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وزير الصناعة ،خالل إفتتاحه جناح إيران في معرض شنغهاي الدولي الثاني لإلستيراد:

صناعة السيارات تحظى بطاقات عالية للتعاون اإليراني-الصيني؛ والسوق الصينية فرصة كبيرة لشركاتنا
طهران تنظر إلى عالقاتها مع بكين وفق رؤية إستراتيجية
وبعيدة األمد
نائب رئيس وزراء آذربايجان يؤكد ضرورة تنمية العالقات
اإلقتصادية والتجارية مع إيران

الوف��اق/وكاالت -أقيم��ت ي��وم األربع��اء
الماض��ي مراس��م افتت��اح جن��اح الجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة الخ��اص ف��ي مع��رض
شنغهاي الدولي الثاني لالستيراد برعاية وزير
الصناع��ة والتعدي��ن والتج��ارة رض��ا رحمان��ي،
وذلك خالل اليوم الثاني من أعمال المعرض.
ويبلغ الجناح االيراني الخاص في معرض
ش��نغهاي له��ذا الع��ام  136مت��راً مربع �اً ،ويض��م
منتجات وطنية عديدة في مختلف المجاالت،
منه��ا الثقاف��ة والفن��ون والح��رف اليدوي��ة
والتقنية والشركات القائمة على المعرفة.
* تنمي��ة العالق��ات التجاري��ة اإليراني��ة-
اآلذربايجانية
وخالل اللقاء الذي جرى مساء الخميس،
عل��ى هام��ش ال��دورة الثانية لمعرض ش��نغهاي
الدول��ي لالس��تيراد ،أك��د نائ��ب رئي��س الوزراء
اآلذربايجان��ي ش��اهين مصطف��ى أوف ،خ�لال
اللق��اء م��ع وزير الصناع��ة والتعدي��ن والتجارة
االيران��ي رض��ا رحمان��ي ،أك��د عل��ى تنمي��ة
العالق��ات االقتصادي��ة والتجاري��ة بم��ا يش��مل
مختل��ف المج��االت ذات الصل��ة م��ع اي��ران.
وأض��اف مصطف��ى أوف :ان البلدي��ن لديهم��ا
ف��رص للتع��اون ف��ي مج��االت الطرق الس��ككية
والصناع��ة والتج��ارة واإلنتاج المش��ترك .ونوه
ف��ي الس��ياق بزي��ارة الرئي��س االيران��ي حس��ن
روحان��ي ال��ى باك��و؛ واصف �اً هك��ذا زي��ارات
ومباحثات بأنها فرص مؤاتية لتنمية العالقات
الثنائية بين البلدين.
م��ن جانب��ه ،أك��د وزير الصناع��ة االيراني
ض��رورة تنمي��ة العالق��ات التجاري��ة والصناعية
بي��ن طه��ران وباك��و؛ داعي �اً ف��ي الس��ياق ال��ى

محادثات هاتفية بني
وزيري الطاقة اإليراني
والروسي حول التعاون
اإلقتصادي
أج��رى وزي��ر الطاق��ة االيران��ي رض��ا
أردكاني��ان محادث��ات هاتفي��ة م��ع نظي��ره
الروس��ي ألكس��اندر نوفاك حول تنمية التعاون
االقتصادي واالستثماري بين البلدين.
وذك��رت وزارة الطاق��ة الروس��ية ،ف��ي
بي��ان أصدرت��ه أم��س الجمع��ة ،ان أردكاني��ان
ونوفاك بصفتهما رئيس��ي اللجنة المشتركة
للتع��اون االقتص��ادي والتج��اري بي��ن البلدين
تباحث��ا ح��ول نطاق واس��ع من قضاي��ا التعاون
االقتصادي والتجاري.
وش��ملت المحادث��ات التع��اون الثنائي في
مجاالت الطاقة والنقل والصناعات التبديلية.
وق��ال نوف��اك ف��ي االتص��ال الهاتف��ي:
ان التع��اون بي��ن البلدي��ن ف��ي إط��ار اللجن��ة
المش��تركة يظه��ر تأثي��ره بوض��وح ف��ي نم��و
التب��ادل التجاري بينهما .وأوض��ح بأن التبادل
التج��اري بي��ن البلدي��ن بل��غ خ�لال األش��هر
الثماني��ة األولى من الع��ام  2019ملياراً و470
ملي��ون دوالر بزي��ادة نس��بتها 8ر 25بالمائ��ة
مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

