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األسهم األوروبية تسجل أعلى مستوياتها في خمسة أشهر

«نيكي» يغلق شبه مستقر بعد بيانات صينية ضعيفة
أغلق املؤشر نيكي الياباني شبه مستقر أمس
اخلميس بعد أن أعلنت الصني ع��ن مجموعة
متباينة من البيانات التي جددت املخاوف بشأن
االقتصاد العاملي ،فيما قدم سهم سوفت بنك ذو
الثقل على املؤشر الدعم للسوق في ظل محادثات
عن استثمار متعلق بأوبر.
وانخفض املؤشر نيكي  0.02باملئة ليغلق عند
 21287.02نقطة بعد أن ارتفع املؤشر القياسي
إلى  21522.75نقطة في التعامالت الصباحية.
وت��راج��ع��ت األس��ه��م الصينية بعد بيانات
أظهرت منو اإلنتاج الصناعي للبالد بأبطأ وتيرة
في  17عاما ،على الرغم من أن مبيعات التجزئة
واالستثمار في األصول الثابتة سجال منوا يفوق
التوقعات.
وقفز سهم مجموعة سوفت بنك  1.3باملئة
في أحجام ت��داول كثيفة بعد أن ذك��رت رويترز
أن الشركة جتري محادثات مع تويوتا موتور
الستثمار مليار دوالر في وحدة للسيارات الذاتية

القيادة تابعة ألوبر تكنولوجيز.
وأض��اف��ت سوفت بنك  16نقطة إل��ى املؤشر
نيكي وساعدته ف��ي التفوق على أداء املؤشر
توبكس الذي انخفض  0.2باملئة إلى 1588.29
نقطة.
وقادت األسهم املرتبطة بالدورة االقتصادية
األسهم الهابطة ،مع انخفاض سهم أدفانتست
ك��ورب  2.9باملئة وت��راج��ع أسهم تي.دي.كيه
كورب وباناسونيك  1.5باملئة لكل منهما.
وه��وت أسهم سامكو لتصنيع معدات أشباه
امل��وص�لات  11باملئة بعد أن خفضت الشركة
توقعاتها لصافي األرب��اح إلى  350مليون ين
من  640مليون ين بسبب ضعف الطلبيات على
معدات الرقائق.
وسجلت األسهم األوروبية أعلى مستوياتها
ف��ي خمسة أشهر خ�لال املعامالت الصباحية
بعد أن صوت البرملان البريطاني بالرفض على
خروج غير منظم من االحتاد األوروبي.

