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حركة األسهم الصين تحظر المشاريع المشتركة 
مع كوريا الشمالية

ارتفاع التبادل التجاري  
األفريقي – العربي 

 المدن االقتصادية تستعرض الفرص االستثمارية    خطط ومشاريع لتطوير قطاع الطاقة في اإلمارات 
أمام مجلس األعمال السعودي - األميركي

اأعلنششت ال�صششن اأنهششا حظششرت علششى ال�ششركات 
والرعايششا الك�رين ال�صماليششن اإقامة م�ؤ�ص�صات 
جديششدة يف ال�صششن، تطبيقششًا لعق�بششات دوليششة 
حديثششة اأقرتهششا الأمم املتحششدة �صششد نظششام كيم 

ج�نغ اون.
وياأتي هذا الت�صدد اجلديد فيما اأطلقت بي�نغيانغ 
ثالثة �ص�اريخ ق�صششرة املدى يف بحر اليابان، 
وجتششرى منششاورات مهمششة للجي�صششن الأمركششي 

والك�ري اجلن�بي يف �صبه اجلزيرة.
والداعششم  الأ�صا�صششي  احلليششف  ال�صششن،  وكانششت 
الأ�صبشش�ع  اأعلنششت  يانششغ،  لبي�نششغ  القت�صششادي 
املا�صي، تعليق وارداتها من احلديد والر�صا�ص 
ومنتجات البحر الآتية من ك�ريا ال�صمالية، بعد 
وقف م�صرتياتها مششن الفحم يف منت�صف �صباط 

)فرباير( املا�صي.
متعهششدون  اأو  م�صتثمششرون  الآن  مششن  و�صيمنششع 
ك�ريشش�ن �صمالي�ن اأي�صًا، من تاأ�صي�ص اأي �ركة 
جديششدة يف ال�صن، �صشش�اًء اأكانت �ركة م�صرتكة 
مششع �ريششك �صينششي، اأم �ركششة بروؤو�ششص اأمشش�ال 
اأجنبيششة، وفقًا ملذكرة اأ�صدرتهششا وزارة التجارة 
اأم�ششص  ال�صينيششة يف وقششت متاأخششر مششن م�صششاء 

)اجلمعة(.
ويحظششر الن�ص الششذي يدخل ف�راً حيششز التطبيق، 
اأي ت��صششع اأي�صًا لل�ششركات امل�صرتكة امل�ج�دة. 
واأ�صافت ال�زارة اأخراً، اأن طلبات احل�ص�ل على 
تراخي�ص ل�صتثمارات �صينية جديدة يف ك�ريا 

ال�صمالية، �صرتف�ص.
وت�صششكل امل�ؤ�ص�صششات التششي اقامتهششا بي�نغ يانغ 
يف اخلششارج )�ششركات جتاريششة او مطاعم، على 
�صبيل املثششال(، واحداً من م�صادرهششا الأ�صا�صية 

وينششدرج  ال�صعبششة.  العمششالت  علششى  للح�صشش�ل 
اإطششار  يف  ال�صينيششة  التدابششر  هششذه  خمتلششف 
املجم�عة اجلديششدة من العق�بششات القت�صادية 
الدوليششة علششى بي�نغ يانششغ، والتششي اأقرها مطلع 
اآب )اغ�صط�ششص( اجلششاري، جمل�ششص الأمششن الدويل، 

ووافقت عليها بكن الع�ص� الدائم يف املجل�ص.
ويفرت�ص اأن ت�ؤدي هششذه العق�بات التي اأتخذت 
رداً علششى اإطششالق بي�نششغ يانششع �ص�اريششخ عابرة 
للقارات يف متشش�ز )ي�لي�( املا�صي، اإىل حرمان 
البششالد من بليشش�ن دولر من العائششدات ال�صن�ية، 
النشش�وي  برناجمهششا  مت�يششل  وقششف  وبالتششايل 
والبالي�صتششي. لذلششك فال�صن معنيششة يف الدرجة 
الأوىل. اإذ ا�صتقبلششت بكن التي تقدم دعمًا ماليًا 
حي�يششا للنظششام ال�صتالينششي، 90 يف املئششة مششن 