متابع��ة وثائ��ق التفاه��م الثنائي��ة الموقع��ة في
وقت سابق ،وأيضاً الجديدة منها بما في ذلك
وثيق��ة التع��اون في مجال التج��ارة التفضيلية
الت��ي وقعه��ا الجانب��ان .ولف��ت رحمان��ي ،خالل
اللق��اء ،ال��ى ض��رورة التس��ريع ف��ي اإلج��راءات
لتحدي��د الس��لع والمس��ؤولين المعنيي��ن ف��ي
هذا الخصوص ،وإج��راء مفاوضات تخصصية
بم��ا يس��هم ف��ي توقي��ع إتفاقي��ة (ح��ول التجارة
التفضيلية) قريباً بين البلدين.
وبحسب وزير الصناعة والتعدين والتجارة،
فق��د حق��ق البل��دان اي��ران وآذربايج��ان خ�لال
العامي��ن األخيري��ن نم��واً ف��ي مج��ال التع��اون
التجاري والسيما على صعيد الصادرات.
* صناعة الس��يارات؛ طاقة عالية للتعاون
اإليراني-الصيني
وف��ي تصري��ح لإلذاع��ة الدولي��ة الصيني��ة،
ق��ال وزي��ر الصناع��ة :ان صناع��ة الس��يارات
تحظ��ى بطاق��ات عالي��ة للتع��اون بي��ن اي��ران
والصي��ن .وأض��اف :ان��ه ل��و قام��ت الش��ركات
الصيني��ة بتوفي��ر مصال��ح اي��ران ،فانن��ا نفضل
التع��اون معه��ا ف��ي مختل��ف المج��االت ومنه��ا
صناعة الس��يارات الت��ي تحظى بطاقات عالية.
وتاب��ع :إنن��ا وف��ي الظ��روف الجدي��دة يمكنن��ا
التعاون في مجاالت صناعة السيارات واألدوية
والنف��ط والغاز والبتروكيماويات واالتصاالت
واألجه��زة المنزلي��ة ،وكذل��ك إنش��اء س��كك
الحدي��د للقط��ارات فائق��ة الس��رعة ومج��االت
أخ��رى حي��ث ان البلدي��ن يحظي��ان بطاق��ات
قليلة النظير فيها.
وق��ال رحمان��ي :إنن��ا ننظ��ر للعالق��ات بين
البلدي��ن وفق رؤية الربح للطرفين ولنا طاقات

ف��ي مج��االت النف��ط والبتروكيماوي��ات ال��ى
جانب طاقات في مجاالت أخرى مثل الس��جاد
والزعف��ران؛ ول��و تمكن��ا م��ن مواءم��ة التج��ارة
التقليدي��ة مع التعاون في المجاالت الجديدة
كصناعة الس��يارات ،فبإم��كان الصين أن تحل
محل بعض الشركات األجنبية التي تواجدت
أعواماً طويلة في ايران.
وأشار وزير الصناعة الى العالقات الجيدة
الت��ي ترب��ط البلدي��ن ف��ي مختل��ف المجاالت،
واعتب��ر دور الصي��ن م��ن حي��ث الص��ادرات
وال��واردات والتع��اون التكنولوج��ي م��ع اي��ران
بأن��ه دور ممي��ز وفريد .وأض��اف :ان الجمهورية