لكن أج��واء احل��ذر ظلت تخيم على األس��واق
قبيل تصويت آخر مهم مقرر صباح يوم اخلميس
على تأجيل االنسحاب من االحتاد األوروبي.
وف��ي الساعة  0817بتوقيت جرينتش كان
امل��ؤش��ر ي��وروف��رس��ت  300األوروب����ي مرتفعا
 0.3باملئة في حني نزل املؤشر فايننشال تاميز
 100البريطاني  0.1باملئة .وشهد اجلنيه
االسترليني انخفاضا مماثال بعد مكاسبه في
اجللسة السابقة.
وكتب محللو جولدمان ساكس ”نتوقع اآلن
فرصة نسبتها  60باملئة (ارتفاعا من  55باملئة)
إلق��رار نسخة قريبة من اتفاق اخل��روج احلالي
لرئيسة ال��وزراء في نهاية املطاف“ مضيفني أن
احتمال اخلروج دون اتفاق انخفض إلى خمسة
باملئة.
وكان سهم لوفتهانزا هو األسوأ أداء بعد نشر
نتائج الشركة متضمنة انخفاض أرباح التشغيل
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«فالي دبي» تدشن خدماتها إلى
«النقد العربي» :مواصلة تعزيز الشمول املالي
في إطار املبادرة اإلقليمية بالدول العربية أوزبكستان برحلتها االفتتاحية لطشقند
عُ ِق َد أمس اخلميس  ،االجتماع
ال��ت��س��ع�ين ب��ع��د امل��ائ��ة ملجلس
املديرين التنفيذيني لصندوق
النقد العربي ،مبق ّر الصندوق
ف��ي مدينة أب��و ظ��ب��ي ،برئاسة
الدكتور عبد الرحمن ب��ن عبد
الله احلميدي املدير العام رئيس
م��ج��ل��س اإلدارة .اس��ت��ع��رض
االج��ت��م��اع ت���ط���ورات أنشطة
الصندوق ،وأه��م ما ق��ام به في
م��ج��االت عمله املختلفة خالل
الربع األول من عام  ،2019في
إط��ار االستراتيجية اخلمسية
(.)2020 2015-
فيما يتعلق بنشاط اإلقراض،
أح��ي��ط امل��ج��ل��س ع��ل��م�اً بنتائج
بعثات املشاورات التي أوفدها
الصندوق لزيارة بعض دوله
األع���ض���اء ،اس��ت��ج��اب��ة لطلبها
االس��ت��ف��ادة م��ج��ددا ً م��ن م��وارد
ال��ص��ن��دوق .كما مت��ت اإلحاطة
بتوقيع عقد القرض الذي وافق
امل��ج��ل��س امل��وق��ر ع��ل��ى تقدميه
للمملكة األردن��ي��ة الهاشمية،
بإطار تسهيل التصحيح الهيكلي
في القطاع املالي واملصرفي.
من جانب آخر ،تضمن جدول
أع��م��ال امل��ج��ل��س اس��ت��ع��راض �ا ً
لتطورات النشاط االستثماري
للصندوق ومنها نشاط قبول
الودائع من املصارف املركزية
وم��ؤس��س��ات ال��ن��ق��د العربية،
وأداء احمل��اف��ظ االستثمارية،
والتطورات في األس��واق املالية
العاملية ،واإلج���راءات التي مت
اتخاذها لتنفيذ استراتيجية
الصندوق في مجال االستثمار.
ك��م��ا أ ُح��ي��طَ امل��ج��ل��س عِ �لْ � َّم �ا ً
ب��ف��رص ال��ت��دري��ب ال��ت��ي وفرها
الصندوق خالل الربع األول من
ع��ام  ،2019للكوادر العربية
باملؤسسات االقتصادية واملالية
والنقدية واإلحصائية الرسمية
ف��ي ال���دول العربية ،م��ن خالل
معهد السياسات االقتصادية
ال��ت��اب��ع ل���ه .متثلت نشاطات
امل��ع��ه��د ،خ�ل�ال ال��رب��ع امل��ذك��ور

جانب من االجتماع

ف��ي ت��ق��دمي ن��ح��و  240ساعة
تدريبية من خالل عقد  6دورات
تدريبية ،مت تقدميها مبشاركة
الفنيني بصندوق النقد العربي،
وبالتعاون م��ع ك��ل م��ن :مركز
االقتصاد والتمويل في الشرق
األوس��ط التابع لصندوق النقد
الدولي ،وبنك إجنلترا ،والبنك
اإلس�لام��ي للتنمية .تناولت
الدورات موضوعات اقتصادية
متنوعة ت��واك��ب االه��ت��م��ام��ات
واالحتياجات التدريبية للكوادر
العربية الرسمية.
كما اطلع املجلس على نشاط
الصندوق في مجال العمل على
تطوير القطاعاملالي في الدول
العربية ،من خالل املبادرات التي
يتبناها ،بالتعاون مع املؤسسات
املالية اإلقليمية والدولية ذات
ال��ص��ل��ة،حيث أح��ي��ط املجلس
علماً بإجناز الصندوق لنموذج
املسوحات اإلحصائية جلانب
الطلب على اخل��دم��ات املالية
ل��ق��ط��اع امل��ش��روع��ات متناهية
الصغير والصغيرة واملتوسطة،
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ف��ري��ق العمل
اإلقليمي لتعزيز الشمول املالي

ف��ي ال���دول العربية ،ف��ي إط��ار
مبادرة تعزيز الشمول املالي في
الدول العربية.
على صعيد نشاط الصندوق
ف��ي إط���ار دوره ك��أم��ان��ة فنية
مل��ج��ل��س م��ح��اف��ظ��ي امل��ص��ارف
امل��رك��زي��ة وم��ؤس��س��ات النقد
العربية ،أحيط املجلس علماً
بنتائج “االجتماع ال��س��ادس
عشر لفريق العمل اإلقليمي
لتعزيز الشمول املالي في الدول
العربية” ،ال���ذي عٌ ��قِ�� َد خ�لال
يومي  27و 28يناير ،2019
ف��ي مدينة أب��و ظبي ،بحضور
امل����دراء وامل��س��ؤول�ين املعنيني
ب��ق��ض��اي��ا ال��ش��م��ول امل��ال��ي في
املصارف املركزية ومؤسسات
ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي��ة ،إض��اف��ة إل��ى
مم��ث��ل�ين ع��ن م��ج��م��وع��ة البنك
اإلس�لام��ي للتنمية ،والوكالة
األمل��ان��ي��ة للتنمية ،ومجموعة
البنك ال��دول��ي ،واحت��اد هيئات
األوراق املالية .أخذ املجلس علما ً
باملوضوعات التي مت مناقشتها
خ�ل�ال االج��ت��م��اع ،م��ن أهمها:
توصيات امللتقى العربي األول
للتقنيات املالية احلديثة ،الذي

