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حركة األسهم المغرب يتسلم سفينة الغاز 
»نافيغاتور الجرف«

فنزويال ستبيع النفط بعمالت غير 
الدوالر

   فرص  االستثمار تجاوز خطر الخروج من 
منطقة اليورو

الصين تعتزم حظر السيارات 
التي تعمل بالوقود

 اأعلن��ت جمموع��ة املكت��ب ال�رشي��ف للفو�سف��ات 
باملغ��رب عن ت�سلمها ل�سفين��ة الغاز املتخ�س�سة 
لنق��ل م��ادة الأموني��اك، الت��ي ت�سنع م��ن الغاز 
الطبيعي وتعترب م��ادة اأولية اأ�سا�سية يف ت�سنيع 

الأ�سمدة واملخ�سبات الزراعية الفو�سفاتية.
واأو�س��ح املكتب ال�رشي��ف للفو�سف��ات اأنه اقتنى 
ال�سفين��ة ع��ن طريق الإيجار يف اإط��ار �رشاكة مع 
مالكتها املجموعة الربيطانية “نافيغاتور غاز” 
�ساحب��ة اأكرب اأ�سط��ول عاملي من ناق��ات الغاز 

الطبيعي امل�سيل.
وتن��درج ه��ذه العملي��ة يف اإطار خمط��ط التنمية 
ال�سناعي��ة للمكت��ب ال�رشي��ف للفو�سف��ات ال��ذي 
الأ�سم��دة  وت�سدي��ر  اإنت��اج  تطوي��ر  ي�سته��دف 
واملخ�سبات الفو�سفاتية من خال الإ�ستثمارات 
ال�سخمة التي يقودها يف ال�سنوات الأخرية لبناء 
م�سان��ع يف منطق��ة اجل��رف الأ�سف��ر ال�سناعية 

)جنوب الدار البي�ساء( يف اإطار �رشاكات دولية.
وعرف��ت واردات املغرب من الأموني��اك ارتفاعا 
قوي��ا يف ال�سن��وات الأخ��رية، م��ع افتت��اح ع��دة 
م�سان��ع لاأ�سمدة يف اإطار خمططه الإ�سرتاتيجي 
اجلدي��د، خا�س��ة امل�سن��ع ال�سخم بق��درة مليون 
ط��ن يف ال�سنة واملوجه لتلبي��ة حاجيات اإفريقيا 
ال��ذي ب��داأ ت�سغيله بداي��ة العام املا�س��ي. يف هذا 
ال�سي��اق ، انتقلت واردات املغرب م��ن الأمونياك 
م��ن 800 األ��ف ط��ن يف 2015 اإىل 1.2 ملي��ون 
ه��ذه  تت�ساع��ف  اأن  ويرتق��ب   ،2016 يف  ط��ن 
ال��واردات خ��ال العام��ن القادم��ن م��ع تو�سع 

املكت��ب ال�رشيف للفو�سف��ات يف ت�سنيع الأ�سمدة 
واملخ�سب��ات الزراعية. وم��ن اأبرز مموين املغرب 
بالأموني��اك اأوكراني��ا بنح��و 40 يف املائ��ة من 
واردات��ه، متبوع��ة برو�سي��ا واجلزائ��ر واأم��ريكا 

وال�سعودية ونيجرييا.
�س��ورة جماعي��ة للم�سارك��ن يف حف��ل الت�سليم، 
وبينهم طاق��م ال�سفينة وممثل��ي املكتب ال�رشيف 
غ��از"  "نافغات��ور  وجمموعت��ي  للفو�سف��ات 

