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حركة األسهم

فنزويال توقع اتفاقًا بقيمة 1.3 مليار دوالر 
الستثمار النفط 

قبرص تواصل التنقيب عن الغاز رغم التحذير التركي

مترو األلمانية تفصل أنشطة األغذية واإللكترونيات

الدوالر يمحي كل مكاسبه منذ ارتفاع قيمة مبيعات السيارات في المغرب إلى 7 باليين دوالر 
االنتخابات األميركية

وقع��ت فنزويال اتفاقًا بقيمة 1.3 مليار دوالر 
مع �رشكة "هوريزنتال ويل دريلرز" االأمريكية 

ال�ستثمار احتياطاتها النفطية.
وين�ص االتفاق على ا�ستغالل مئتي بئر لزيادة 
اإنتاج ال�رشك��ة الوطنية احلكومي��ة الفنزويلية 
للنف��ط مبق��دار 105 اآالف برمي��ل م��ن النف��ط 
اخل��ام. ويبلغ اإنتاج ال�رشكة حاليا 1.9 مليون 
برمي��ل يومي��ا. وقال وزي��ر النف��ط الفنزويلي، 
نل�س��ن مارتينيز، اإن "اال�ستثمار االأويل �سيكون 
بقيم��ة مئتي مليون دوالر يف م�رشوع اإجمايل 
�سي�ستثم��ر في��ه على م��دى ثالث �سن��وات 1.3 
اأن  الفنزويل��ي  الوزي��ر  وذك��ر  دوالر".  ملي��ار 
ال�رشك��ة االأمريكية تطور من��ذ �سنتني م�ساريع 
يف فنزويال، التي متلك اأكرب احتياطيات نفطية 

يف العامل. وخالل توقيع االتفاق، قال الرئي�ص 
الفنزويلي، نيكوال�ص م��ادورو، اإن بالده، التي 
تع��اين اأزم��ة اقت�سادية ناجمة ع��ن انخفا�ص 
اأ�سع��ار النفط، حتتاج اإىل ا�ستثم��ارات اأجنبية. 
واع��رف الرئي���ص م��ادورو ب��اأن "فنزويال لن 
تنج��ح اإذا عملت مبفرده��ا". ويقدر اخلرباء يف 
جمموعة "يكو اناليتي��كا" لال�ست�سارات العجز 
امليزاين بت�سعة ملي��ارات دوالر للعام 2017، 
عل��ى اأ�سا���ص اأن متو�س��ط �سع��ر برمي��ل النف��ط 
�سيك��ون خ��الل الع��ام اجل��اري عن��د م�ست��وى 
42.50 دوالر. وللمقارنة، فقد بلغ �سعر برميل 
النف��ط الفنزويل��ي عن��د االإغالق ه��ذا االأ�سبوع 
41.60 دوالر. وق��ال م��ادورو، متوجه��ا اإىل 
ت��وم �سوان�س��ن، املدي��ر يف "هوريزنت��ال وي��ل 
دريل��رز": "قولوا للجميع يف الواليات املتحدة 

اإننا م�ستعدون لعقد �سفقات جيدة".

�ستوا�س��ل  انه��ا  القرب�سي��ة  احلكوم��ة  اأعلن��ت 
التنقي��ب عن الغاز قبال��ة �سواحل اجلزيرة على 
الرغ��م م��ن التحذي��ر الركي م��ن موا�سلة هذه 
امل�ساريع. وكان وزير اخلارجية الركي مولود 
ت�ساو���ص اوغلو اأعلن ان انق��رة �ستتخذ اجراءات 
ازاء عملي��ات التنقيب عن الغ��از التي تقوم بها 

ال�سلطات القرب�سية، من دون اإعطاء تفا�سيل.
كما حذر الرئي���ص الركي رجب طيب اردوغان 
بع��د اأي��ام فقط على ف�س��ل اجلول��ة االخرية من 
اجلزي��رة،  توحي��د  اع��ادة  ح��ول  املحادث��ات 
ال���رشكات الدولي��ة م��ن التعام��ل م��ع قرب���ص 
اأع��رب  املقاب��ل،  يف  للغ��از.  م�ساري��ع  اأي  يف 
رئي�ص الوزراء اليون��اين الك�سي�ص ت�سيربا�ص يف 

