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حركة األسهم مزيد من االستثمارات السعودية 
في مصر

فيتش: قطر قد تخفض اإلنفاق 
الرأسمالي بسبب العقوبات

 »أرامكو« و»داو كيميكال« يتفقان مبدئيًا 
على تقاسم »صدارة«

النفط يهبط والبنزين يقفز بعد تأثر 
»هارفي« مصاف أميركية بـ

يف اإط��ار الرتوي��ج للفر���ص اال�ستثمارية 
ا�ستثم��ارات جدي��دة يف م���ر،  وج��ذب 
والتع��اون  اال�ستثم��ار  وزي��رة  عر�س��ت 
ال��دويل امل�رية �سحر ن���ر على رئي�ص 
جمل���ص اإدارة »�رك��ة االأقالي��م ال�سبعة« 
الدولي��ة االأم��ر خالد بن ولي��د اآل �سعود، 
فر�س��ًا ا�ستثمارية كربى يف حمور تنمية 
و  االإداري��ة  والعا�سم��ة  ال�سوي���ص  قن��اة 

»العلمني اجلديدة« وجنوب �سيناء.
اإىل  ولي��د  ب��ن  بزي��ارة  ن���ر  ورحب��ت 
التاريخي��ة  بالعالق��ات  م�سي��دة  م���ر، 
واالقت�سادي��ة ب��ني البلدي��ن ال�سقيق��ني. 
واأك��د خالد ب��ن وليد، اأن االإج��راءات التي 
اتخذته��ا م�ر لتح�سني بيئ��ة اال�ستثمار 
خ��الل الفرتة املا�سي��ة، ومنه��ا ت�سديق 
الرئي���ص عبدالفتاح ال�سي�س��ي على قانون 
اال�ستثمار اجلدي��د، �سجعته على احل�سور 
اإىل م���ر لال�ستثم��ار فيه��ا، اإذ مل يزرها 
من��ذ �سنوات، م�سيداً مب��ا ت�سمنه القانون 
اجلدي��د م��ن حواف��ز ت�سج��ع امل�ستثمرين 
عل��ى اال�ستثمار يف م���ر. واأعرب االأمر 
ال�سع��ودي ع��ن رغبت��ه يف اال�ستثمار يف 

م���ر ع��رب اإقام��ة ع��دد م��ن امل�ساري��ع 
خ�سو�س��ًا يف مدينة �رم ال�سيخ، اإ�سافة 
اإىل الدخ��ول يف �راك��ة لتو�سيع عدد من 
اأي م�ساري��ع  امل�ساري��ع احلالي��ة ودع��م 
العالق��ات  موؤك��داً  م���ر،  يف  متع��رة 
االقت�سادية القوية بني البلدين، وحر�ص 
بالده على دعم م�ر. ويف اإطار الرتويج 
للفر�ص اال�ستثمارية وج��ذب ا�ستثمارات 
جدي��دة، اأك��دت ن���ر اأن هناك ع��دداً من 
الفر���ص اال�ستثمارية، وهي فر�ص كبرة 
ميكن االأم��ر ال�سعودي اال�ستثم��ار فيها، 
يف ظ��ل توف��ر احلكوم��ة بني��ة اأ�سا�سي��ة 
وكل اخلدمات يف هذه املناطق. واأ�سادت 
الوزيرة بحر���ص امل�ستثمرين ال�سعوديني 
عل��ى اال�ستثم��ار يف م���ر، يف ظل قيام 
جمل���ص االأعم��ال امل���ري- ال�سع��ودي 
م���ر  يف  اال�ستثم��ارات  �سق��ف  برف��ع 
لي�سل اإىل 51 بليون دوالر من القطاعني 
م��ن  ال�سعودي��ني،  واخلا���ص  احلكوم��ي 
خ��الل خط��ة م�ستقبلي��ة طموح��ة تعم��ل 
عل��ى اال�ستثم��ار يف القطاع��ات الزراعية 
يف  ا�ستثم��ارات  و�س��خ  وال�سياحي��ة، 
ويف  ال�سوي���ص،  قن��اة  تنمي��ة  م���روع 

جماالت الطاقة والتنمية العقارية.