الربيطائية و"هيونداي".
وياأت��ي اقتناء ال�سفينة اجلديدة يف �سياق التو�سع 
ال�سناعي للمكتب ال�رشيف للفو�سفات ومتطلبات 
للمن�س��اآت  بالن�سب��ة  التموي��ن  ا�ستم��رار  �سم��ان 
ال�سناعي��ة اجلدي��دة يف اجل��رف الأ�سف��ر، ال��ذي 
يتوفر على ميناء خا�ص بال�سناعات الكيماوية. 
و�سنع��ت �سفينة " نافيغتور اجلرف " ، التي يبلغ 
طوله��ا 180 م��رتا ، يف اأورا���ص هيون��داي ميبو 
بكوريا اجلنوبية، مع الإ�سارة اإىل اأن هذه ال�سفينة 
تتوف��ر على ق��درة حتميل ت�س��ل اإىل 25 الف طن 
مرتي. وح�س��ب املكتب ال�رشي��ف للفو�سفات فاإن 
اإم��دادات الأموني��اك ع��رب ه��ذه ال�سفين��ة �ستت��م 
وف��ق نظام " تامي �سارت��ر "، مع الإ�س��ارة اإىل اأن 
ا�ستئج��ار ال�سفين��ة عل��ى امل��دى الطوي��ل ، يعترب 
ه��ذا  و�سيمك��ن  املجموع��ة.  تاري��خ  يف  �سابق��ة 
الإج��راء من تقلي�ص ملح��وظ يف تكاليف ال�سحن 
املرتبطة بواردات م��ادة الأمونياك، كما �سيمكن 
من تعزي��ز مكان��ة املجموعة لت�سب��ح اأول منتج 
عل��ى  معتم��دة  الفو�سفاتي��ة،  لاأ�سم��دة  عامل��ي 
الإحتياط��ي الكبري للمغرب والذي يقدر بنحو 80 

يف املائة من الإحتياطي العاملي للفو�سفات. 

اعل��ن الرئي���ص الفنزويل��ي نيكول���ص مادورو 
وع��ددا  النف��ط  �ستبي��ع  حكومت��ه  ان  اجلمع��ة 
م��ن ال�سل��ع بعمات غ��ري ال��دولر يف حماولة 

لالتفاف على العقوبات المريكية.
وقال مادورو يف حدي��ث تلفزيوين "لقد قررت 
الب��دء ببي��ع النفط والغاز والذه��ب واملنتجات 
الخرى التي ت�سدرها فنزويا بعمات جديدة 
م��ن بينه��ا الي��وان ال�سين��ي وال��ن الياب��اين 

والروبل الرو�سي والروبية الهندي وغريها".
وا�س��اف الرئي���ص الفنزويل��ي "اقام��ة نظ��ام 
اقت�سادي متح��رر من المربيالي��ة المريكية 

امر ممكن التحقيق".
وحتظ��ر العقوب��ات المريكي��ة الخ��رية �رشاء 
امل�س��ارف المريكي��ة لل�سندات اجلدي��دة التي 
�ست�سدره��ا احلكومة الفنزويلية او التعامل مع 

ال�رشكة الوطنية للنفط اململوكة من الدولة.
وتهدف العقوب��ات المريكية اىل "منع النظام 

الديكتات��وري ملادورو م��ن م�سدر متويل مهم 
ل�سمان ا�ستمرار حكمه".

ون��دد م��ادورو بالعقوبات المريكي��ة معتربا 
انها ت�سكل ح�سارا ماليا واقت�ساديا.

وخف�س��ت وكال��ة فيت���ص الت�سني��ف الئتماين 
لفنزويا حمذرة من ان خطر التخلف عن الدفع 

ا�سبح اكرث ترجيحا.
ملي��ارات   3،8 ت�سدي��د  الب��اد  ويتع��ن عل��ى 
دولرات من م�ستحق��ات الديون خال ت�رشين 
الول/اكتوب��ر وت�رشي��ن الثاين/نوفمرب بينما 
تراج��ع احتياطيها من العم��ات الجنبية اىل 

م��ا دون 10 ملي��ارات دولر.
ومتل��ك فنزويا اكرب احتياطي مثبت للنفط يف 
الع��امل. وه��ي م�س��در ل8 باملئة م��ن واردات 
الولي��ات املتح��دة م��ن النف��ط اخل��ام وحتتل 
بذلك املرتبة الثالثة لل��دول املزودة لهذا البلد 
بعد كن��دا وال�سعودية. وت�سدر ال�رشكة الوطنية 
للنف��ط 1،9 ملي��ارات برمي��ل يومي��ا الوليات 

املتحدة.

