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حركة األسهم

ترامب مدين لبنوك بما ال يقل عن 
315 مليون دوالر

 مصر: تراجع اإليرادات السياحية %12.8

 صندوق النقد يحض على االستفادة من تدني 
أسعار النفط

 اإلمارات للشحن الجوي  تنقل أول أوضاع النفط العالمية تثير القلق السويسري
سيارة مصممة ومصنعة محليًا

ك�ش��ف »املكت��ب الأمريك��ي لأخالقي��ات العمل 
يف احلكوم��ة« يف اإف�ش��اح م��ايل �ش��در الليلة 
اأن دي��ون الرئي���س دونال��د ترام��ب  املا�شي��ة 
ال�شخ�شية لدى بنوك اأمريكية واأملانية وغريها 
بلغ��ت 315.6 ملي��ون دولر عل��ى الأقل حتى 

منت�ش��ف 2017 
وحقق ترامب دخ��اًل بلغ نحو 20 مليون دولر 
م��ن فندقه اجلديد يف وا�شنط��ن الذي افتتح يف 
اأيل��ول )�شبتمرب( املا�شي ق��رب البيت الأبي�س. 

وزادت اإيرادات منتجع »مار الغو« يف فلوريدا 
الذي يطلق عليه »البيت الأبي�س ال�شتوي 

وك�ش��ف ترام��ب اأن دخل��ه يف 2016 وبداي��ة 
2017 بل��غ 594 ملي��ون دولر عل��ى الأق��ل، 
بينم��ا تقدر قيم��ة اأ�شوله مبا ل يق��ل عن 1.4 
بلي��ون دولر. وك�شف��ت وثيق��ة الإف�ش��اح التي 
تق��ع يف 98 �شفح��ة، ون���رت عل��ى املوق��ع 
الإلكرتوين للمكتب، اأن ترامب مدين ل�»دويت�شه 
بن��ك ترا�شت كومباين اأمريكا���س«، وهي وحدة 
تابع��ة ل�»دويت�ش��ه بنك«، مب��ا ل يقل عن 130 

مليون دولر.

تراجعت الإيرادات ال�شياحية يف م�ر 12.8 
يف املئ��ة يف الأ�شه��ر الت�شعة الأوىل من العام 
بلي��ون   2.8 اإىل   2017  -  2016 امل��ايل 
دولر، مقارن��ة بنح��و 3.3 بلي��ون يف الفرتة 
ذاتها من العام ال�شابق. واأ�شار البنك املركزي 
يف تقري��ر ع��ن اأداء مي��زان املدفوع��ات، اإىل 
»تدين ع��دد الليايل ال�شياحية 25.9 يف املئة 
اإىل 33.4 مليون ليلة، يف حني اأدى انخفا�س 
اإي��رادات ال�شياح��ة اإىل هب��وط فائ���س ميزان 

اخلدمات نحو 18.6 يف املئة 
وعلى اأ�شا�س الرب��ع الثالث من ال�شنة املالية، 
اأي ب��ني كانون الثاين )يناير( واآذار )مار�س(، 
يف   128.3 ال�شياحي��ة  الإي��رادات  ارتفع��ت 

املئ��ة اإىل 1.3 بلي��ون دولر، يف مقابل نحو 
550.5 ملي��ون دولر العام ال�شابق. وارتفع 
عدد اللي��ايل ال�شياحية اإىل 14.2 مليون ليلة 
يف الرب��ع الثال��ث، مقارنة بنح��و 6.9 مليون 

ليلة يف الفرتة ذاتها من العام ال�شابق.
واأعل��ن املرك��زي اأن »مدفوع��ات ال�شف��ر اإىل 
اإىل  الثال��ث  الرب��ع  يف  انخف�ش��ت  اخل��ارج 
448.3 ملي��ون دولر، مقارنة ب�1.2 بليون 
يف الفرتة ذاتها من العام ال�شابق«. وعزا ذلك 
اإىل »تقّل���س ا�شتخ��دام الدف��ع الإلك��رتوين يف 
اخل��ارج ليقت�ر عل��ى 266.7 مليون دولر، 
مقارنة ب���751.4 مليون، بينما �شجل ميزان 
ال�شفر فائ�شًا بلغ 808.4 مليون دولر خالل 
الأ�شه��ر الت�شع��ة الأوىل، مقارن��ة بعج��ز بل��غ 

641.2 مليون دولر«.