قالت وكالة »فيت�ص« للت�سنيف االئتماين   
االإنف��اق  اإن حكوم��ة قط��ر ق��د تخف���ص 
الراأ�سم��ايل على امل�روعات االقت�سادية 
والبني��ة التحتي��ة، اإذا ا�ستد ال���رر الذي 
حل��ق باقت�س��اد الب��الد ج��راء العقوبات 

املفرو�سة عليها من الدول االأربع.
وخف�ست »فيت���ص« ت�سنيفها لقطر درجة 
واح��دة اإىل -AA، م��ع نظ��رة م�ستقبلية 
»�سلبي��ة«. وي�س��ع ذلك ت�سني��ف الوكالة 
ت�سني��ف  نف���ص  م�ستوي��ات  عن��د  لقط��ر 
وكالتني اآخريني رئي�سيتني، هما »موديز« 
و»�ستاندرد اآند بورز«، واللتني اأعطتا قطر 

اأي�سًا نظرة م�ستقبلية »�سلبية«.
واأ�س��ارت »فيت�ص« اإىل اأن��ه حتى من قبل 
فر���ص العقوب��ات، قل�س��ت قط��ر خط��ط 
اإنفاقه��ا الراأ�سم��ايل للفرتة ب��ني 2014 
و2024 اإىل 130 بليون دوالر من 180 
بليونًا يف ظل هبوط اأ�سعار النفط والغاز.
احلكوم��ة  »و�سع��ت  »فيت���ص«:  وقال��ت 
يف  التخفي�س��ات  م��ن  ملزي��د  ت�س��ورات 
االإنفاق الراأ�سمايل يف حال هبوط اأ�سعار 
النف��ط جم��دداً، اأو اإذا تزاي��دت ال�سغ��وط 

جراء املقاطعة«.
�س��ايف  انخفا���ص  »فيت���ص«  وتوقع��ت 
146 يف  اإىل  لقط��ر  االأجنبي��ة  االأ�س��ول 
املئة م��ن الن��اجت املحلي االإجم��ايل هذا 
الع��ام مقارن��ة مع 185 يف املئ��ة العام 
املا�س��ي، م��ع �س��خ احلكومة اأم��وااًل يف 
امل�س��ارف املحلي��ة لتعوي���ص االأم��وال 

النازحة ب�سبب العقوبات.
ورجح��ت »فيت���ص« تباط��وؤ وت��رة نزوح 
االأم��وال يف االأ�سه��ر املقبل��ة، الأن ج��زءاً 
كب��راً م��ن ودائ��ع دول جمل���ص التعاون 
اخلليج��ي التي فر�ست عقوبات على قطر 

مت �سحبه بالفعل.
لكنه��ا اأ�سافت »ج��زء كبر م��ن التمويل 
اخلارج��ي غ��ر اخلليجي يج��ري متديده 
بكلف��ة اأعلى، لك��ن ت�ساع��د التوترات يف 

املنطقة رمبا يدفعه اإىل الهروب«.
النم��و  تباط��وؤ  »فيت���ص«  وتوقع��ت 
االقت�سادي لقط��ر اإىل اثنني يف املئة يف 
2017 واإىل 1.3 يف املئة العام املقبل، 
وه��ي   ،2016 يف  املئ��ة  يف   2.2 م��ن 
تقدي��رات اأكر ت�ساوؤم��ًا بدرجة كبرة من 
توقع��ات كثر م��ن خ��رباء االقت�ساد يف 

القطاع اخلا�ص.

