
أظهر بيان نشرته الهيئة املغربية لسوق 
الرساميل أن بيع احلكومة املغربية حلصة في 
شركة اتصاالت املغرب بنسبة 8 في املئة سيضخ 
مبلغ 8.87 مليار درهم )920 مليون دوالر( في 

ميزانية الدولة في إطار برنامج للخصخصة.
وأف���اد البيان أن حصة نسبتها 6 ف��ي املئة 
وتتألف من 52.74 مليون سهم بسعر 127 
درهما )13.2 دوالر( ستباع عبر عملية بيع كتل 
األسهم للمستثمرين املؤسساتيني مثل صناديق 
التقاعد وشركات التأمني والبنوك في 17 يونيو 

حزيران.

أما ما تبقى وميثل 2 في املئة فسيتم بيعه عن 
طريق طلب عروض بيع عمومي بسوق بورصة 
الدار البيضاء بسعر 125 درهما )12.9 دوالر( 
بدءا من 26 يونيو حزيران وحتى اخلامس من 

يوليو متوز.
وأظهر البيان أن حصة في املئة تضم 2.9 
مليون سهم، ومتثل 0.3 في املئة من رأسمال 
شركة اتصاالت املغرب، ستباع ملوظفي الشركة 

بسعر السهم 117.7 درهم.
وسيؤدي البيع إلى تقليص حصة الدولة في 

الشركة من 30 في املئة إلى 22 في املئة.

قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي  أمس  األحد إن من 
املرجح أن جتتمع أوبك في األسبوع األول من يوليو في فيينا 
وإنه يأمل بتوصل املنظمة إلى توافق بشأن متديد اتفاقها على 

خفض إنتاج النفط.
وك��ان الفالح قد ق��ال في وق��ت سابق من الشهر اجل��اري 
إن أوبك على وشك االتفاق على متديد اتفاقيتها إلى ما بعد 
يونيو على الرغم من أنه ما زالت هناك حاجة إلجراء مزيد من 
احملادثات مع الدول غير األعضاء في أوبك والتي متثل جزءا 

من اتفاقية االنتاج.

وقال الفالح للصحفيني على هامش اجتماع لوزراء الطاقة 
والبيئة في مجموعة العشرين في شمال غرب طوكيو » نأمل 
بالتوصل لتوافق لتمديد اتفاقنا عندما جنتمع خالل أسبوعني 

في فيينا«.
وعندما سئل عن موعد االجتماع ق��ال » من املرجح في 

األسبوع األول من يوليو«.
ودعت السعودية التخاذ إجراءات سريعة لتأمني إمدادات 
الطاقة من منطقة اخلليج بعد أن ألقت ال��والي��ات املتحدة 
مبسؤولية هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان قرب 

مضيق هرمز على إيران مبا يزيد من مخاوف نشوب مواجهة 
أوسع نطاقا في املنطقة.

وأدت الهجمات على ناقلتني إلى تفاقم األزمة الناجمة عن 
هجمات مماثلة على أربع سفن في مايو أيار إذ ألقت واشنطن 
مبسؤوليتها على طهران أيضا. والتوتر محتدم من األصل بني 

الواليات املتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي.
ونفت إيران أي دور لها في الهجمات على الناقلتني جنوبي 
مضيق هرمز الذي مير منه أغلب نفط السعودية، أكبر مصدر 
للخام في العالم، وباقي ال��دول املنتجة للخام في املنطقة 

لألسواق العاملية.
ونقلت وزارة الطاقة السعودية عن الوزير خالد الفالح 
قوله على تويتر ”البد من االستجابة السريعة واحلاسمة 
لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار األسواق وثقة املستهلكني، 
الذي تشكله األعمال اإلرهابية األخيرة في كل من بحر العرب 
واخلليج العربي، ضد حلقات سلسلة إمداد الطاقة العاملية 
الرئيسية“. ونشر اجليش األمريكي مقطع فيديو قال إنه يظهر 
ضلوع احلرس الثوري اإليراني في الهجمات التي استهدفت 
الناقلة النرويجية فرنت ألتير والناقلة اليابانية كوكوكا 