اليوم الت��ايل عن دعمه ل� "احلق��وق ال�سيادية" 
لقرب���ص بالتنقيب عن الغ��از. وتعّد احتياطات 
النف��ط والغ��از غ��ري امل�ستغل��ة يف قرب���ص من 
اأ�سباب النزاع ب��ني اجلانبني الركي واليوناين 
القرب�سيني. وقرب�ص الت��ي ت�سّم مليون ن�سمة، 
مق�سم��ة من��ذ ان اجت��اح اجلي���ص الرك��ي عام 
انق��الب  ال�سم��ايل، ردا عل��ى  1974 �سطره��ا 
باليون��ان.  قرب���ص  اإحل��اق  اىل  يه��دف  كان 
وم��ّذاك، ال متار�ص اجلمهوري��ة القرب�سية التي 
ان�سم��ت ع��ام 2004 اىل االحت��اد االوروب��ي، 
�سلطتها �سوى على ال�سطر اجلنوبي حيث يعي�ص 
القبار�س��ة اليوناني��ون. ويف الثل��ث ال�سم��ايل 
املحتّل، اأعل��ن القبار�سة االتراك ب�سكل اأحادي 
اإقام��ة "جمهورية �سمال قرب�ص الركية" التي 

ال تعرف بها �سوى انقرة.

لتج��ارة  االأملاني��ة  م��رو  �رشك��ة  ا�ستكمل��ت 
التجزئة انق�سامها اإىل �رشكتني حيث بداأ تداول 
�سه��م قط��اع االأغذي��ة وقط��اع االإلكروني��ات 
فرانكف��ورت  بور�ست��ي  يف  ح��دة  عل��ى  كال 

ولك�سمبورغ.
تاأم��ل م��رو اأن يتيح هذا االنق�س��ام لل�رشكتني 
عملي��ات  م��ن  مبزي��د  القي��ام  املنف�سلت��ني 
اال�ستح��واذ واإطالق اإعادة تقيي��م لل�سهم حيث 
كان يج��ري ت��داول �سه��م مرو ب�سع��ر اأقل من 
اأ�سه��م ���رشكات اأخ��رى يف القط��اع نف�سه مثل 

�سي�سكو وبوكر الربيطانية.
الت��داول  اأن  م��ن  ال�رشكت��ني حذرت��ا  اأن  غ��ري 
�سيك��ون متقلبا على االأرج��ح يف االأيام االأوىل 

خا�س��ة اأن االنق�س��ام يعن��ي اأن هن��اك حاجة 
لتعدي��الت يف موؤ�رش ال���رشكات املتو�سطة يف 

اأملانيا املدرج عليه �سهم مرو.
وج��رى ت��داول �سه��م ن�س��اط االأغذي��ة ب�سع��ر 
19.47 ي��ورو، بينم��ا بل��غ �سع��ر �سهم قطاع 
االإلكروني��ات الذي �سي�سبح ا�سمه �سيكونومي 
عند 9.33 ي��ورو ليقل �سعرهما معا بقليل عن 
�سعر �سه��م ال�رشكة قبل االنق�سام يف معامالت 

يوم اأم�ص البالغ 29.185 يورو.
و�رشك��ة االأغذية اجلدي��دة ت�س��م متاجر جملة 
تخدم فن��ادق ومطاعم وجتار جتزئة م�ستقلني 
و�سل�سل��ة ري��ال للمتاجر ال�سخم��ة يف اأملانيا. 
 2015-2016 ال�سن��ة املالي��ة  وحقق��ت يف 
مبيع��ات بقيمة 37 ملي��ار يورو )42.4 مليار 

دوالر( وتعمل يف 35 دولة.

