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برزت مجلة فوزبز األمریكیة  -أمس الطفرة النوعیة التي حققتھا السعودیة في إنتاج
الغاز من  3ملیارات قدم مكعب في  ،2000إلى  13ملیارا في  2018أي بزیادة 300
%.مشیرة إلى أن ذلك یأتي في إطار االھتمام بتنویع مصادر الطاقة .وأشارت إلى أن
الخطط السعودیة لالستثمار في الغاز في مختلف الدول حول العالم تبلغ تكلفتھا
 175ملیار دوالر ،وتشمل الوالیات املتحدة وروسیا وافریقیا .ونوھت بأھمیة التحول
للتوسع في استخدام الغاز بعد ارتفاع االستھالك الیومي من النفط لتولید الطاقة
خالل أشھر الصیف إلى  725ألف برمیل یومیا ،ولفتت إلى أن خطط السعودیة
لتقلیص االعتماد على النفط تتضمن إنشاء مفاعلین نووین خالل العامین املقبلین
في إطار خطة لبناء  16مفاعال لتولید الطاقة حتى 2030
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مرة أخرى تعود السعودية إلى الواجهة االقتصادية بعد نشر تقارير مالية من قبل
شركات دولية متخصصة ،وكذلك معلومات وأرقام قادمة من هيئة االستثمار
السعودية والتي تفيد بارتفاع ملحوظ في تدفق املستثمرين األجانب إلى السوق
السعودي الذي يعد األضخم في الشرق األوسط.

ويأتي ذلك تتويجا للجهود املبذولة من الحكومة السعودية لخلق مناخ استثماري
ممیز وأرض خصبة جاذبة للمستثمرين الدوليین .حيث بادرت الحكومة بالعديد
من اإلصالحات االقتصادية والعمل على ضمان استدامة االستثمارات القائمة
وتقديم الحوافز والضمانات التشريعية ،وتسهيل اإلجراءات لالستثمارات املحتملة
مع إزالة القيود املفروضة على االستثمارات األجنبية.
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كشف تقریر صادر عن وزارة الصحة أن إجمالي السعودیات العامالت في
املستشفیات التابعة للوزارة والجھات الحكومیة األخرى والخاصة ،خالل العام
املاض ي ، 1439بلغ  82035بنسبة  % 7.36من إجمالي العامالت ،والطبیبات
واملمرضات والصیدلیات ،وفئات طبیة مساعدة ،مسجال ارتفاعا بنسبة 4.11
 %مقارنة بـ 1438الذي بلغ فیھ عددھن  .73600العامالت في مستشفیات
اململكة  223577عام  114050 1439وزارة الصحة  47669الجھات
الحكومیة األخرى 61858
اضغط هنا | لتصفح الخبر

أبانت الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة أنها ستلزم
منتجات السیراميك ،بما في ذلك البورسالن بالحصول على عالمة
الجودة السعودية ،اعتبا ًرا من يوم  13سبتمبر 2019م ،وأكدت على منع
دخول منتجات السیراميك من املنافذ السعودية أو بيعها باألسواق بعد
هذا التاريخ ما لم تكن حاصلة على العالمة .ودعت الهيئة جميع
مستوردي ومصنعي هذه املنتجات للحصول على عالمة الجودة
السعودية من خالل التقدم عن طريق النظام اإللكتروني ملنح الشهادات
بالهيئة.
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تحول مؤسسات الطوافة إلى شركات ،يعزز فرص استثمارها في مجاالت استثمارية جديدة،
تتصدرها السياحة واملراكز الطبية والصناعية املتصلة بالحج والعمرة ،بما يدعم الربحية
وموقف الشركة املستقبلية ماليا واستثماريا ويزيد من جاذبيتها ويمكنها من إنشاء شركات
شقيقة تابعة.وأوضح الدكتور محمد بياري ،نائب رئيس مجلس إدارة املؤسسة األهلية ملطوفي
حجاج الدول العربية ،رئيس اللجنة املشرفة على مشروع املؤسسة لشركة مساهمة مغلقة،
أن التحول يسهم في توسع الشركات في رأس املال واجتذاب مؤسسات وشركات مالية
واستثمارية كبرى ،لتعزز من القدرة التشغيلية وتجويد الخدمات املقدمة ،إضافة إلى تكوين
كيانات كبیرة وضخمة يكون لها وزن باالقتصاد الوطني ما سينعكس على توفیر سيولة كبیرة
وإيجاد فرص عمل للمواطنین.
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قالت وكالة بلومبرج  -أمس ،إن سوق األسھم السعودي شھد تدفقات مالیة أجنبیة
بقیمة  6.2ملیار ریال خالل األسبوع املنتھى في  2مایو الجاري بالتزامن مع بدء املرحلة
الثانیة من انضمام السوق إلى مؤشر فوتس ى راسل .وتوقعت الوكالة ضخ املزید من
االستثمارات األجنبیة في السوق في أواخر شھر مایو الجاري مع انضمام السوق إلى
مؤشر مورجان ستانلى رسمیا بعد عام كامل من البقاء على قائمة املراقبة ،یأتي ذلك
فیما بلغت استثمارات األفراد  7.1ملیار ریال فقط ،في األسبوع الذي انتھى بارتفاع
أقل من % 1قبل أن یشھد جني أرباح مع بدایة شھر رمضان ،وتوتر العالقات بین
أمریكا والصین على خلفیة الخالف التجاري بین البلدین.
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عقد مجلس األعمال السعودي  -البريطاني اجتماعاته نصف السنوية أخیرا ،في
العاصمة البريطانية (لندن) ،وذلك بمشاركة أكثر من  60شركة من الجانبین ،وحضور
القائم بأعمال سفارة السعودية لدى اململكة املتحدة سعود الحمدان ،والرئيس
التنفيذي األمین العام لغرفة التجارة العربية البريطانية بندر رضا .ورأس الجانب
السعودي في اجتماع مجلس األعمال املهندس ناصر املطوع ،كما رأس الجانب
البريطاني البارونة سايمونز.وبین املهندس ناصر املطوع أن الوفد السعودي حظي
بترحيب كبیر من الجانب البريطاني ،ودعم قوي من هيئة التجارة
الخارجية البريطانية ،واهتمام من الشركات البريطانية التي أبدت استعدادها للعمل في
السعودية لثقتها الكبیرة في االقتصاد السعودي.
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