كاريدجس في خليج عمان عند مدخل اخلليج.
ارتفعت أس��ع��ار النفط بنسبة 3.4 باملئة منذ هجمات 
اخلميس وقالت شركات للتأمني على املالحة إن تكلفة التأمني 
على السفن التي متر في الشرق األوس��ط قفزت بنسبة 10 

باملئة على األقل بعد الهجمات.
وق��ال وزي��ر الطاقة السعودي خالل اجتماع في اليابان 
لوزراء الطاقة ملجموعة العشرين إن اململكة ملتزمة بضمان 

استقرار أسواق النفط العاملية.
وق��ال وزي��ر الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو خالل 
االجتماع ”األمر املهم أننا توصلنا لتفاهم بني وزراء الطاقة 
بشأن احلاجة للعمل معا للتعامل مع احل��وادث األخيرة من 

منظور أمن الطاقة“.
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ق��ال ول��ي العهد السعودي األمير محمد بن 
سلمان إن احلكومة السعودية تقوم حالياً 
بالعمل على إنهاء اتفاقيات خصخصة تتجاوز 
قيمتها ملياري ريال )533 مليون دوالر( قبل 

نهاية العام اجلاري.
ومتثل حملة اخلصخصة ج��زءاً من »رؤي��ة 
اململكة 2030« التي متثل حزمة من اإلصالحات 
التي يقودها األمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى 
إنهاء اعتماد االقتصاد على النفط وتوفير فرص 

عمل للشبان السعوديني.
وأوضح ولي العهد، في مقابلة مع صحيفة 
الشرق األوسط، أن »املركز الوطني للتخصيص 
يقوم حالياً بالعمل على إنهاء اتفاقيات تتجاوز 
قيمتها ملياري ري��ال في مجاالت ع��دة تشمل 
مطاحن الدقيق واخل��دم��ات الطبية وخدمات 
الشحن. ومن املتوقع االنتهاء من هذه االتفاقيات 

قبل نهاية عام 2019.
وي��ج��ري العمل على تخصيص مشاريع 
خاصة بالتعليم خالل عام 2020 باستثمارات 

تبلغ حوالي مليار ريال«.

وش��دد محمد بن سلمان على أن »صندوق 
االستثمارات العامة يعتبر حالياً أداة مهمة جداً 

من أدوات الدولة للتنويع االقتصادي«.
وأض��اف أن »أص��ول الصندوق ارتفعت مما 
يقارب 500 مليار ريال إلى ما يقارب تريليون 
ريال، وميثل ذلك االرتفاع حوالي الضعف خالل 

سنتني«.
من جهة أخرى، أشار األمير محمد بن سلمان 
إلى أن احلكومة ملتزمة بالطرح األول��ى العام 
لشركة أرامكو السعودية وفق الظروف املالئمة، 
وفي الوقت املناسب. وكما ذكرت سابقاً أتوقع أن 

يكون ذلك بني عام 2020 وبداية عام 2021«.
وأض��اف أن« عملية استحواذ أرام��ك��و على 
حصة صندوق االستثمارات في سابك وهذه 
الصفقة، مبا ستحدثه من حتول شامل، ستؤدي 
إلى إيجاد شركة طاقة وبتروكيماويات وطنية 
عمالقة متكاملة تقود قطاع الطاقة العاملي 
وتعزز بدرجة أكبر إمكانات النمو في أرامكو 
السعودية وربحيتها في تقلبات أسواق البترول 

املعتادة«.