ال�صادرات الك�رية ال�صمالية العام املا�صي.
ويف خ�صششم الت�ترات بن نظششام كيم ج�نغ اون 
والرئي�ششص الأمركي دونالد ترامششب، دعا الأخر 
بكششن اإىل »مزيد من اجلهشش�د« لتكثيف ال�صغ�ط 

على جارها.
الأ�صبشش�ع  اأخششرى  واأقششرت وا�صنطششن مششن جهششة 
اجلششاري، عق�بششات جديششدة ت�صتهششدف كيانششات 

�صينية.
وت�صر بكن من جهتها اإىل ح�صن تعاونها، اإذ اأن 
الشش�اردات ال�صينية من ك�ريا ال�صمالية تراجعت 
يف  ال�صنشش�ي  بالقيا�ششص  املئششة  يف   16 بن�صبششة 
الأ�صهر ال�صبعة الأول من 2017، وفقًا للجمارك 

ال�صينية.
اإل اأن ال�صششن ت�ا�صششل الدعشش�ة اإىل حل »�صلمي« 
وتدافششع عششن »خيششار مششزدوج« يق�صششي بال�قف 
املتزامن للتجششارب البالي�صتية والن�وية لبي�نغ 
ال�ليششات  بششن  الع�صكريششة  واملنششاورات  يانششغ 

املتحدة وك�ريا اجلن�بية. 

 
�صهششد حجششم التبششادل التجششاري بششن اأفريقيششا 
والعششامل العربي ارتفاعششًا ملح�ظًا يف ال�صن�ات 
الفششرتة  الأخششرة، مششع ت�قعششات بزيادتششه يف 
املقبلششة، وفقًا ملا اأكششده مكتب �صمششال اأفريقيا 
»اللجنة القت�صاديششة لأفريقيا« التابعة لالأمم 

املتحدة.
وقششال نائششب الأمششن التنفيذي وكبششر اخلرباء 
القت�صاديششن لدى اللجنششة عبداهلل حمدوك يف 
بيششان نقلته »وكالة اأنبششاء ال�رق الأو�صط«، اإن 
»�صششادرات اأفريقيششا نح� العششامل العربي بلغت 
6.5 يف املئششة  مششن الإجمششايل، كمششا �صجلششت 
�صادرات العامل العربي نح� اأفريقيا نح� 5.3 
يف املئة«. ولفت اإىل اأن »حتليل املبادلت بن 

املنطقتششن يظهر ميلها نحشش� مزيد من التن�ع، 
وحتّليهششا بطابع �صناعي اأكرث مششن ال�صلع التي 

ت�صدرها هاتان املنطقتان اإىل بقية العامل«.
واأو�صح يف منا�صبة التئام الدورة العادية املئة 
للمجل�ششص القت�صششادي والجتماعششي جلامعششة 
الششدول العربية يف القاهششرة، اأن »من �صاأن رفع 
التبششادل التجاري بن اأفريقيا والعامل العربي، 
اأن ي�صاهم يف تعزيز ثقل هاتن املنطقتن يف 

�صكل ملم��ص يف التجارة العاملية«.
واأكششد حمششدوك اأن »التكامششل الإقليمي املكثف 
بششن اأفريقيششا والعششامل العربششي مبششا يتجششاوز 
الكبششرة يف  التجاريششة الإقليميششة  التفاقششات 
هاتششن املنطقتششن، يب�ششر بخر يخ�ششص دعم 
جهشش�د بلدانها الراميششة اإىل التن�يششع والتح�ل 

الهيكلي«. 