داعي ًا إلى تسيير رحالت مباشرة بني البلدين

سفير بنغالديش يؤكد
إستعداد بالده لتنمية العالقات
اإلقتصادية مع إيران
أكد سفير بنغالديش في طهران ،اي اف ام كوسال أعظم
ساركار ،خالل لقاء مع عدد من رجال األعمال االيرانيين في
محافظة غلستان (شمالي البالد) ،أكد استعداد بالده لتنمية

االس�لامية االيراني��ة تنظ��ر ال��ى عالقاته��ا م��ع
الصي��ن وف��ق رؤي��ة اس��تراتيجية وبعي��دة األمد
وإن رؤي��ة كب��ار مس��ؤولي الب�لاد س��واء قائ��د
الث��ورة االس�لامية أو رئي��س الجمهوري��ة مبنية
على أس��اس أنه ال تكون لنا أي قيود في تطوير
العالقات مع الصين.
* الس��وق الصيني��ة؛ فرص��ة عظيم��ة
للشركات اإليرانية
وفي مقابلة مع مراسل وكالة الجمهورية
االس�لامية لألنب��اء (إرنا) على هام��ش الزيارة،
وص��ف الوزي��ر رحمان��ي الس��وق الصيني��ة بأنها
س��وق فري��دة م��ن نوعه��ا ،وق��ال :إن الش��ركات

العالقات االقتصادية والتجارية واالستثمارية مع ايران.
وق��ال س��اركار :ان بنغ�لادش واي��ران تتمتع��ان بطاق��ات
كبيرة في شتى المجاالت ومنها السياحة؛ داعياً الى تسيير
رح�لات س��ياحية مباش��رة بي��ن البلدين بهدف تعزي��ز التعاون
الثنائي في هذا المجال.
وأش��ار الس��فير البنغالديش��ي الى فرص التع��اون الثنائي
ف��ي مج��ال إنتاج ال��دواء؛ داعياً الى التركي��ز على اإلنجازات
المحققة لدى البلدين في هذا الخصوص وعقد إستثمارات
مش��تركة والت��ي م��ن ش��أنها أن تص��ب ف��ي تعزي��ز اإلنت��اج
والصادرات في كل من ايران وبنغالدش.
وبشأن حاجات بالده ،أكد ساركار ان التجار االيرانيين
لديه��م ف��رص إس��تثمارية ف��ي مج��ال اإلنش��اءات وتوري��د

مستثمرون هنود مستعدون للمشاركة بمشروع كهربة
سكك حديد «طهران-تبريز»
أعل��ن مس��اعد محاف��ظ آذربايجان الش��رقية لتنس��يق الش��ؤون العمراني��ة ،ج��واد رحمتي ،عن
استعداد مستثمرين هنود للمشاركة في مشروع كهربة سكك حديد «طهران-تبريز».
وق��ال رحمت��ي ،ف��ي تصريح له ،على هامش معرض اإلب��داع والتكنولوجيا «رينوتكس» المقام
ف��ي مدين��ة تبريز (ش��مال غ��رب) :ان المس��تثمرين الهن��ود بحضورهم معرض «رينوتك��س» أعلنوا
اس��تعدادهم لالس��تثمار في المش��اريع الس��ككية في البالد خاصة مش��روع كهربة خط «طهران-
تبري��ز» .وأضاف:ان��ه ل��و قبل هؤالء المس��تثمرون خطورة االس��تثمار ،فاننا على اس��تعداد للتعاون
معهم على أساس صيغة «بي أو تي» (اإلنشاء ،التشغيل ،النقل).
وأش��ار رحمتي الى الفارق بين القطار المقترح من قبل هؤالء المس��تثمرين والقطار الراهن،
وقال :ان سرعة القطار المزمع إنشاؤه تبلغ  250كم في الساعة؛ وفي هذه الحالة سيستغرق قطع
المسافة بين طهران وتبريز أقل من  3ساعات .وأكد ضرورة عقد اجتماعات أكثر تخصصية مع
المستثمرين إلجراء التقييمات االقتصادية الالزمة ودراستها.