عقد ي��وم��ي  12و 13ديسمبر
 ،2018مبدينة أبو ظبي ،على
صعيد الشمول املالي ،وحماية
مستهلكي اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة،
وس��د الفجوة بني اجلنسني في
النفاذ للخدمات اﻤﻟﺎﻟﯿﺔ ،والهوية
اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ ،وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻤﻟﻮﺣﺪة ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻛﻠﻔﺔ
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ،
ودور ال��ت��م��وي��ل اﻤﻟﺴﺆول في
تعزيز الشمول املالي.
من جانب آخ��ر ،أخذ املجلس
علماً باملوضوعات التي متت
مناقشتها خ�ل�ال “االجتماع
ال��ث��ام��ن عشر للجنة العربية
ل��ن��ظ��م ال���دف���ع والتسوية”،
ال���ذي نضمه ال��ص��ن��دوق ،من
أهمها :استخدامات تطبيقات
“البلوكتشني” في عمليات الدفع
والتسوية ،واإلط��ار التنظيمي
واإلش���راف���ي لتسريع تسوية
امل��دف��وع��ات ال��ص��غ��ي��رة ،وأم��ن
املعلومات واملخاطر التشغيلية
في نظم الدفع ،واإلطار القانوني
للعمالت الرقمية للمصارف
املركزية العربية.

«لوفتهانزا» تطلب  20طائرة إضافية من
طرازA350-900ذات الهيكل العريض
أع��ل��ن��ت م��ج��م��وع��ة ل��وف��ت��ه��ان��زا
األمل��ان��ي��ة ،ع��ن توقيعها اتفاقية
لشراء  20طائرة إضافية من طراز
900-A350ذات الهيكل العريض
تنفيذا ً لتوجيهات املجلس اإلشرافي
ل��ل��ش��رك��ة ،ومب���وج���ب االت��ف��اق��ي��ة
اجلديدة يصل عدد طلبيات مجموعة
لوفتهانزا من الطائرة A350 XWB
إلى  45طائرة ،منها  12طائرة تعمل
حاليا ً في اخلدمة حول العالم.
ومب��ن��اس��ب��ة ت��وق��ي��ع االت��ف��اق��ي��ة،
ق��ال ديتليف كايزر ،عضو املجلس
التنفيذي في مجموعة لوفتهانزا،
مل��وارد خطوط الطيران واملعايير
التشغيلية“ :تسعدنا إضافة 20
طائرةمن ط��راز A350إلى أسطولنا.
وستساعد ه��ذه ال��ط��ائ��رات العريضة
الهيكل في تقليل تكاليفنا التشغيلية
وحتسني موثوقية أسطول طائراتنا
ذات املدي التشغيلي الطويل ،إلى جانب
حتسني اإلداء البيئي لعملياتنا ،فضالً
عن تزويد املسافرين بأحدث مقصورات
الطائرات عاملياً لتأمني الراحة املناسبة
على جميع درجات السفر”.
ومن جانبه ،قال كريستيان شيرر،
رئيس العمليات التجارية في إيرباص:
“يواصل ال���ط���راز A350 XWB
احلصول استحسان شركات الطيران من
جميع أنحاء العالم ،ونحن سعداء بهذه
االتفاقية اجلديدة مع لوفتهانزا ،التي
نتعامل معها منذ فترة طويلة من الزمن،
لشراء املزيد من طائرات إيرباص”.

