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حركة األسهم

الخطوط الجوية البريطانية تحذر من إلغاء الوجبات 
المجانية على رحالتها 

قمة ثالثة لدول جنوب االتحاد األوروبي في مدريد

أرامكو تصدر أول دفعة من الوسيط الكيميائي ألميركا

تأخير إضافي لعقود النفط اإليرانية

ارتفاع الروبل يلقي بظالله على 
صناع الصلب الروس 

اليونان: تخفيف الديون شرط 
لمزيد من التقشف

ح��ذر رئي���س �رشك��ة اخلط��وط الربيطاني��ة 
"برت���س اإيرواي��ز" م��ن اأن ال�رشكة قد تلغي 
الوجبات املجانية عل��ى رحالتها الطويلة، 
بعدم��ا و�سعت اإلغاء الوجبات على الرحالت 
الق�س��رة مطلع العام احل��ايل. ويف مقابلة 
م��ع �سحيف��ة "�سن��داي تاميز" ق��ال األك�س 

كروز رئي�س ال�رشكة اإن "التجربة ناجحة
األغ��ت  ق��د  الربيطاني��ة  اخلط��وط  وكان��ت 
الوجب��ات املجاني��ة عل��ى بع���س رحالتها 
الق�س��رة ب��دءا م��ن 2009، لك��ن يف يناير 

املا�سي اأ�سبح��ت كل رحالتها لأوروبا من 
دون اأي �سئ جماين ويقدم للم�سافرين خيار 

�رشاء �سندوت�سات من مارك�س اأند �سبن�رش
وح��ن �سئ��ل ك��روز ه��ل �سيمت��د ذل��ك اإىل 
الرح��الت الطويل��ة اأجاب: رمب��ا نفعل ذلك، 
اأن امل�سافري��ن يف�سل��ون تو�سي��ع  م�سيف��ا 
خياراتهم حت��ى مع ا�سطراره��م لدفع ثمن 
الربيطاني��ة  اخلط��وط  الوجبات.وتواج��ه 
انتق��ادات متع��ددة ح��ول تده��ور و�سعه��ا 
الوجب��ات  اإلغ��اء  �س��اأن  وم��ن  وخدماته��ا، 
املجانية يف الرح��الت الطويلة اأن يزيد من 

تلك النتقادات

ت�ست�سي��ف مدري��د قمة ل��دول جن��وب الحتاد 
الأوروب��ي لتعزي��ز وحدتها بعد اأي��ام على بدء 
اإجراءات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
و�سي�س��ارك يف القمة الثالثة لدول اجلنوب منذ 
اأيل��ول/ �سبتمرب 2016، التي �ستعقد يف ق�رش 
ب��اردو بالقرب من العا�سمة الإ�سبانية روؤ�ساء 
دول وحكوم��ات اإ�سباني��ا وفرن�س��ا واإيطالي��ا 

والربتغال ومالطا وقرب�س واليونان
وقال��ت رئا�س��ة احلكوم��ة الإ�سباني��ة يف بيان 
�سحف��ي اإن ه��ذه القم��ة ت�س��كل فر�س��ة للدول 
امل�سارك��ة لتوجي��ه ر�سال��ة وح��دة والتزام من 
الأوروبي.واأو�س��ح  التكام��ل  م���رشوع  اأج��ل 
البي��ان اأن م�ستقب��ل الحت��اد الأوروب��ي بع��د 
خ��روج بريطانيا �سيك��ون على ج��دول اأعمال 
وال�سيا�س��ة  الهج��رة  اإىل  اإ�ساف��ة  الجتم��اع، 

القت�سادية والجتماعية والدفاعية  . 