ارتفعت مبيع��ات ال�سي��ارات اخلا�سة 
يف املغ��رب اإىل 78.3 األف عربة جديدة 
خ��الل الن�س��ف االأول م��ن الع��ام اجلاري، 
وُق��درت مبيع��ات حزيران )يوني��و( املا�سي 
بنح��و 14 األف �سيارة. وكان جمموع ال�سيارات 
امل�سوق��ة يف الع��ام املا�س��ي جت��اوز 163 األ��ف 
وح��دة بلغ��ت قيمتها 60 بلي��ون دره��م )نحو 6.3 

بليون دوالر(.
وتوقع��ت اجلمعية املغربية مل�ستوردي ال�سيارات )ايفام( 
اأن تتج��اوز ال�سي��ارات اجلديدة �سق��ف 180 األف وحدة هذ 
ال�سن��ة، بنمو ي�سل اىل 10 يف املئة يف الن�سف الثاين. وعّدت 
اأن �سوق ال�سيارات تتطور بخطى ثابتة وهي قطاع كبري ي�ساهم 
يف التنمي��ة االقت�سادية واالجتماعية ب���2.3 يف املئة من الناجت 
االإجمايل ويعمل في��ه 15 األف �سخ�ص. واأ�سافت اجلمعية يف موؤمتر 
�سح��ايف »مت ت�سوي��ق نح��و ملي��ون �سي��ارة جدي��دة يف املغ��رب خالل 
ال�سن��وات االأخرية، وهو رقم قاب��ل للت�ساعف يف ال�سن��وات املقبلة ليبلغ 
200 �سي��ارة ل��كل األف اأ�رشة يف مقابل 80 حالي��ًا. وتقدر الن�سبة ب�600 

�سيارة لكل األف عائلة يف دول االحتاد االأوروبي«.
ويع��ّد املغرب من ب��ني 30 دولة االأكرث ت�سنيعًا لل�سيارات يف العامل، وهو يطمح 
اإىل اإنت��اج ملي��ون �سيارة �سنويًا ب��دءاً من عام 2020 يف م�سان��ع طنجة والدار 

البي�س��اء والقنيطرة، ب�رشاكة مع »رينو« و »بيجو �سروين« الفرن�سيتني. وتتطلع 
الرب��اط اإىل جل��ب م�سنع��ني اآخري��ن م��ن ايطاليا واأملاني��ا والياب��ان والواليات 
املتح��دة.  وتعم��ل �رشكات مغربية حل�ساب طرازات عاملي��ة يف جمال املق�سورة 
واأجزاء ال�سيارات وقطاع الغيار والبطاريات واملقاعد والعجالت وغريها. و�سيتم 

ت�سنيع حمركات ال�سيارات وال�ساحنات بدءاً من عام 2019.
ومتث��ل ال�سي��ارات امل�سنعة حمليًا مث��ل »دا�سيا« نح��و 30 يف املئة من جمموع 
�س��وق ال�سي��ارات اجلدي��دة، تليه��ا »رينو« و »بيج��و - �سروين« وحتت��ل »فورد« 
املرتب��ة الرابع��ة من��ذ �سن��وات. وج��اءت »فولك�سفاغ��ن« خام�س��ة م�ستفي��دة من 

انخفا�ص �سعر �رشف اليورو اأمام الدرهم بعد ارتفاع الدوالر. 
ثم تاأت��ي ال�سيارات اليابانية وااليطالية والكوري��ة اجلنوبية. وت�ستفيد ال�سيارات 
امل�سنع��ة يف دول االحت��اد االأوروبي من االإعف��اء اجلمركي على قواع��د املن�ساأ، 
وت�ستفي��د ال�سي��ارات املغربي��ة م��ن املعامل��ة باملث��ل يف اإط��ار اتف��اق ال�رشاكة. 
وت�ساعد هذه الت�رشيعات على منو التجارة بني �سفتي البحر االأبي�ص املتو�سط اذ 
تق��در جتارة ال�سيارات يف االجتاهني بنحو 15 بليون يورو من �سناعة وتركيب 

وت�سويق وقطع غيار.
وت��رى جمعية املوردي��ن اأن �سوق ال�سيارات الفاخرة يف تط��ور متوا�سل، وهناك 
اإقب��ال عل��ى ط��رازات مث��ل »مازيرات��ي« االإيطالي��ة، و »ب��ي ام دبليو فئ��ة 5« و 
»مر�سيد���ص« االأملانيتني و »جك��وار«، والرباعية الدفع الربيطاني��ة واالأمريكية، 
وه��ي �سيارات تراوح قيمته��ا ما بني مليون ومليوين دره��م )220 األف دوالر( 

تقتنيها فئة ال�سباب من العائالت الرثية ورجال ون�ساء االأعمال.
وتعك���ص ال�سي��ارة ن��وع االنتماء الطبق��ي والثقايف يف املغرب، وغالب��ًا ما تتجه 

الفئات املتو�سطة الدخل اإىل اقتناء ال�سيارات امل�سنعة حمليًا. 

