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حركة األسهم

 باريس غاليري تفتتح متجرًا جديدًا 
في الحمراء مول بالرياض

 أرامكو آسيا تنظم منتدى لتشجيع الشركات 
الكورية على االستثمار في السعودية

الين يهبط إلى أدنى مستوى في أسبوعين

 مصر تخطط لتنمية منطقة الصعيد ببناء 
4 مجمعات صناعية

 بادرات من المركزي لتحويل 
البحرين إلى مركز للتكنولوجيا

افتتح��ت جمموع��ة ���ركات باري���س غالريي، 
الرائ��دة اإقليمي��ًا يف قط��اع جتزئ��ة املنتج��ات 
الفاخ��رة، اأحدث متاجره��ا واأكرثها فخامة يف 
احلمراء مول يف العا�سم��ة ال�سعودية الريا�س. 
واأقيمت حفل��ة االفتتاح برعاية وح�سور املدير 
التنفي��ذي ل�»جمموع��ة �ركات �س��ارة« يعقوب 
ال�ري��ف الها�سم��ي، و�سخ�سي��ات مرموقة من 
يتقدمه��م  والدبلوما�سي��ن،  امل�سوؤول��ن  كب��ار 
االأمري حممد بن في�سل بن حممد بن عبدالعزيز، 
وال�سفري الفرن�سي فران�سوا غوييه، ونائب ال�سفري 
امللحق التجاري االإيطايل يف الريا�س الدكتورة 
رو�سيال رو�سي، ترافقها مديرة العالقات العامة 

يف ال�سفارة االإيطالي��ة، والقائم باأعمال �سفارة 
االإم��ارات اأحم��د الطنيج��ي، ونخبة م��ن رجال 
االأعمال واملجتم��ع، وبح�سور ح�سد من و�سائل 

االإعالم املحلية والدولية.
وت�سع��ى »باري���س غال��ريي« م��ن خ��الل ه��ذا 
االفتت��اح اإىل تلبي��ة احلاجات الفري��دة للعمالء 
يف ال�سعودي��ة، ع��ر توف��ري منتج��ات فاخ��رة 
وخدم��ة عم��الء ممي��زة، اإذ يع��زز اإط��الق ه��ذا 
املتج��ر خطط تو�سعها يف املنطق��ة التي اأعلنت 
عنه��ا يف وق��ت �ساب��ق، وي�س��م املتج��ر املمتد 
على م�ساحة 1000 مرت مربع جمموعة وا�سعة 
م��ن العالم��ات التجارية العاملي��ة الفاخرة من 
�ساعات وعطور وم�ستح�رات جتميل ونظارات 

واإك�س�سوارات و�سلع جلدية.

  �سارك نح��و 40 �ركة كورية و100 م�سارك، 
اأخرياً، يف منتدى »فر���س الت�سنيع يف التكرير 
واملعاجل��ة والت�سوي��ق يف ال�سعودية« الذي ُعقد 
يف العا�سم��ة الكوري��ة، �سي��ول، مبثاب��ة و�سيلة 

لتعزيز فر�س اال�ستثمار يف اململكة. 
املنت��دى  كوري��ا«   - اآ�سي��ا  »اأرامك��و  م��ت  ونظَّ
للكيماوي��ات،  م��ع �رك��ة �س��دارة  بالتع��اون 
وال�رك��ة  وينب��ع،  للجبي��ل  امللكي��ة  والهيئ��ة 
العربي��ة ال�سعودي��ة لال�ستثم��ارات ال�سناعي��ة. 
الفاعل��ة  االأط��راف  الإط��الع  املنت��دى  ��م  مِّ و�سُ
االأعم��ال  بيئ��ة  عل��ى  ال�سناع��ة  يف  الكوري��ة 
�ريع��ة التغ��ريرُّ يف اململك��ة، و�سب��ل اقتنا���س 
فر�س االأعمال يف املنطقة. وكان بن احل�سور 