 احتفل��ت �رشكة "اأرامك��و ال�سعودي��ة" و�رشكة 
"اآك�سن���س" باأول دفعة من الو�سيط الكيميائي 
التي يتم ت�سنيعها يف اململكة مل�سلحة اأرامكو 
ال�سعودي��ة، .ومت ت�سنيع اأول دفعة من الو�سيط 
الكيميائ��ي اخلا�س باملعاجل��ة الهيدروجينية 
للدي��زل مل�سلح��ة م�سفاة الريا���س يف مرفق 
اآك�سن�س كاتلي�ست العربية املحدودة يف الدمام 

واأو�سح��ت ال�رشك��ة يف بي��ان �سحف��ي ، اأن��ه 
�سيت��م ت�سدي��ر كمي��ة اإ�سافية من ه��ذا املنتج 
كدفعة جاه��زة لل�سحن اإىل الولي��ات املتحدة 
ن��ع يف اململكة  الأمركي��ة حتم��ل مل�س��ق "�سُ
العربي��ة ال�سعودي��ة"، وتدير اأرامك��و ال�سعودية 
للتكري��ر  وح��دة   18 امل�سرتك��ة  وم�ساريعه��ا 
والبرتوكيميائي��ات يف اململك��ة برتخي�س من 
�رشك��ة اآك�سن���س، و16 وحدة اإ�سافي��ة ل تزال 

قيد الت�سميم والإن�ساء 

ق��ال وزي��ر النف��ط الإي��راين بيج��ن زنغن��ه اإن 
اأعل��ى جه��ة اأمني��ة يف اإي��ران تراج��ع اأمنوذج 
عق��ود النف��ط اجلدي��د ال��ذي يه��دف اإىل جذب 
اإىل  يف�س��ي  ق��د  م��ا  الأجان��ب  امل�ستثمري��ن 
مزي��د م��ن التاأخ��رات. وكانت اإي��ران حددت 
يف كان��ون الثاين )يناي��ر( اأ�سم��اء 29 �رشكة 
م��ن اأك��ر م��ن ع���رش دول �سمحت له��ا بتقدمي 
العرو���س يف م�ساري��ع النف��ط والغاز مبوجب 
يف  طه��ران  تاأم��ل  حي��ث  اجلدي��د  الأمن��وذج 
زي��ادة الإنت��اج بع��د �سن��وات العقوب��ات. لكن 

الأمن��وذج اجلديد تاأخر مرات نظ��راً ملعار�سة 
اخل�س��وم املت�سددي��ن للرئي�س الإي��راين ح�سن 
روحاين. ونقلت وكالة اأنباء الطلبة عن زنغنه 
قول��ه للربمل��ان ان »عقود النف��ط اجلديدة قيد 
املراجع��ة حالي��ا من جمل���س الأم��ن الوطني 
الأعلى«. ومل يذك��ر زنغنه مزيد من التفا�سيل 
ول الوقت الذي قد ت�ستغرقه املراجعة. وينهي 
الأمنوذج اجلديد نظ��ام اإعادة ال�رشاء املعمول 
ب��ه منذ ما يزي��د على ع�رشين عام��ًا والذي ل 
ت�سم��ح اإي��ران مبوجب��ه لل���رشكات الأجنبي��ة 
بتقييد الحتياطات يف دفاترها اأو ال�ستحواذ 

على ح�س�س يف ال�رشكات الإيرانية 

ب�رشكات  الروبل  قيمة  ارتفاع  ي�رش  قد    
التكلفة  يزيد  حيث  الرو�سية  ال�سلب  �سناعة 
الوقت  يف  الت�سدير  اأرباح  من  وينال  بالدولر 
الذي ي�ستفيد فيه القطاع من تعاف اقت�سادي وليد
وواجهت اإن.اإل.اإم.كيه رائدة ال�سوق واأقرب مناف�سيها 
�رشكة اإفراز �سعوبات على مدى العامن الأخرين مع 
م�ستوياتها  اأدن��ى  اإىل  لل�سلب  العاملية  الأ�سعار  تراجع 
رو�سيا  يف  القت�سادية  الأزم��ة  اإىل  اإ�سافة  عاما   11 يف 
اآفاق القطاع  اإزاء  اأ�سعفت الطلب املحلي، وهناك تفاوؤل  التي 
يتوقع  حيث  النمو  اإىل  الرو�سي  القت�ساد  عودة  مع   2017 يف 
اثنن  اإىل  ي�سل  مبا  الإجمايل  املحلي  الناجت  ارتفاع  امل�سوؤولون 