�سه��د ال��دوالر االأمريك��ي موجة م��ن الراجع��ات يف االأيام املا�سي��ة وب�سفة 
خا�س��ة بعد �سدور بيان��ات الت�سخم االأمريكية االأخ��رية، ولكن بح�سب الكثري 
م��ن املحلل��ني فاإن ال�سبب احلقيق��ي يف الراجعات على العمل��ة االأمريكية هو 
بطء التنفيذ خلطط الرئي�ص االأمريكي الطموحة والتي كانت قد دفعت بالدوالر 

االأمريكي لالرتفاع فور انتهاء االنتخابات الرئا�سية.
 وكان��ت االأ�سواق تنتظر حمفزات �سخمة من وعود "ترامب" كخف�ص كبري يف 
ال�رشائ��ب وزيادة يف م�ساري��ع البنية التحتية، وهو م��ا مل يحدث مع ان�سغال 
الكونغر�ص باخلالفات الدائرة حول ملف الرعاية ال�سحية، حيث من املفر�ص 
اأن يعو�ص تقلي�ص االإنفاق على الرعاية ال�سحية خف�ص ال�رشائب املقرح من 

االإدارة االأمريكية اجلديدة.
وم��ن جان��ب البيانات االأمريكية، فق��د �سجل الت�سخم م�ستوي��ات عر�سية اأقل 
م��ن املتوق��ع بواقع %1.6 على اأ�سا���ص �سنوي يف �سهر يوني��و، كما تراجعت 
مبيعات التجزئة بن�سبة %0.2 يف �سهر يونيو اأي�سًا يف اإ�سارة لتباطوؤ وا�سح 
يف االإنف��اق اال�ستهالك��ي االأمريك��ي، االأمر ال��ذي ي�سكك يف ق��درة االحتياطي 
الف��درايل على رفع معدالت الفائدة مرة اأخ��رى خالل 2017، االأمر الذي اأدى 
اىل تراج��ع توقع��ات ال�سوق برفع الفائدة اإىل %46 بعد اأن �سجلت %52 قبل 

�سدور البيانات االأخرية.

 العقارات في البحرين تجذب االستثمارات 

جت��اوزت نتائ��ج اال�ستثم��ارات يف ال�س��وق العقاري��ة 
البحرينية كل التوقعات، ومتكنت من جذب ا�ستثمارات 
خارجي��ة على الرغم من كل الظروف املحيطة به، نظراً 
ملا حمله اقت�س��اد اململكة من فر�ص ا�ستثمارية جيدة 
ومراك��ز قوة يتمتع بها القط��اع العقاري، ما مكنه من 
جتاوز االأزمات من دون خ�سائر حادة اأو ت�سجيل حالة 

هروب جماعي لال�ستثمارات املحلية واالأجنبية.
واأ�س��ار تقري��ر اأ�سبوع��ي ل� »�رشك��ة املزاي��ا القاب�سة«، 
اإىل اأن ال�س��وق العقاري��ة البحريني��ة تتمت��ع بجاذبي��ة 
ا�ستثماري��ة ووت��رية ن�س��اط جي��دة، عل��ى الرغ��م م��ن 
الظروف ال�ساغطة على امل�ستويات املحلية واالإقليمية 
والعاملي��ة، وذلك بف�سل القوان��ني اال�ستثمارية وحرية 

التمل��ك، وح��ق االأجنب��ي يف احل�س��ول عل��ى رخ�س��ة 
للدخ��ول واالإقام��ة يف اململك��ة عل��ى اأ�سا���ص الكفال��ة 
ال�سخ�سية ملدة �سنت��ني قابلتني للتجديد �سمن �رشوط 
حم��ددة، ما �ساه��م يف ت�سجيع دخ��ول امل�ستثمرين اإىل 
�س��وق البحري��ن، اإ�ساف��ة اإىل التزام اململك��ة باحلفاظ 
عل��ى بيئة عمل تعّد االأكرث حترراً على م�ستوى املنطقة، 
مب��ا فيها ال�رشائب عل��ى ال�رشكات اخلا�س��ة واالأرباح 