 
و»داو  ال�سعودي��ة«  »اأرامك��و  اأعلن��ت 
كيمي��كال«   ع��ن توقي��ع مذك��رة تفاهم 
غ��ر ُملِزمة، تزيد مبوجبه��ا االأخرة ح�سة 
ملكيته��ا يف �رك��ة »�س��دارة للكيميائيات« 
بن�سب��ة 15 يف املئ��ة. ويف ح��ال اإمت��ام ه��ذه 
ال�سفق��ة، ت�سب��ح ح�س��ة ملكي��ة كل م��ن الطرفني 
50 يف املئ��ة يف »�س��دارة«. و»�س��دارة« م���روع 
م�س��رتك بني ال�ركت��ني، متل��ك »اأرامكو« حالي��ًا ن�سبة 
65 يف املئ��ة، فيما متلك »داو كيميكال« 35 يف املئة. 
واأع��رب رئي���ص »اأرامك��و« كب��ر اإدارييه��ا التنفيذيني اأمني 
النا�ر، عن اعت��زاز �ركته بامل�ساركة مع »داو« التي »متلك 
مكانة مميزة بني عمالقة ال�ركات العاملية يف جمال ال�سناعة 
الكيماوي��ة« بح�س��ب قوله. وعد زيادة ح�سته��ا »انعكا�سًا جلاذبية 
بيئ��ة االأعمال يف اململك��ة، ويعك�ص الثقة يف ه��ذه ال�راكة كنموذٍج 
لال�ستثم��ار االأجنبي املبا�ر الذي يعود بالفائ��دة على الطرفني، وهي 
كذل��ك فر�س��ة �سانح��ة لال�ستف��ادة م��ن ري��ادة داو العاملي��ة يف تقنيات 
الت�سني��ع والكيماوي��ات املتط��ورة للتو�سع يف امل�ستقبل مب��ا يدعم اقت�ساد 
اململك��ة«. واأ�س��ار اإىل اأن ال�ركت��ني �سيك��ون لهم��ا ح�ست��ني مت�ساويتني يف 

»�س��دارة« بعد اإمتام االنف�سال امُلزمع ل�ركة »ماتريال �ساين�ص« خالل 18 
�سه��راً َعِق��ب اإقفال �سفقة اندماج �رك��ة »داو« و�ركة »دوبونت« يف 31 اأب 
)اأغ�سط���ص( اجل��اري، وانتهاء »�سدارة« م��ن اختبار موثوقي��ة الدائنني، الذي 
ميث��ل ج��زءاً م��ن قرو���ص التموي��ل ذات ح��ق الرج��وع املح��دود امل�ستخدمة 
لتطوي��ر م���روع »�س��دارة«. واأ�سار اإىل اأن��ه مل يتم االإف�ساح ع��ن االأثر املايل 
املتوق��ع لهذه ال�سفقة املحتملة، ولن يحدث اأي تغير لهيكل »�سدارة« املايل 
وحوكمتها. من جانبه، نوه رئي�ص جمل�ص اإدارة »داو كيميكال« كبر اإدارييها 
التنفيذي��ني اأن��درو ليفري���ص، اأن »�س��دارة« ه��ي ثم��رة �راكة ب��ني »اأرامكو« 
و�ركته، وتقدم حلواًل تلبي متطلبات ال�سوق وتدعم التنوع االقت�سادي.  وعد 
زيادة ح�سة »داو« يف هذا امل�روع »مثااًل على متانة ال�راكة االإ�سرتاتيجية 
م��ع اأرامكو وعاماًل لتعزيز اإ�سرتاتيجية �ركة داو طويلة االأمد التي تهدف اإىل 
تلبي��ة طلب امل�ستهلكني املتزايد يف االأ�س��واق الرئي�سة ل�سناعة النقل، والبنية 
التحتية، والتعبئة والتغلي��ف، واملنتجات اال�ستهالكية يف املناطق النامية«. 
ُيذك��ر اأن جممع »�سدارة« الكيماوي ه��و اأكرب جممع من نوعه يتم ت�سييده يف 
مرحل��ة واحدة، وي�سم 26 وحدة عل��ى م�ستوى عاملي تعمل جميعها لت�سنيع 
جمموع��ة من امل��واد البال�ستيكية ذات القيمة امل�ساف��ة واللدائن عالية االأداء 
واملواد الكيماوية املتخ�س�سة، وينتج املجمع ثالثة ماليني طن من منتجات 
االأداء امُل�ستخدم��ة يف جم��االت التعبئ��ة والنق��ل والبني��ة التحتي��ة واالأ�سواق 
اال�ستهالكي��ة، م��ا ي�سي��ف قيمة جدي��دة اإىل احتياط��ات اململك��ة الهائلة من 

