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صهاريج السالمة

السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة احمللية

أفاد وزير البرتول والثروة املعدنية السعودية علي النعيمي اليوم (الثلثاء) ،بأن السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة احمللية مؤكداً
أن اململكة قد ختفض نظام الدعم السخي تقليالً لتنامي استهالك الوقود.
وأبلغ النعيمي الصحافيني عندما سئل على هامش "منتدى ومعرض التعدين واملعادن السعودية  ،"5102إن كان يتوقع رفع أسعار
الطاقة احمللية يف املدى القريب "سؤالك هو :هل األمر قيد الدراسة؟ واجلواب نعم".
ومل يذكر النعيمي تفاصيل عن التغيريات احملتملة .وسبق أن تناول املسؤولون املوضوع يف أحاديثهم اخلاصة لكن تصرحيات
النعيمي هي أول تأكيد علين لذلك من مسؤول رفيع املستوى.
وذكرت مصادر يف القطاع أن "التغيريات إذا حدثت ستكون تدرجيية وحذرة".
وتلقى أسعار البنزين احمللية وأنواع الوقود األخرى الذي يستخدمه منتجو البرتوكيماويات دعماً حكومياً كثيفاً وتعد من أدناها
يف العامل ،إذ يبلغ سعر البنزين حواىل  02سنتاً لليرت.
وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثرياً كبرياً يف عجز املوازنة ،إذ تفيد تقديرات صندوق النقد بأن السعودية تنفق  011باليني دوالر
سنوياً على الدعم منها  68بليون دوالر على النفط وعشرة باليني على الغاز الطبيعي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعودية كبرية متحدثاً عن سعر البنزين أنه "تناهى إىل مسعي من أعلى مستوى أنهم سيقدمون
على ذلك عما قريب وأعتقد أنه سيتعني عليهم القيام بذلك قبل إعالن املوازنة".
ومن املتوقع إعالن موازنة العام املقبل اليت قد تشمل خطوات أخرى لتقليل العجز مثل ختفيضات كبرية يف اإلنفاق على مشاريع
البنية التحتية حبلول أواخر كانون األول (ديسمرب).
وقال حمللون يف "ان بي كيه كابيتال" ،إنهم "يتوقعون رفع أسعار الغاز الطبيعي السعودية إىل دوالرين لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية العام املقبل من  1712دوالر ،وهو سعرها الذي ظلت عليه منذ العام ."0111
وعلى صعيد آخر ،أكد النعيمي أن "منتدى ومعرض التعدين واملعادن السعودية  "5102يأتي يف إطار سعي اململكة إىل تنويع
قاعدتها االقتصادية ،مبا يف ذلك قطاع التعدين ،موضحاً أن الوزارة تقوم اآلن بإعداد خطط واسرتاتيجيات تعدينية طموحة يتم
تنفيذها على مراحل ،وستؤدي إىل نقلة نوعية يف هذا القطاع ويف االقتصاد السعودي ككل ،حبسب ما ذكرت "وكالة األنباء
السعودية" (واس).
وأوضح أن "الناتج اإلمجالي احمللي املباشر وغري املباشر يبلغ حالياً يف قطاع التعدين حوالي  61بليون ريال ويوفر أكثر من 581
ألف وظيفة مباشرة وغري مباشرة".
وحول التحديات اليت يواجهها قطاع التعدين ،أوضح النعيمي سعي الوزارة إىل رفع إمجالي الناتج احمللي املباشر لقطاع التعدين
ثالث مرات ،ليصل إىل أكثر من  581بليون ريال خالل العشرين عاماً املقبلة.

ويكشف املنتدى عن الفرص االستثمارية املتاحة يف القطاع وخدماته من خالل نقاش تفاعلي ألكثر من  011حماضر من أفضل
الكفاءات واخلرباء واملتحدثني يف هذا اجملال.
ويشارك فيه  21عارضًا من عشر دول ،بينها السعودية والواليات املتحدة والصني وأملانيا وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا
والنمسا اليت ستعرض آخر التقنيات من املوردين الدوليني.
وتشمل املعروضات اآلالت واملعدات واملواد واملنتجات والتكنولوجيا واخلدمات االستشارية والقدرات اإلدارية واخلربة املالية لقطاع
التعدين يف اململكة ،إىل جانب البنية التحتية مبا يف ذلك البناء والتشييد والنقل واالتصاالت والطاقة والكهرباء واملياه والبيئة.
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بلغ عدد شركات نقل املعلمات املسجلة بقاعدة بيانات وزارة النقل باململكة  63شركة ،حيث سجلت منطقة
عسري النسبة األكرب ب  21شركة ،ثم تلتها املدينة املنورة مخس شركات ،وكذلك منطقة مكة املكرمة
مخس شركات ،فيما سجلت منطقة اجلوف أربع شركات ،وأيضاً حائل أربع شركات ،باإلضافة اىل تسجيل
منطقة الشرقية شركتان وكذلك تبوك شركتان ،وشركة واحدة فقط يف منطقة الرياض وأيضا شركة
مبنطقة جنران .ولوحظ خلو بعض املناطق من الشركات املسجلة بقاعدة وزارة النقل مثل ،الباحة واحلدود
.الشمالية والقصيم وجازان
وترتاوح أجور نقل املعلمات من  055ريال اىل  1555ريال شهرياً ،ويشهد سوق نقل املعلمات فرصا مرحبة
.للتجار والشباب السعودي ،وحباجة إىل املزيد من الشركات

http://www.alriyadh.com/1095173

صهاريج السالمة

بدأت جتوب يف أرجاء مكة املكرمة صهاريج جديدة لناقالت الوقود ،وهي من األملنيوم (تركس) وتتمتع
مبواصفات عدة وباشرت أرامكو السعودية يف تطبيقها مرحليا لتحل حمل الناقالت القدمية.

