
قالت كامكو في تقرير لها  حول أداء أسواق 
النفط العاملية عن العام 2018  أن أسعار النفط 
خسرت  ربع قيمتها في العام 2018 على خلفية 
مخاوف الطلب وزيادة االمدادات وبعد التحرك 
االيجابي ألسعار النفط خللال معظم فترات 
العام 2018، اتخذت االسعار اجتاها معاكساً 
وانخفضت بشدة خللال الشهرين االخيرين، 
بتراجع بلغت نسبته 24.2 في املائة. وأدى 
استمرار ارتفاع االسعار حتى اكتوبر 2018 
إلللى بلوغ النفط أعلى مستوياته منذ أربعة 
أعوام، إال أن املخاوف املتعلقة بزيادة العرض 
والقلق بشأن تباطؤ معدالت النمو االقتصادي 
مقارنة بالتوقعات السابقة أدى إلى دفع أسعار 
النفط إلى التراجع إلى أدنللى مستوياتها منذ 

حوالي 17 شهراً. 
كما يعد النزاع التجاري بني الواليات املتحدة 
والصني من أهم العوامل التي اضعفت تفاؤل 
املستثمرين بشأن منو الطلب على النفط في 
املدى القريب. باإلضافة إلى ذلك، كان هناك عدًدا 
كبيًرا من املؤشرات االقتصادية تدل على تباطؤ 
االقتصاديات الرئيسية في العالم مبا ساهم في 
زيادة املعنويات السلبية حول أسعار النفط. إال 
انه على الرغم من ذلك، فقد حصلت األسعار على 
بعض الدعم في نهاية العام بعد اعان منظمة 
األوبلللك وحلفائها عللن متديد اتفاقية خفض 

االنتاج حتى النصف األول من العام 2019.   
وأستهل النفط العام 2019 بللأداء ايجابي 
خال أول اسبوعني من العامفي اجللواء كانت 
تتسم بللاألداء السلبي، حيث ارتفعت االسعار 
بنسبة تخطت 16 في املائة على خلفية تعافي 
املؤشرات العاملية وظهور مؤشرات تدل على 
تهدئة التوترات التجارية بني الصني والواليات 
املتحدة. كما ساهم االنخفاض الشديد في إنتاج 
خام نفط األوبك في ديسمبر 2018 في تعزيز 
االسللعللار، هللذا باإلضافة إلللى أنباء تفيد بنية 
السعودية احلد من صادراتها النفطية إلى 7.1 
مليون برميل يومياً في فبراير 2019 مقابل 7.2 
مليون برميل يومياً املتوقعة في يناير 2019. 
إال انه على الرغم من ذلك، واصل تزايد انتاج 
اخلام األمريكي في الضغطعلى أسعار النفط، 
وفقا ألحدث التقارير األسبوعية الصادرة عن 

إدارة معلومات الطاقة األمريكية.
وتخطت اسعار العقود الفورية ملزيج خام 
برنت عامة 60 دوالر أمريكي لفترة وجيزة 
خللال األسبوع الثاني من يناير 2019، بعد 
أن سجلت ارتفاًعا بنسبة 20 في املائة مقارنة 
مبستويات اغاق العام 2018.  في حني انهت 
العقود الفورية خلام نفط األوبك تداوالت العام 
2018 عند مستوى 51.6 دوالر أمريكي للبرميل 
مقابل 64.5 دوالر أمريكي بنهاية العام 2017، 
في حني انهت العقود الفورية ملزيج خام برنت 
تداوالت العام عند مستوى 50.6 دوالر أمريكي 
للبرميل مقابل 66.7 دوالر أمريكي للبرميل 
بنهاية العام 2017. إال انه على الرغم من ذلك، 
سجل متوسط أسعار النفط اخلللام منللواً جيداً 
في العام 2018 مقارنة بالعام 2017.وبلغ 
متوسط سلة األوبلللك املرجعية 69.8 دوالر 