3 سنوات من إطالق الرؤية.. ولي العهد السعودي : انتقلنا للتنفيذ بعد 

محمد بن سلمان: اتفاقيات خصخصة 
2019 مبلياري ريال قبل نهاية 

الفالح: اجتماع أوبك بداية الشهر القادم ونأمل متديد االتفاق احلالي

وإيران أميركا  بني  املواجهة  احتدام  مع  النفط  إمدادات  لتأمني  تسعى  السعودية 

املغرب تبيع  حصة  من »اتصاالت«
920 مليون دوالر في امليزانية  لضخ 

وزراء العشرين: توصلنا لتفاهم 
بشأن احلاجة للعمل معًا

ق��ال وزي��ر الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو 
إن وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين عبروا 
عن قلقهم إزاء الهجمات على ناقالت نفط في اخلليج 

وسيتعاونون للحفاظ على استقرار سوق النفط.
وقال سيكو للصحفيني خالل اجتماع وزراء الطاقة 
والبيئة ملجموعة العشرين املنعقد في ك��اروي��زاوا 
”األمر املهم أننا توصلنا لتفاهم بني وزراء الطاقة بشأن 
احلاجة للعمل معا للتعامل مع احل��وادث األخيرة من 

منظور أمن الطاقة“.
وق��ال في إش��ارة الجتماعات مع مسؤولني من عدة 
دول من بينها السعودية والواليات املتحدة ”األمر ذاته 

حدث في اجتماعاتنا الثنائية“.
كما أدان دان برويليت نائب وزير الطاقة األمريكي 
الهجمات وقال في مؤمتر صحفي على هامش االجتماع 
الوزاري ملجموعة العشرين ”نقف بقوة مع اليابانيني 
واجلميع“. وتعقد قمة مجموعة العشرين في أوساكا 

يومي 28 و29 يونيو.

شركة هولندية تسعى لالستحواذ
 على آراب ديري املصرية

ق��ال��ت م��ص��ادر ف��ي س���وق امل��ال 
املصرية لرويترز أم��س األح��د إن 
ش��رك��ة ت��اب��ع��ة مل��ج��م��وع��ة روي���ال 
فريزالند كامبينا التي مقرها هولندا 
تسعى لالستحواذ على الشركة 
العربية ملنتجات األل��ب��ان )آراب 
دي���ري-ب���ان���دا( ال��ت��اب��ع��ة لشركة 
بايونيرز القابضة لالستثمارات 

املالية.
وأضاف أحد املصادر في اتصال 
هاتفي مع رويترز ”شركة فريزالند 
كامبينا ان��ت��رن��اش��ون��ال هولدجن 
تقدمت بطلب آلراب ديري بتمكينها 
من إج��راء الفحص النافي للجهالة 
للشركة في إطار رغبتها لالستحواذ 

الكامل على أسهم الشركة.
إدارة آراب دي��ري  ”مجلس 
وافق بالفعل على السماح للشركة 
الهولندية بإجراء عمليات الفحص 
النافي للجهالة“. تأسست العربية 
ملنتجات األلبان عام 1985، وتنتج 
جميع منتجات األلبان واجلنب حتت 
العالمة التجارية ”باندا“، ومتتلك 
بايونيرز نحو 65 باملئة من أسهم 

الشركة.
وجنحت آراب ديري في التحول 
للربحية عام 2018 بتحقيق صافي 
رب��ح ق���دره 41.29 مليون جنيه 
)2.5 مليون دوالر(، مقابل خسائر 

29.32 مليون جنيه في 2017، 
وزادت املبيعات على أساس سنوي 
3.5 باملئة إلى 1.18 مليار جنيه 

في 2018.
وق��ف��زت أرب����اح إل���ى 17.295 
مليون جنيه في الربع األول من هذا 
العام من 853 ألفا قبل عام، وزادت 
املبيعات بنحو سبعة باملئة إلى 

313.475 مليون جنيه.
وش���رك���ة ف���ري���زالن���د كامبينا 
ان��ت��رن��اش��ون��ال ه��ول��دجن تابعة 

ملجموعة روي��ال فريزالند كامبينا 
املتعددة اجلنسيات التي تعمل في 
28 دول��ة حول العالم بينما تباع 

منتجاتها في أكثر من 100 دولة.
وت��ش��ت��ه��ر م��ج��م��وع��ة روي����ال 
فريزالند كامبينا، أكبر مجموعة 
عاملية إلن��ت��اج مشتقات األل��ب��ان، 
بالعالمة التجارية ”أبو قوس“ 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط بينما تبيع 
اجلنب في مصر بالعالمة التجارية 

”فريكو“.