ال���ركات البرتوكيماوي��ة يف كوريا اجلنوبية، 
وال���ركات ال�سغ��رية واملتو�سط��ة ذات ال�سل��ة 
بال�سناع��ات التحويلي��ة والتكري��ر واملعاجل��ة 
والت�سوي��ق يف »�س��دارة« و���ركات امل�ساريع، 
اإ�ساف��ة اإىل عدد من ال�ركاء احلكومين. و�َسّلط 
نائب مدير تخطيط وتن�سيق االأعمال اجلديدة يف 
»اأرامكو اآ�سيا - كوريا«، كون�سونغ بارك ال�سوء 
يف كلمت��ه التي األقاها يف االفتتاح على االأدوار 
والن�ساط��ات املختلفة ل�ركة »اأرامك��و اآ�سيا - 
كوري��ا«، واأع��رب عن اأمله ب��اأن ي�ساعد املنتدى 
يف اإظهار جاذبية ال�سوق ال�سعودية للم�ساركن 
وت�سجيعه��م على و�س��ع خط��ط اأعمالهم هناك. 
اأ�س��ار مدي��ر �رك��ة �س��دارة للكيماويات حممد 
الع��زاز، يف عر�سه الذي قدَّمه عن بيئة االأعمال 

يف ال�سعودية.

انخف�س الن اإىل اأدنى م�ستوى له يف اأ�سبوعن  
بعدم��ا اأبق��ى »بنك الياب��ان املرك��زي« اأ�سعار 
الفائ��دة من دون تغيري، وملح اإىل اأنه ال يتعجل 
اقتفاء اأثر »جمل�س االحتياط االحتادي« )البنك 
املركزي االأمريكي( يف ت�سديد �سيا�سته النقدية 

ال�سديدة التي�سري 
وق��ال حمافظ »املركزي الياب��اين« هاروهيكو 
ك��ورودا اأن البن��ك ال يزال اأمام��ه بع�س الوقت 
لتحقي��ق هدف��ه يف و�سول مع��دل الت�سخم اإىل 
اثن��ن يف املئة، م�سيف��ًا اأنه »من غري املالئم« 
ذكر كيفية خروج البنك من برناجمه التحفيزي 

ال�سخم يف الوقت احلايل.

ج��اء ذل��ك خمالفًا لتكهن��ات ال�س��وق يف ال�سهر 
االأخ��ري يف اأن »بن��ك الياب��ان« رمب��ا يدر���س 
خط��ة لالن�سحاب من برنام��ج التحفيز الطارئ 
اإىل  املئ��ة  يف   0.4 ال��ن  وهب��ط  لالقت�س��اد، 
111.380 ين للدوالر ، وتراجع موؤ�ر الدوالر 
ال��ذي يقي���س اأداء العمل��ة االأمريكي��ة اأمام �سلة 
من العمالت الرئي�سي��ة باأقل من 0.1 يف املئة 
اإىل 97.401، لكن��ه ال يزال متجهًا اإىل حتقيق 
ث��اين مكا�سب��ه االأ�سبوعية على الت��وايل بعدما 
رف��ع »جمل�س االحتياط« اأ�سع��ار الفائدة ، وزاد 
دوالر،   1.1169 اإىل  املئ��ة  يف   0.2 الي��ورو 
لكنه يظ��ل منخف�سًا اأكرث م��ن �سنت عن ذورته 
يف �سبعة اأ�سابيع البالغة 1.1296 دوالر التي 

بلغها قبل قرار »املركزي االأمريكي« 

 4 لط��رح  امل�ري��ة  احلكوم��ة  تخط��ط 
جممع��ات �سناعي��ة جمه��زة بالرتاخي�س يف 
حمافظ��ات املنيا وبني �سويف والفيوم واأ�سوان 
ال�سه��ر املقب��ل، تنفي��ذاً خلطة ال��وزارة الهادفة اإىل 
اإن�ساء 8 جممع��ات �سناعية جمهزة بالرتاخي�س يف 

ال�سعيد 
واأعلن وزير التجارة وال�سناعة طارق قابيل اأن »االنتهاء 
م��ن االإج��راءات اخلا�س��ة بالتل��زمي وب��دء اأعم��ال التخطيط 
للمجمع��ات االأربع��ة، �سيتم قب��ل نهاية ال�سنة«، م�س��رياً اإىل اأن  
م�ساح��ة املجم��ع الواحد �ست�س��ل اإىل 300 األف مرت وي�سم 200 