 
اأعلن رئي���ص الوزراء اليوناين األك�سي�ص 
ت�سيربا�ص، اأن باده »حتّولت من و�سعية 
اخل��روج من منطق��ة الي��ورو اإىل ا�ستقطاب 
ال�ستثم��ارات«. واأك��د يف افتت��اح »معر���ص 
�سالونيك��ي ال��دويل«، اأن العام املا�س��ي »�سهد 
ا�ستثم��ارات اأجنبية مبا�رشة هي الأعلى على مدى 
ال�سن��وات الع�رش الأخرية«، متوقع��ًا »حت�سنًا اإ�سافيًا 
ه��ذه ال�سن��ة«. ولف��ت ت�سيربا���ص، اإىل اأن رج��ل اأعم��ال 
فرن�سي��ًا راف��ق نظريي الفرن�س��ي يف زي��ارة لليونان قال 
ل��ه: »اإننا متّكنا من حتويل »غريك�ست« )خروج اليونان من 
منطقة اليورو( اإىل »غرينف�ست« )ال�ستثمار يف اليونان(، لي�ص 

فقط بالن�سبة اإىل الفرن�سين بل اأي�سًا لبقية دول اأوروبا«.
واعت��رب رئي�ص ال��وزراء اليوناين، اأن »الهتم��ام الكبري بال�ستثمار 
يف اليون��ان لي���ص ولي��د ال�سدف��ة«، م�ستذك��راً الزيارت��ن الأخريتن 
للرئي�س��ن الفرن�سي اإميانويل ماك��رون والرو�سي فادميري بوتن. لكنه 

اأقّر باأن غالبية اليونانين، مل يلم�سوا بعد موؤ�رشات النمو القت�سادي.
وبع��د �سنتن من و�س��ع حكومة ت�سيربا���ص اليونان على �سف��ري اخلروج من 
منطقة اليورو، وثماين �سنوات من انزلق اليونان يف اأزمة اقت�سادية خانقة، 

ب��داأت اأرق��ام التوظيف تتح�ّس��ن. اإذ ك�سف ت�سيربا���ص اأن احلكومة »خلقت نحو 
500 األ��ف وظيفة من��ذ ت�سلمه احلكم عام 2015«، معترباً اأنه »رقم قيا�سي 
لل�سن��وات ال�16 الأخ��رية«. ورجح »ت�سجيل منو اقت�س��ادي معدله 2 يف املئة 
ه��ذه ال�سن��ة«. ُيذكر اأن اليونان ح�سلت على خطت��ي اإنقاذ بباين اليورو منذ 
ع��ام 2010، لكنه��ا ت�ستكي غالبًا م��ن مطالب �سندوق النقد ال��دويل باإجراء 
تق�س��ف واإ�ساح قانون العمل. وكان ماكرون دع��ا �سندوق النقد الدويل، اإىل 
»المتن��اع يف املحادث��ات املقبلة عن املطالبة باإجراء تق�سف، يفوق ما اُتفق 
علي��ه. وقال ماك��رون يف اليونان الت��ي ت�ستعد ل�ستئن��اف املفاو�سات حول 
الإ�ساح��ات يف مقاب��ل ح�سوله��ا على �رشيح��ة جديدة من برنام��ج الإنقاذ 
امل��ايل، »يجب على �سن��دوق النقد ال��دويل التحلي بح�سن الني��ة وعدم زيادة 
املطال��ب«. وي�ستم��ر الربنام��ج الإنق��اذي الثالث لليون��ان، ال��ذي تديره دول 
الحت��اد الأوروب��ي حت��ى اآب )اأغ�سط���ص( 2018. وكان �سن��دوق النق��د اأعلن 
م�ساركته يف اخلطة �رشط اتخاذ الدول املمولة خطوات اإ�سافية لتقلي�ص عبء 

الدين اليوناين، وهو اأمر مل يح�سل بعد ب�سبب اعرتا�سات �سديدة من اأملانيا.
واأب��دى ت�سيربا���ص تفاوؤله، موؤكداً اأن اليونان »�ستفتت��ح العام املقبل »معر�ص 

�سالونيكي الدويل«، وهي غري خا�سعة لربنامج اإنقاذي خانق«.
و�س��دد على ���رشورة اأن »يبت ال�سن��دوق م�ساركته مالي��ًا يف برنامج الإنقاذ 
احل��ايل لليون��ان يف نهاية هذه ال�سنة«. و�سدد عل��ى اأن اليونان »عاقدة العزم 
على جتاوز اأهدافها املالية، والإ�رشاع يف ا�ستكمال املراجعة الثالثة لربنامج 

الإنقاذ.