 
ُيعترب ال�قششت احلايل مالئمششًا لتبني 
يف  ت�صششب  جمديششة  وم�صاريششع  خطششط 
املتجششددة  الطاقششة  قطاعششي  م�صلحششة 
اأزمششات  يف  ال�قشش�ع  لتفششادي  والتقليديششة، 
جديششدة ت�ؤثششر يف النششاجت الإجمششايل للششدول. اإذ 
تظهششر البيانششات اأن خطط تعزيششز اإنتاجية الطاقة 
املتجششددة »�صت�صكل جناحًا ومنشش�اً مرتاكمًا للقطاع، 
وتط�يششر تقنيششات اإنتاج الطاقة التقليديششة ورفع كفاءة 
ال�صتهالك اخلا�ص بها«. واأكد تقرير »�ركة نفط الهالل« 
الإماراتية الأ�صب�عي، اأن ال�صتثمارات املت�ا�صلة املت�جهة 
نحشش� قطششاع الطاقششة املتجششددة »لن متثل حششاًل جذريششًا وبدياًل 
كامششاًل لقطاع الطاقة التقليششدي، مهما بلغت قيمششة ال�صتثمارات 
احلاليششة واملت�قعة. ولن ي�صكل اإجنششاز كل م�صاريع الطاقة املتجددة 
م�صدراً رئي�صًا للدخل يف الدول املنتجة للنفط، وم�صدراً نهائيًا لأ�ص�اق 
ال�صتهششالك ح�ل العششامل«. اإذ اأ�صبششح وا�صحًا اأن »احلراك بششن القطاعن 
�صي�صكل حالة من التكامل ولي�ص التناف�ص، لأن امل�صدر الرئي�ص ل�صتثمارات 
الطاقششة املتجششششددة يشاأتي من عائشششدات النششفط والغاز الفائ�صة لدى املنتجن 
الرئي�صششن«. واعتششرب التقريششر اأن »خريطة الإنفششاق الراأ�صماليششة احلالية واملخطط 
لهششا، ت�صر اإىل زيادة يف قيم ال�صتثمششارات يف قطاع النفط والغاز ي�مًا بعد اآخر، اإذ 
و�صعششت اململكة العربية ال�صع�دية على �صبيل املثششال خططًا وم�ازنة كبرة لل�صن�ات 
الع�ششر املقبلششة، لتعزيششز قدراتهششا الإنتاجيششة يف جمال النفششط واحلفاظ علششى طاقتها 

الحتياطيششة من النفط اخلام، اإ�صافة اإىل حتديدها برامششج مت�صلة باإنتاج الغاز، ياأتي 
ذلك يف وقت ُيت�قع ارتفاع الطلب على م�صادر الطاقة على اأن�اعها«.

واأ�صششار اإىل اأن القت�صششاد العاملششي »�صي�صهششد مزيداً مششن النم� والتط�ر خششالل ال�صن�ات 
املقبلششة، ما �صي�ؤدي اإىل تنشش�ع ا�صتخدامات الطاقة، والجتاه نح� انتهاج خطط تكامل 
مل�صششادر الطاقة التقليديششة واملتجددة، واملرّجح اأن تك�ن البديششل الأكرث كفاءة لتلبية 

الطلب املت�صاعد على م�صادر الطاقة«.
ولفششت اإىل اأن »احلششراك ال�صتثماري وتنشش�ع ا�صتخدامات م�صادر الطاقششة لن يقلال من 
اأهمية م�صاريع الطاقة املتجددة، لأن البيانات املتداولة ت�صر اإىل اإمكان ا�صرتداد قيم 
ال�صتثمششارات يف الطاقة ال�صم�صية على �صبيل املثال خالل ال�صن�ات الثالث املقبلة، ما 
�صينعك�ص اإيجابًا على قطاع الطاقة التقليدية من خالل تاأمن كميات كبرة من النفط 
املخ�ص�ششص لإنتششاج الطاقة الكهربائيششة وبيعها بالأ�صعار املتداولششة يف اأ�ص�اق الطاقة 

العاملية، ما �صي�صاعف العائدات على جميع الأطراف«.
واأفادت »نفط الهالل« باأن »خريطة ال�صتثمارات يف قطاع الطاقة نهاية عام 2016، 
اأظهششرت مزيششداً من النم� يف اإنتششاج الطاقة الكهربائية لتتف�ق علششى قطاع النفط الذي 
كان يف ال�صدارة، اإذ كانت »وكالة الطاقة الدولية« حتدثت يف تلك الفرتة عن انخفا�ص 
ال�صتثمششارات الدوليششة يف قطششاع الطاقششة بن�صبششة و�صلششت اإىل 12 يف املئششة مقارنششة 