اإلس��منت والس��يراميك والطاق��ات المتج��ددة به��دف تلبي��ة
حاجات بنغالديش في هذه المجاالت.
م��ن جانب��ه ،قال رئي��س مكت��ب وزارة الخارجي��ة االيرانية
ف��ي محافظ��ة غلس��تان :ان رج��ال األعم��ال االيرانيي��ن م��ن
أهال��ي المحافظ��ة ونظرائه��م البنغالديش��يين لديه��م ف��رص
تع��اون كثي��رة ،بم��ا يس��تدعي تقدي��م مقترح��ات عملي��ة
إلزال��ة عقب��ة الحظ��ر المصرف��ي م��ن ه��ذا المس��ار .وأض��اف
ذوالفق��ار ميرش��اهي :ان أح��د الس��بل الكفيل��ة بح��ل ه��ذه
المش��كلة يكمن في ترش��يح بنكين ايراني وبنغالديشي لتولي
مس��ؤولية اإلج��راءات المصرفي��ة واالقتصادي��ة والمقايض��ة
وتودي��ع المبال��غ النقدي��ة باس��تخدام العمل��ة الوطني��ة ل��دى
كل من البلدين.

خالل  7أشهر

 934مليون دوالر ..صادرات خراسان الرضوية غير النفطية
أعلن مسؤول مصلحة الجمارك في محافظة خراسان الرضوية بأن صادرات هذه المحافظة
من السلع غير النفطية بلغت  934مليون دوالر خالل األشهر السبعة األخیرة ،مما تشير الى نمو
بنسبة  30بالمائة وزناً مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وق��ال أمي��د جهانخ��واه :ان معظ��م م��ا ت��م تصدي��ره خ�لال ه��ذه الفترة ش��مل الزعف��ران والزيوت
الخفيفة والفستق والفوالذ .وكان رئيس مصلحة الجمارك اإليرانية ،مهدي ميرأشرافي ،قد أعلن
عن تصدير  70مليون طن من السلع غير النفطية ،حيث سجل نمواً بنسبة  22بالمائة خالل  6أشهر
خالل فترة  21مارس /آذار حتى  22سبتمبر /أيلول  ،2019وذلك رغم الحظر المفروض على البالد.
وأوضح أشرافي ،في تصريح له ،ان أعداء ايران أرادوا فرض قيود على البالد عبر فرض الحظر
الظالم ،حيث بالرغم من أن اإلرهاب االقتصادي األميركي أضر ببعض قطاعات االقتصاد ،غير
أن الص��ادرات س��جلت نمواً بمق��دار  22بالمائة بالفترة المذكورة قياس �اً بالفترة المماثلة .2018
وأضاف :ان قيمة الصادرات بلغت 9ر 20مليار دوالر ،مقابل استيراد  16مليون طن من السلع بقيمة
3ر 21مليار دوالر.

محافظة كردستان تنتج أكثر من مليون طن من القمح

أعل��ن مس��اعد وزي��ر الزراع��ة ف��ي
الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة ف��ي ش��ؤون
البس��تنة ،ان اي��ران تنت��ج س��نوياً ملي��ون ط��ن
من الرمان.