اأعلن��ت ال�س��ن، ال�س��وق الأوىل لل�سيارات يف الع��امل، اأنها تعم��ل على و�سع 
جدول زمني حلظر اإنت��اج وبيع ال�سيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، ما 

ي�سكل هدفًا �سخمًا ي�سجع على تطوير ال�سيارات الكهربائية.
و���رشح نائب وزير ال�سناعة �سن غوب��ن يف نهاية الأ�سبوع املا�سي، باأن 
وزارة ال�سناع��ة وتكنولوجي��ا املعلوم��ات »با�رشت اأبحاث��ًا و�ست�سع جدوًل 

زمنيًا على ارتباط بالإدارات املعنية«.
و�ستح��ذو بك��ن بذل��ك ح��ذو فرن�س��ا وبريطاني��ا، واللت��ن اأبلغتا اأخ��رياً عن 
عزمهما حظ��ر بيع ال�سيارات العاملة بالديزل والبنزين يف اأ�سواقهما بحلول 

العام 2040.
واأك��د �سن يف كلمة األقاها اأم��ام منتدى لل�سيارات يف تياجنن �رشق الباد، 
ونقل��ت و�سائ��ل الإع��ام مقتطفات منه��ا، ان »مثل هذه التداب��ري �ستقود اإىل 
تغي��ريات عميق��ة يف بيئ��ة �سناع��ة ال�سي��ارات يف ال�سن. وق��ال »�سيرتتب 
على ال���رشكات، التزامًا باملطالب املفرو�سة، حت�سن م�ستوى ادخار الطاقة 
يف ال�سي��ارات التقليدي��ة والعمل ب�سكل ن�س��ط على تطوير ال�سي��ارات العاملة 

بالطاقات النظيفة«.
و�ساه��م ه��ذا اخلط��اب يف ارتف��اع �سه��م »ب��ي واي دي«، ال�رشك��ة ال�سينية 
املتخ�س�س��ة يف �سنع ال�سي��ارات الكهربائية، اليوم يف بور�سة هونغ كونغ، 

وبلغ حواىل �ستة يف املئة .

الئحة جديدة تكسر احتكار توزيع الغاز الجاف في السعودية

وال��رثوة  وال�سناع��ة  الب��رتول  وزارة  اأ�س��درت 
الغ��از  توزي��ع  نظ��ام  واأنظم��ة  لوائ��ح  املعدني��ة 
اجل��اف وغاز الب��رتول ال�سائل لاأغرا���ص ال�سكنية 
والتجارية يف تهدف اإىل ك�رش احتكار �رشكة الغاز 
والت�سنيع الأهلية لهذا القطاع، اإذا اأ�سارت �رشاحة 
اإىل ت�سجيع التناف���ص، ومراقبة ظروف ال�سوق ذات 
ال�سل��ة وامل�ستج��دات، وتقوميها، واتخ��اذ ما يلزم 

حيالها، مبا يحقق التغطية اجلغرافية املنا�سبة.
وياأتي اإ�سدار هذه الائحة على خلفية قرار جمل�ص 
ال��وزراء ال�سعودي يف اأغ�سط���ص املت�سمن املوافقة 
عل��ى نظ��ام توزي��ع الغ��از اجل��اف وغ��از البرتول 
ال�سائ��ل لاأغرا���ص ال�سكني��ة والتجاري��ة، وال��ذي 

األ��زم م��وزع غ��از الب��رتول ال�سائل القائ��م )�رشكة 
الغ��از والت�سنيع الأهلي��ة( – املحتكر لهذا القطاع 
- بت�سحي��ح اأو�ساعه��ا وفقًا لأحكام ه��ذا النظام 
ولئحت��ه التنفيذية خال مدة ل تتجاوز 24 �سهراً 
م��ن تاري��خ نف��اذه، واإعط��اء م��وزع غ��از البرتول 
ال�سائ��ل املرخ���ص ل��ه مبوج��ب ه��ذا النظ��ام حق 
ا�ستخ��دام مراف��ق �رشكة الغ��از والت�سني��ع الأهلية 
عل��ى اأ�س���ص جتارية - مل��دة 3 �سن��وات - مبوجب 
اتف��اق ُي��ربم بينهم��ا له��ذا الغر���ص وُيعر�ص على 

هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج املزدوج لإقراره.
اأبرز بنود الائحة

وتت�سم��ن الائح��ة بنوداً ع��دة ابرزه��ا منح هيئة 
تنظي��م الكهرب��اء والنت��اج امل��زدوج �ساحي��ات 
اأو�سع لإعداد خطة طويلة املدى بالتن�سيق مع وزارة 