بامل�صت�ى امل�صجل يف نهاية عام 2015، لت�صل اإىل 1.7 تريلي�ن دولر«.
وانخف�صششت ال�صتثمارات املت�صلة با�صتخراج النفط والغششاز من باطن الأر�ص »بن�صبة 
26 يف املئششة مقارنششة بالعام الذي �صبقه، لأن تراجع اأ�صعششار النفط اخلام لعب دوراً 
مبا�ششراً يف تعليششق ن�صاطششات البحث والتنقيششب والإنتاج، وتاأجيل عدد مششن امل�صاريع 
وتقلي�ششص قيم ال�صتثمارات املبا�رة، �ص�اء كانت من القششطاعن اخلا�ص اأو احلك�مي 
يف الششدول املنتجششة للنفط والغاز ح�ل العامل، وبالتشششششايل ل بد من اأن ينعك�ص حتقيششق 

التكامشششل اإيجابًا على قدرة القطاعن لتلبية م�صت�يات الطلب«.

  اختتششم الأمن العام لهيئة املدن القت�صادية مهند هالل، حمادثاته مع جمل�ص 
الأعمال ال�صع�دي - الأمركي يف العا�صمة وا�صنطن، حيث مت ا�صتعرا�ص امليزات 
الن�عية لال�صتثمار يف املششدن القت�صادية ال�صع�دية، وناق�ص احلا�رون اأف�صل 
ال�صبل لال�صتفادة من العالقات القت�صادية املتينة التي تربط جمتمعي الأعمال 
يف اململكششة وال�ليات املتحدة. الجتماع الششذي ا�صت�صافة واأ�رف على تنظيمه 
اإدوارد ب�رتن، الرئي�ص التنفيذي ملجل�ص الأعمال ال�صع�دي - الأمركي، والفريق 
التنفيششذي للمجل�ششص، ورعتششه �ركة مايششر بششراون املرم�قة يف جمششال اخلدمات 
القان�نية على م�صت�ى العامل، ممثلة بت�صارلز حالب، ال�ريك يف جمال ال�ركات 
والأوراق املاليششة وع�صشش� جمل�ص اإدارة جمل�ششص الأعمال ال�صعشش�دي - الأمركي، 
والششذي تشش�ىل اإدارة املحادثششات والنقا�صات. وا�صتهل احلششدث بكلمة حلالب تلتها 
كلمة لب�رتن، ثم قدم الأمن العام عر�صًا ت�صمن ملحة عامة عن الهيئة ومن�ذج 
العمششل الذي تعتمششده يف الإ�راف على املدن القت�صاديششة باململكة، وا�صتعر�ص 
عدداً من الفر�ص ال�صتثمارية الن�عية التي ت�فرها. وخالل الجتماع، ا�صتعر�ص 
مايششك واي�ص�نششق، املدير املششايل لتقنيات وحلشش�ل البناء واملنتجششات الدولية يف 
�ركششة ج�ن�ص�ن ك�نرتولز، جتربة ال�ركة الناجحة مع هيئة املدن القت�صادية 
ومدينششة امللك عبششداهلل القت�صاديششة، واملزايا العديششدة التي بالإمششكان احل�ص�ل 
عليهششا من خالل ال�صتثمششار باملدينة، داعيششًا ال�ركات الأمركيششة اإىل املبادرة 

بال�صتثمار فيها وال�صتفادة مما ت�فره من الفر�ص يف هذا املجال.

 موديز تخفض التصنيف السيادي للبنان وتحسن النظرة المستقبلية إلى مستقرة 

خّف�صششت وكالة »م�ديششز« الت�صنيف ال�صيششادي للحك�مة 
النظششرة  ح�ّصنششت  فيمششا   ،B3 اإىل   B2 مششن  اللبنانيششة 
امل�صتقبليششة مششن »�صلبيششة« اإىل »م�صتقششرة«.  واعتربت اأن 
اأهششم الع�امل التي اأّدت اإىل هذا اخلف�ششص، على رغم اإقرار 
بع�ششص الق�انششن اجلديششدة والإ�صالحششات امل�صاهمششة يف 
تعزيششز القشش�ة امل�ؤ�ص�صاتّيششة يف لبنششان، )وه� اأمششر كانت 
رّحبت بششه ال�كالة ال�صهر املا�صششي( ، »فه� ل يزال ي�صهد 
ترديًا يف و�صع امليزان التجاري املرتافق مع �صعف يف 
النمشش� القت�صادي املت�قع«، م��صحة اأنها »جتعل لبنان 
اأكرث تاأثششراً بال�صدمات اخلارجية«. وعششّددت ال�كالة يف 
بيانهششا الت�صنيفي، ال�ارد يف الن�ششرة الأ�صب�عية ل�حدة 