الراأ�سمالية وحرية حتويل االأرباح وروؤو�ص االأموال.
يف املقاب��ل، ف��اإن انخفا�ص كلفة االإيج��ار للم�ساحات 
االإداري��ة واالأرا�س��ي ال�سناعية وحرية متل��ك االأ�سول 
التجاري��ة والعقارات بن�سب��ة 100 يف املئة لالأجانب، 
ي�س��كل دافع��ًا اإ�سافي��ًا لال�ستثم��ار، اإذ و�سل��ت ن�س��ب 
العائدات على اال�ستثمار العقاري والتي تراوح ما بني 
10 و12 يف املئة على االإيجار اإىل 40 يف املئة على 

البي��ع، ب�سبب حتدي��ث منظومة القوان��ني والت�رشيعات 
التي تلبي متطلبات ال�سوق واحلفاظ على حقوق جميع 
اأط��راف املعادل��ة، بينما ال ي��زال الركي��ز ين�سب على 
ط��رح املزيد م��ن الت�رشيعات ذات العالق��ة بامل�ساريع 
العقاري��ة املتع��رثة والتي تقدر قيمته��ا ب�473 مليون 

دينار بحريني )نحو بليون و254 األف دوالر(.
وب��نّي التقري��ر اأن ال�س��وق العقاري��ة البحريني��ة �سج��ل 
اأداًء جي��داً خ��الل الرب��ع االأول من ال�سنة عل��ى م�ستوى 
ال�سفق��ات واملبيعات، وكذلك عل��ى م�ستوى املعرو�ص 
من املنتجات العقارية، والتي تو�سح ارتفاع م�ستويات 
العر���ص عن الطلب يف خمتل��ف مناطق اململكة، والتي 
اأدت اأي�س��ًا اإىل مزي��د م��ن االنخفا�ص الأ�سع��ار االإيجار 
ال�سائ��دة، يف حني يرج��ح اأن تقود ه��ذه املوؤ�رشات اإىل 
مزيد من املناف�س��ة بني املاّلك واملطورين على عر�ص 

منتجات عقارية ذات جودة عالية وباأ�سعار مناف�سة.
واأ�س��ارت »املزاي��ا« اإىل اأن اأم��ام امل�ستاأجرين خيارات 
ع��دة �سم��ن املعرو�ص يف ال�س��وق، اإذ �سيك��ون الركيز 
على املنتج��ات العقارية ذات اجلودة العالية، يف حني 
ت�سري البيانات املتداول��ة اإىل اأن اأ�سعار ال�سقق ال�سكنية 
�سه��دت تراجعًا بن�سبة 8 يف املئ��ة، بينما �سجلت الفلل 
تراجع��ًا بن�سبة و�سل��ت اإىل 7 يف املئ��ة، ومن املتوقع 
طرح املزيد م��ن املنتجات خالل املدة املقبلة، كما اأن 
اأ�سع��ار االإيجارات مر�سحة لت�سجيل هبوط يف االأ�سعار، 
اأ�سع��ار امل�ساح��ات املكتبي��ة �سجل��ت  اأن  ف�س��اًل ع��ن 

ا�ستقراراً جيداً حتى نهاية الربع االأول من ال�سنة.
وعلى �سعيد قوة ال�سوق ونقاط اجلذب واملناف�سة، لفت 
التقرير النظر اإىل اأن ال�س��وق العقارية البحريني ا�ستمر 
بفرز املزيد من الفر�ص اال�ستثمارية اجليدة، باملقارنة 

م��ع االقت�سادات املجاورة للمملكة، اإذ حتظى البحرين 
اجلاذب��ة  البل��دان  قائم��ة  �سم��ن  مرتف��ع  بت�سني��ف 
لال�ستثم��ار، و�سم��ن اخليارات اجليدة املوج��ودة اأمام 
امل�ستثمرين الباحثني عن اال�ستثمار العقاري املنا�سب 

على م�ستوى املنطقة.
كم��ا اأن ال�س��وق البحريني��ة تتمي��ز يف الوق��ت احل��ايل 
بوج��ود م�ساريع كربى متعددة اال�ستخدام وتلبي ن�سبة 
كبرية من اأنواع وم�سادر الطلب املختلفة، اإذ اإن وترية 
الن�ساط العقاري ال تزال مرتفعة وتعك�ص �سيولة ال�سوق 
وم�ستوي��ات الطل��ب واالأ�سع��ار ال�سائ��دة لت�س��ل القيمة 
االإجمالي��ة للت�رشفات العقاري��ة اإىل نحو 290 مليون 