باملئة خالل العام اجلاري لأ�سباب بينها �سعود اأ�سعار النفط
لكن ارتفاع اأ�سعار اخلام و�سيا�سة البنك املركزي الرو�سي يف رفع اأ�سعار 
الفائدة دفعا اأي�سا الروبل لل�سعود �سبعة باملئة مقابل الدولر منذ بداية 

العام.
وبالن�سبة ل�رشكات �سناعة ال�سلب الرو�سية التي ت�سعر �سادراتها بالدولر فاإن 
الداخل عند ح�سابها بالدولر وهو ما يقول  الإنتاج يف  ذلك يعني زيادة تكلفة 

املحللون اإنه قد ي�رش بالعائدات ويخف�س الربحية.

وقال كريل �سويكو رئي�س بحوث املعادن والتعدين لدى بنك ال�ستثمار بي.�سي.
ال�سلبيات  الآن  تاأثرها حتى  اأبطلت  القت�ساد  املتحققة من حت�سن  "الفوائد  ا�س 
الناجمة عن ارتفاع الروبل.. نقدر اأن �سعود الروبل ع�رشة باملئة قد يخف�س اأرباح 

�رشكات ال�سلب الرو�سية مبا ي�سل اإىل 15 باملئة
�سيخف�س  الروبل  �سعود  اإن  و�سيفر�ستال  واإف��راز  اإن.اإل.اإم.ك��ي��ه  �رشكات  وقالت 
ربحية ال�سادرات لكن ذلك لن يوؤثر يف الأرباح عموما نظرا ل�سعود اأ�سعار ال�سلب 
�رشكة  ت�ستجب  ومل  حت�سنا.  ت�سهد  التي  املحلية  ال�سوق  على  وتركيزها  العاملية 

اإم.اإم.كيه لطلب بالتعليق
اأ�سا�سية م�ستقرة اأو �سبه م�ستقرة  وحققت كل من اإن.اإل.اإم.كيه واإم.اإم.كيه اأرباحا 
اأرباح  1.9 مليار دولر و1.6 مليار على الرتتيب بينما زادت  2016 بلغت  يف 

اإفراز 7.2 باملئة اإىل 1.5 مليار دولر
تنتج  التي  ال�رشكات  اإن  جرنال  �سو�سيتيه  لدى  املحلل  دون�سكوي  �سرجي  يقول 
لديها  التكلفة  ترتفع  والتي  ال�سلب  �سناعة  يف  املطلوبة  اخلام  املواد  من  مزيدا 

بالروبل �ستكون الأ�سد ت�رشرا من ارتفاع قيمة العملة
واأنتجت �سيفر�ستال واإفراز ما يعادل 110 باملئة و81 باملئة من احلديد اخلام 
و195   70 اإىل  اإ�سافة   2016 يف  الرتتيب  على  لل�سلب  اإنتاجهما  يف  املطلوب 
اأي  ال�رشكتان  وتبيع  ال�رشكتن.  بيانات  اأظهرته  ح�سبما  الكوك  فحم  من  باملئة 

فائ�س يف ال�سوق املحلية واأ�سواق الت�سدير
وقال ديفيد هرين الع�سو املنتدب لدى �سربجن لإدارة الأ�سول اإن ال�رشكات التي 

تركز على ال�سوق املحلية �ستكون يف ماأمن جزئيا من ارتفاع الروبل

ق��ال األك�سي�س ت�سيربا���س رئي�س وزراء اليون��ان اإن بالده �ستطب��ق اإجراءات 
تق�س��ف اإ�سافي��ة متفق��ا عليها مع دائنيه��ا ب�رشط اإجراء املزي��د من خف�س 
الدي��ن مب��ا يتي��ح ان�سمام اأثين��ا لربنامج ���رشاء ال�سن��دات للبن��ك املركزي 
الأوروب��ي واأبرمت اليون��ان اتفاقا مع دائنيها الدولين يف اجتماع اجلمعة 
املا�س��ي ل��وزراء مالي��ة دول منطق��ة الي��ورو يف مالط��ا ت�سم��ن العنا�رش 
الرئي�سي��ة لربنام��ج الإ�سالح مبا يق��ود اإىل �رشف متويل ط��ارئ مل�ساعدة 
اليون��ان عل��ى �سداد الدي��ون امل�ستحق��ة يف يوليو متوز. ووافق��ت اأثينا على 
تبن��ي اج��راءات خلف���س الإنفاق احلكوم��ي عل��ى معا�سات التقاع��د بن�سبة 
واح��د باملئة من الناجت القت�سادي يف 2019 بعد عام من انتهاء برنامج 