وخ�لال مراس��م افتت��اح مهرج��ان الرمان
ف��ي مدين��ة بادرود يوم الخمي��س ،قال محمد
عل��ي طهماس��بي :ان اي��ران تعتب��ر م��ن الدول
الرائ��دة ف��ي إنت��اج الرم��ان ف��ي العال��م ،ورغم

مساعد وزير الطرق:
موانئ البالد جاهزة
ألي ظروف طارئة
أكد مساعد وزير الطرق وبناء المدن في
الجمهورية االس�لامية االيرانية ،الخميس ،ان
موانئ ايران جاهزة لمواجهة أي ظروف طارئة،
مش��دداً عل��ى االهتمام بتعزيز البن��ى التحتية
ف��ي الموان��ئ باعتباره��ا م��ن البن��ى التحتي��ة
الحيوية والحساسة.
وق��ال المدي��ر التنفي��ذي لمنظم��ة الموانئ
والمالحة محمد راس��تاد :بش��أن الدفاع المدني،
ف��ان منظمة الموانئ والمالحة ونظراً إلش��رافها
عل��ى البنى التحتي��ة المينائية ،تعتبر من البنى
التحتي��ة الحيوي��ة والحساس��ة حس��ب تصني��ف
الدفاع المدني .وأضاف :تم إتخاذ إجراءات واسعة
بشأن الدفاع المدني لتجهيز البنى التحتية في
جمي��ع الموان��ئ ،وتم اتخ��اذ التمهي��دات الالزمة
بما يتناسب مع ظروف كل ميناء.
وأردف راس��تاد :عل��ى ه��ذا األس��اس ،فف��ي
الظ��روف الطارئ��ة وغي��ر التقليدي��ة ،موان��ئ
اي��ران جاه��زة إلتخاذ اإلجراءات الالزمة حس��ب
م��ا يتناس��ب م��ع الظ��روف الطارئ��ة وبن��اء عل��ى
الخط��ط المطلوب��ة؛ ففي الظ��روف الطارئة ال
نقيد أنفسنا بموقع جغرافي محدد ،لذلك فان
منظمة الموانئ والمالحة يمكنها في الظروف
الالزم��ة أن تلبي احتياجات الش��حن والنقل في
البالد نظراً لطاقاتها وإمكاناتها المتاحة.

لغز أرامكو ..هل قبل بن سلمان بالتريليون دوالر؟ ()2/1

إيران تنتج مليون طن من الرمان سنوي ًا
وج��ود  720نوع �اً مختلف �اً م��ن الرم��ان ،ف��ان
اي��ران تنت��ج ملي��ون ط��ن م��ن ه��ذه الفاكهة
سنوياً.
وتحدث طهماسبي عن هواجس مزارعي
الرم��ان ،وأعل��ن ع��ن اس��تعداد وزارة الزراع��ة
لتقدي��م التس��هيالت الالزم��ة للمزارعي��ن
م��ن قبي��ل توفي��ر األنظم��ة الحديث��ة لل��ري،
والمظ�لات الخاص��ة ومعالج��ة وتصني��ع
المحاصيل.
ه��ذا وبل��غ إنت��اج القم��ح بمحافظ��ة
كردس��تان (ش��مال غ��رب) في الع��ام الجاري
ملي��ون و 100ألف طن لتتبوأ المركز الثاني
ف��ي إنتاج هذا المحصول االس��تراتيجي بين
المحافظات االيرانية.
وق��ال رئي��س منظم��ة الجه��اد الزراع��ي
بالمحافظ��ة خال��د جعف��ري :تع��د محافظ��ة
كردس��تان ه��ذا الع��ام ثاني أكب��ر محافظة
ف��ي الب�لاد ف��ي إنت��اج ه��ذا المحص��ول
االس��تراتيجي بإنتاجه��ا ملي��ون و 100أل��ف
ط��ن من القمح .وأضاف :م��ن المتوقع إنتاج
أكثر من  85000طن من اللحوم لهذا العام،