أمريكي للبرميل خال العام، مرتفعاً بحوالي 
الربع مقارنة بسعر نهاية العام 2017 البالغ 
52.4 دوالر أمريكي للبرميل. وجللاء ارتفاع 
متوسط سعر خام النفط الكويتي متسقاً مع 
االرتفاع الذي سجله خام األوبك وأنهي العام 
عند سعر 68.9 دوالر أمريكي مقابل 51.6 
دوالر أمريكي للبرميل في العام 2017. من 
جانب آخللر، كللان منو سعر مزيج خللام برنت 
مبعدل أقللل هامشياً بلغت نسبته 31.5 في 
املائة، وبلغ متوسط السعر 71.2 دوالر أمريكي 
للبرميل مقابل 54.2 دوالر أمريكي للبرميل 
في العام 2017. أما من حيث توقعات السعر 
للعام 2019، فتشير التقديرات إلى عدم تسجيل 
منو سنوي تقريباً، فوفقاً لتقديرات احملللني، 
من املتوقع أن يبلغ متوسط سعر مزيج خام 
برنت 60.7 دوالر أمريكي للبرميل في الربع 
الرابع من العام 2019 مقابل السعر املتوقع في 
الربع األول من العام 2019 البالغ 59.5 دوالر 

أمريكي للبرميل.
أما من جهة العرض، شهد إنتاج النفط في 
الواليات املتحدة ارتفاًعا قياسًيا خال العام 
2018 بالغاً أعلى مستوياته املسجلة. ووفًقا 
لبيانات اإلنللتللاج النفطي الللصللادرة عن ادارة 
الطاقة األمريكية، بلغ إنتاج خام النفط األمريكي 
11.7 مليون برميل يومياً بنهاية العام، أي 
بزيادة تقارب 2 مليون برميل يومياً مقارنة 
مبستوى الللعللام السابق وذلللك فللي استجابة 
الرتفاع أسعار النفط خال العام. ووفقاً ألحدث 
توقعات إدارة معلومات الطاقة األمريكية، من 
املتوقع أن يصل إنتاج النفط األمريكي إلى رقم 
قياسي جديد عند مستوى 12.07 مليون برميل 
يومياً في العام 2019، على أن يواصل ارتفاعه 
إلى 12.86 مليون برميل يومياً في العام 2020. 
من جهة أخللرى، شهد إنتاج خللام نفط األوبللك 
أعلى معدالت التراجع على مستوى العاميني 
املاضيني، متراجعاً بأكثر من 0.5 مليون برميل 
يومياً على خلفية تراجع انتاج السعودية بواقع 
0.42 مليون برميل يومياً إلى جانب انخفاض 

إنتاج كل من إيران ونيجيريا وليبيا وفنزويا.
ورسللم التقرير الشهري إلدارة معلومات 

الطاقة األمريكية صورة إيجابية إلى حد ما فيما 
يتعلق بنمو االقتصاد العاملي. وعلى الرغم من 
االبقاء على توقعات منو الطلب العاملي على 
النفط في عامي 2018 و2019 دون تغيير عند 
مستوى 1.3 مليون برميل يومياً و1.4 مليون 
برميل يومياً، على التوالي، إال ان التقرير قد 
أشللار إلللى أن انخفاض أسللعللار النفط سوف 
يساهم في تعويض تراجع النمو االقتصادي. 
ويللأتللي الطلب بشكل أسللاسللي مللن اللللدول غير 
التابعة ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
حيث من املتوقع أن تسهم الصني والهند بنسبة 
62 في املائة من منو الطلب في العام 2019. 
كما ذكللرت ادارة معلومات الطاقة األمريكية 
ضمن تقريرها إن الوصول إلى توازن العرض 
سيتطلب بعض الوقت مع تعهد السعودية 
وروسيا بخفض انتاجهما طواعية في النصف 
األول من العام 2019، في حني من املتوقع أن 
حتتفظ الواليات املتحدة مبكانتها كأكبر منتجي 
النفط اخلام على مستوى العالم. أما على جانب 
الطلب، فعلى الرغم من ان انخفاض أسعار النفط 
باإلضافة إلى ضعف قوة الدوالر )على خلفية 
توقعات رفع أسعار الفائدة مبعدالت أدنى مما 

كان متوقعاً في العام 2019( تعد من األمور 
االيجابية بالنسبة ملستوردي النفط وعلى 
مستوى الطلب الكلي، إال أن النظرة التشاؤمية 
لآلفاق االقتصادية العاملية تلعب دوراً حيوياً. 
كما ان بداية انخفاض درجات احلرارة يعد من 

