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زهوة اخلريية» تنظم محلة ألداء مناسك العمرة«

انطلقت آخر دفعة من محلة مؤسسة زهوة اخلريية ظهر السبت إىل مكة املكرمة ألداء مناسك العمرة جمانًا
شاملة مجيع التكاليف من نقل وسكن وفطور وسحور.
وقال يوسف العجالن األمني العام ملؤسسة زهوة :إن عدد املعتمرين قارب األلف على عدة دفعات ،وقد حرصت
املؤسسة على أن يتمتع املعتمرون بأقصى درجات الراحة ،سائالً اهلل أن يتقبل ه ا العمل ،وأن لز ل الاواب
واألجر لوالدة األمرية حصة بنت مشعل بن عبدالع ي مسو األمرية زهوة بنت محود الضبعان  -رمحها اهلل-
وأسكنها فسيح جناته وموتى املسلمني أمجعني.
ملشاهدة اخلرب يف الصحيفة

 4.3مليار ريال استامارات سعودية مباشرة يف فرنسا  ..توفر  4033وظيفة

قال لـ"املختصر نيوز" الدكتور لويس بلني؛ القنصل العام الفرنسي يف جدة ،إن الشركات الفرسية حتشد
مجيع اخلربات للمشاركة يف املناقصات احلالية أو املستقبلية للمشاريع احلكومية يف السعودية ،خاصة
مشاريع بناء الشبكات يف مكة املكرمة وجدة ،إضافة إىل إنشاء وتشغيل مرتو الرياض وحمطات خط الشمال -
اجلنوب واختيار "املشغل الظل" يف جدة ال ي ياري اهتمام ه ه الشركات.
وأشار أن قيمة االستامار املباشر السعودي يف فرنسا ،بلغت حنو  4.3.3مليار ريال ،حيث تتوزع على  03فرعا
لشركات سعودية أنشأت يف فرنسا ،اليت توفر  4033وظيفة إضافة إىل إيرادات بلغت حنو  ..334مليار ريال.
وذكر بلني ،إنّ قطاع الفنادق هو قطاع االستامار السعودي الرئيسي يف فرنسا ،حيث يسجّل وحده حجم أعمال
يبلغ  0.622مليار ريال ،سواء يف الفنادق الفخمة مال فندقي جورج اخلامس وكريون ،أو يف سالسل فنادق مال
الكلوب ميد ،كما قامت إحدى الشركات من مدة قصرية بشراء حصّة  02يف املائة يف شركة ، Douxوهي أول
منتج للدواجن يف أوروبا ،الفتا إىل أملهم يف استقطاب م يد من االستامارات السعودية يف القطاعات اإلنتاجية
يف فرنسا.
وأوضح القنصل الفرنسي ،أن االستامار املباشر للشركات الفرنسية يف السعودية يبلغ حنو  .2.4مليار دوالر ،ما
يضعهم يف املرتبة الاالاة من بني املستامرين األجانب ،كما يصل عدد الشركات الفرنسية املوجودة يف
السعودية إىل  03شركة ( 23يف املائة منها يف مشروع مشرتك) ،وتوظف أكار من  03633شخص بينهم عشرة
آالف سعودي ،ما ميال نسبة سعودة مرتفعة تصل إىل  46يف املائة ،أي أكار من ضعف متوسط معدل االقتصاد
احمللي .وأشار بلني ،أن وجود الشركات الفرنسية يف قطاعي الطاقة والبرتوكيماويات هو األقوى واألكار
تطورا ،إذ تؤمّن شركة السويس  .3يف املائة من إنتاج الكهرباء يف السعودية ،كما أنّ مصفاة ساتورب ،وهي نتاج
التعاون بني شركيت توتال وأرامكو ،حبد ذاتها منوذجا للنجاح ،اليت تبلغ قيمة االستامار املوظّف فيها وحدها
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يورو وتشارك فيه شركة توتال بنسبة .5 43يف املائة ،مبينا أن ه ه املصفاة املبنية مبواصفات حدياة يف اجلبيل
وهي واحدة من أكرب املصايف يف العامل.
وبني أن شركات فرنسية استامرت يف قطاعات أخرى كقطاع املياه (أربعة مليارات دوالر) ،وقطاع صناعة السلع
الرأمسالية واألجه ة ( ..2مليار دوالر) وقطاع الصحة (  002مليون دوالر).
وأشار بلني ،إىل أن التبادالت التجارية بني فرنسا والسعودية سجّلت رقما قياسيا جديدا عام  ،03.3مبيناً أنه بعد
جتاوزها تسعة مليارات يورو عام  ،03.4ختطى حجم التجارة بني البلدين عام  03.3حدّ العشرة مليارات يورو،
مبينا أن ه ا النمو نتيجة زيادة الصادرات السعودية إىل فرنسا ،اليت ارتفعت بنسبة  .6يف املائة لتصل إىل أكار
من سبعة مليارات يورو ،على الرغم من اخنفاض سعر النفط اخلام يف الفصل الااني من عام .03.3
فيما بني أن قيمة صادرات فرنسا إىل السعودية بلغت عام  03.3حنو ثالثة مليارات يورو ،وتربز على رأس قائمة
الصادرات املنتجات الصيدالنية ( 4.0مليون يورو) ،واملالحة اجلوية والفضاء ( 003مليون يورو) ،واللحوم
والدواجن ( .3.مليون يورو).
وأشار ،كما لوحظ زيادة كبرية يف بعض املنتجات املصدرة كاحملركات والتوربينات ( 03.8 +يف املائة) ،وأجه ة
القياس ( 03.3 +يف املائة) ،واملواد الغ ائية الصحية ( 46.8 +يف املائة) ،ومنتجات األلبان واألجبان ( 46.3 +يف
املائة).
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