اأ�ش��در �شن��دوق النق��د ال��دويل تقري��راً بعنوان  
اإن مل يك��ن الآن، مت��ى؟ اإ�شالح اأ�شع��ار الطاقة 
يف ال��دول العربي��ة«، الذي اأفاد ب��اأن ال�شلطات 
ح��ول العامل »جل��اأت اإىل تنظيم اأ�شع��ار الطاقة 
يف دوله��ا به��دف تاأم��ني ا�شتقراره��ا خ��الل 
ف��رتات التقّلب��ات ال�شديدة ، لكن لح��ظ اأن هذه 
التداب��ري  اأف�ش��ت اإىل نتائج عك�شّي��ة يف بع�س 
الأحي��ان، اإذ �شجع��ت الأ�شع��ار املتدنّي��ة للنفط 
ال�شته��الك املف��رط له��ذه ال�شلع��ة، وقللت من 
القابلية لال�شتثمار يف قطاع الطاقة، وخّف�شت 
دع��م  اإىل  واأدت  واإنتاجه��ا،  الطاق��ة  فاعلي��ة 
اأ�شع��ار مبي��ع النف��ط لتعوي���س تراجعه��ا، اإىل 
ما دون تكالي��ف ال�شترياد والنق��ل والتوزيع . 
ون�شح ال�شن��دوق يف تقريره ال��وارد يف ن�رة 
وحدة البحوث القت�شادّي��ة يف »بنك الإعتماد 
ب�محاول��ة  البل��دان  الأ�شبوعي��ة،  اللبن��اين« 

ال�شتف��ادة م��ن اأ�شعار النف��ط املتدني��ة حاليًا 
لعتماد الإ�شالحات الالزمة يف القطاع، نظراً 
اإىل تقارب الأ�شعار املحلية واملعايري العاملية 
. ولف��ت اإىل اأن عدداً م��ن الدول العربية »ا�شتهل 
ه��ذه الإ�شالح��ات، اإذ رفعت البل��دان امل�شدِّرة 
النفط اأ�شعارها املحلية لل�شلعة ، واأ�شار التقرير 
اإىل اأن م�شت��وى دع��م اأ�شعار النف��ط يف البلدان 
العربي��ة امل�شت��وِردة للنف��ط »تراجعت من 4.1 
يف املئ��ة من الناجت ع��ام 2013، اإىل 1.9 يف 
املئ��ة عام 2016، تزامنًا مع انكما�س م�شتوى 
دع��م اأ�شع��ار الطاق��ة لديها م��ن 6.3 يف املئة 
م��ن الناجت ع��ام 2013 اإىل 2.9 يف املئة عام 
2016 ، ويف ال��دول العربّي��ة امل�شّدرة النفط، 
�ُشج��ل انخفا�س يف م�شتوى دع��م اأ�شعار النفط 
م��ن 5.2 يف املئ��ة م��ن الن��اجت املحل��ي ع��ام 
2013 اإىل 2.2 يف املئة عام 2016، وتدهور 
يف م�شتوى دع��م اأ�شعار الطاقة من 7 يف املئة 

اإىل 3.5 يف املئة من الناجت .

هجم��ات  ح��روب،  دولي��ة،  اأزم��ات 
خ��رباء  يفي��د  ذل��ك،  م��ع  انتحاري��ة  
�شوي�ري��ون ب��اأن ل �ش��يء اأ�شح��ى قادراً 
على »زحزح��ة« الأ�شواق املالي��ة يف العامل. 
وعل��ى غ��رار موؤ���رات الأ�شه��م املالي��ة الت��ي 
تتابع انتعا�شها من دون توقف، حتى بعد جمزرة 
»مان�ش�شرت« يف بريطانيا، نالحظ اأن اأ�شعار النفط مل 
تتاأثر كثرياً حتى بعد التطورات التي طراأت على منطقة 
ال���رق الأو�ش��ط، والت��ي طاولت قط��ر. على �شبي��ل املثل، 
يح��وم �شعر خام »برنت« ح��ول 50 دولراً للربميل تقريبًا. 
ول يب��دو اأبداً اأنه ينظ��ر اىل دوامة الأزمة الت��ي تع�شف بقطر، 

