  الأمريكية  للوزارات  ال�سنوي  الإنفاق  من  دولر 

منها  الأمنية،  للوزارات  بليونًا   ٥٩ وزي��ادة  الأمنية، 
لوزارة  الدفاع، و٤،٤ باين  لوزارة  بليون دولر   ٥٤
�سوؤون اجلنود ال�سابقن، و٢،٨ بليون زيادة يف موازنة 

وزارة  الأمن القومي  
حماية  »وك��ال��ة  ف�ستعانيها  القتطاعات  اأك��رب  اأم��ا 
اإنكارهم  ب�سبب  اجلمهوريون  يعاديها  التي  البيئة«، 
الوكالة  اأن  واعتقادهم  احل��راري«  »الحتبا�س  مبداأ 
القت�سادي.  الن�ساط  تعيق  بيئية  ت�رشيعات  تفر�س 
و�ستقتطع اإدارة ترامب ٢،٦ تريليون دولر من موازنة 

الوكالة التي بلغت نحو ٨ تريليونات العام املا�سي 
يف  اقتطاعًا  �ستعاين  فيدرالية  وك��ال��ة  اأك���رب  ث��اين 
التي  اخلارجية،  وزارة  هي  الثلث  بنحو  موازنتها 
 ٢٩ متثل  دولر،  باين   ١٠،٩ الأبي�س  البيت  اقتطع 
يف  احلديث  وي��دور  ال�سنوية.  موازنتها  من  املئة  يف 
اأروقة هذه الوزارة عن اإمكان قيامها بدورها بخف�س 

املتحدة،  لاأمم  �سنويًا  ت�سددها  التي  الأموال  اإجمايل 
والتي تبلغ ١٠ باين دولر، ومتثل ٢٢ يف املئة من 
واردات املنظمة الدولية. واإىل اإمكان خف�س اخلارجية 
يعمل  الن�سف،  ب��واق��ع  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم  تدفعه  م��ا 
اجلمهوريون يف الكونغر�س على وقف اأموال تتربع بها 
وا�سنطن �سنويًا، من خارج قنوات وزارة اخلارجية، اإىل 

برامج اإغاثة عاملية باإجمايل ٣ باين دولر 
يف املرتبة الثالثة من الهيئات الفيديرالية التي ت�سعى 
الزراعة  وزارتا  حلت  موازنتها،  خلف�س  ترامب  اإدارة 

والعمل
  ووعد البيت الأبي�س بخف�س موازنة كل منهما بواقع 
 ٢٣،٥ من  الزراعة  موازنة  فتنخف�س  املئة،  يف   ٢١
بليون دولر �سنويًا اإىل ١٨،٨ بليون  والعمل من ١٢،٥ 

بليون اإىل ١٠ باين دولر 
اأما اأكرب الوزارات الأمريكية التي �ستتعر�س موازنتها 

اإىل خف�س فهي وزارة ال�سحة، التي �ست�سهد موازنتها 
بليون   ٦٠ اإىل  بليونًا   ٧٥ نحو  من  خف�سًا  ال�سنوية 

دولر 
فت�سمل  اقتطاعات  �سهدت  التي  الأخ���رى  ال���وزارات 
والطاقة  والداخلية،  والنقل  وال�سكن  والثقافة  التجارة 
الأمريكية«  الف�ساء  »وكالة  حتى  واخلزانة.  والعدل 
ال�سنوية  موازنتها  يف  لقتطاع  تعر�ست  )نا�سا(، 
بواقع ١ يف املئة اأو ٢٠٠ مليون دولر. ومن املتوقع 
باأكملها،  وك��الت  اإغ��اق  اإىل  القتطاعات  ت��وؤدي  اأن 
»اأكادميية  مثل  وامل�ساريف،  احلجم  �سغري  وبع�سها 

الفنون« اأو هيئة الإذاعة �سبه الر�سمية 
م�سودة  ت��واج��ه  اأن  الأم��ريك��ي��ون  اخل����رباء  وت��وق��ع 
الأقلية  من  الكونغر�س،  يف  �سديدة  معار�سة  ترامب 
كذلك.  اجلمهورية  الأغلبية  بع�س  ومن  الدميوقراطية 
فالقتطاعات غالبًا ما توؤذي دوائر انتخابية لأع�ساء 

ما  حزبهم،  ع��ن  النظر  ب�رشف  ال��ن��واب  جمل�س  يف 
املر�سودة،  املوازنة  الإبقاء على  اإىل حماولة  يدفعهم 
اأو الت�سويت �سد م�رشوع موازنة ترامب، ما يعر�سها 
خلطر عدم الإقرار، اأو يجربها على اإدخال تعديات غري 