وأض��������اف“ :لقد وض�����ع ط����راز
A350معيارا ً ج���دي���دا ً ل��ل��رح�لات
التشغيلية الطويلة ،فهو يجمع بني
ق��درات السفر ملسافات طويلة مع أدنى
ح��د لتكلفة للمقعد ال��واح��د لكل ميل
باملقارنة مع الطرازات األخرى من نفس
الفئة ،إلى جانب تقدمي أعلى مستويات
الراحة للمسافرين .إن لوفتهانزا من
أوائ���ل املشغلني لطائرة  ،A350فهي
تشغل هذا الطراز الذي يتسم بالكفاءة
العالية ضمن جميع مساراتها العاملية
لتصبح شركة لوفتهانزا واح���دة من
أفضل سفرائنا لهذه الطائرة املتميزة،
لذلك فإننا نتقدم بالشكر إلى لوفتهانزا،
ون��ح��ن س��ع��داء ب��رؤي��ة امل��زي��د م��ن هذه
الطائرات حتلّق في األجواء وهي حتمل
عالمة لوفتهانزا التجارية”.
ي��أت��ي ق���رار لوفتهانزا ليؤكد على

م��ك��ان��ة امل��ج��م��وع��ة ب��أن��ه��ا أك��ب��ر عميل
ومشغل ل��ط��ائ��رات إي��رب��اص ،ويشمل
ذل��ك  674طلبية من طائرات إيرباص
(شاملةأحدث طلبية لطائرات )A350
و 574طائرة ضمن األسطول احلالي
للمجموعة (حتى تاريخ  31ديسمبر
 )2018وتتضمن  28طائرة من عائلة
A220و 420من عائلة A320و100
م��ن عائلة A330 / A340و 12من
عائلة A350و 14من عائلة .A380
متثل عائلة طائرات A350 XWB
أح��دث الطائرات في العالم التي متتاز
بالكفاءة االقتصادية التي تستشرف
مستقبل الرحالت اجلوية ،وهي الرائدة
في السوق الواسع للطائرات ذات الهيكل
العريض التي تستوعب ما بني  300إلى
 400مقعدا ً .وبفضل تصميمه املميز،
يقدم الطراز A350 XWBمرونة .

دشنت ف�لاي دب��ي رحالتها
املنتظمة بني دبي والعاصمة
االوزب��ك��ي��ة طشقند لتكون
بذلك اول ناقلة من االم��ارات
ت��وف��ر رح�ل�ات م��ب��اش��رة ال��ى
اوزبكستان.
وغادرت الرحلة االفتتاحية
يوم  11مارس من املبنى رقم
 3مبطار دبي الدولي ( DXB
) لتهبط ف��ي م��ط��ار طشقند
الدولي في العاصمة االوزبكية
( . )TAS
وغ����ادر ع��ل��ى م�تن الرحلة
وف���د رف��ي��ع امل��س��ت��وى ميثل
دولة االمارات برئاسة معالي
س��ل��ط��ان س��ع��ي��د امل��ن��ص��وري
وزي��ر االقتصاد ووف��د جتاري
رفيع يضم ممثلني عن غرفة
جت��ارة وصناعة دبي عدد من
القطاعات االقتصادية االخرى
وع���دد م��ن االع�لام��ي�ين .وعند
وص����ول ال��رح��ل��ة ال���ى مطار
طشقندكان في استقبال الوفد
الرسمي وف��د اوزب��ك��ي رفيع
برئاسة نائب وزير االستثمار
والتجارة اخلارجية شهرت
ف��اف��ي��ي��ف وس���ع���ادة السفير
ف��وق ال��ع��ادة ومفوض لدولة
اإلمارات العربية املتحدة لدى
أوزبكستان محمد احمليربي.
واكد معالي وزير االقتصاد
اهمية ه��ذه اخل��ط��وة مشيرًا
إلى أن االم��ارات تتمتع مبكانة
رائدة في خريطة النقل اجلوي
العاملية وهي مركزمهم لتعزيز
رحالت الربط اجلوي من خالل
مطاراتها الدولية املتطورة
وشركات الطيران التي تتمتع
بسمعة عاملية وشبكة واسعة
من الوجهات .وق��ال أن قطاع
الطيران املدني ال ي��زال يشكل
ركيزة أساسية في الرؤية التي
تبنتها دولة اإلمارات العربية
املتحدة  ،بتوجيه من قيادتها ،
لتعزيز العالقات االقتصادية
وإق��ام��ة ش��راك��ات م��ع مختلف
ال���دول النامية .ويعتبر هذا