الطاقة لاإمداد بكميات الغاز اجلاف وغاز البرتول 
ال�سائ��ل الازم��ة لا�سته��اك ال�سكن��ي والتجاري 
واعتماده��ا، وذلك مب��ا يحقق ال�ستخ��دام الأمثل، 
بالإ�ساف��ة اإىل منحها حق اإ�سدار الرخ�ص الازمة 
ملزاول��ة اأوجه الن�س��اط، وحت�سي��ل املقابل املايل 
للرخ�ص كج��زء من اإيراداته��ا، وت�سجيع التناف�ص، 
ومراقب��ة ظروف ال�سوق ذات ال�سل��ة وامل�ستجدات، 
وتقوميه��ا، واتخ��اذ م��ا يل��زم حيالها، مب��ا يحقق 
التغطي��ة اجلغرافي��ة املنا�سب��ة، واق��رتاح التعريفة 
ورفعه��ا اإىل جمل���ص اإدارة الهيئ��ة لعتمادها. كما 
ت�سمن��ت الائحة التي ن�رشتها �سحيف��ة اأم القرى 
الر�سمي��ة يف عددها ال�س��ادر اإن�س��اء �سبكة توزيع 
الغ��از اجل��اف، وتطويره��ا وت�سغيله��ا و�سيانتها، 
ورب��ط املن�ساآت ال�سكني��ة والتجارية به��ا، وتزويد 

امل�ستهل��ك ال�سكن��ي وامل�ستهل��ك التج��اري بالغاز 
اجل��اف، واإن�س��اء مراف��ق غ��از الب��رتول ال�سائ��ل، 
وتطويره��ا وت�سغيله��ا و�سيانته��ا، وتوزي��ع غ��از 
الب��رتول ال�سائ��ل، وبي��ع اأ�سطوان��ات غ��از البرتول 
ال�سائل بالتجزئة يف الأماكن املعدة لهذا الغر�ص.

حتديد ملكية ال�سبكة
وبين��ت الائح��ة توؤول ملكي��ة �سبكة توزي��ع الغاز 
اجل��اف اإىل الدول��ة اإذا انته��ت م��دة الرخ�س��ة ومل 
جُتدد، م��ا مل تن�ص الرخ�سة عل��ى خاف ذلك، يف 
يف ح��ال اإلغ��اء رخ�سة �سبكة توزي��ع الغاز اجلاف 
وفق��ًا للم��ادة )ال�ساد�سة ع���رشة( من ه��ذا النظام؛ 
تق��ّوم ال�سبك��ة وت��وؤول اإىل مرخ���ص ل��ه جديد عن 
طري��ق املناف�س��ة، وُتع��اد اإىل �ساح��ب الرخ�س��ة 
امللغ��اة املبال��غ الباقي��ة � اإن وج��دت � بعد خ�سم 

جمي��ع املطالبات املرتتبة عل��ى خمالفات اأحكام 
هذا النظام والائحة التنفيذية، واللوائح، و�رشوط 
الرخ�س��ة، والتعليم��ات والق��رارات الت��ي ت�سدرها 

الهيئة.
 العقوبات اخلا�سة باملخالفن

وح��ددت الائح��ة املخالف��ات املوجب��ة للعقوبة، 
معلوم��ات  اأو  ببيان��ات  للهيئ��ة  الإدلء  وت�سم��ل 
خاطئ��ة اأو م�سللة؛ بق�س��د احل�سول على الرخ�سة، 
املعلوم��ات  اإخف��اء  اأو  نقله��ا،  اأو  جتديده��ا،  اأو 
ال�رشوري��ة املتعلق��ة باأوج��ه الن�ساط��� اأو الإخال 
باأ�س���ص التناف���ص الع��ادل، اأو احلد من��ه، اأو اإحلاق 
���رشر ب�سبك��ة توزيع الغ��از اجل��اف اأو مرافق غاز 
به��ا  الرب��ط  اأو  ا�ستخدامه��ا  اأو  ال�سائ��ل،  الب��رتول 