وا�سحة يف كميتها وحجمها حتى الآن 
اأك��رب  �سهدت  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اقتطاعات  وك��ان��ت 
فيه  اأغلبية  اأن  يبدو  ال��ذي  الكونغر�س،  يف  معار�سة 
الدبلوما�سية  الإنفاق على  اأن  من احلزبن جتمع على 
العاملي  ال�ستقرار  تثبيت  عملية  يف  كثرياً«  »اأرخ�س 

من �سن احلروب.
ب�سكلها  اإقرارها  حال  يف  ترامب،  موازنة  و�ستوؤدي 
اأكرث من ثاثة ماين موظف  اإنهاء عمل  اإىل  احلايل، 
اأثناء  يف احلكومة الفيديرالية، وهو ما وعد به ترامب 
حملته النتخابية، ولكنه وعد من �ساأنه اأن يرفع ن�سبة 

البطالة التي وعد ترامب بخف�سها.

االستثمارات العربية في قطاع الطاقة تريليون 
دوالر ما بين 2017 و 2022

ك�سف��ت ال�رشك��ة العربي��ة لا�ستثم��ارات البرتولية )ابيك��ورب( يف تقرير 
بعن��وان »توقع��ات ال�ستثم��ار يف الطاق��ة يف ال���رشق الأو�س��ط و�سم��ال 
م به��ا واملخطط لها يف قطاع  اأفريقي��ا«، اأن اإجم��ايل ال�ستثمارات امللتزحَ
الطاق��ة يف املنطق��ة، قد ي�سل اإىل تريليون دولر خ��ال ال�سنوات اخلم�س 
املقبل��ة )2017 - 2022(، عل��ى الرغم مما متر به املنطقة من حتديات 
اقت�سادي��ة و�سيا�سي��ة، وعل��ى الرغم م��ن تراجع ال�ستثم��ارات يف قطاع 
الطاق��ة على ال�سعي��د العاملي عام 2016، بن�سب��ة 24 يف املئة مقارنة 
بع��ام 2015، �سه��د ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقي��ا، ارتفاعًا يف الن�ساط 
ال�ستثماري يف هذا القطاع بن�سبة �سبعة يف املئة مقارنة ببيانات العام 
ال�ساب��ق ، واأ�سار التقرير اإىل اأن م�ساري��ع الطاقة تت�سدر اأجندة العديد من 
دول املنطقة خ��ال ال�سنوات اخلم�س املقبلة. وقدر حجم م�ساريع الطاقة 
قي��د التنفيذ حاليًا بنحو 337 بلي��ون دولر وفق ح�سابات اأجريت نهاية 
ع��ام 2016. ويف املقابل، قدر حجم م�ساري��ع الطاقة املخطط لتنفيذها 
خال ال�سنوات اخلم�س املقبلة مبا قيمته 622 بليون دولر، وبهذا يكون 
اإجم��ايل حجم ال�ستثمارات املعتمدة واملخطط لها نهاية عام 2016 ما 

يعادل 959 بليون دولر، مقارنة ب�900 بليون دولر عام 2015 
ويف �س��وء هذه البيان��ات، اأعرب فريق البحث لدى »ابيكورب« عن تفاوؤل 
ن�سب��ي يف ما يتعل��ق مب�ستقب��ل الن�س��اط ال�ستثماري لقط��اع الطاقة يف 
ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ول تزال حكومات املنطقة تعد ال�ستثمار 
يف قط��اع الطاق��ة اإح��دى اأولوياته��ا، وم��ن املتوق��ع تنفي��ذ الكث��ري من 

امل�ساريع املهمة والناجحة على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة 
و�سه��دت ا�ستثمارات الطاقة املخطط لها ارتفاع��ًا بن�سبة اثنن يف املئة، 
يف ح��ن ارتف��ع حجم م�ساريع الطاق��ة قيد التنفيذ بن�سب��ة 17 يف املئة. 
وتعك���س ه��ذه اخلط��وة انتقال العدي��د من امل�ساري��ع وال�ستثم��ارات من 
مرحل��ة التخطي��ط اإىل مرحل��ة التنفيذ، اإذ مت��ت تر�سية بع���س العقود بعد 

ظهور ب��وادر اأولية ت�س��ري اإىل ا�ستع��ادة اأ�سواق الطاق��ة توازنها 
وحت�سن اأ�سعار النفط ، وتت�سدر دول جمل�س التعاون اخلليجي 