دينار خالل الربع االأول.
واأو�س��ح التقري��ر اأن مملكة البحرين تتج��ه نحو تطوير 
قط��اع ال�سياح��ة والتجزئ��ة، بينما حتظ��ى ا�ستثمارات 

البنية التحتي��ة بدعم ومتابعة ر�سمي��ة مبا�رشة، وذلك 
الأن البني��ة التحتي��ة املتطورة �سواء كان��ت ذات عالقة 
ب�سب��كات الط��رق اأم اجل�سور وتطوير املط��ارات، ت�سكل 
اأح��د اأه��م عوام��ل التن�سي��ط االقت�س��ادي وحتريكه مبا 

يتما�سى وخطط التنمية متو�سطة وطويلة االأجل.
فر�سته��ا  الت��ي  التحدي��ات  اإىل  »املزاي��ا«  وتطرق��ت 
تطورات اأ�س��واق النفط وتراجع العائدات واملداخيل يف 
عملية فرز لالأولويات التنموية واالإنفاق التنموي على 
م�ست��وى دول املنطق��ة وال��دول املنتجة للنف��ط، والتي 
اأث��رت �سلب��ًا يف كل القطاع��ات االقت�سادي��ة، مبا فيها 
القط��اع العق��اري، اإذ اأثبت القطاع العق��اري البحريني 
قدرت��ه على ال�سمود واال�ستم��رار بالن�ساط، اإ�سافة اإىل 
اأن عوام��ل تن�سيط القطاع العق��اري يف اململكة ال تزال 

قائمة وتعمل بن�ساط.

السعودية تستدرج عروضًا لمشروع طاقة الرياح  

للنفط  م�سدر  بلد  اأكرب  اململكة  اأن  ال�سعودية،  الطاقة  وزارة  اأعلنت 
على  للمناف�سة  التاأهل  طلبات  تقدمي  ال�رشكات  من  طلبت  العامل،  يف 
م�رشوع لطاقة الرياح يف دومة اجلندل �سمايل اململكة، �سيكون بقدرة 

400 ميغاوات �سنويًا.
اأنه  اىل  ال��وزارة  يف  املتجددة  الطاقة  م�ساريع  تطوير  مكتب  واأ�سار 
)اأغ�سط�ص(،  اآب  من  العا�رش  حتى  للم�رشوع  التاأهل  طلبات  �سيتلقى 
وتلقي العرو�ص بدءاً من 29 اآب. ويغلق باب تلقي العرو�ص يف كانون 

الثاين )يناير( من العام املقبل.
يف  �سم�سية  طاقة  ملحطة  اآخر  وم�رشوع  اجلندل  دومة  م�رشوع  ويعد 
تلقي  باب  يغلق  اأن  املنتظر  ميغاوات، حيث من   300 بقدرة  �سكاكا 
خطة  يف  االأوىل  اجلولة  من  ج��زءاً  )�سبتمرب(،  اأيلول  يف  العرو�ص 
الفائز  العر�ص  باأن  البيان  واأفاد  املتجددة.  للطاقة  �سخمة  �سعودية 

يف م�رشوع �سكاكا �سيعلن يف ت�رشين الثاين )نوفمرب(.
كهرباء  حمطات  بناء  الفائزة  العرو�ص  �ساحبة  ال�رشكات  وتتوىل 
اجلندل  دومة  م�رشوع  و�سيتعزز  احلكومة.  مع  �رشاكة  يف  وت�سغيلها 
باتفاق ل�رشاء الكهرباء مدته 20 �سنة، وم�رشوع �سكاكا باتفاق ملدة 
25 �سنة. وتوؤكد اململكة اإنها تهدف اإىل توليد 9.5 جيغاوات كهرباء 

�سنويًا من م�سادر الطاقة املتجددة بحلول عام 2023.
املرحلة  اإن  ال�سعودية  »اأرام��ك��و«  �رشكة  اأعلنت  ذل��ك،  اىل 

اململكة  يف  اجلديدة  ال�سناعية  الطاقة  مدينة  من  االأوىل 
�ست�ستكمل يف 2021.