العوامل السلبية للطلب على النفط.
وتعتقد “بحوث كامكو” أن هبوط أسعار 
النفط قرابة نهاية العام 2018 كللان نتيجة 
للمخاوف التشاؤمية الشديدة فيما يتعلق 
مبستويات الطلب على النفط. فعلى الرغم 
من توقعنا لبقاء األسعار عند مستويات أقل 
من ذروة ارتفاعاتها في أكتوبر 2018، إال اننا 
نللرى أن هناك دالئللل ظهرت مؤخًرا تشير إلى 
حتسن الركائز األساسية لسوق النفط، مبا 
فللي ذلللك التوقعات املتواضعة لنمو اإلنتاج 
بالنسبة ملنتجي النفط األمريكي، والتحدث عن 
هدنة جتارية بني الواليات املتحدة والصني، 
واالنباء املتعلقة مبعايير التقشف في الصني 
لدعم االقتصاد احمللي، وتراجع فائض املخزون 
النفطي، واملعوقات التي تواجه خطوط األنابيب 
في الواليات املتحدة وكندا، والنهج احلذر الذي 
نلحظه حالياً بالنسبة ملنصات احلفر األمريكية. 

إال انه على الرغم من ذلك، ما زلنا نرى بعض 
العوامل الهشة مثل االنخفاض املؤقت في إنتاج 
األوبك وحلفائها، والعقوبات اإليرانية والوضع 
االقتصادي في فنزويا كعوامل من شأنها إبقاء 
أسللعللار النفط حتللت السيطرة وضمن نطاق 

محدود خال العام 2019.

سوق النفط
بعد عامني متتاليني مللن األداء اإليجابي، 
تراجعت أسعار النفط في العام 2018 مع بلوغ 
أسعار العقود الفورية لكا من مزيج خام برنت 
وخللام نفط األوبللك اعلى قلياً من مستوى 50 
دوالر أمريكي للبرميل بنهاية العام. وجاء هذا 
التراجع على خلفية ارتفاع معدالت التذبذب 
نتيجة للعوامل اخلارجية التي أثللرت على 
توقعات الطلب باإلضافة إلى زيللادة العرض، 
وهو الوضع الذي عانى منه القطاع النفطي منذ 
الربع األخير من العام 2014. وبدأ العام 2018 
بتفاؤل كبير جتاه منو اسعار النفط، بدعم من 
التوقعات القوية لنمو االقتصاد العاملي الذي 
من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع الطلب على النفط.
وكللان من املتوقع أن يصل السوق إلى مرحلة 

التوازن بنهاية العام، وعززت محادثات فرض
 العقوبات على إيللران من احتماالت ارتفاع 
أسعار النفط، حيث كان من املتوقع أن تساهم 
في التخلص من جزء كبير من زيادة العرض. 
باإلضافة إلى ذلللك، تراجع املعروض النفطي 
من قبل فنزويا بوتيرة متسارعة حيث واجهت 
الللبللاد مصاعب اقتصادية وسياسية.وأدى 
انخفاض العرض بأكثر من 1 مليون برميل 
يومياً بللاإلضللافللة إلللى تللراجللع انللتللاج منظمة 
األوبللك وحلفائها إلللى دفللع أسعار النفط إلى 
أعلى مستوياتها منذ أربعة أعوام، حيث بلغت 
حوالي 90 دوالر أمريكي للبرميل تقريباً، مع 
توقع ان يصل السعر إلى رقم ثاثي العدد على 

املدى القريب.
 إال انه على الرغم من ذلك، أدت بعض األحداث 
غير املسبوقة مثل الللتللوتللرات التجارية بني 
الواليات املتحدة والصني باإلضافة إلى تباطؤ 
معدالت النمو في أوروبللا أقل مما كان متوقعاً 

إلى تشكك املستثمرين حيال النمو االقتصادي 
العاملي على املدى القريب وما لذلك من آثار على 
الطلب على النفط.من جهة أخللرى، استمرت 
مستويات العرض في االرتفاع، حيث أنتجت 

الواليات املتحدة بوتيرة قياسية. 
هللذا باإلضافة إلللى انلله ملواجهة النقص في 
العرض من قبل إيران وفنزويا، قامت روسيا 
والسعودية بللزيللادة انتاجهما لفترة وجيزة 
وأنتجت بوتيرة قياسية ادت إلى اغراق سوق 
النفط.  في حني أن بعض منتجي النفط مثل 
ليبيا ونيجيريا ممن واجهوا اضطرابات شديدة 
في اإلنتاج حتى بداية العام متكنوا من االنتاج 
مبعدالت ثابته وقاموا برفع االنتاج تدريجياً 
بوتيرة جيدة قرابة نهاية العام. كما أن اتخاذ 
أمللريللكللا ملللوقللف أكللثللر ليونة جتللاه العقوبات 
املفروضة على إيران من خال السماح لبعض 
الدول مبواصلة استيراد النفط من إيران حتى 
مايو 2019 كان له تأثيراً محدوداً على إنتاجها 
من النفط.  وقد أثر مزيج من العوامل سالفة 
الذكر على معنويات املستثمرين في سوق النفط 
مما دفع باألسعار إلى التراجع دون مستوى 50 