املواد الهيدروكربونية، وي�سهم يف تنويع م�سادر اقت�ساد اململكة واملنطقة

تراجع��ت العق��ود االآجلة للخام االأمركي اأك��ر من ثالثة يف املئة     اإال اأن اأ�سعار 
البنزي��ن �سع��دت اإىل اأعل��ى م�ستوياته��ا يف عام��ني مع ا�ستم��رار تاأث��ر ال�ساحل 
االأمرك��ي عل��ى خليج املك�سيك يف العا�سفة املدارية »ه��اريف« التي ت�سببت يف 
توقف م�سايف تكرير عدة، ما اأدى اإىل تراكم اإمدادات اخلام وتعطل اإنتاج الوقود.
واأجربت الفي�سانات الهائلة الناجتة عن العا�سفة م�سايف التكرير يف املنطقفة 
على التوقف. وتراجعت عقود اخلام االأمركي ب�سبب انخفا�ص الطلب على اخلام 
ج��راء اإغالقات امل�سايف. وقال حمل��ل �سوق الطاقة لدى »�سي.ات�ص.ا�ص هدجنج« 
ت��وين هيدري��ك: »تراجع ا�ستهالك اخلام يف م�سايف خلي��ج املك�سيك تلك �سيوؤدي 
اإىل زي��ادة يف املخزون��ات.. ويلقي ذلك بظالله على توقف��ات اإنتاج النفط اخلام 

الناجتة من العا�سفة«.
وتراجعت العقود االآجلة للخام االأمركي غرب تك�سا�ص الو�سيط 1.64 دوالر، مبا 
يعادل 3.4 يف املئة اإىل 46.23 دوالر يف 16.36 بتوقيت غرينت�ص. وانخف�ست 

عقود خام برنت 68 �سنتًا اأو 1.3 يف املئة اإىل 51.73 دوالر للربميل.
وزاد خ�س��م غرب تك�سا�ص الو�سيط عن برنت اإىل 5.48 دوالر، وهو اأعلى م�ستوى 

يف عامني.
وارتفع��ت العقود االأمركية االآجلة للبنزين �سبع��ة يف املئة اإىل 1.7799 دوالر 
للغال��ون، وه��و اأعلى م�ستوى لها منذ متوز )يولي��و( 2015، ثم قل�ست مكا�سبها 

لت�سج��ل 1.7346 دوالر بحل��ول 1630 بتوقي��ت غرينت���ص.

»معادن« تصدر أول شحنة من مصانع الفوسفات في »وعد الشمال«

 بداأت �رك��ة التعدين العربية ال�سعودية »معادن« ت�سدير 
باك��ورة اإنتاجه��ا م��ن االأ�سم��دة الفو�سفاتي��ة م��ن �ركة 
معادن وعد ال�سمال للفو�سفات؛ وهي �ركة تابعة ل�ركة 
»مع��ادن«، اإذ مت نق��ل ه��ذه الكمي��ة االأوىل بوا�سط��ة �سكة 
حديد ال�سمال اإىل ميناء راأ�ص اخلر، املخ�س�ص لل�سادرات 
التعدينية، ال��ذي يرتبط مبدينة راأ�ص اخلر ال�سناعية على 
ال�ساح��ل ال�رق��ي للمملك��ة، ومت �سحنها من هن��اك، وبلغ 
حج��م ال�سحنة نحو 26 األف طن م��رتي، من اأ�سمدة ثنائي 
فو�سف��ات االأموني��وم )DAP(، وبذلك دخل��ت مدينة وعد 
ال�سم��ال لل�سناع��ات التعدينية، مبنطقة احل��دود ال�سمالية 
فعلي��ًا اخلريط��ة العاملية ل�سناع��ات الفو�سفات، وهي يف 