م�سنع �سغري يف كل حمافظة 
وقال قابيل اإن »اإحداث تنمية �سناعية حقيقية يف حمافظات ال�سعيد 
ه��و اإحدى اأه��م اأولوي��ات ا�سرتاتيجية التنمي��ة ال�سناعية الت��ي تنفذها 
ال��وزارة حاليًا«، الفتًا اإىل اأن »ق��رارات املجل�س االأعلى لال�ستثمار برئا�سة 
الرئي���س عب��د الفت��اح ال�سي�س��ي املتعلقة مبن��ح االأرا�س��ي ال�سناعي��ة جمانًا 
لل�سعي��د، �ساهم��ت يف زي��ادة الطلب عل��ى اال�ستثمار يف الن�ساط��ات ال�سناعية 
مبحافظ��ات الوجه القبلي، اإذ مت ت�سليم عق��ود تخ�سي�س ل�72 قطعة اأر�س جمانًا 
لل�سناع��ات ال�سغرية ومتناهية ال�سغ��ر باإجمايل م�ساحة 276.5 األف مرت مربع، 

وت�سمل جماالت ال�سناعات الغذائي��ة والكيماوية والهند�سية والدوائية والتعدينية 
والغزل والن�سيج ومواد البناء 

واأك��د رئي���س »هيئة التنمية ال�سناعية« اأحمد عبدال��رازق اأن »ما مت تخ�سي�سه من 
اأرا�س �سناعية باملجان يف حمافظات ال�سعيد منذ �سدور قرارات املجل�س االأعلى 
لال�ستثم��ار ي�س��ل اإىل 173 قطع��ة اأر���س باإجمايل م�ساحة 520 األ��ف مرت مربع، 
�سملت حمافظات �سوهاج واأ�سيوط واملنيا واالأق�ر واأ�سوان«، الفتًا اإىل اأن »ت�سليم 
عقود تخ�سي�س اأرا�س جمانًا يف حمافظتي اأ�سوان وبني �سويف �سيتم ال�سهر املقبل 
، وكان��ت وزيرة اال�ستثمار والتع��اون الدويل امل�رية �سحر ن�ر ناق�ست مع مدير 
امل�ساري��ع يف »البن��ك الدويل« اأ�سي�س خانا، التعاون يف جم��ال �سيا�سة اال�ستثمار، 
ودعم القطاع اخلا�س يف عملية التنمية االقت�سادية واالجتماعية يف م�ر، ف�ساًل 
ع��ن تعزيز دور البنك يف اجلهود املبذولة لتح�سن املناخ اجلاذب للقطاع اخلا�س 
واال�ستثم��ارات االأجنبي��ة، م��ا ي�سمن ا�ستدام��ة امل�سرية التنموي��ة الوطنية. وقالت 
ن���ر اإن »ال��وزارة تعمل عل��ى �سخ ا�ستثم��ارات لتنمية ال�سعي��د مب�ساركة القطاع 
اخلا���س، يف ظل نظام احلوافز التي يت�سمنها قانون اال�ستثمار اجلديد لال�ستثمار 
يف املناطق االأكرث احتياجًا، اإ�سافة اإىل العمل على تنفيذ م�روع تنمية ال�سعيد«، 
الذي وفر »البنك الدويل« متوياًل له بقيمة 500 مليون دوالر، وح�سلت م�ر على 
ال�ريح��ة االأوىل من��ه بقيم��ة 125 مليون دوالر منذ اأيام. وج��اء ذلك على هام�س 
زي��ارة م�سوؤويل بعث��ة البنك م�ر حالي��ًا ملناق�سة اأولوي��ات احلكومة يف املرحلة 
املقبلة، يف ظل ا�ستعداده الإ�سدار تقرير عن اجلهود امل�رية يف جماالت عدة منها 

النقل والتعليم وال�سحة والزراعة يف اأيلول )�سبتمر( املقبل.