ب�سورة غري نظامية

ويفر�ص النظ��ام عقوبات �سارمة بحق املخالفن 
تت�سمن، غرامة ل تزي��د على خم�سة ماين ريال، 
اإ�ساف��ة اإىل عقوبات اأخ��رى منها اإيق��اف الن�ساط 
جزئيًا اأو كليًا ملدة ل تتجاوز �سنة، اإلغاء الرخ�سة، 
اإىل جان��ب اإل��زام املخال��ف باإع��ادة املبال��غ التي 
اأ�سحابه��ا،  اإىل  ح�س��ل عليه��ا نتيج��ة املخالف��ة 
واأج��ازت الائحة ت�سمن القرار ال�سادر بالعقوبة 
الن���ص عل��ى ن�رش ملخ�سه على نفق��ة املخالف يف 
�سحيف��ة حملية ت�س��در يف مكان اإقامت��ه، فاإن مل 
يكن يف م��كان اإقامته �سحيفة فف��ي اأقرب منطقة 
ل��ه، اأو ن���رشه يف اأي و�سيلة اأخ��رى منا�سبة، وذلك 
وج�سامته��ا  املرتكب��ة  املخالف��ة  ن��وع  بح�س��ب 
وتاأثريه��ا، على اأن يكون الن�رش بعد اكت�ساب القرار 

ال�سفة القطعية.

مصر تطرح أراضي سياحية للمستثمرين بالجنيه للمرة األولى

تتج��ه ال�سلطات امل�رشية اإىل طرح اأرا�ص �سياحية على امل�ستثمرين 
بالعمل��ة املحلي��ة، يف اإط��ار خط��ط لتن�سي��ط ال�ستثم��ار وال�سياحة، 
ال��ذي ُيعترب م��ورداً رئي�سًا للعمل��ة ال�سعبة. وق��ال الرئي�ص التنفيذي 
ل��� »الهيئة العام��ة للتنمية ال�سياحي��ة امل�رشية« ���رشاج الدين �سعد 
يف ت�رشيح��ات لوكال��ة »روي��رتز«، اإن م���رش »تعتزم ط��رح اأرا�ص 
�سياحية على امل�ستثمرين خال الربع الأخري من هذه ال�سنة بالعملة 
املحلي��ة«، م�س��رياً اإىل اأن »الهيئ��ة ت�سع��ى اإىل ط��رح 67 مليون مرت 
مرب��ع عل��ى امل�ستثمري��ن ال�سياحي��ن باجلني��ه للم��رة الأوىل، حلفز 
امل�ستثمري��ن على اقتنا�ص ه��ذه الأرا�سي«. وعادة ما تعر�ص م�رش 
الأرا�س��ي ال�سياحية بالدولر. وباعت م�رش 16.5 مليون مرت مربع 
اأرا�س��ي �سياحية يف اأي��ار )مايو( من العام املا�س��ي، ب�سعر يرتاوح 
ب��ن 10 دولرات و50 دولراً للمرت املربع. وُيعترب قطاع ال�سياحة 
ركي��زة اأ�سا�سي��ة لقت�س��اد م�رش وم�س��در رزق ملاي��ن املواطنن 

ومورداً رئي�سًا للعملة ال�سعبة.
وت���رشرت ال�سياحة ب�سدة ج��راء �سنوات ال�سط��راب ال�سيا�سي عقب 
النتفا�س��ة ال�سعبي��ة ع��ام 2011، وبع���ص العملي��ات الإرهابي��ة 
الت��ي ا�ستهدف��ت القط��اع. لكنه �سه��د انتعا�س��ًا قويًا ه��ذه ال�سنة مع 
من��و اأع��داد ال�سياح الوافدين وارتف��اع الإيرادات. ولف��ت �سعد اىل اأن 
»ط��رح الأرا�س��ي �سي�س��م 119 فر�س��ة ا�ستثماري��ة يف القطاع��ات 
الفندقي��ة والرتفيهي��ة واخلدماتي��ة ومراك��ز املوؤمت��رات واملعار�ص 

الدولي��ة«، معلن��ًا اأن »الأرا�س��ي تنق�س��م اإىل 34 مليون مرت 
مرب��ع يف البحر الأحمر، و25 مليون مرت مربع يف جنوب 

�سيناء، و1.3 مليون مرت مربع يف الأق�رش و6.5 مليون 
م��رت مرب��ع يف الفي��وم«.  واأو�س��ح اأن الهيئ��ة »اأر�سلت 

قائمة مب�ساح��ات ومواقع تلك الأرا�س��ي اإىل الهيئة، 
و�سُت�سّع��ر الأرا�سي »ف��ور اإقرار الائح��ة التنفيذية 