طريقه��ا اإىل اأن تك��ون اأح��د اأه��م عوا�سم اإنت��اج وت�سنيع 
الفو�سفات يف العامل. ورفع وزير الطاقة وال�سناعة والروة 
املعدنية رئي�ص جمل�ص اإدارة �ركة معادن املهند�ص خالد 
الفال��ح تهنئت��ه و�سكره خل��ادم احلرم��ني ال�ريفني امللك 
�سلم��ان ب��ن عبدالعزيز اآل �سع��ود، وويل العهد نائب رئي�ص 
جمل���ص الوزراء وزي��ر الدفاع االأمر حممد ب��ن �سلمان بن 
عبدالعزي��ز، على الدعم والرعاية الت��ي يحظى بهما قطاع 
التعدين ال�سعودي، االأمر الذي مّكن من حتقيق هذا االإجناز 
التاريخ��ي، والو�س��ول اإىل ه��ذه املرحل��ة م��ن التطور يف 
�سناعة تعدي��ن وت�سنيع الفو�سفات. واأّكد الفالح اأن ما مت 
حتقيقه حتى االآن، من اأهداف وجناحات يف وعد ال�سمال، 
اإمن��ا جاء نتاجًا لعم��ل تكاملي اأ�سهم فيه عدد من اجلهات 
احلكومية واخلا�س��ة، خالل املرحلة ال�سابقة، التي �سهدت 

التاأ�سي���ص للم���روع وتوفر جميع متطلب��ات النجاح له، 
ومواجهة التحديات، بتوجي��ه من حكومة خادم احلرمني 
ال�ريف��ني، التي اأولت م�روع تطوي��ر مدينة وعد ال�سمال 
اهتمام��ًا خا�س��ًا، �سم��ن ا�سرتاتيجية عامة تلب��ي اأهداف 
روؤي��ة اململك��ة 2030. واأك��د اأن م�س��رة البن��اء �ست�ستمر، 
واأن حكوم��ة خ��ادم احلرمني ال�ريفني خ�س�س��ت، اأخراً، 
بلي��وين ريال ال�ستكم��ال البني��ة التحتي��ة يف منطقة وعد 
ال�سم��ال، مبا يف ذلك املدينة ال�سناعي��ة، التي �ست�ستقطب 
ا�ستثمارات م��ن القطاع اخلا�ص ال�ستكمال �سال�سل القيمة 
امُل�ساف��ة وتوف��ر مئ��ات الفر���ص الوظيفي��ة والتدريبية 
لل�سب��اب ال�سع��ودي، وال�سيم��ا اأبن��اء املنطق��ة، الذي��ن مت 
ا�ستيع��اب اأع��داد كب��رة منه��م، �س��واء يف مراح��ل اإن�س��اء 
امل���روع، من خالل ���ركات املق��اوالت العامل��ة عليه، 

وكذلك يف مرحلة الت�سغيل؛ مع �ركة معادن وعد ال�سمال 
للفو�سفات ومقاوليها. وبني اأن االإجناز وامل�روع ميثالن 
قيمة م�ساف��ة ونوعية لدى جميع االأط��راف ذات العالقة، 
ومنه��م م�ساهم��و �ركة »مع��ادن«، كونه �سفح��ة جديدة 
مُمي��زًة يف �سج��ل ال�رك��ة وتط��ور اأعمالها، واأن��ه يربهن 
عل��ى جن��اح ال�ركة يف موا�سل��ة النمو وتو�سي��ع االأعمال 
مركزه��ا  وبن��اء  اال�سرتاتيجي��ة،  اأهدافه��ا  حتقي��ق  نح��و 
العامل��ي يف �سناع��ة التعدي��ن. واأو�سح اأن م���روع وعد 
ال�سمال يعمل على تكري���ص تنمية اقت�سادية م�ستدامة يف 
منطقة احل��دود ال�سمالية، بداأت بالفع��ل تتج�سد من خالل 
اإيجاد فر���ص العمل، وتدريب وتاأهي��ل ال�سباب ال�سعودي، 
وتنمي��ة ال�ركات ال�سغ��رة واملتو�سط��ة، وتعزيز احلراك 
االقت�سادي والتنموي يف املنطقة، موؤكداً اأن بدء الت�سدير 