امنا اىل احتمال تراجع خمزون النفط الأمريكي 
ويب��دو اأن م��ا ح�شل مع الأ�ش��واق املالية الدولي��ة �شابقًا ي�شتهدف 
اأ�ش��واق النفط حاليًا. فاأ�شواق امل��ال مل تاأبه حتى الآن، مبا ح�شل من 
عمليات اإرهابية وانتحارية داخل اأوروبا وخارجها. ويبدو اأن التوترات 
اجليو�شيا�شي��ة، التي تع�شف مبنطقة ال�رق الأو�شط مل تنجح بعد يف اإلقاء 
�شب��ح اخلوف يف اأ�شواق النفط. وكاأن امل�شتثمري��ن الدوليني حت�شنوا �شد كل 
احلوادث والتطورات، بدواء �شحري من �شاأنه تهدئة اأع�شابهم، يف حلظة واحدة، 

يف اأعقاب �شماع اأي حدث، �شيا�شي اأم اأمني، مدوٍّ عامليًا.
يف م��ا يتعلق بالنفط، يفيدنا املراقب��ون ال�شوي�ريون باأن القلق احلقيقي �شيدب يف 
قل��وب اأ�ش��واق الطاقة العاملي��ة عندما ت�ش��اب العرو�س بال�شح والنق���س. لكن، ولو 

نظرن��ا اىل الأع��وام الثالثة الأخرية، لراأينا اأن �شوق النف��ط تعاين من م�شكلة عك�شية، 
وه��ي الفائ���س الإنتاجي امل�شجل داخلها. ويف حال احت�شبن��ا ثورة النفط ال�شخري 
الأمريكي لتمكّنا من ال�شتنتاج ب�شهولة، اأن املخزون النفطي العاملي هائل ول ياأبه 
اليوم، مبا يحدث حول العامل، من هزات ع�شكرية اأم اأمنية. �شحيح اأن الدول املنتمية 
اأم ل اىل منظم��ة »اأوبك«، قررت خف�س الإنتاج مبعدل 1.8 مليون برميل يوميًا. بيد 

اأن املخزون النفطي العاملي ل يزال ير�شو على م�شتويات عالية جداً.
ولفت يف الأمر اأن ما يدير جتارة املواد الأولية عامليًا، ومن �شمنها النفط والذهب 
خ��ال من النفعالت ب�ش��كل من الأ�شكال. ف��كل �شيء تتم اإدارت��ه بوا�شطة برجميات 

التداول ال�شديدة التطور، التي ل ترى اأمامها اإل املال.
فبني عامي 2014 و2016، تولت هذه الربجميات املتطورة اإدارة 63 يف املئة من 
حج��م التداولت التجارية النفطية، داخل موؤ�ر »نيمك�س«. وهذه الن�شبة هي الأعلى 

بني كل املواد الأولية الأخرى.
وعلى م�شتوى التداولت باملعادن الثمينة، تدير هذه الربجميات اليوم، نحو 54 يف 
املئ��ة منها يف العامل. مع ذلك، يبدي خ��رباء حمليون يف زوريخ، قلقهم ازاء اأو�شاع 
نق��ل النف��ط القطري اىل اخل��ارج. فاحلاويات البحرية غري ق��ادرة يف الوقت الراهن، 
على عبور املياه القليمية مع ال�شعودية اأو الإمارات العربية املتحدة. ما يعني اأنها 
�شت�شل��ك طريقًا طوي��اًل لغ�اية �شنغافورة حت��ى تتمكن من حترير القي��ود املفرو�شة 

عليها.
وهذا اأمر قد يلعب دوراً مهمًا، علينا حتديد مفعوله ال�شلبي قريبًا، يف اإعطاء العالمات 
الأوىل ملا هو لي�س يف احل�شبان التجاري. ويف حال فر�شت م�ر طوقًا بحريًا على 
حريات ال�شفن القطرية، ي�شري هوؤلء اخلرباء اىل اأن احلاويات القطرية، املليئة بالغاز 
امل�ش��ال )علم��ًا اأن قطر هي اأكرب ثالث دولة حول الع��امل لناحية اإنتاجه(، �شتتعر�س 