البحشش�ث القت�صادية يف »بنك العتمششاد اللبناين«، اأبرز 
نقاط »الق�ة«، م�صششرة اإىل »قطاع م�ريف ق�ي، و�ِصِجل 
يعك�ششص التزام الدولة الكامل ت�صديششد م�صتحقاتها املالية، 
علششى رغم ال�صع�بات ال�صيا�صية والقت�صادية، ف�صاًل عن 
مت��صششط دخل مرتفششع ن�صبيًا للفرد ال�احششد«. يف املقابل، 
اخت�رت »م�ديششز« التحّديات، بش »م�صتشش�ى الدين العام 
العششايل، والعجششز الكبششر يف امل�ازنة وامليششزان التجاري 
الإقليميششة  لل�راعششات  ال�صلبيششة  الإرتششدادات  وا�صتمششرار 
ال�صائششدة، خ�ص��صششًا احلرب الأهلية الدائششرة يف �ص�رية«. 
وح�ّصنت »م�ديز« النظرة امل�صتقبلية للت�صنيف ال�صيادي 
للبنان من »�صلبية« اإىل »م�صتقرة« يف انعكا�ص ل�صتعادة 
للدولششة  املمتششاز  وال�صجششل  لن�صاطششه،  احلك�مششي  العمششل 
جلهششة التزاماتهششا بخدمة الديششن العام حتششى يف اأ�صعب 

الأو�صاع، ف�صششاًل عن احتياطات الدولششة اخلارجية التي 
ت�صاهششم يف تق�يتها قاعدة ال�دائع الكبششرة والهند�صات 
املالية مل�ششرف لبنان املركششزي«. واأكششدت ال�كالة، اأن 
»اأي تطشش�ر يف الت�صنيششف ال�صيششادي للبنان لششن يح�صل، 
اإّل يف حششال جنحششت الإ�صالحششات املاليششة يف حت�صششن 
اأرقششام الديششن العششام يف �صكل ملحشش�ظ، اأو ح�صشش�ل تقدم 
اأي  اإىل  بالن�صبششة  اأّمششا  التجششاري«.  امليششزان  جششذري يف 
خف�ششص قد يطششاول الت�صنيششف، »ميكششن اأن ياأتششي نتيجة 
تراجششع الحتياطششات بالعملششة الأجنبّيششة، ومششا ميكن اأن 
يت�صّمنه ذلك من تدٍن ملح�ظ يف ال�دائع ال�افدة، والذي 
يف�صششي اإىل زيششادة ال�صغط علششى ميششزان املدف�عات، ما 
يهششدد بدوره قششدرة امل�صششارف اللبنانية علششى ال�صتمرار 
يف مت�يششل احلك�مششة«. وُيبنششى ت�صنيف وكالششة »م�ديز« 

للبنششان على نتائج تظهرها اأربعششة م�صت�يات، وتتمثل بش 
»القشش�ة القت�صادية وامل�ؤ�ص�صاتية واملالية، والقدرة على 
م�اجهة اأخطار الأحششداث«. ويف هذا الإطار، �صجل لبنان 
نتيجة »منخف�ص« يف معيار الق�ة القت�صادّية نظراً اإىل 
»�صغر حجمششه و�صعف قدرته التناف�صيششة، يف ظل متتعه 
يف املقابل برثاء معتدل وبنية اقت�صادية ق�ية«. وك�صفت 
»م�ديز« عن اأن قطاع اخلدمات الكبر يف لبنان والتدفق 
امل�صتمر لتح�يالت املغرتبن، »�صاهما يف ت�صجيل ح�صة 
معتدلششة للفششرد من النششاجت املحلي الإجمششايل ُيعادل ق�ة 
�رائيششة بلغششت 18500 دولر عششام 2016«. ولحظت 
 ،2011 العششام  منششذ  »تراجعششت  التناف�صيششة  القششدرة  اأن 
نتيجششة غياب ال�صتثمششارات يف البنششى التحتّية والنق�ص 
يف الإ�صالحششات القت�صادية، وهششي ع�امل ت�خر البالد 

