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شهدت أعمال النسخة الثانية من مبادرة مستقبل 
العاصمة  في  أمس  انطلقت  التي  االستثمار، 
أكتوبر   25 إلى  وتستمر  الرياض،  السعودية 
الشراكة  اتفاقات  من  العديد  توقيع  الجاري، 
االقتصادية ومذكرات التفاهم، مع عدد من الدول 
هذه  عدد  وصل  حيث  والشركات،  والمؤسسات 
االتفاقات والمذكرات إلى 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، 
دوالر،  مليار   55 على  اإلجمالية  قيمتها  زادت 
وذلك في إطار "برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجستية"، الذي سيتم اإلعالن عن 

انطالقه رسميًا قبل نهاية العام الجاري.
ووقعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، 
اتفاقا لالستثمار إلنشاء مجمع للبتروكيميائيات 
كما  الصينية.  آسيا  بان  شركة  مع  جازان  في 
للنحاس  مصهر  إلنشاء  تفاهم  مذكرة  وقعت 
الخير،  رأس  مدينة  في  والرصاص،  والزنك 
المملكة  في  المشترك  لالستثمار  تفاهم  ومذكرة 

والصين، مع شركة نورنكو الصينية. 
أما في ما يخص مشاريع الخدمات اللوجستية، 
فوّقعت هيئة النقل العام مذكرة تفاهم مع شركة 

الجسر  مشروع  لتنفيذ  الصينية   )CCECC(
الغربية  المملكة  سواحل  يربط  الذي  البري 
بالخط  المرور  طريق  عن  الشرقية  بسواحلها 

الحديدي القائم بين الرياض والدمام.
الوزارة  وقعت  التحويلية  للصناعات  وبالنسبة 
اتفاق إطاري لالستثمار في مصنعين للصناعات 
التحويلية في مدينة الجبيل الصناعية مع شركة 
فلكسجن. كما تم توقيع اتفاق استثماري إطاري 
مستدامة  مركزية  خدمية  مرافق  وحدة  إلنشاء 
والتحويلية  الكيميائية  الصناعات  مجمع  في 

)بالسكيم( في الجبيل مع شركة فيوليا الفرنسية، 
المدى  بعيدة  حلوال  االتفاقية  هذه  توفر  حيث 

إلدارة المرافق الخدمية.
السعودية عددًا من  أرامكو  وّقعت شركة  بينما 
من  مجموعٍة  مع  التفاهم  ومذكرات  االتفاقات 
سابك  شركة  وّقعت  وكذلك  الدوليين،  الشركاء 
إلنشاء  تفاهم  مذكرة  األلمانية،  شمتد  وشركة 
مادة  إلنتاج  صناعي  مشروع  لتطوير  شراكة 

السيليكون فائق النقاء.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

السعودّية توّقع اتفاقيات استثمارية بـ 55 مليار دوالر

أشار وزير االقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، 
قانون  مشروع  خالل  من  تسعى  "الحكومة  أّن  إلى 
الموازنة للعام المقبل، تحقيق نمو اقتصادي في حدود 
3.2 في المائة، مع مواصلة التحكم في التضخم في 
أقل من 2 في المائة، وضمان استقرار التوازنات المالية 

عبر حصر العجز في 3.3 في المئة".
بارتفاع  المرتبطة  "القضايا  أّن  بنشعبون،  وأوضح 

أسعار النفط والغاز، والبرامج االجتماعية المستعجلة 
سيكون لها تأثير مباشر على التوازنات المالية، وهو 
ما يقتضي ضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير على 
النفقات وابتداع  الموارد، والتحكم في  تعبئة  مستوى 
اآلليات الكفيلة بتخفيف عبء الميزانية العامة على 
بعين  "إذا أخذنا  أّنه  إلى  مستوى االستثمار"، الفتا 
االعتبار تراجع موارد التعاون الخارجي، فإن عجز 

الخزينة لسنة 2018 سيرتفع ليبلغ 3.8 في المائة".
وقال: "إّن ركائز االقتصاد الوطني المغربي متينة، 
الثقة  إعادة  خالل  من  خاصة  توطيدها،  ويجب 
تحفظ  اجتماعية  خدمات  توفير  عبر  للمواطن، 
كرامته، وتمكينه من عمل الئق ودخل محترم، يقوي 

إرادته وقدرته على المساهمة في تنمية بالده".
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

المغرب يتوّقع نمّوا 3.2 في المئة

األردني  التجاري  الميزان  في  العجز  تراجع 
خالل األشهر الثمانية األولى من العام الحالي 
بنسبة 3.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام الماضي.
دائرة  عن  الصادرة  البيانات  وأظهرت 
اإلحصاءات العامة األردنية، بلوغ قيمة العجز 
منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس نحو 5.8 
مقارنة  دوالر(  مليارات   8.1( دينار  مليارات 

بنحو 8.5 مليارات دوالر في الفترة المقابلة من 
العام الماضي.

إلى  الكلية  الصادرات  تغطية  نسبة  تزال  وال 
في   37.8 عند  منخفضة  اإلجمالية  الواردات 
خالل  بالمئة   36.2 من  ارتفاعها  رغم  المئة 

الفترة نفسها من العام الماضي. 
وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات الكلية 
لألردن خالل 8 شهور بنسبة 2.9 في المئة 

إلى 4.9 مليارات دوالر في وقت تراجعت فيه 
نحو  إلى  لتصل  بالمئة   1.3 بنسبة  الواردات 
13.2 مليار دوالر. وزادت قيمة فاتورة واردات 
األردن للنفط والغاز بنسبة 42 في المئة بسبب 
مليار   2.8 نحو  إلى  لتصل  األسعار  ارتفاع 
دوالر، مقارنة بنحو 1.9 مليار دوالر في الفترة 

المقابلة من العام الماضي.
المصدر )صحيفة العرب اللندنية، بتصّرف(

تراجع عجز الميزان التجاري األردني