الإنقاذ احلايل البالغة قيمته 86 مليار يورو.
وتعه��دت با�سالح��ات �رشيبي��ة يف 2020 جلمع اإي��رادات اإ�سافية توازي 
واح��دا باملئ��ة اأخرى من الناجت املحلي الإجمايل وذل��ك ب�سفة اأ�سا�سية عن 
طري��ق خف�س ح��د الإعفاء احلايل م��ن �رشيبة الدخل. وك��ي يكون التفاق 
اأكر قب��ول من جانب اليونان وافق املقر�سون على ال�سماح لأثينا بتطبيق 
اج��راءات لتعزيز القت�ساد اإذا جتاوزت اأه��داف التق�سف يف امليزانية.وقال 
ت�سرا�س اأم��ام اجتماع اللجنة املركزية حلزب �سريزا الي�ساري احلاكم بعد 
مالط��ا ينفتح �سبيل لتحدي��د اإجراءات لتخفيف الدي��ن. �سيبعث ذلك بر�سالة 

وا�سحة اأن الزمة انتهت

 استقرار رؤوس األموال العقارية في الخليج 

املت�سارعة  واملتغرات  التطورات  حزمة  اأظ��ه��رت 
يف  والقت�سادية  املالية  الأو���س��اط  ت�سهدها  التي 
العقارية  املنتجات  على  الطلب  اأن  املنطقة،  دول 
ال�سكنية وتنوعه على امل�ستويات املحلية والإقليمية 
ل�سمان  الرئي�سية  العوامل  من  يعدان  والعاملية، 
الفئات  من  العقارية  املنتجات  على  الطلب  ا�ستمرار 
عن  ف�ساًل  التنفيذ،  قيد  اأو  اجل��اه��زة  ���س��واء  ك��اف��ة، 
وترة  ا�ستمرار  ل�سمان  اإيجابيًا  موؤ�رشاً  يعترب  اأن��ه 
الن�ساط يف الأ�سواق العقارية، واأكدت �رشكة »املزايا 
»روؤو����س  اأن  الأ���س��ب��وع��ي  تقريرها  يف  القاب�سة« 
العقارية  املنطقة  اأ�سواق  اإىل  تتحرك  تزال  ل  الأموال 
اإذ  ال�ساغطة،  القت�سادية  الظروف  من  الرغم  على 
�سوق  ال�ستفادة من احلراك احلايل من  ن�سب  تتباين 

جذب  على  والقدرة  لال�ستعدادات  وفقًا  اأخ��رى،  اإىل 
املحلي،  امل�ستثمر  لدى  ال�سيولة  وتوافر  ال�ستثمارات 
�سواء كانت �سيولة فردية اأو موؤ�س�ساتية، اإ�سافة اإىل اأن 
م�ستويات الأ�سعار املتداولة لدى العديد من الأ�سواق 
يف املنطقة تعد املن�سط الأ�سا�س للحراك ال�ستثماري 

على الوحدات العقارية حاليًا
الأ�سواق  لدى  امل�سجل  »احل��راك  اأن  التقرير  واأ�ساف 
اجتاهات  اإىل  ينق�سم  املنطقة  دول  يف  العقارية 
املحلي  الطلب  حدود  �سمن  يدور  ما  فمنها  عديدة، 
لنوع  وفقًا  النهائي  امل�ستخدم  عليه  ي�سيطر  ال��ذي 
التي  الأ�سواق  ومنها  العقارية،  امل�ساريع  وطبيعة 
النهائي  امل�ستخدم  قبل  من  الطلب  فيها  يت�ساوى 
الن�سطة  الأ���س��واق  من  وتعد  ال�ستثماري،  والطلب 
امل�ساحبة  الأخطار  م�ستوى  بانخفا�س  تت�سم  التي 
بعوائد  متتعها  اإىل  اإ�سافة  العقارية،  لال�ستثمارات 