دوالر أمريكي للبرميل.
كما ان البيانات املتعلقة بللأعللداد منصات 
احلفر، وفقاً ملا يشير إليه تقرير بيكر هيوز، قد 
رفع من توقعات زيادة امللدادات السوق. وكان 
متوسط عدد منصات احلفر النفطي خال العام 
2018 هو األعلى منذ ثاث سنوات، حيث بلغ 
2،211 منصة، بللزيللادة 187 منصة مقارنة 
بالعام 2017. واستحوذت الواليات املتحدة 
على نصيب األسللد بأكثر من 86 في املائة من 
تلك الللزيللادة، تبعتها آسيا وأفريقيا. في حني 
شهد الشرق األوسللط منللواً هامشياً لم يتعدى 
8 منصات حفر خال العام مقابل 157 منصة 
في الللواليللات املتحدة. من جهة اخللرى، تعتبر 
توقعات أنشطة احلفر اجلديدة في الواليات 
املتحدة هامشية على املللدى القريب مقارنة 
بالنمو الللذي شهدناه مؤخًرا بسبب توقعات 
تللراجللع أسللعللار النفط بللاإلضللافللة إلللى القيود 
املللفللروضللة على خللطللوط األنللابلليللب فللي بعض 

املناطق الرئيسية في الواليات املتحدة.

على خلفية مخاوف الطلب وزيادة االمدادات

 2018 »كامكو«: أسعار النفط  خسرت ربع قيمتها في 

»Ooredoo« شاركت في ملتقى ريادة األعمال اخلليجي الثاني
شاركتOoredoo الكويت 
في ملتقى ريادة األعمال اخلليجي 
فلللي نللسللخللتلله الللثللانلليللةوالللذي 
عقداألسبوع املللاضللي فللي فندق 
فور سيسونز الكويت بحضور 
نخبة مللن املختصني فللي مجال 
ريلللادة األعللمللال مللن دول مجلس 
التعاون اخلليجي. وشمل امللتقى 
ورش عمل وحللاقللات نقاشية 
لتوعية الشباب عن ثقافة ريادة 
األعمال وتشجيع الشباب على 
اخلللللوض بللهللذا امللللجلللال املللهللم. 
املللواضلليللع اللللذي تتطرق اليها 
امللتقى تضمنتاحتياجات الشباب 
فيما يخص ريادة االعمال وكيفية 

الدخول الى عالم ريادة األعمال. 
وركلللز أهلللداف ملتقى ريللادة 
األعلللملللال اخلليجيعلى إبلللراز 
خللطللواط الللنللجللاح ألي مشروع 
واإلسللللتللللفللللادة ملللن الللتللجللارب 
اخلليخية والعاملية فللي مجال 
ريلللادة األعللمللال وتعزيز ثقافة 
ريللادة األعمال وخلق بيئة عمل 

وتللبللادل خللبللرات بللني املشاركني 
وقلللد مت نخصيص ورش عمل 
للمشاركني في امللتقى التي تدعم 
بدورها احملور األساسي وتعزيز 
دور القطاع احلكومي واخلاص 

في دعللم رواد األعللمللال. وشملت 
احللللللقللات النقاشية مواضيع 
عديدة مثل اإلستشارة والتوجيه 
والتسويق والعامات التجارية 
واإلستراتيجية وتطوير املنتجات 

واحملاسبة للمشاريع الصغيرة 
وخللطللوات اسللتللخللراج الرخص 

التجارية. 
وقللللد قللللام ذلللللك ملللديلللر أول 
إدارة االتللصللال املللؤسللسللي في 