قائم��ة دول املنطق��ة ا�ستثم��اراً يف قطاع الطاق��ة. وتوقع 
التقرير اأن تكون منطقة اخلليج يف و�سع جيد عندما تبداأ 

اأ�سع��ار النف��ط بالرتفاع. ويحمل قط��اع النفط يف كل 
من م�رش واإيران اآفاق��ًا واعدة، خ�سو�سًا بعد اإعان 

اإي��ران عزمه��ا عل��ى �س��خ ا�ستثم��ارات كبرية يف 
قط��اع التنقيب وا�ستك�ساف النف��ط، والتحديات 

التي تواجهها م�رش يف اإطار اجلهود املبذولة 
لتلبي��ة الطلب املتزايد على الطاقة. ويتوقع 

الأنظ��ار نح��و قط��اع  تتج��ه  اأن  اأي�س��ًا 
الطاق��ة املتجددة يف كل م��ن املغرب 

وتون�س والأردن من �سمن امل�ساعي 
لتلبية الطل��ب املتزايد على توليد 

الطاقة الكهربائية 
وق��در التقرير قيم��ة اإجمايل 

ال�ستثم��ارات يف م�ساريع 
التنفي��ذ  قي��د  الطاق��ة 

 337 بنح��و  حالي��ًا 
بلي��ون دولر خال 

ال�سن��وات اخلم���س املقبل��ة، تت�سمن تخ�سي���س 121 بلي��ون دولر منها 
لا�ستثم��ار يف قط��اع النف��ط، و108 باي��ن دولر لا�ستثمار يف قطاع 
الغاز، و91 بليون دولر لا�ستثمار يف م�ساريع توليد الطاقة الكهربائية 
و17 بلي��ون دولر لا�ستثمار يف قط��اع الكيماويات. ومتثل دول جمل�س 
التعاون اخلليجي م��ا جمموعه 174 بليون دولر من قيمة ال�ستثمارات 
امللت��زم بتنفيذه��ا، م��ا ي�سكل اأك��رث م��ن 50 يف املئة من اإجم��ايل قيمة 

م�ساريع القطاع يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
واإذ يق��در حج��م ال�ستثم��ارات املخطط له��ا يف قطاع الطاق��ة يف ال�رشق 
الأو�س��ط و�سمال اأفريقيا بنحو 622 بلي��ون دولر خال ال�سنوات اخلم�س 
املقبل��ة، يحت��ل قط��اع الطاق��ة احل�س��ة الأكرب م��ن ال�ستثم��ارات بقيمة 
207 باي��ن دولر، وميث��ل قط��اع الغ��از 195 بلي��ون دولر، وقطاع 
النف��ط 159 بليون دولر، مع تخ�سي�س بقي��ة قيمة ال�ستثمارات لقطاع 
البرتوكيماويات. وُيظهر تقرير »ابيكورب« اأن امل�ساريع قيد الدر�س حتى 
الآن متثل الق�س��م الأكرب من ال�ستثمارات املخطط لها بقيمة 289 بليون 
دولر. ومتث��ل ح�س��ة ال�سعودي��ة 19 يف املئة من اإجم��ايل ال�ستثمارات 
املخط��ط له��ا يف قط��اع الطاق��ة باملنطق��ة. ياأت��ي ذل��ك يف اإط��ار �سعي 
اململك��ة اإىل تعزي��ز براجمه��ا املتعلقة بقطاع��ي النفط والغ��از. وو�سعت 
ال�سعودي��ة خطط��ًا لعدد كبري من امل�ساريع املرتقب��ة لتعزيز قدرات توليد 
الطاق��ة الكهربائية. كما تخطط اململك��ة اأي�سًا اىل موا�سلة ال�ستثمار يف 
قط��اع البرتوكيماويات يف اإطار �سعيها لتنويع موارد القت�ساد وحتقيق 
م�ستويات اأعلى من القيمة امل�سافة. وقال نائب الرئي�س التنفيذي واملدير 
الع��ام لدى »ابيكورب« رائد الري�س: »بعدم��ا �سهدنا اأخرياً واحدة من اأكرب 
الأزمات متمثلة يف هبوط تاريخي من حيث احلدة واملدة، لأ�سعار النفط، 
ل تزال ال�ستثمارات يف قطاع الغاز والنفط تواجه �سعوبات يف التعايف 
على ال�سعيد العاملي. اإل اأن هنالك بع�س املوؤ�رشات الإيجابية والوا�سحة 
اقليمي��ًا، اإذ اأفادت الدرا�سة باأن دول ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا تعمل 
حاليًا على تعزيز ا�ستثماراتها يف قطاع الطاقة على مدى خم�س �سنوات .
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