اإليراني��ة يج��ب أن تك��ون ق��ادرة عل��ى الحصول
عل��ى حصته��ا م��ن س��وق االس��تيراد الصيني��ة
الضخم��ة ه��ذا .وأض��اف :ان مع��رض ش��نغهاي
ه��و ثان��ي أكب��ر مع��رض للصي��ن ،وبم��ا أن
الصي��ن لديه��ا أكث��ر م��ن ألف��ي ملي��ار دوالر
م��ن الواردات س��نوياً ،ف��ان إقامة ه��ذا المعرض
يش��كل فرصة مهمة للتواجد الجاد للشركات
اإليراني��ة .وتاب��ع :ان��ه لس��وء الح��ظ ،ف��ان
الش��ركات االيراني��ة لم تش��ارك ف��ي المعرض
الع��ام الماض��ي؛ لكن هذا العام بدعوة من وزارة
التج��ارة الصيني��ة توج��د حوال��ي  20ش��ركة
إيراني��ة ،وس��يتم تقدي��م حوال��ي  50منتج �اً

تكنولوجياً .وأضاف :انه على هامش المعرض،
س��تقام العدي��د م��ن البرام��ج بم��ا ف��ي ذل��ك
افتتاح الجناح الوطني اإليراني بهدف حصول
الش��ركات االيراني��ة عل��ى حص��ة حقيقية في
السوق الفريدة من نوعها في الصين.
وق��ال وزي��ر الصناع��ة والتعدي��ن والتجارة،
مش��يراً إل��ى أن البضائ��ع اإليراني��ة قابل��ة
للتصدي��ر بدرج��ة كبي��رة ف��ي العدي��د م��ن
المناط��ق :إن��ه لس��وء الح��ظ ،ف��ان حص��ة
البضائ��ع اإليرانية من الواردات الصينية حتى
ل��و كن��ا نع��ول على النف��ط ،لن تص��ل إلى %1؛
وهذا الرقم بدون النفط هو أيضاً أربعة أعش��ار
المئ��ة ،لذل��ك ف��ان المعرض يوف��ر إمكانات ال
مثيل لها للسلع اإليرانية.
يذك��ر أن مع��رض ش��نغهاي الدول��ي
لالس��تيراد ب��دأ أعمال��ه ي��وم الثالث��اء الماضي
ف��ي دورت��ه الثاني��ة ،بكلم��ة الرئي��س الصين��ي
ش��ي جين بينك في مدينة ش��نغهاي ،وحضور
دولي واس��ع بمن فيهم وزير الصناعة االيراني.
وس��يواصل المع��رض نش��اطاته عل��ى م��دى 6
أي��ام ،بمش��اركة  150دول��ة م��ن أنح��اء العال��م،
والت��ي تمثله��ا أكث��ر م��ن ثالث��ة آالف ش��ركة
بم��ا فيه��ا الش��ركات االيراني��ة الت��ي تع��رض
منتجاته��ا له��ذا الع��ام ف��ي جناح خ��اص ضمن
هذه التظاهرة الدولية.
ووص��ل وزير الصناعة والتعدي��ن والتجارة
رض��ا رحمان��ي ،االثنين الماضي ،الى ش��نغهاي
(جن��وب ش��رقي الصي��ن) عل��ى رأس وف��د
رفي��ع المس��توى للق��اء مس��ؤولين صينيي��ن،
وكذل��ك المش��اركة في المعرض .ويش��ارك
ف��ي المع��رض أكثر من  3000ش��ركة ،بما في
ذلك  15شركة إيرانية .
وتع��رض الش��ركات المش��اركة
بالمع��رض منتج��ات ذات تكنولوجي��ا حديث��ة
والس��يارات والمع��دات والمس��تلزمات الطبي��ة
والمس��تحضرات الصيدالني��ة واألجه��زة
المنزلي��ة الفاخ��رة وخدم��ات األعم��ال والمواد
الغذائية والمنتجات الزراعية.