Ooredoo الللكللويللت مجبل 
األيوب بإلقاء خطاب خال امللتقى 
حيث عبر عللن اعللتللزاز الشركة 
بدعمها لهذا امللتقى، واميانها 
بللدور الشباب الفعال في ريادة 
األعمال وإثراء االقتصاد احمللي. 
ويللأتللي دعللم Ooredoo ليس 
فقط مللن خللال تقدمي املنتجات 
واحللللللللول املللصللمللمللة خصيصا 
لتلبية احللتلليللاجللات أصللحللاب 
املشاريع الشبابية بل من خال 
دعمها للمبادرات الشبابية مع 
مختلف اجلللهللات وعلللللى رأسها 
وزارة الللدولللة لشؤون الشباب 
باإلضافة الللى سياسة الشركة 
القائمة على دعم الشباب الكويتي 
واللللتلللي تللتللمللاشللى ملللع الللرغللبللة 
السامية لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الللذي أكد 
فللي أكثر مللن موقف على أهمية 
االهللتللمللام بالشباب ورعايتهم 
وتوفير فرص تساعد على تفعيل 

مشاركتهم في خدمة املجتمع.

ناظم الغبرا وجاسم العبوه ومجبل األيوب وقناص الفجي

املبادرة موجهة لتمكني املرأة ولتحقيق املزيد من الكفاءة اإلنتاجية

»زين« تبتكر سياسات عمل موحدة 
لدعم وحتفيز موظفاتها »األمهات«

أعلنت مجموعة زين أنها استحدثت برامج جديدة 
لتطوير سياساتها الداخلية، ومواءمة أنظمة مواردها 
البشرية، التي تهدف منها دعللم ومتكني املللرأة )من 
أمهات األطفال حتى عمر الرابعة( لاستمرار في تقدمي 
الكفاءة واإلنتاجية املطلوبة حسب استراتيجات 

العمل.
وكشفت زيللن الللتللي متلك وتللديللر ثللمللان شبكات 
اتصاالت متطورة في أسواق الشرق األوسط وأفريقيا 
أن السياسات اجلديدة ستساعد املوظفات في العمل 
)األمللهللات( في احلصول على إجللازة أمومة مدفوعة 
األجللر ملدة أربعة أشهر، وكذلك إتاحة الفرصة لهن 
للعمل بنظام دوام مرن عند العودة، بهدف حتقيق 
الللتللوازن املناسب بني اجلوانب االجتماعية واملهام 

املهنية.
وبينت زين أن هذه السياسات املستحدثة سيتم 
العمل بها لتوفير آلية عمل متكاملة إلدارات املللوارد 
البشرية في كافة وحداتها التشغيلية، حيث ستعمل 
هللذه املللبللادرة على خلق بيئة عمل محفزة، وتعزيز 
البيئة الصحية في ثقافة العمل وفقا ألحدث املمارسات 
املتبعة في هذا املجال، لضمان توفير اجلودة والكفاءة 
اإلنتاجية، وهللي تأتي بعد استحداث منصب جديد 
)الرئيس التنفيذي لاشتمال والتنوع( واخلللاص 
بقيادة التنوع والشمولية عبر عمليات املجموعة مع 
التركيز بشكل خاص على التنّوع االجتماعي واالبتكار 

الداخلي وتنمية القدرات واملهارات.
وأفادت املجموعة في بيان صحافي أن السياسات 
املللوحللدة لهذه املللبللادرة مت صياغتها بالشكل الللذي 
يضمن تطبيق مناذج عمل مرنة، حيث سيكون مبقدور 
املوظفات من أمهات األطفال ) حتى عمر السنة الرابعة 
( أن يقضني فترة ست ساعات عمل في اليوم بدال من 

ثمان ساعات، أو أن يقضني ساعات عمل مضغوطة 
خال األسبوع لاستفادة من يوم واحد إجازة.

وقال نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في مجموعة زين بدر اخلرافي “ مجموعة زين مستمرة 
في تطوير منظومتها اإلدارية الشاملة التي تهدف إلى 
التحسن املستمر والتطور واالرتقاء، وبصفتها كيانا 
اقتصاديا مبتكرا في املنطقة، فمن مسؤولياتها توفير 
املزيد من بيئات العمل الداعمة ملوظفيها من اإلناث 

وتهيئة بيئة عمل شاملة”.
وأضاف قائاً “ املؤسسات التي تعمل على التوزان 
بني احلياة االجتماعية واملهنية ملوظفيها من اإلناث، 
فإنها بذلك تقوم بغرس حب العمل وحتمل املهام 
واملسؤولية، كما أنها حتافظ على معنويات مرتفعة، 