اإىل جانب  الزمن،  اأ�سول مت�ساعدة مع  جمزية وقيم 
الأ�سواق التي يتجاوز فيها الطلب ال�ستثماري الطلب 
من امل�ستخدم النهائي، والذي ي�سكل املحرك الرئي�سي 

للن�ساط العقاري على م�ستوى املنطقة
واأكد اأن »لعوائد ال�ستثمار دوراً كبراً يف التاأثر يف 
العقاري  القطاع  يف  والتاأجر  وال�رشاء  البيع  وترة 
نتيجة  اجلاهزة،  العقارات  يف  امل�ستثمرين  قبل  من 
للم�ستثمرين  ال�ستثمار  وجهات  حتدد  التي  العوائد 
تتمتع  العقارية  الأ�سواق  اأن  اإىل  اإ�سافة  العامل،  حول 
التطورات  من  الرغم  على  العامل  يف  اأك��رب  بجاذبية 
مرونة  اأكر  يجعلها  ما  بها،  حتيط  التي  واملتغرات 
اأكر  اإيجابية  عوائد  حتقق  اإذ  الأخ��رى،  الأ�سواق  من 
فيها  ت�سجل  والتي  املرنة  غر  الأ�سواق  عك�س  على 

الأ�سعار ارتفاعات متوا�سلة من دون تغير الجتاه
واأ�سار تقرير »املزايا« اإىل »�سهولة الإجراءات وتنوع 

واحلراك  الطلب  طبيعة  حتددان  اللتن  التمويل  طرق 
م�ستوى  على  العقارية  الأ���س��واق  ت�سجلهما  اللذين 
ال�ستثمارية  املناخات  عن  ف�ساًل  والعامل،  املنطقة 
يف  امل�ساعدة  �ساأنها  من  التي  واجلاذبة  املتطورة 
ورفع  املقدمة  وبقائها يف  العقارية  الأ�سواق  تن�سيط 
م�ستويات الطلب، وذلك يف ظل وجود قوانن متطورة 

حتفظ حقوق الأطراف كافة«.
ال�ستثمارات  به  تت�سف  الذي  »التنوع  اإىل  وتطرق 
والأ�سعار  والأح��ج��ام  القيم  م�ستوى  على  العقارية 
العقارية  الأ�سواق  تعد  حيث  واملواقع،  والت�سنيفات 
ال�سيولة  ج��ذب  على  ال��ق��ادرة  الأ���س��واق  من  الرتكية 
الفر�س  لتنوع  وذل��ك  اخلليجين،  وامل�ستثمرين 
والأرب�����اح م��ن ال���س��ت��ث��م��ارات، وا���س��ت��م��رار احل��راك 
والن�ساطات على كل القطاعات القت�سادية اخلا�سة 
اإدخال  اإىل  تركيا  يف  الر�سمية  اجلهات  واجتاه  بها، 

العقارية  ال�سوق  اإ�سالحات وحوافز جديدة مل�ساعدة 
على النمو والتقدم«.

تركيا  يف  القطرية  ال�ستثمارات  »جتاوزت  واأ�ساف: 
العقود  م�ستوى  على  دولر  بليون  ال�20  حاجز 
التجارية والإن�سائية، يف حن تتوا�سل ال�ستثمارات 
لت�سجل  الرتكي  العقاري  القطاع  ل��دى  ال�سعودية 
هذه  رفع  تركيا  ت�ستهدف  بينما  دولر،  بالين   6
عام  بحلول  دولر  بليون   25 اإىل  ال�ستثمارات 
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يف املئة خالل العامن املا�سين  
وعن تدفق ال�ستثمارات اخلليجية اإىل ال�سوق العقارية 
متوا�سلة  تزال  »ل  اأنها  »املزايا«  اأكدت  الإماراتية، 
على  والنجاحات  الفر�س  من  الكثر  معها  لتعك�س 
الرئي�سية  اأظهرت املوؤ�رشات  اإذ  القائمة،  ال�ستثمارات 
امل�ساريع  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات  ت��ن��ام��ي 