تدشني الرحالت لطشقند

�ض��ا أح��د القنوات
ال��ق��ط��اع أي� ً
الرئيسية ل��زي��ادة م��ع��دالت
ال���ت���ج���ارة واالس���ت���ث���م���ارات
وتعزيز السياحة والتبادل
الثقافي.
واض������اف م��ع��ال��ي وزي���ر
االق��ت��ص��اد ان اف��ت��ت��اح خط
ف��ل��اي دب�����ي امل���ب���اش���ر ب�ين
دب���ي وطشقند مي��ث��ل خطوة
مهمة ف��ي ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
االقتصادية والتجارية بني
البلدين وتوسيع الشراكات
االقتصادية لدولة اإلم��ارات
العربية املتحدة م��ع منطقة
آسيا الوسطى ومتكني مجتمع
األع��م��ال ف��ي ك�لا البلدين من
تعزيز االتصاالت .والزيارات
التي تساعد على خلق الفرص
مثل إقامة املشاريع واملبادالت
التجارية التي تعود بالفائدة
على كل من اإلم��ارات العربية
املتحدة وأوزبكستان .وأشاد
امل��ن��وص��ري ب���دور ف�لاي دبي
الرائد في دعم الربط اجلوي
لدولة اإلمارات العربية املتحدة
م��ع وج��ه��ات عاملية ج��دي��دة ،
األمر الذي سيدعم بدوره منو

تزامن ًا مع مراجعة أوزان مؤشرات «فوتسي»

«هيرمس»1.3 :
مليار دوالر تدخل
األسواق اخلليجية
توقع تقرير لـ” ”EFG Hermesأن تؤدي مراجعة
أوزان مؤشرات “فوتسي” ،التي تدخل حيز التنفيذ
اليوم ،إلى دخول تدفقات بأكثر من  1.3مليار دوالر إلى
األسواق اخلليجية املدرجة في مؤشر فوتسي لألسواق
الناشئة.
أكبر هذه التدفقات ستدخل إلى السوق السعودية
بواقع  600مليون دوالر ،تليها بورصة الكويت بـ500
مليون دوالر.
يشار إل��ى أن ترقية السوق السعودية ملؤشر “
 ”FTSEلألسواق الناشئة سيتم على خمس مراحل،
وستكون املرحلة األولى بنسبة .10%
في حني سيتم انضمام السوق املالية السعودية
ملؤشر إس آند بي داو جونز على مرحلتني ،حيث سيتم
تنفيذ املرحلة األولى بنسبة  50%من الوزن اإلجمالي
للسوق املالية السعودية.
وق��ام��ت “فوتسي راسل” ف��ي  28م���ارس 2018
بضم السوق السعودي إلى مرتبة األس��واق الناشئة
الثانوية ،وذل��ك على مراحل تبدأ في م��ارس 2019
وتنتهي في ديسمبر  ،2019وذلك على  5مراحل.
وفي  25يوليو  ،2018قررت شركة “ستاندرد آند
بورز داو جونز” ترقية السوق السعودي إلى سوق
ناشئ اعتبارا من مارس  2019على مرحلتني.
وك��ان الرئيس التنفيذي ل��ـ فوتسي راس��ل م��ارك
مايكبيس قال في لقاء مع “العربية” في مارس املاضي،
إن ترقية السوق السعودية ستؤدي إلى تدفق  20مليار
دوالر خالل السنوات القليلة املقبلة ،مشيرا إلى أنها
ستكون سوقا جاذبة لالكتتابات األولية وليس فقط
لطرح أرامكو.

االقتصاد الوطني.
وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى ان��ط�لاق
رحالت طشقند قال غيث الغيث
الرئيس التنفيذي لشركة فالي
دبي” اوزب��ك��س��ت��ان شريك
جت��اري ه��ام ل��دول��ة االم���ارات
وب���دء ال��رح�لات ال��ى طشقند
ميثل خطوة هامة في تعزيز
عالقات التعاون التجارية بني
البلدين” .نحن فخورون بان
نكون اول ناقلة من االم��ارات
تطلق رح�ل�ات م��ب��اش��رة بني
دب��ي وطشقند ،لنفتتح سوقا
اخ���ر غ��ي��ر م��خ��دوم ف��ي وس��ط
اسيا انطالقا م��ن رؤي��ة دبي
لتسهيل تدفق حركة التجارة
والسياحة.
وب��دأت فالي دبي رحالتها
ال���ى وس���ط اس��ي��ا م��ن��ذ ال��ع��ام
 2010وحتولت املنطقة الى
شريك جت��اري هام مع تنامي
الطلب على السفر والسياحة.
ومنت اعداد الليالي السياحية
ل��ل��زوار م��ن اوزب��ك��س��ت��ان في
دبي الى  6.3باملائة في العام
املاضي مقارنة مع العام 2017
 .كما ان اوزبكستان رسخت