اأعل��ن حماف��ظ م���رف البحرين املرك��زي ر�سيد املع��راج بدء قب��ول طلبات 
ت�سم��ح لل���ركات النا�سئة و���ركات التكنولوجيا املالية باختب��ار اأفكارها 

وحلولها التكنولوجية امل�رفية وجتربتها يف بيئة رقابية جتريبية.
واأ�سار يف مقابلة مع »وكالة اأنباء البحرين« )بنا( اإىل اأن »هذه البيئة �ستفتح 
الفر�سة ل�ركات التكنولوجيا املالية من كل اأنحاء العامل للتو�سع واالزدهار 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، ما �سيعزز مكانة البحرين كمركز خلدمات 
التكنولوجي��ا املالية على م�ست��وى اخلليج«. ولفت اإىل »���رورة وجود بيئة 
بحريني��ة، ت�رع اعتماد االأفكار التكنولوجي��ة االإبداعية واجلديدة التي ترفع 
م��ن ج��ودة اخلدم��ات مل�سلح��ة امل�ستهلكن بطريق��ة فعالة من جه��ة الوقت 
والكلفة«، م�سرياً اإىل اأن »هذه البيئة �ست�ساعدنا يف م�رف البحرين املركزي 
عل��ى الوقوف على اأح��دث التط��ورات التكنولوجية وفه��م تاأثرياتها، بالتايل 
تطوير البيئة التنظيمية الالزمة يف القطاع امل�ريف لتواكب هذه التطورات 
واأكد اأن ما مييز البحرين هو اأن  البيئة الرقابية التجريبية �ستطبق يف ال�سوق 
البحرينية كلها، ولي�س فقط يف مناطق حرة حمددة كما هي احلال يف بع�س 
التج��ارب االإقليمية، اإ�سافة اإىل كون العن�ر الب�ري البحريني متعلمًا ومن 
ذوي املهارات واخلرة يف القط��اع املايل وتكنولوجيا املعلومات، وارتباط 
اململك��ة اجلغ��رايف واملعلومات��ي ال�ري��ع باأ�س��واق املنطق��ة، وتاأم��ن بيئة 

ت�سغيلية تناف�سية من جهة الكلفة 

الدول العربية تتجه إلى تغيير سياستها االستثمارية في الغاز

تقّلب��ات  والنف��ط  العاملي��ة  الطاق��ة  اأ�س��واق  �سجل��ت 
ومتغ��رّيات، جعلته��ا تدخ��ل �سمن حزم��ة التاأثريات 
املنطق��ة  املحلي��ة يف  االقت�س��ادات  ا�ستق��رار  عل��ى 
والع��امل، نتيجة ا�ستمرار تط��ور االأحداث يف املنطقة. 
ُت�ساف اإىل ذلك، املوؤ���رات املتفاوتة التي اأظهرتها 
اأ�س��واق الطاق��ة �س��واء كان��ت �سلبي��ة اأو اإيجابية على 

اختالف م�سادرها بن فرتة زمنية واأخرى.
يف  االإماراتي��ة  اله��الل«  »نف��ط  �رك��ة  والحظ��ت 
تقريره��ا االأ�سبوع��ي، اأن الفرتات الزمني��ة التي مرت 
فيه��ا اقت�س��ادات املنطقة والع��امل »�سه��دت تناف�سًا 
عل��ى م�س��ادر الطاقة املتنوع��ة، اإذ �سجلت م�ستويات 
مت�ساوي��ة يف ق��وة الطل��ب عل��ى امل�س��ادر املتنوعة 

للطاقة، من دون اأن تتطابق مع م�سادر العر�س التي 
تزخ��ر بها اأ�سواق الطاقة حالي��ًا، �سواء كانت تقليدية 
اأو متج��ددة«. ومل تغفل اأي�سًا البيانات التي ت�سري اإىل 
قدرة الدول على اإدارة م�سادر العر�س غري املتوافرة، 
ما �سيوؤدي اإىل بروز مزيد من التحديات على منتجي 

الطاقة عمومًا 
واأفادت املوؤ�رات يف ال�سوق، باأن »الطلب على الغاز 
�سيك��ون االأ�رع اإذا ما قورن ببقي��ة م�ستقات الطاقة 
االأحفوري��ة يف ال�سن��وات الع�ر املقبل��ة«. فيما تظهر 
البيان��ات املتداولة اأن »الطلب عل��ى الغاز �سريتفع 2 
يف املئ��ة عام��ًا بعد اآخر، نتيجة تزاي��د الطلب من كل 
ال��دول امل�ست��وردة وحتدي��داً بل��دان اآ�سي��ا، ف�ساًل عن 
زي��ادة حجم اإنت��اج الغاز يف رو�سي��ا ومنطقة ال�رق 
االأو�س��ط، املتوق��ع اأن تلب��ي 50 يف املئة م��ن الطلب 