لكارثة �شيكون لها تداعيات ثقيلة على اأ�شواق الطاقة العاملية 

نقل��ت الإم��ارات لل�شحن اجل��وي، ق�شم ال�شح��ن التابع لطريان الإم��ارات، اأول 
�شي��ارة م�شمم��ة وم�شنع��ة يف الإم��ارات اإىل فرن�ش��ا، لُتعر�س خ��الل �شباق 
التّحم��ل »لوم��ان 24 �شاع��ة« ال�شه��ري. و�شم��م »جاناريل��ي اأوتوموتي��ف« 
بالتع��اون م��ع »اإكوي�ش��ن كومبوزيت�س« املح��دودة اأول �رك��ة يف الإمارات 
»ديزاي��ن1-«،  وت�شنيعه��ا،  ال�شي��ارات  لت�شمي��م  ترخي���س  عل��ى  حت�ش��ل 
وا�شتوحاها من �شيارات ال�شتينات الكال�شيكية الريا�شية، التي تتميز بكونها 
خفيف��ة ال��وزن و�شابقة لع�ره��ا. وقد �شنع��ت با�شتخدام م��واد مركبة ذات 
تكنولوجي��ا متقّدمة. وتعتم��د »اإكوي�شن كومبوزيت�س« عل��ى فريق �شغري من 
الخت�شا�شي��ني لت�شني��ع كل �شي��ارة، ما يتيح اإمكان اإدخ��ال تعديالت �شتى 

عليه��ا وفقّا ملتطّلبات العمالء. ويرتاوح �شعره��ا ب��ني 70 و90 األ��ف دولر.
وق��د تعاون��ت الإم��ارات لل�شحن اجل��وي يف نق��ل »ديزاين1-« م��ن دبي اإىل 
لي��ون م��ع »برودك���س العاملي��ة« املتخ�ش�ش��ة يف جم��ال ال�شح��ن وخدمات 
النق��ل واخلدمات اللوج�شتية والتخزي��ن يف جمالت عدة مبا يف ذلك �شناعة 
EMI -  الط��ريان وال�شيارات. وتوفر الناقلة خدم��ة »الإمارات �شكاي ويلز

ATES SKYWHEELS لنقل ال�شيارات ذات القيمة العالية.
يذكر اأن الإمارات لل�شحن اجلوي داأبت على نقل ال�شيارات الثمينة، �شواء على 
طائ��رات الركاب اأم على طائ��رات ال�شحن، �شمن �شبكتها التي تغّطي اأكرث من 

150 وجه��ة يف الع��امل. 

   تقلب أسعار األسهم  السعودية يقلص السيولة إلى أقل من 2.9 بليون دوالر

تاأثرت ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( يف الأ�شبوع 
الثال��ث للتعام��الت يف �شهر رم�شان املب��ارك �شلبًا 
بتقّل��ب اأ�شعار الأ�شه��م املدرجة، م��ا اأدى اإىل تراجع 
الطلب عليها، وتقل�س ال�شيولة املتداولة اإىل ما دون 
11 بليون ريال )2.9 بليون دولر(. جاء ذلك على 
عك�س م��ا حققته ال�شوق يف الأ�شب��وع ال�شابق، الذي 
�شجل ارتفاعًا ملحوظًا يف معدلت الأداء، زادت معه 

ال�شيولة املتداولة اإىل نحو 16 بليون ريال.
و�شه��دت تعام��الت ه��ذا الأ�شب��وع ارت��داداً ملحوظًا 
ل�شهم »الباحة« الذي عاد اإىل التداول، بعد رفع هيئة 
ال�ش��وق املالية تعليق��ه، وكان �شه��م الباحة« ح�شد 
الت��داول  اإىل  الأول لعودت��ه  الأ�شب��وع  مكا�ش��ب يف 

بلغ��ت 14.4 يف املئة. بينما فقد ه��ذا الأ�شبوع 24 
يف املئ��ة م��ن قيمت��ه، ويف املقابل مل ي�شج��ل �شهم 
اأي �ركة ن�شب��ة ال�شعود يف ال�شعر الق�شوى 10 يف 
املئ��ة، بعد غياب امل�شاربات عل��ى الأ�شهم يف �شهر 