لحتفاظها  دب��ي  اإم���ارة  يف  العقارية  واملنتجات 
بقدرة  العقاري  قطاعها  الأعمال، ومتتع  بثقة رجال 
عالية على مواجهة التقلبات واملتغرات القت�سادية 

املحلية واخلارجية«.
العقارية  »ال�سوق  ان  اإىل  النتباه  التقرير  ولفت 
التي  الأ����س���واق  �سمن  ت�سنف  ب��ات��ت  الإم��ارات��ي��ة 
كل  على  متوا�سل  وخ��ارج��ي  داخلي  بطلب  تتمتع 
ال�سكنية  املنتجات  وت��اأت��ي  العقارية،  املنتجات 
ال�سعوديون  امل�ستثمرون  يت�سدر  اإذ  املقدمة،  يف 
عقارية  ب�سفقات  دبي  يف  العقارية  ال�ستثمارات 
دولر(  بليون   2.1( دره��م  بالين  بثمانية  تقدر 
ترتيب  يف  الثاين  املركز  يحتلون  كما   ،2016 عام 
ارتفع  كما  الإماراتين،  غر  العقارين  امل�ستثمرين 
و�سخوا  املا�سي  العام  الكويتين  امل�ستثمرين  عدد 

ا�ستثمارات ت�سل قيمتها اإىل بليوين درهم

السعودية تحسم الجدل بشأن ضريبتي الدخل واألرباح

عائدات المركبات ستصل إلى 8.9 بليون دوالر في 2021
 

اأعلن وزير املالية ال�سعودي حممد اجلدعان، اأنه لن يتم فر�س �رشيبة 
اأرباح على ال�رشكات ال�سعودية ول �رشيبة على دخل املواطن مبوجب 

الإ�سالحات القت�سادية ال�ساملة التي تطبقها ال�سعودية.
و�سعى اجلدعان يف بيان نقلته وكالة الأنباء الر�سمية لتهدئة املخاوف 

من فر�س �رشائب على املواطنن يف اإطار خطة اإ�سالح طموح.
تدفع  ل  بينما  الدخل  على  �رشيبة  اأي  حاليا  ال�سعوديون  وليدفع 

ال�رشكات ال�سعودية اأي �رشائب على اأرباحها.
وقال اجلدعان اإن �رشيبة القيمة امل�سافة املزمع فر�سها يف 2018 
النفط  اأ�سعار  انهيار  ودفع   .2020 حتى  املئة  يف  خم�سة  على  لتزيد 
�سامل جلميع  اإ�سالح  التفكر يف  اىل  ال�سعودية   2014 بعد منت�سف 
وخ�سخ�سة  جديدة  �رشائب  فر�س  ذلك  يف  مبا  القت�ساد  قطاعات 

وتغير ا�سرتاتيجية ال�ستثمار وخف�س حاد يف الإنفاق احلكومي
ومن جانب اخر اأعلن املدير العام للت�سويق يف »مركز الريا�س الدويل 
من  يعد  »اأوتوميكانيكا«  معر�س  اأن  العطاوي  �سلمان  للمعار�س« 
اأن  موؤكداً  لل�سيارات،  البيع  بعد  ما  خلدمة  العاملية  املعار�س  اأف�سل 
ا�ست�سافة معار�س بهذا احلجم يف ال�سعودية تعد خطوة اإيجابية جتاه 

بلورة روؤية 2030.
وكانت الريا�س �سهدت انطالق اجلولة الرتويجية للمعر�س مب�ساركة 
200 من املتخ�س�سن والوكالت املحلية وممثلي اجلهات  اأكر من 