عششن الع�دة اإىل ت�صجيششل معّدلت منششّ� مرتفعة يف الناجت 
املحلي الإجمايل احلقيقششي، حّتى ول� انح�رت الأخطار 
ال�صيا�صية«. بالن�صبة اإىل الق�ة امل�ؤ�ص�صاتية، لفتت ال�كالة 
اإىل اأن لبنششان »�صجل اأي�صًا نتيجة »منخف�ص«، ما يعك�ص 
»عششدم ال�صتقرار يف اإطار احل�كمششة وذلك يف ظّل �صعف 
ال�صيا�صششة املاليششة للدولة والتششي تعّ��صها بع�ششص ال�صيء 
ال�صيا�صششة النقديششة احلكيمة، والتششزام احلك�مة م�جباتها 
املتعّلقششة بالديشش�ن«. وعلششى �صعيششد القشش�ة املاليششة، نال 
لبنششان نتيجششة »منخف�ششص جششداً« )�صلبششي(، وهششي نتيجة 
»تظهششر العششبء الكبر الششذي تتحمله الدولششة و�صط العجز 
املششايل املتكرر ومعدلت النم� القت�صادي املت�ا�صعة«. 
وحاز لبنششان اأخراً على نتيجة »مت��صششط« )اإيجابي( يف 
معيششار »م�اجهة اأخطششار الأحداث، اإذ علششى رغم تعّر�صه 

ُت�صششكل  �صيا�صيششة وجي��صيا�صيششة  ل�صع�بششات وحتديششات 
تهديداً ل�صتقراره، ا�صتطاع اأن يحّد من التاأثرات ال�صلبية 
علششى النم� القت�صادي والقطششاع امل�ريف، واأن يحافظ 
على �صعر �رف اللششرة«. واعتربت ال�كالة اأن امل�رف 
املركششزي »جنح يف تك�يششن احتياطات �صخمششة بالعملة 
الأجنبية وتاأمن �صي�لششة حملية وفرة، ما ي�صّكل حاجزاً 
�صششد ال�صدمششات ودرعششًا لل�دائششع امل�رفيششة«. وختمت 
»م�ديششز« تقريرهششا عششن لبنششان، م�ؤكششدة اأن »التطشش�رات 
امل�صتجششدة متّهششد الطريششق اأمششام النتعا�ششص مششن ال�صلششل 
التششي  الت�ريعششات  »تبّنششي  منهششا  وذكششرت  ال�صيا�صششي«، 
تت�صمششن �صلششة من الزيششادات ال�ريبيششة لتم�يششل �صل�صلة 
الرتششب والرواتب مل�ظفي القطششاع العام، واإقششرار قان�ن 

جديد لالنتخابات النيابية«. 

 توقيع  3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول والغاز في مصر 

اأبات�صششي ومرلشش�ن  �ركتششي  مششع  اتفاقيششات  ثششالث  م�ششر،  عقششدت 
الأمركيتششن ، للتنقيششب عششن البششرتول والغششاز الطبيعششي يف منطقششة 
ال�صحراء الغربية بالقرب من احلدود مع ليبيا، وتبلغ قيمة التفاقيات 

79 ملي�ن دولر .
 ووقششع وزيششر البششرتول والششرثوة املعدنيششة، املهند�ص طششارق املال، 3 
اتفاقيات جديدة للبحث عن البرتول والغاز يف �صحراء م�ر الغربية 
بششن كل مششن الهيئششة امل�ريششة العامششة للبششرتول و�ركتششي اأبات�صششي 
ومرلشش�ن الأمركيتن ، با�صتثمارات حدها الأدنى ح�ايل 79 ملي�ن 
دولر و41 مليشش�ن دولر منششح ت�قيششع وحفششر 17 بئششًرا ا�صتك�صافيششة 