املذك��ورة  املوؤ���رات  اأن  التقري��ر  وراأى  العامل��ي، 
»�ستدف��ع دول املنطق��ة املنتج��ة مل�ستق��ات الطاق��ة 
اإىل تغي��ري �سيا�س��ات اال�ستثمار يف القط��اع«. وتوقع 
اأن »تتج��ه جم��دداً نح��و اال�ستثم��ار يف قط��اع الغاز 
الطبيع��ي، يف اإطار �سعيها اإىل مواجه��ة حالة التقّلب 
يف اأ�س��واق النف��ط العاملي��ة، والتن��وع احلا�س��ل يف 
ا�سته��الك الطاق��ة، والت��ي اأحدثت بدوره��ا تعديالت 

جوهرية على معادلة العر�س والطلب 
واأوردت »نفط الهالل« بيانات متداولة توؤكد »امتالك 
دول املنطق��ة الن�سب��ة االأعل��ى م��ن احتي��اط الغ��از 

الطبيعي يف العامل، وت�سل اإىل 43 يف املئة«.
 ويف �س��وء التوجه��ات احلالي��ة القا�سي��ة باعتم��اد 
و�سائ��ل الطاق��ة النظيف��ة واأدواتها وتنفي��ذ م�ساريع 
جديدة الإنتاج الكهرباء من خالل زيادة الرتكيز على 

الغ��از الطبيع��ي، رجح��ت اأن »ترتفع م�س��ارات زيادة 
الطل��ب على الغ��از بن�سبة ا�سته��الك ت�سل اإىل 50 يف 

املئة عام 2040 
يف املقاب��ل ،  باتت اال�ستثم��ارات تاأخذ اجتاه الطلب 
عل��ى الغ��از ذات��ه، اإذ ي�س��كل تزاي��ده لتولي��د الطاق��ة 
الكهربائي��ة اأك��رث م�س��ادر الطل��ب امل�ستقبل��ي عل��ى 
الغ��از، م��ا ق��د ينعك���س �سلبًا عل��ى كلف��ة االإنتاج من 
الغ��از الطبيعي، واإيجابًا عل��ى التناف�سية يف االأ�سواق 

العاملية املعنية مب�سادر الطاقة النظيفة 
وعل��ى رغ��م التحدي��ات القائم��ة ويف مقدمتها تدين 
اإىل  التقري��ر  لف��ت  العاملي��ة،  االأ�س��واق  االأ�سع��ار يف 
اأن  دول املنطق��ة اأ�سبح��ت تتبنى �سيا�س��ات لتطوير 
قدراته��ا االإنتاجية من الغاز، ملواجهة الطلب املحلي 

واالإقليمي والعاملي حاليًا وم�ستقباًل 

وخُل���س اإىل اأن »ال�سغوط الت��ي تواجهها ا�ستثمارات 
قط��اع الغاز تتمث��ل بارتباط اأ�سعاره بتل��ك املت�سلة 
بالنف��ط وبالف��روق يف ال�سع��ر الناجتة ع��ن اتفاقات 
اال�ست��رياد الطويلة االأجل، ف�ساًل عن اأن قطاع الطاقة 
الكهربائي��ة �سيكون اأك��ر م�س��ادر اال�ستهالك خالل 
ال�سن��وات املقبل��ة«.  فيم��ا �ستحتل متطلب��ات تاأمن 
االإمدادات من الغاز  اأهمية كبرية �سمن خطط التنمية 

وا�سرتاتيجياتها اجلاري تنفيذها يف كل الدول 
وع��ن اأهم االأح��داث يف قط��اع النفط والغ��از، اأفادت 
م�سادر يف قط��اع تكرير النفط، ب��اأن �ركة »اأرامكو 
ال�سعودي��ة« اأع��ادت ت�سغي��ل م�سفاته��ا يف الريا�س 
البالغ��ة طاقته��ا 126 األف برميل يومي��ًا من اخلام، 
بع��د االنتهاء من اأعم��ال �سيانة كانت مق��ررة �سلفًا. 
وكان��ت ال�رك��ة اأغلق��ت املن�س��اأة لثمان��ن يومًا من 