رم�شان.
واأنه��ى املوؤ�ر العام لل�شوق التعامالت على خ�شارة 
حمدودة بلغت 0.65 يف املئة تعادل 44.67 نقطة 
هبوط��ًا اإىل م�شت��وى 6820.81 نقط��ة، يف مقابل 
6865.48 نقط��ة اخلمي���س من الأ�شب��وع ال�شابق، 
وباإ�شاف��ة اخل�شارة الأخ��رية ترتفع ح�شيلة خ�شارة 
املوؤ���ر من��ذ مطل��ع الع��ام اإىل 390 نقط��ة ن�شبتها 

5.40 يف املئة.
وم��ن اأ�شل 174 �ركة جرى ت��داول اأ�شهمها، زادت 
اأ�شعار اأ�شه��م 36 �ركة منها، بينما تراجعت اأ�شعار 

اأ�شه��م 137 �رك��ة، وا�شتق��ر �شه��م »العرب��ي« عن��د 
19.80 ري��ال، لترتاج��ع القيم��ة ال�شوقي��ة لالأ�شهم 
املدرج��ة اإىل 1.618 تريلي��ون ري��ال )432 بليون 
دولر(، بانخفا���س 5.7 بلي��ون ري��ال )1.5 بليون 

دولر( ن�شبته 00.35 يف املئة.
ويف الإجمالي��ات، �ُشجل هب��وط ملحوظ يف ال�شيولة 
املتداول��ة ن�شبت��ه 32 يف املئ��ة اإىل 10.7 بلي��ون 
ري��ال )2.85 بلي��ون دولر(، يف مقاب��ل 16 بليون 
ال�شاب��ق.  الأ�شب��وع  دولر(  بلي��ون   4.2( ري��ال 
تراجع��ت الكمي��ة املتداولة بن�شب��ة 48 يف املئة اإىل 
584 ملي��ون �شه��م، يف مقابل 1.13 بليون. ُنفذت 
من خ��الل 239 األ��ف �شفقة، يف مقاب��ل 281 األفًا 
بانخفا�س 15 يف املئة، هبط معها متو�شط ال�شفقة 

بن�شبة 39 يف املئة اإىل 2446 �شهمًا.

وع��ن اأداء القطاع��ات، خالف��ت 4 قطاع��ات اجت��اه 
ال�ش��وق الهابط بعد ارتفاع موؤ�راته��ا، كان اأعالها 
�شعوداً موؤ�ر املرافق العامة بن�شبة 1.28 يف املئة 
اإىل 4777 نقط��ة. تاله موؤ�ر جتزئة ال�شلع الغذائية 
املرتفع 0.57 يف املئة، ثم موؤ�ر امل�شارف 0.50 
يف املئة، فيما �شجل موؤ�ر اإنتاج الأغذية اأقل زيادة 

ن�شبته��ا 0.13 يف املئ��ة.
ويف الجت��اه املقاب��ل، هبطت موؤ���رات القطاعات 
ال�19 املتبقية، كان اأكربه��ا خ�شارة موؤ�ر الإعالم 
املرتاج��ع بن�شب��ة 5.80 يف املئة اإىل 3989 نقطة، 
ت��اله موؤ���ر ال�شل��ع الراأ�شمالي��ة اإىل 3851 نقط��ة 
موؤ���ر  وبلغ��ت خ�ش��ارة  املئ��ة،  3.41 يف  بن�شب��ة 
نقط��ة،   4671 اإىل  املئ��ة  يف   1.09 الت�ش��الت 
و�شجل موؤ�ر الأدوية اأقل خ�شارة يف ال�شوق ن�شبتها 

0.14 يف املئة.
وت�شدر �شهم »�شالمة« قائمة تلك الرابحة يف ال�شوق 
بعد ارتفاع �شعره 9.34 يف املئة اإىل 17.21 ريال 
من ت��داول 4.04 مليون �شهم، ت��اله �شهم »احلكري« 
ال��ذي زاد اإىل 40.31 ري��ال بن�شبة 5.88 يف املئة. 
وتكب��د �شه��م »الباح��ة« اأك��رب خ�ش��ارة يف ال�ش��وق 
يف ث��اين اأ�شب��وع لعودت��ه للت��داول، اإذ خ���ر بن�شبة 
24.09 يف املئة، ليرتاجع �شعره اإىل 19.54 ريال 
م��ن ت��داول 10.2 مليون �شهم. ت��اله �شهم »تهامه« 
اخلا���ر 14.44 يف املئ��ة م��ن قيمت��ه هبوط��ًا اإىل 