م��ن امل�روع مُيّثل عالمًة فارق��ًة يف م�سرة جناح �ركة 
»معادن« يف حتقيق االأهداف التنموية املاأمولة منها. من 
جانب��ه، عرّب الرئي�ص وكب��ر املديري��ن التنفيذيني ل�ركة 
مع��ادن املهند�ص خالد املديفر ع��ن �سعادته بهذا االإجناز 
الذي ي��وؤرخ ملرحلة مهمة يف �سناع��ة التعدين ال�سعودية 
عمومًا، ومل�روع مدينة وعد ال�سمال خ�سو�سًا، الذي لقي 
الدع��م الكبر م��ن حكومة خادم احلرم��ني ال�ريفني، كما 
حظ��ي بتعاون اأجه��زة الدولة ذات العالق��ة. وثّمن املديفر 
املتابعة احلثيثة من اأم��ر منطقة احلدود ال�سمالية االأمر 
في�س��ل بن خال��د بن �سلطان ب��ن عبدالعزي��ز، وتوجيهاته 
امل�ستم��رة اإىل جمي��ع امل�سوؤول��ني يف املنطق��ة، بالتعاون 
بالتن�سي��ق  كذل��ك،  ُم�سي��داً،  امل���روع،  خلدم��ة  الكام��ل 
والتع��اون الكبري��ن م��ن االأجه��زة االأمنية، ممثل��ة باأمن 

املن�ساآت وحر�ص احلدود باملنطقة.
ووّجه رئي�ص �ركة »مع��ادن«، كبر مديريها التنفيذيني، 
التهنئ��ة ملنا�سب��ة ت�سدي��ر اأول �سحنة م��ن الفو�سفات، من 
م�سان��ع �رك��ة »معادن وع��د ال�سم��ال للفو�سف��ات«، اإىل 
�ركت��ي »�ساب��ك« و»موزايي��ك«، موؤكداً اأن م��ا حتقق ُيعد 
اإجن��ازاً كب��راً ملع��ادن ول�ريكتيه��ا الكبرت��ني، اللت��ني 
ا�ستثمرت��ا، مع »معادن«، ما يقارب ال�30 بليون ريال يف 
بناء جمم��ع متكامل للفو�سف��ات. واأكد الرئي���ص التنفيذي 
ل�رك��ة »معادن وع��د ال�سمال للفو�سف��ات« املهند�ص حمد 
الر�سي��دي اأن ب��دء ت�سدير االأ�سمدة م��ن �ركة معادن وعد 
ال�سم��ال للفو�سفات يعد حدثًا نوعي��ًا، لكونه هدفًا مرحليًا 
مهمًا يف امل�سرة الت�سغيلية لل�ركة، وذلك بعد اإمتام بناء 

مرافق ال�ركة وبدء الت�سغيل التجريبي.