ن��ف��س��ه��ا ك���راب���ع اك��ب��ر س��وق
للسياح الى دبي من املنطقة.
وبلغت احجام التجارة بني
اوزبكستان واالم���ارات 11.3
مليون دوالرال في العام 2017
كما وقع الطرفان على اتفاقية
في عام  2018النشاء صندوق
استثماري بقيمة مليار دوالر
لتنمية التعاون االقتصادي
وتسهيل انسياب السياحة
والتجارة بني البلدين
تقع أوزبكستان على طريق
احل���ري���ر ال���ق���دمي  ،وتشتهر
بتاريخها الغني ومساجدها
اجلميلة وامل����دارس الدينية
واألضرحة .عاصمتها طشقند
هي واح��دة من أكبر امل��دن في
آسيا الوسطى وتوفر لزوارها
مزيجا متنوعا م��ن العمارة
احلديثة واآلث��ار الكالسيكية
ومساجد القرن الثاني عشر.
على بعد بضع س��اع��ات فقط
من طشقند  ،ميكن للمسافرين
زي��ارة سمرقند  ،وه��ي مدينة
رئيسية أخ���رى على طريق
احلرير  ،والتي تشتهر مبعاملها
اإلسالمية البارزة.

«إيني» حتقق كشف ًا جديد ًا للغاز
في امتياز نور البحري مبصر

اع��ل��ن��ت ش��رك��ة اي��ن��ي االي��ط��ال��ي��ة عن
اكتشاف جديد للغاز في امتياز نور قبالة
ساحل مصر  ،البئر نور عثرت على عمود
من الغاز يقدر بتسعني مترا.
وكانت قد كشفت «إيني» عن اكتشاف
نفطي جديد في الصحراء الغربية مبصر.
وق��ال��ت «إي��ن��ي» ف��ي ب��ي��ان إن احلقل
اجلديد هو ثاني بئر حتفره الشركة في
«ح��وض الفاجور» ،ووص��ل عمق احلفر
إل��ى  4.5كيلو م��ت��رات ،واكتشفت فيه
النفط اخلفيف.
وذك��رت الشركة اإليطالية أنه جرى
فتح البئر لإلنتاج وسلمت  5130برميالً
م��ن النفط يومياً م��ن ال��زي��ت اخلفيف،
مصحوبا ً بغاز منخفض.
وت���خ���ط���ط “إيني” حل���ف���ر آف����اق
استكشافية أخ��رى ،على امل��دى القريب،
بجانب البئرين اجلديدين ،لتعزيز ما
ميكن إنتاجه كمنطقة إنتاجية جديدة

ل��ش��رك��ة “إيني” ف��ي م��ص��ر ،إذ يؤكد
االك��ت��ش��اف اجل��دي��د إم��ك��ان��ي��ة التنقيب
واإلنتاج العالية للتتابعات اجليولوجية
العميقة حلوض الفاجور.
وتنتج شركة إيني ،بالشراكة مع
الشركة املصرية العامة للبترول نحو
 55ألف برميل من النفط املكافئ يوميا ً من
منطقة إمتياز جنوب غرب مليحة ،التي
يقع فيها احلقل اجلديد.
وتستثمر “إيني” اإليطالية  12مليار
دوالر في مصر ،لتنمية حقل ظهر للغاز،
أك��ب��ر حقل للغاز الطبيعي ف��ي البحر
امل��ت��وس��ط باحتياطيات  30تريليون
ق��دم مكعب ،ال��ذي ينتظر ان ينقل مصر
م��ن مجموعة ال���دول امل��س��ت��وردة للغاز
الطبيعي إل��ى خ��ان��ة امل��ص��دري��ن ،حيث
يبلغ إنتاجه حالياً حوالي  1.1مليار قدم
مكعب يوميا ً ،وسيصل إلى  2.7مليار قدم
بنهاية العام عام .2019