قال عبد احلفيظ شيخ القائم بأعمال وزير 
املالية في باكستان إن بالده ستحصل على دعم 
مليزانيتها 3.4 مليار دوالر من البنك اآلسيوي 
للتنمية للتغلب على أزم��ة ميزان املدفوعات 

املتضخمة.
وفي الشهر املاضي توصلت باكستان التفاق 
من حيث املبدأ مع صندوق النقد الدولي بشأن 
برنامج إنقاذ مدته ثالث سنوات وحجمة ستة 
مليارات دوالر لتعزيز املالية العامة الهشة 

ودعم االقتصاد اآلخذ في التباطؤ في البالد.
ومتويل البنك اآلسيوي للتنمية يضاف إلى 
قرض صندوق النقد وستصرف معظم األموال 

في السنة املالية احلالية.
وك��ت��ب شيخ على تويتر ”سيقدم البنك 
اآلسيوي للتنمية دعما للميزانية 3.4 مليار 

دوالر“.
وأض��اف ”سيجري صرف 2.2 مليار دوالر 
السنة املالية احلالية بداية من الربع األول من 
السنة املالية 2019-2020. سيساعد ذلك 

وضع االحتياطي واملعامالت اخلارجية“.
وذكرت وزارة املالية الباكستانية في بيان أن 

الدفعة األولى ”ستغطي إصالح السياسات في 
مجاالت مثل املنافسة التجارية وقطاع الطاقة 

وتطوير أسواق املال“.
وه��زت أزم��ة مالية باكستان في السنوات 
األخيرة وهددت االستقرار في الدولة النووية 

التي تتصدي لتشدد إسالمي.
وي��ق��ول محللون سياسيون إن برنامج 
صندوق النقد قد يسهم في استقرار االقتصاد 
ولكنه سيتسبب مبزيد من املصاعب بسبب 

إجراءات التقشف.
وكشفت احلكومة النقاب عن أول ميزانية 
احت��ادي��ة لرئيس ال����وزراء ع��م��ران خ��ان يوم 
األربعاء وتهدف لتلبية شروط قرض صندوق 

النقد ويتضمن عددا من السياسات التقشفية.
وضمن ش��روط االت��ف��اق مع صندوق النقد 
يتوقع أن تسمح باكستان بهبوط عملتها 
ال��روب��ي��ة م��ا يسهم ف��ي تصحيح العجز في 
املعامالت اجلارية وخفض دين الدولة بينما 
تسعى للتوسع في القاعدة الضريبية في البلد 
ال��ذي ال يسدد الضرائب به سوي واح��د باملئة 

من السكان.

باكستان : سنحصل على دعم للميزانية 
3.4 مليار دوالر من اآلسيوي للتنمية

فرضت الهند رسوما جمركية »انتقامية« على 28 
سلعة أمريكية اعتبارا من أم��س  األح��د بعد أن سحبت 
واشنطن بعض االمتيازات التجارية في وقت سابق من 
الشهر اجلاري، في خطوة من املتوقع أن تؤدي إلى تفاقم 

التوترات التجارية بني البلدين.
ووف��ق��ا إلخ��ط��ار ص��در ع��ن احلكومة ف��ي دلهي ، فإن 
ال��رس��وم اجلمركية اإلضافية ستدخل حيز التنفيذ . 
وستؤثر هذه اخلطوة على املصدرين األمريكيني لسلع 
محددة مثل املكسرات والعدس والتفاح، مما يجعل هذه 