االأول من اآذار )مار�س(، الإجناز اأعمال اإن�ساءات وربط 
وح��دات امل�سف��اة مب���روع للوقود النظي��ف. وتنتج 
امل�سف��اة الديزل والبنزين وزي��ت الوقود لال�ستهالك 
املحلي �سمن منتجات اأخرى. يف العراق، اأعلن �ركة 
»غازبروم نفت«، در�س عر�س لتو�سيع ن�ساطاتها يف 
اإقلي��م كرد�ستان العراق، يف خط��وة مماثلة لتلك التي 
اتخذته��ا »رو�سنف��ت« الرو�سي��ة يف االإقلي��م. وتعم��ل 
»غازب��روم نف��ت« حالي��ًا يف ثالث��ة م�ساري��ع نفطية 
يف كرد�ست��ان الع��راق، حي��ث ت�س��ارك فيه��ا اأ�سا�س��ًا 
يف عملي��ات اال�ستك�س��اف. ويف الع��راق خ��ارج اإقليم 
كرد�ست��ان، تعم��ل »غازب��روم نف��ت« يف حق��ل بدره 
النفط��ي وتنت��ج فيه 77 األ��ف برميل يومي��ًا. وقادت 
���ركات متو�سطة احلجم، مثل »جين��ل« اإنتاج النفط 

يف كرد�ستان العراق يف ال�سنوات االأخرية. 

التحديات وأزمات المنطقة تضعف القطاع 
الصناعي األردني

مي��ر االقت�س��اد االأردين ب�سعوب��ات كبرية خالل الف��رتة احلالية، يف ظل 
افتق��ار اململكة اإىل املوارد الطبيعي��ة، اإىل جانب التحديات التي تفرزها 

اأزمة اللجوء ال�سوري.
وق��ال الرئي���س التنفيذي ل��� »جمموعة فاي��ن ال�سحية القاب�س��ة« �سليم 
كراد�س��ة اإن »القط��اع ال�سناع��ي يعت��ر من اأه��م القطاع��ات التي ترفد 
االقت�س��اد الوطن��ي وتعم��ل عل��ى زي��ادة اإي��رادات الدول��ة م��ن الر�س��وم 
وال�رائ��ب وخل��ق وظائف«. واأ�س��اف يف حديث �سحف��ي اأن  االأو�ساع 
ال�سيا�سي��ة يف املنطقة اأثرت �سلبًا يف الو�سع االقت�سادي واال�ستثماري، 
ال�سيم��ا يف االأردن، اإذ اأدت االأو�س��اع اإىل اإغالق احلدود مع بع�س الدول 
وبالتايل اإغالق االأ�سواق التقليدية اأمام ال�سادرات االأردنية والتوجه اإىل 
الت�سدي��ر عر ميناء العقبة الذي يكل��ف ال�ركات امل�سدرة مبالغ كبرية 

اإذ تدير امليناء �ركة خا�سة تهدف اإىل الربح 
واأ�س��ار اإىل اأن »عدداً من امل�ستثمرين املحلين واالأجانب باتوا يرتددون 
النزاع��ات  ب�سب��ب  االأردن،  املنطق��ة، خ�سو�س��ًا يف  اال�ستثم��ار يف  يف 
القائمة«، مو�سحًا اأن »ال�سناعة تواجه حتديات كثرية، اأبرزها االأو�ساع 
االقت�سادي��ة وال�سيا�سي��ة يف الدول املجاورة، وغي��اب النوافذ التمويلية 
املتخ�س�س��ة بعد غي��اب بنك االإمن��اء ال�سناعي، وعدم اإح��الل اأي نوافذ 
متويلي��ة متخ�س�سة يف القرو�س للقطاع ال�سناعي، وغياب ا�سرتاتيجية 
�سناعي��ة«، م�سدداً على �رورة  الرتكيز عل��ى ال�سناعات التي ي�ستطيع 

االأردن املناف�سة فيها 
وتطرق اإىل حتديات اأخرى منها البريوقراطية وتعدد املوؤ�س�سات 

واملرجعيات الت��ي تعنى باال�ستثمار وك��رثة التعديالت التي 
ت�سهده��ا القوان��ن والت�ريع��ات، اإ�ساف��ة اإىل ارتفاع كلفة 