الفر�س  من  ال�ستفادة  �ُسبل  على  الرتكيز  وكان  احلكومية، 
الريا�س«  »اأوتوميكانيكا  معر�س  يتيحها  التي  املتنوعة 

اأكرب  يف  اأحجامها  اختالف  على  ال�سعودية،  لل�رشكات 
مينح  اأن  وُينتظر  خليجيًا.  املركبات  خدمات  اأ�سواق 

املعر�س التجاري، الذي �سُيعقد ما بن 5 و7 �سباط ) 
فرباير( 2018، الالعبن الدولين فر�سة الو�سول 

التي  اململكة  يف  ال�سيارات  غيار  قطع  �سوق  اإىل 
ت�سر بخطى جيدة على طريق التعايف.

»مي�سي  يف  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  واأو����س���ح 
باول�س:  اأحمد  الأو�سط  ال�رشق  فرانكفورت« 

يف  والو�سطى  ال�رشقية  املناطق  »متثل 
ومهمة  جديدة  حمتملة  فر�سًا  اململكة 

لأبرز عالمات خدمات املركبات، ومع 
اإىل  الريا�س  اأوتوميكانيكا  اإ�سافة 

مظلة اأوتوميكانيكا العاملية، ميكن 
لالعبي خدمات املركبات تغطية 

املهمة واحليوية  املناطق  هذه 
ب��ط��ري��ق��ة اأك����ر ف��ع��ال��ي��ة«. 

حملة  »ت��ق��وم  واأ����س���اف: 
الرتويجية  اأوتوميكانيكا 

بتعريف لعبي خدمات 
العاملين  املركبات 

اإىل  والإق��ل��ي��م��ي��ن 
املحتملة  الفر�س 

يف هذه املناطق 
ال���ت���ي مي��ك��ن 

ال���و����س���ول 

الريا�س مطلع  اأف�سل من خالل امل�ساركة يف معر�س  اإليها يف �سكل 
العام املقبل«. واأكد نائب رئي�س »جمموعة احلارثي للمعار�س« زهور 
�سديقي اأن »اختيار مدينة الريا�س ل�ست�سافة اأحد اأهم املعار�س يف 
الأكرب  من  �سوقها  تعد  التي  ال�سعودية  العا�سمة  اأهمية  يوؤكد  العامل، 
الريا�س  »اأوتوميكانيكا  يف  ي�سارك  اأن  وُيتوقع  العامل«.  يف  والأه��م 
20 دولة، يف حن يوؤكد منظمو  150 عار�سًا من  اأكر من   »2018
املعر�س يف »مي�سي فرانكفورت« ال�رشق الأو�سط و»جمموعة احلارثي 
للمعار�س« توقيع عدد من العار�سن ك�رشكاء اإطالق ر�سمين مبكراً، 
ويتوقع اأن ي�سل حجم عائدات �سوق خدمات املركبات يف اململكة اإىل 

.2021 8.9 بليون دولر بحلول عام 
معار�س  �سبكة  يف   17 رقم  الع�سو  الريا�س«  »اأوتوميكانيكا  ويعد 
»اأوتوميكانيكا« العاملية، وهي اأجنح عالمة معر�س جتاري خلدمات 
مع  بالتناوب  مرة كل عامن  املعر�س  و�سيقام  العامل.  املركبات يف 
ُتعقد  والذي  فرانكفورت«  »مي�سي  تنظمه  الذي  جدة«  »اأوتوميكانيكا 

ن�سخته املقبلة يف كانون الثاين )يناير( 2019.
�سيارة  األف   354 اإىل  و�سل  اململكة  يف  ال�سيارات  مبيعات  اأن  ُيذكر 
على  ال�21  املرتبة  اململكة  لتحتل   ،2016 من  الأول  الن�سف  خالل 
م�ستوى حجم مبيعات ال�سيارات وفقًا ل�رشكة »جي اأف كاي« لالأبحاث 
املركبات  خلدمات  منفذاً   8440 نحو  حاليًا  يوجد  حيث  التحليلية، 

تتعامل يف الإطارات والبطاريات وقطع الغيار وزيوت املحركات.
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