لقان��ون ال�ستثم��ار اجلدي��د«. ويت�سم��ن قان��ون 
ال�ستثم��ار اجلدي��د الذي اأقّره جمل���ص النواب يف 

وق��ت �سابق من هذه ال�سن��ة، جمموعة من رزم 
احلوافز، بينها اإعفاءات �رشيبية وخ�سومات 

عل��ى امل�ساري��ع امُلقام��ة يف املناط��ق غري 
املط��ّورة، ودعم حكوم��ي لتكلفة تو�سيل 

املرافق للم�ساريع اجلديدة.
م���رشي  حكوم��ي  م�س��وؤول  وكان 

اأبل��غ »روي��رتز«، اأن اإي��رادات قط��اع 
املئ��ة  يف   170 قف��زت  ال�سياح��ة 

اإىل 3.5 بلي��ون دولر يف الأ�سهر 
ال�سبع��ة الأوىل من ه��ذه ال�سنة، 

يف ح��ن زادت اأع��داد ال�سياح 
54 يف املئة لت�سل اإىل 4.3 

مليون.
و تراجع مع��دل الت�سخم 

ال�سن��وي يف مدن م�رش 
املئ��ة  يف   31.9 اإىل 

)اأغ�سط���ص(  اآب  يف 
املا�س��ي م��ن 33 

يف املئة يف متوز 
وفقًا  )يولي��و(، 

اىل بيانات اجلهاز املركزي للتعبئة العامة والإح�ساء. واأفادت باأن 
»وترية ت�سخم اأ�سعار التجزئة يف املدن انخف�ست اإىل 1.1 يف املئة 
يف اآب م��ن 3.2 يف املئ��ة يف متوز«. واأ�سارت ريه��ام الد�سوقي من 
»اأرق��ام كابيتال« يف ت�رشيح اإىل وكالة »رويرتز«، اإىل اأن »م�ستوى 
الت�سخم جاء اأقل من توقعاتنا عند 33 و34 يف املئة«. ولحظت اأن 
ال�رشكات »مل تكن قادرة على مترير زيادة اأ�سعار الكهرباء بالكامل 
اإىل امل�ستهلك��ن، عن��د احت�ساب الت�سخم«. ُيذك��ر اأن احلكومة رفعت 
اأ�سعار املواد البرتولية نهاية حزيران )يونيو( املا�سي، وذلك للمرة 
الثاني��ة خ��ال ثمانية اأ�سه��ر. وزادت اأ�س�ع��ار الكهرب��اء واملياه يف 
مت��وز. ومل ت�ستبعد الد�سوقي، اأن »يتوا�سل هبوط م�ستويات الت�سخم 
يف الأ�سه��ر املقبلة، لت�سل اإىل ما بن 29 و30 يف املئة يف ت�رشين 
الأول )اأكتوب��ر( املقبل، لت�سجل م�ستوي��ات يف منت�سف الع�رشينات 
يف املئ��ة يف ت�رشي��ن الثاين )نوفم��رب( املقب��ل«. وكان الت�سخم بداأ 
موجة �سعود حادة، عندما تخلت م�رش يف الثالث من ت�رشين الثاين 
املا�سي، عن ربط �سعر �رشف اجلنيه بالدولر، ورفعت حينها اأ�سعار 
الفائدة 300 نقطة اأ�سا�ص اإىل جانب زيادة اأ�سعار املحروقات. وزاد 
البنك املركزي اأ�سعار الفائدة الأ�سا�سية 200 نقطة اأ�سا�ص يف الأول 
م��ن متوز، لت�سل الزي��ادة الإجمالية اإىل 700 نقط��ة اأ�سا�ص يف اأقل 
م��ن ت�سع��ة اأ�سه��ر، واألف نقط��ة اأ�سا���ص يف نحو عام ون�س��ف العام. 
و�سج��ل الت�سخم يف مدن م���رش اأعلى م�ستويات��ه يف متوز املا�سي 
ومل ي�سه��ده من��ذ حزيران ع��ام 1986، عندما بل��غ 35.1 يف املئة 

وفقًا حل�سابات »رويرتز«.  

 القاهرة – متابعة 

 الرباط – متابعة 

كاراكاس – متابعة 

بكين – متابعة اليونان -  متابعة 
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مؤشرات 
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لندن – متابعة 