32.18 ري��ال م��ن ت��داول 1.26 ملي��ون �شه��م.
وج��اء �شه��م »الإمن��اء« يف �ش��دارة ال�ش��وق جله��ة 
ال�شيول��ة املتداول��ة منه البالغ��ة 1.88 بليون ريال 
ن�شبته��ا 18 يف املئ��ة م��ن ال�شيول��ة املتداول��ة يف 

ال�ش��وق، م��ن ت��داول 133 مليون �شه��م ن�شبتها 23 
يف املئ��ة من الكمية املتداولة. هبطت ب�شعره بن�شبة 
�شه��م  وح��ل  ري��ال.   14.26 اىل  املئ��ة  يف   0.49
»�شاب��ك« يف املرتبة الثانية جلهة ال�شيولة املتداولة 
من��ه البالغ��ة 1.42 بليون ري��ال ن�شبتها 13.3 يف 
املئ��ة م��ن �شيولة ال�ش��وق، جاءت من ت��داول 14.3 
ملي��ون �شهم ن�شبتها 2.45 يف املئ��ة، تراجع �شعره 

خالله��ا اإىل 98.96 ريال بن�شب��ة 0.18 يف املئ��ة.
وحقق �شهم »دار الأركان« ثالث اأكرب �شيولة متداولة 
يف ال�شوق بلغت 1.35 بليون ريال ن�شبتها 12.61 
يف املئ��ة من ال�شيول��ة املتداول��ة يف ال�شوق. جاءت 
م��ن ت��داول 212 مليون �شهم ن�شبته��ا 36 يف املئة 
من الكمية املتداول��ة يف ال�شوق، هبط �شعره خاللها 

بن�شبة 8.77 يف املئة اإىل 6.24 ريال

انتهاء الترتيبات المالية للمرحلة الثالثة 
لمشروع الطاقة الشمسية في دبي 

اأُجن��زت الرتتيبات املالية للمرحلة الثالثة من »جممع حممد بن را�شد اآل 
مكت��وم للطاقة ال�شم�شي��ة« يف دبي، والذي تبلغ قدرت��ه 800 ميغاوات، 
وينف��ذه ائت��الف تق��وده »�رك��ة اأبو ظب��ي لطاق��ة امل�شتقب��ل« )م�شدر( 
بال�راك��ة م��ع »هيئة كهرباء ومياه دبي« وجمموع��ة »اإي دي اأف« عرب 

�ركة »اإي دي اأف اإنرجي نوفل« التابعة لها.
وي�شم��ل تطوي��ر املحطة، التي تبلغ كلفتها 50 بلي��ون درهم )14 بليون 
دولر(، ث��الث مراح��ل، من املزمع اإجن��از الأوىل بق��درة 200 ميغاوات 
بحل��ول الع��ام املقبل، والثاني��ة بقدرة 300 ميغاوات ع��ام 2019، يف 

حني تنتهي املرحلة الثالثة بقدرة 300 ميغاوات عام 2020.
وُو�شعت هيكلية متوي��ل متطورة �شمت 7 موؤ�ش�شات مالية، وي�شارك يف 
التمويل »بن��ك الحتاد الوطني«، و»البنك الإ�شالمي للتنمية« و »ال�ركة 
العربي��ة لال�شتثم��ارات البرتولي��ة« )اأبيك��ورب(، وم��ن فرن�ش��ا جمموعة 
»ناتيك�شي���س« امل�رفي��ة و»�شيمن���س للخدم��ات املالي��ة« م��ن اأملانيا 

و»م�رف التنمية الكوري« و»هيئة تنمية ال�شادرات الكندية«.
واأكدت »م�شدر« يف بيان اأن »مع توفر متويل املرحلة الثالثة من املجمع، 
ب��ات امل�روع يح�شل على متويل متواف��ق مع ال�ريعة الإ�شالمية، وهو 

من اأ�رع القطاعات منواً يف ال�شوق املالية العاملية 
وقال الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي ل�»هيئة كهرباء ومياه 