الطاق��ة وتذبذب العملة الوطنية، اإذ يتحرك الدينار مبعزل 
االأمريك��ي  االقت�س��اد  ويتب��ع  االأردين  االقت�س��اد  ع��ن 

ويتاأث��ر االإنت��اج ال�سناع��ي وال�س��ادرات بارتفاع اأو 
انخفا�س ال��دوالر اأمام العم��الت الرئي�سة االأخرى، 

خ�سو�سًا اليورو واجلنيه االإ�سرتليني 
واأكد كراد�س��ة اأن »اتفاقات فتح احلدود ت�ساهم 

يف اإدخ��ال الكثري من املنتج��ات التي تناف�س 
املنت��ج االأردين ال��ذي يعاين ارتف��اع الكلفة 

ب�سبب ال�رائ��ب«، مو�سحًا اأن »االأردن ال 
ي��زال بلداً ميتاز باالأم��ن واالأمان، وهي 

م��ن اأهم العوام��ل التي تنق���س الدول 
املج��اورة«. واأ�س��اف اأن »جمموعة 

فاي��ن توا�س��ل العمل عل��ى تعزيز 
يف  فق��ط  لي���س  ا�ستثماراته��ا، 

املنطق��ة،  يف  ب��ل  االأردن 
واتخذت عام 2015 خطوة 

�رورية لتعزي��ز قدراتها 
وكف��اءة اأعمالها متثلت 

�ركاته��ا  جم��ع  يف 
حت��ت  وم�سانعه��ا 

جمموع��ة  مظل��ة 
فاي��ن ال�سحي��ة 

 ، ب�س��ة لقا ا

وذل��ك بعد دخول �ريك ا�سرتاتيجي هو ال��ذراع اال�ستثماري اخلا�س يف 
بن��ك �ستاندرد ت�سارترد به��دف متويل عمليات زي��ادة الطاقة االإنتاجية 

اخلا�سة بال�ركة 
واأ�س��ار اإىل اأن  اأهم ا�ستثمارات املجموعة متثل يف تاأ�سي�س م�سنع للورق 
ال�سح��ي يف اأب��و ظب��ي باأكرث م��ن 100 ملي��ون دوالر ، متوقع��ًا اأن تبداأ 

عملية االإنتاج يف الربع الثالث من العام احلايل.
واأ�س��اف:  وقعن��ا بداي��ة الع��ام احل��ايل اتفاق��ي �راكة م��ع �ركة فجر 
االأردني��ة - امل�رية لنقل وتوريد الغ��از الطبيعي، ين�س االأول على بيع 
الغ��از الطبيع��ي للمجموعة، والث��اين على تنفي��ذ نقطة التزوي��د اجلديدة 
واإدارته��ا وت�سغيله��ا«، م�سرياً اإىل اأن »حجم اال�ستثم��ار يف هذا امل�روع 
بل��غ 10 مالي��ن دوالر، وهذا التحول �سيخف�س كلف��ة الت�سغيل املتزايدة 
ويع��زز تناف�سي��ة القطاعات احليوي��ة واملنتج االأردين حملي��ًا وخارجيًا، 

كما �سيعزز القدرة على التو�سع يف ال�سناعة املحلية 
و�سدد كراد�سة على اأن  التحول اإىل الغاز الطبيعي يف ال�سناعة ال يقت�ر 
عل��ى االهتم��ام بالبعد البيئي، اإمنا ميتد لي�سم��ل بتاأثريه البعد ال�سناعي 
املت�سم��ن كف��اءة العملي��ات الت�سغيلية والق��درة على اال�ستدام��ة والنمو 

وانتعا�س االقت�ساد 
واأو�سح اأن »حجم اال�ستثمارات يف املجموعة خالل العام احلايل �سي�سل 
اإىل 130 ملي��ون دوالر، اإذ متتل��ك اأك��رث م��ن 12 �ركة م��ا بن م�سانع 
لل��ورق وم�سان��ع حتويلي��ة يف االأردن وال�سعودي��ة واالإم��ارات وم���ر 
واملغ��رب، وي�س��ل ع��دد العامل��ن يف �ركاته��ا وم�سانعه��ا اإىل حواىل 

4200 موظ��ف، الع��دد االأك��ر منه��م يف االأردن 
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