حي��ث تعتبر محافظة كردس��تان واحدة من
بين أفضل المحافظات في إنتاج اللحوم.
وأش��ار جعف��ري ال��ى أن حص��ة الزراع��ة
ف��ي النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي بمحافظ��ة
كردس��تان تبل��غ  ،%27وان أكث��ر م��ن 500
أل��ف ش��خص يعمل��ون ف��ي القط��اع الزراعي.
وأك��د إن مكنن��ة الزراع��ة كمب��دأ مه��م ف��ي
تطوي��ر هذه الصناعة هي واحدة من أولويات
منظم��ة الجه��اد الزراع��ي ف��ي المحافظ��ة؛
مضيف �اً :تحت��ل كردس��تان المرتب��ة األول��ى
ف��ي الب�لاد م��ن حي��ث المكنن��ة حي��ث يت��م
حص��اد  %98م��ن محص��ول القم��ح بواس��طة
الحاص��دات الزراعي��ة .وتاب��ع قائ�ل ً
ا :حت��ى
العام الماضي ،كان هناك  19000هكتار من
الدفيئات الزراعية (البيوت البالستيكية) في
المحافظ��ة ،وس��يضاف إليه��ا  23000هكت��ار
قيد اإلنشاء.
وأش��ار جعف��ري ال��ى إنت��اج  223أل��ف
ط��ن م��ن محاصي��ل البس��تنة ف��ي محافظ��ة
كردس��تان بدون اس��تخدام أي ن��وع من أنواع
السماد الكيمياوي.

بعد س��نوات من التأجيل أعلنت ش��ركة أرامكو الس��عودية -التي تعد أكبر منتج للنفط
في العالم وأكثر الش��ركات ربحية في هذا القطاع -عزمها المضي قدماً في عملية الطرح
العام األولي ألسهمها بالبورصة السعودية.
لكن الشركة ال تزال أمامها عقبة مهمة لم تتجاوزها بعد ،وتحتاج إلى توضيحها إلنجاح
هذه العملية ،وهي البت في مسألة قيمتها المالية ،وفق ما تقول الكاتبة سفيتانا باراسكوفا في
مقال نشره موقع «أويل برايس» األميركي المتخصص في شؤون الطاقة.
* طرح االكتتاب العام
تذكر الكاتبة أن أرامكو الس��عودية س��وف تنشر هذا األسبوع إعالنها بشأن عملية الطرح
العام األولي ألسهمها ،وبالتحديد يوم التاسع من نوفمبر /تشرين الثاني الجاري ،وسيتم هذا
الطرح في الس��وق المالية الس��عودية (تداول) في وقت غير محدد من ش��هر ديس��مبر /كانون
األول المقبل.
وتعتب��ر باراس��كوفا أن ه��ذه النية المتجهة نحو طرح أرامكو لالكتت��اب العام تعد خطوة
مهمة بالنسبة لهذه الشركة وللقيادة السعودية ،بعد سنوات من التأخير الذي صاحب أكبر
عملية اكتتاب في التاريخ ،والتي ال تزال تواجه إلى اآلن عقبات أخرى.
وأوضح��ت الكاتب��ة أن م��ا ل��م يت��م توضيحه ف��ي اإلعالن ال��ذي صدر عن الش��ركة هو حجم
الج��زء ال��ذي س��تقوم المملك��ة الس��عودية بطرح��ه من هذه الش��ركة في س��وق الم��ال المحلية،
وحج��م المداخي��ل الت��ي تتوق��ع جنيها .وتش��ير إل��ى أنه جاء في إعالن الش��ركة أن الس��عر الذي
سيش��تري به المس��تثمرون األس��هم وهو سعر العرض النهائي إلى جانب عدد األسهم التي سيتم
بيعه��ا ونس��بتها من كامل الش��ركة كله��ا أمور س��يتم تحديدها خالل الفت��رة المقبلة .كما
نبهت إلى أن هذه العملية رغم أنها ستكون األكبر من نوعها ،فان القيمة الفعلية لعمالق النفط
العالمي -الذي ينتج يومياً واحداً من كل ثمانية براميل في العالم -ال يزال يلفها الغموض.
يتبع...