جديدة للبحث عن البرتول والغاز.
وقششع التفاقيات مع وزير البرتول املهند�ششص عابد عز الرجال، رئي�ص 

الهيئششة امل�رية العامة للبرتول ، وديفيد ت�صي، نائب رئي�ص 
ومديششر عام �ركة اأبات�صي مب�ششر، واجلي�ل�جي ماجد عبد 

احلليم، مدير �ركة مرل�ن .
ومتنششح التفاقيتان الأوىل والثانية، �ركة اأبات�صي احلق 

يف التنقيششب عششن البرتول والغششاز الطبيعششي يف كل من 
منطقششة امتياز �صمال غششرب رزاق بال�صحششراء الغربية 

ومنطقششة  دولر،  مليشش�ن   61 حشش�ايل  با�صتثمششارات 
امتيششاز جن�ب علششم ال�صاوي�ششص بال�صحششراء الغربية 

با�صتثمارات 12 ملي�ن دولر.
 بينمششا متنششح التفاقيششة الثالثة �ركششة مرل�ن 

احلششق يف التنقيب عن البششرتول والغاز الطبيعي 
يف منطقششة امتياز الفي�م بال�صحششراء الغربية 

با�صتثمارات 6 مالين دولر.
مششن جانبششه، قششال وزيششر البششرتول والرثوة 

املعدنيششة، املهند�ششص طششارق املششال، عقب 
الت�قيع على التفاقيات، اإن ا�صرتاتيجية 

جششذب  ت�صتهششدف  امل�ريششة  احلك�مششة 
املزيد من ال�صتثمششارات الأجنبية يف 

جمششال البحششث عششن البششرتول والغاز 
مبا ي�صهم يف ا�صتغالل الحتمالت 

البرتوليششة والغازيششة التششي تتمتع 
مناطششق،  عششدة  يف  البششالد  بهششا 

�صهششدت  م�ششر  اأن  اإىل  م�صششًرا 
يف اأعقششاب ثشش�رة 30 ي�نيشش� 

تدفًقششا ا�صتثمارًيششا كبًرا من 
العاملية  البششرتول  �ركات 

مششن  م�ششر  يف  للعمششل 
خششالل اإبششرام اتفاقيششات 

اأو  جديششدة  برتوليششة 
ا�صتثماراتهششا  تعزيششز 

م�روعششات  يف 
احلقشش�ل  تنميششة 

مبششا  املكت�صفششة، 
اأدى اإىل حتقيششق 

ت  فششا كت�صا ا
مهمششة 

 ، ة عششد ا و و

خا�صة يف منطقة البحر املت��صط.
واأ�صششاف املششال اأن قطاع البششرتول جنح يف اإبششرام 79 اتفاقية جديدة 
للبحششث عن البرتول والغاز خالل تلك الفرتة وحتى الآن با�صتثمارات 
حدها الأدنى ح�ايل 15.3 مليار دولر، م�صدًدا على اأن قطاع البرتول 
يشش�يل اأهمية حالًيا لالإ�راع بالإجششراءات الالزمة ل�صدور التفاقيات 
اجلديششدة واإبرامهششا ل�رعة و�صعهششا م��صع التنفيذ من خششالل اإيجاد 
ال��صائل التي تدعم حتقيق هذا الهدف �صمن م�روع تط�ير وحتديث 

قطاع البرتول.
واأفششاد اأن ال�ركات الأمركيششة �ريك مهم ولعششب اأ�صا�صي يف اإنتاج 
البرتول والغاز يف م�ر، م�صًرا اإىل اأن منطقة ال�صحراء الغربية متثل 
اإحششدى اأهششم املناطق التششي حتظى باإقبششال ال�ششركات الأمركية على 
ال�صتثمششار فيها، ما اأ�صهم يف ا�صتمششرار حتقيق نتائج متميزة للن�صاط 

البرتويل يف تلك املنطقة.

القاهرة – متابعة  

 بكين – متابعة 

 القاهرة  - متابعة 

الشارقة  - متابعة 

 واشنطن – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

 بيروت – متابعة 

ّ