دب��ي« �شعيد حممد الطاير: »حظي جمم��ع حممد بن را�شد اآل 
مكت��وم للطاق��ة ال�شم�شية منذ الإعالن عن��ه باهتمام كبري 

م��ن قط��اع الأعم��ال والطاق��ة، وتلقين��ا عرو�ش��ًا مهمة 
م��ن جه��ات عاملي��ة ع��دة، م��ا يعك���س ثق��ة واهتم��ام 

امل�شتثمري��ن الدوليني يف مثل هذه امل�شاريع الكبرية 
الت��ي تتبناها وترعاها حكوم��ة دبي، وذلك بف�شل 

الأط��ر التنظيمي��ة والت�ريعي��ة يف الإم��ارة التي 
ت�شجع ال�راكة بني القطاعني العام واخلا�س 
واأ�ش��اف: »�شجلن��ا رقم��ًا عاملي��ًا جدي��داً يف 

جم��ال كلفة الطاق��ة ال�شم�شي��ة الكهر�شوئية 
بع��د ح�شولن��ا عل��ى اأدن��ى �شع��ر عامل��ي 

بل��غ 2.99 دولر ل��كل كيل��ووات �شاع��ة 
للمرحلة الثالثة من املجمع التي �شيتم 

ت�شغليها عام 2020 
وي�شاه��م املجم��ع، ال��ذي يع��د اأكرب 

مول��د للطاق��ة ال�شم�شية يف العامل 
امل�شتق��ل  املنت��ج  نظ��ام  وف��ق 

يف موق��ع واح��د، يف حتقي��ق 
للطاق��ة  دب��ي  اإ�شرتاتيجي��ة 

النظيفة 2050.
طاقت��ه  و�شت�ش��ل 

الإنتاجي��ة اإىل 5 اآلف 
بحل��ول  ميغ��اوات 

2030، كم��ا  ع��ام 
عن��د  �شي�شاه��م 

يف  اكتمال��ه 
اأك��رث  خف���س 

 6.5 م��ن 

ملي��ون طن من انبعاثات الكربون �شنوي��ًا، ما يدعم اأه���داف اإم��ارة دبي 
ف���ي تعزيز ال�ش��تدامة.

وقال الرئي�س التنفيذي ل� »م�شدر« حممد جميل الرحمي: »عمليات اإن�شاء 
املرحل��ة الثالثة من جممع الطاق��ة ال�شم�شية يف دبي ت�شري يف �شكل جيد 
وبح�شب املخطط، وذلك بف�شل امل�شاركة املبا�رة من قبل هيئة كهرباء 
ومياه دبي وجهود التع��اون من كل ال�ركاء ال�شرتاتيجيني. وميثل هذا 
امل���روع منوذجًا لل�راكات الناجحة بني القطاعني العام واخلا�س يف 

جمال الطاقة املتجددة يف دولة الإمارات واملنطقة والأ�شواق الدولية 
وكان��ت جمموع��ة »اإي دي اأف« ان�شمت اأخرياً من خ��الل �ركة »اإي دي 
اأف اإنرجي نوفل« التابعة لها اإىل الئتالف الذي تقوده »م�شدر« ك�ريك 
يف امل�روع. و�شتكون حمطة الطاقة ال�شم�شية الكهر�شوئية والتي تغطي 
م�شاح��ة 16 كيلوم��رتاً مربعًا وتبل��غ قدرتها الإنتاجي��ة 800 ميغاوات 
الأك��رب يف الع��امل عن��د اكتمال عملي��ات التطوي��ر، و�شتول��د 2.5 مليون 

ميغاوات �شاعة من الكهرباء �شنويًا.
وعلى عك�س م�شفوفات الطاق��ة ال�شم�شية التقليدية، �شي�شتخدم امل�روع 
تكنولوجي��ا النظ��ام ال�شم�شي املتح��رك القادر على تتب��ع دوران ال�شم�س 
وبالت��ايل �شيتم تولي��د الكهرباء بكف��اءة اأعلى مقارن��ة بالتكنولوجيات 

التقليدية 

دبي – متابعة 

 واشنطن – متابعة 

 القاهرة – متابعة 

 بيروت – متابعة 

برن – متابعة 

 االمارات – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

 الرياض – متابعة 