ومن ثم حتقيق أفضل كفاءة إنتاجية”.
وأوضللللح اخلللرافللي قللائللا “هناك علللدد قليل من 
املللؤسللسللات الللتللي تللقللدم سياسة مللوحللدة لللأجللازات 
العائلية على مستوى األسواق العاملية، ولذلك نحن 
فخورون بأننا سنقدم ممارسات عمل جديدة لدعم 
آليات عمل املوارد البشرية في املنطقة، وبوصفنا من 
املؤسسات املهتمة بهذه اجلهود املؤثرة على ثقافات 
العمل، فإننا بالفعل نسير على الطريق الصحيح 

لتمكني املرأة على مستويات عدة”.
وأكلللد اخلللرافللي قللائللا “ال ميكن اعتبار مؤسسة 
متطورة في تطبيق سياسات مرنة ملورادها البشرية، 
إذا لم حتدد وتدعم جميع عناصرها الوظيفية، ولذلك 
نسعى إلللى تبني لوائح تنظيمية مبتكرة لدعم هذا 
التوجه، ونعتقد أن تعزيز التنوع بني اجلنسني في 
زين سيخلق متايزا تنافسيا، وسيسرع من طموحاتنا 
االستراتيجية إلطللاق املزيد من الفرص في الفضاء 

الرقمي “.

بدر اخلرافي يتوسط قيادات فرق العمل
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2020 دبي وفد السعودية يزور موقع جناح اململكة في إكسبو 
زار وزيلللللر االقلللتلللصلللاد والللتللخللطلليللط  
السعودي محمد التويجري رئيس اللجنة 
اإلشرافية ملشاركة اململكة في إكسبو 2020 
دبللي و وزيللر الطاقة والصناعة والثروة 
املعدنية املهندس خالد الفالح موقع جناح 
اململكة في إكسبو 2020 دبللي ضمن وفد 
رسمي من اململكة العربية السعودية، وكان 
في استقبالهما رمي بنت إبراهيم الهاشمي 
وزيللرة الللدولللة لشؤون التعاون الدولي 

املدير العام ملكتب إكسبو 2020 دبي.
وكان الوفد قد تعرف على آخر التطورات 
وسير العمل في إكسبو ومت خال الزيارة 
استام املوقع الرسميلجناحاململكة في 
إكسبو 2020 دبي.وبهذه اخلطوة تكون 
السعودية أول مشارك دولي يتسلم قطعة 
األرض اخلاصة بجناحه، للبدء في أعمال 
اإلنشاء استعداداً ملشاركة استثنائية في 

إكسبو 2020 دبي.
وبللهللذه املللنللاسللبللة شللكللر مللعللالللي وزيللر 
االقللتللصللاد والتخطيط دوللللة اإلمللللارات 
العربية املتحدة على ما أولته للمملكة من 
أهمية ومكانة مبنحها موقًعا استثنائًيا 
فللي معرض إكسبو 2020 لتؤكد متانة 

العاقة بني الدولتني والشعبني الشقيقني، 
حيث يعتبر موقع جناح اململكة العربية 
السعودية في إكسبو 2020 ثاني أكبر 
جناح بعد جناح دولللة اإلمللارات العربية 

املتحدة.
كما أعرب عن سعادته مبشاركة اململكة 
فللي هللذا احللللدث العاملياملهم، مللؤكللًدا أن 
املشاركة في إكسبو 2020 تنطلق من التزام 
حكومة اململكة العربية السعودية في 

املضيقدماً لترسيخ مكانتها إقليمياً وعلى 
اخلارطة العاملية علىضوء رؤيللة اململكة 

2030، وبرامجها التنفيذية.
ويتميز إكسبو 2020 دبللي باعتباره 
أول معرض إكسبو دولي ينظم في منطقة 
إفريقيا والشرق األوسللط وجنوب آسيا. 
وسيكون احتفاءاً باإلبداع البشري حتت 
شعار »تواصل العقول وصنع املستقبل« 
مللع الللتللركلليللز علللللى املللواضلليللع الفرعية 

الللثللاثللة: الللفللرص والتنقل واالسللتللدامللة.
ومن املتوقع أن يكون إكسبو 2020 دبي 
أكللبللر إكسبو فللي الللتللاريللخ مللن حيث عدد 
الللزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث من 
املتوقع أن يكون%70 من زواره من خارج 
دولللة اإلملللارات العربية املتحدة حلضور 
فعالياته. ويشارك فيه ما يزيد عن 200 
مشارك من دول ومنّظمات دولية وشركات 

عاملية.

وفد السعودية في موقع اجلناح