السلع أكثر كلفة في السوق الهندية.
ومبقتضى اإلخطار الصادر عن وزارة املالية، سيجري 
»فرض رسوم انتقامية على 28 سلعة منشؤها أو مصدرة 
من الواليات املتحدة األمريكية« مع احلفاظ على السعر 

احلالي لهذه السلع بالنسبة جلميع الدول األخرى.
وأعلنت الهند ألول مرة عن زيادة الرسوم اجلمركية 
في يونيو 2018 ، ردا على قرار الواليات املتحدة بزيادة 
الرسوم اجلمركية بشكل كبير على املنتجات الهندية مثل 
الصلب واأللومنيوم، لكنها أجلت املوعد النهائي لرفع 

الرسوم اجلمركية أكثر من مرة، لكن املهلة احلالية انتهت.
ويأتي قرار الهند بشأن زيادة الرسوم اجلمركية قبل 
زيارة وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو املقررة إلى 

الهند في األسبوع األخير من شهر يونيو اجلاري.
وك��ان بومبيو قد ق��ال، في تصريحات خالل اجتماع 
ملجلس األعمال األمريكي الهندي مؤخرا في واشنطن، 
إنه من املرجح طرح »بعض املوضوعات الصعبة« خالل 
زيارته إلى نيودلهي، مبا في ذلك برنامج نظام األفضليات 

املعمم.
وقال بومبيو: »ما زلنا منفتحني على احل��وار، ونأمل 

أن يتخلى أصدقاؤنا في الهند عن حواجزهم التجارية 
ويثقون في القدرة التنافسية لشركاتهم«.

ومن املتوقع أن يتم مناقشة قضايا الواليات املتحدة 
التجارية مع الصني والهند ودول أخرى خالل اجتماع 

ق��ادة مجموعة العشرين املقرر عقده في مدينة أوساكا 
باليابان نهاية هذا الشهر، حيث من املقرر أن يشارك في 
القمة الرئيس األمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء 

الهندي ناريندرا مودي.

28 سلعة أميركية الهند تفرض رسومًا جمركية انتقامية على 

زورق يحاول إطفاء حريق في ناقلة نفط

محمد بن سلمان

ناقلة في ميناء بالهند

متعاملون في البورصة املصرية

هيروشيجي سيكو يصل إلى مقر املفوضية

يورو مليون   55 بقيمة  باليونان  طاقة  مشروعات  على  تستحوذ  »السويدي« 
قالت السويدي إليكتريك املصرية، أكبر شركة 
ك��اب��الت عربية م��درج��ة، أم��س  األح��د إنها وقعت 
اتفاقية لالستحواذ على محفظة قائمة من مشروعات 
الطاقة املتجددة باليونان بقيمة 55 مليون يورو 

)61.64 مليون دوالر(.
وذك���رت الشركة ف��ي بيان إل��ى ب��ورص��ة مصر 
أن ه��ذه امل��ش��روع��ات تضم ث��الث ش��رك��ات متتلك 
مشروعات طاقة ري��اح وراب��ع��ة متتلك مشروعا 

للطاقة الكهرومائية.
وأضافت أنه سيتم متويل 75 باملئة من عملية 
االستحواذ عبر التسهيالت االئتمانية من البنك 

األهلي اليوناني والباقي من حقوق امللكية، على 
أن تتم صفقة االستحواذ يوم 28 يونيو اجلاري أو 
قبل ذل��ك. تأسست السويدي إليكتريك عام 1997 
وتعمل في إنتاج الكابالت الكهربائية واألعمدة 
واألب��راج واحمل��والت والقواطع الكهربائية وجميع 
لوازم الوصالت وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة 

محطات توليد الكهرباء.
وأوض��ح��ت ال��س��وي��دي أن ال��ق��درة اإلجمالية 
للشركات املستحوذ عليها باليونان تبلغ 63.6 
ميجاوات، وهو ما يكفي احتياجات نحو 34 ألف 

منزل.