ال�سعودية  احلكومة  اأو�سحت  املا�سي  االأ�سبوع  ويف 
اإنها اأقرت خطط »اأرامكو« الإن�ساء �رشكتني جديدتني 

اإذ  وت�سغيلها،  ال�سناعية  الطاقة  مدينة  لتطوير 
ال�سناعية  القاعدة  تو�سيع  اىل  اململكة  ت�سعى 

�ساعة  يف  بيان  يف  »اأرام��ك��و«  واأف���ادت  فيها. 
املدينة  باأن  اأم�ص،  من  اول  م�ساء  من  متقدمة 

التي �ستقام على م�ساحة 50 كيلومراً مربعًا 
بالطاقة،  املرتبطة  لل�سناعات  خم�س�سة 

 12 م�ساحة  على  االأوىل  املرحلة  �ستكمل 
كيلومراً مربعًا يف هذا التوقيت.

�ستقع  املدينة  اأن  البيان  واأو���س��ح 
مركز  حيث  واالأح�ساء  الدمام  بني 

ن�ساطات الطاقة يف اململكة. واأفاد 
تقرير �سابق باأن املدينة تقع يف 

بقيق وهي يف منت�سف امل�سافة 
ويقع  واالأح�ساء.  الدمام  بني 

بالقرب  النفطي  الغوار  حقل 
من االأح�ساء. ووفقًا للبيان 

ال�سعودية  الهيئة  ب��داأت 
ل���ل���م���دن ال�����س��ن��اع��ي��ة 

وم���ن���اط���ق ال��ت��ق��ن��ي��ة 
تطور  ال��ت��ي  )م���دن( 

ال�سناعية  امل���دن 
ال�����س��ع��ودي��ة،  يف 

و���س��ع اخل��ط��ط 
وال��ربام��ج مع 

»اأرام����ك����و« 
ل��ت��ط��وي��ر 

العامل  يف  للنفط  م�سدرة  دول��ة  اأك��رب  وت�سعى  وت�سغيلها.  املدينة 
لتقلي�ص االعتماد على النفط واإقامة �سناعات جديدة لالإ�رشاع بتوفري 
اأعدادهم �رشيعًا يف ال�سعودية. وتنوي  الوظائف لل�سبان الذين تتزايد 
اململكة بيع خم�سة يف املئة يف »اأرامكو« واإدراج االأ�سهم يف البور�سة، 
اأخرى وحتقيق مزيد من  اال�ستثمار يف قطاعات  �سي�ساعدها على  ما 

موارد الدخل.
وُنقل عن وزير الطاقة ورئي�ص جمل�ص دارة »اأرامكو« خالد الفالح قوله 
باليني  )�ستة  ريال  بليون   22.5 املدينة  ت�سيف  اأن  املتوقع  من  اإن 
يحدد  ومل  الوظائف.  اآالف  وتوفر  املحلي  االإجمايل  للناجت  دوالر( 

الفالح توقيتًا لبدء م�ساهمة امل�رشوع يف الناجت املحلي.
كلفة  وتخف�ص  »اأرامكو«  عمليات  �ستدعم  املدينة  اأن  البيان  وا�ساف 
�ستتيح  كما  ال�رشكة.  ن�ساطات  حاجات  وتلبي  واخلدمات  املنتجات 

خدمات احلفر والتنقيب واالإنتاج وت�سنيع االأنابيب.
من جهة اأخرى، اأعلنت �رشكة برول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك( يف بيان 
اأنها �ستطرح مع بوريالي�ص النم�سوية عرو�سًا مل�سنع بويل بروبيلني 

خالل ال�سنة احلالية لزيادة الطاقة االإنتاجية 500 األف طن �سنويًا.
بينهما.  م�سرك  م�رشوع  �سمن   »4 »بروج  املجمع  ال�رشكتان  وتبني 
وكتبت »اأدنوك« يف ح�سابها على »توير« اأن من املتوقع بدء االإنتاج 

من »بروج »4 يف 2023.
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نيقوسيا – متابعة 

 برلين – متابعة 

الرباط – متابعة

واشنطن – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن
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مؤشرات 
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البحرين – متابعة 