الناتج التقديري للكويت 134 بليون دوالر في 2016

اأك��دت »االإدارة املركزي��ة لالإح�ساء الكويتي��ة« ، اأن القيمة التقديرية 
للناجت املحلي باالأ�سعار الثابتة بلغت 40.942 بليون دينار كويتي 
)133.7 بلي��ون دوالر( حمقق��ة من��واً بن�سب��ة 3.5 يف املئ��ة خ��الل 
2016 عل��ى اأ�سا�ص �سنوي، يف حني اأظهرت البيانات الفعلية لعام 

0.6 يف املئة. 2015 منواً طفيفًا قدره 
وجاء ذل��ك يف التقرير املوجز لالإدارة وال��ذي ن�رته »وكالة االأنباء 

الكويتي��ة« )كون��ا( ع��ن اأهم موؤ���رات احل�ساب��ات القومية 
باالأ�سعار اجلارية والثابتة لعامي 2016-2015.

ولفت التقرير اإىل اأن »البيانات التقديرية والفعلية اأ�سارت 
اإىل تراج��ع الن��اجت املحلي االإجم��ايل باالأ�سعار اجلارية 

خ��الل 2015 و2016 بفعل الرتاجع الكبر يف اأ�سعار 
النف��ط، اإذ بلغت ن�سبة الرتاج��ع 25.5 يف املئة و2.8 

يف املئة على التوايل«.
واأ�س��اف اأن »ن�سي��ب الف��رد م��ن الن��اجت املحل��ي 
انخف���ص، اإذ انعك�ص النمو يف ع��دد ال�سكان الكلي 

وتراجع القيمة اال�سمية للناجت املحلي االإجمايل، 
عل��ى ن�سي��ب الف��رد م��ن الن��اجت لع��ام 2016 

ليرتاج��ع م��ن 8132 دين��اراً كويتي��ًا )26.6 
7536 دين��اراً  اإىل   2015 األ��ف دوالر( يف 

)نحو 24.6 األف دوالر( يف 2016«.
الن��اجت  »ارتف��اع  ب��اأن  االإدارة  واأف��ادت 
املحل��ي باالأ�سعار الثابت��ة خالل 2016 

زي��ادة  قابلت��ه  املئ��ة  يف   3.5 بن�سب��ة 
اأكب���ر يف ع��دد ال�سكان، ما انعك�ص على 

ن�سيب الفرد والذي تراجع من 9327 
دين��اراً )نحو 30.5 األ��ف دوالر( اإىل 
األ��ف  9208 دين��اراً )نح��و 30.1 

دوالر( بن�سبة تراج��ع قدرها 1.3 
يف املئة«.

وع��ن القط��اع النفط��ي، اأك��دت 
االإدارة اأن »م��ع تراج��ع اأ�سعار 

النف��ط خ��الل الع��ام املا�سي 
القطاع  م�ساهم��ة  انخف�ست 
يف الناجت املحلي االإجمايل 

اإىل  اجلاري��ة  باالأ�سع��ار 
40.8 يف املئ��ة مقارنة 

يف  املئ��ة  يف  ب���5.9 
اإىل  الفت��ة   ،»2015
اأن »م�ساهمة القطاع 

�سه��دت  النفط��ي 
ا�ستقراراً ن�سبيًا يف 

املحل��ي  الن��اجت 
يل  جم��ا الإ ا

ر  �سع��ا الأ با
بت��ة  لثا ا

نتيج��ة 
فظ��ة  حما
ي��ت  لكو ا

عل��ى ح�سته��ا م��ن اإنتاج النف��ط اخلام الت��ي بلغ��ت 59.7 يف املئة 
و59.0 يف املئة خالل 2015 و2016«.

واأ�س��ار التقري��ر اإىل اأن البيان��ات املق��درة للن��اجت املحل��ي واالإنفاق 
علي��ه باالأ�سع��ار الثابت��ة اأف��ادت با�ستق��رار ن�سبة م�ساهم��ة االإنفاق 
اال�ستهالك��ي عند 49 يف املئ��ة، بينما تختلف ن�سب��ة هذه امل�ساركة 
وفق��ًا لالأ�سعار اجلارية نتيج��ة تراجع القيم��ة اال�سمية للناجت خالل 
2015 اإذ �سكل��ت 65.7 يف املئ��ة مقارن��ة ب���71.2 يف املئ��ة يف 
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