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 :مملكة البحرین

 اإلثنین، ٣ حزیران/یونیو- أصدرت المنامة قرار یسمح للشركات األجنبیة بامتالك كامل أصول شركات النفط والغاز
  .الطبیعي واستخراجهما. ویأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتعزیز قطاع النفط وتحفیز االستثمار واستكشاف حقول جدیدة

 
 الثالثاء، ٤ حزیران/یونیو- جاللة الملك حمد بن عیسى آل ثاني یصدر عفو ملكي یشمل ١٦٧ مدان، لم یكملوا محكومیتاهم.

 .وتأتي تلك الخطوة كِهبة ملكیة بمناسبة عید الفطر
 

 الخمیس، ٦ یونیو/حزیران - صندوق النقد الدولي والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة یؤكدون مشاركتهما بورشة
 العمل المتعلقة بخطة السالم المقترحة أمریكیًا. حیث تبدأ فعالیات هذه الورشة في الخامس والعشرین من الشهر الحالي،

 حزیران، في ظل مساع إلنهاء الصراع الفلسطیني-اإلسرائیلي. إن مشاركة هذه المؤسسات هو جزء أساسي إلنجاح الجزء
  .االقتصادي في تلك الخطة

 
 دولة الكویت

 الخمیس، ٦ حزیران/ یونیو- نمت أصول صندوقي الثروة السیادیة الكویتیین للمرة األولى منذ عام ٢٠١٥. ویأتي ذلك على
 الرغم من اضطرار الحكومة من سحب أصول من الصندوق السیادي العام، أحد الصندوقین السادیین، وذلك بسبب انخفاض

  .أسعار النفط
 

  سلطنة ُعمان
 أسندْت شركة مصفاة "الدقم" والصناعات البتروكیماویة مرحلة التصمیم األولي لمجمع الصناعات البتروكیماویة في الدقم؛

 وذلك لشركة وود البریطانیة للقیام بأعمال التصمیم الهندسیة األولیة لمشروع مجمع الصناعات البتروكیماویة بالدقم، ووحدة
 استخالص المواد السائلة من الغاز الطبیعي وأنبوب نقل هذه المواد السائلة من مناطق إنتاج النفط ضمن نطاق عمل
 مجموعة النفط العمانیة وأوربك. ویتضمَّن نطاق العمل لمشروع مجمع البتروكیماویات وحدات وتقنیات متعددة من

 مرخصین عالمیین للعمل في المراحل األولى للمشروع. الجدیر بالذكر ان الشركات البریطانیة كثفت انخراطها بالسوق
  .البحرینیة بین عامي ٢٠١٧-٢٠١٩

 
 دولة قطر

 الثالثاء، ٤ یونیو/حزیران- أعلنت شركة قطر للغاز المحدودة عن نجاحها بتسلیم أكبر شحنة من الغاز الطبیعي المسال إلى
 عدة موانئ باستخدام أكبر ناقلة الغاز من طراز "كیو ماكس". تم تسلیم طرود الشحن إلى مینائي برشلونة وقرطاجة في

 .اسبانیا. قطر هي رابع أكبر منتج للغاز الطبیعي المسال في العالم
 

 الخمیس، ٦ یونیو/ حزیران- أمیر قطر، تمیم بن حمد آل ثاني یتلقى مكالمة هاتفیة من الرئیس اإلیراني حسن روحاني.
 تبادل الطرفان مباركات عید الفطر، وأكد أمیر قطر حرصه على تطویر العالقات بین الطرفین على كافة األصعدة. وتبادل

 ایضًا الطرفان تبعات قمة مجلس التعاون الطارئة وبیانها الختامي الذي أدان إیران وعزى أسباب التصعید األخیر في الخلیج
 الیها، لكن وزیر الخارجیة القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أعلن نأي قطر عن البیان وأنه ال یمثل سیاسة قطر

  .الخارجیة
 

 المملكة العربیة السعودیة
 األحد، ٢ یونیو/حزیران – مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) حذرت من دالئل تباطؤ النمو العالمي التي ظهرت في

 اآلونة االخیرة، وهو ما قد یؤثر بشكل غیر مباشر على االقتصاد السعودي. وتأتي التحذیرات بسبب تصدر الریاض لمشهد
 السوق الذي یشكل ٤٥ من الناتج المحلي اإلجمالي و٦٣ من الدخل القومي. وصرحت ساما ان بالرغم من النمو العام

 الماضي الذي بلغ ٢,٢ والسیاسات المتبعة لتنویع االقتصاد المحلي ضمن رؤیة ٢٠٣٠ التي تتبعها المملكة فأن تباطؤ النمو
  .العالمي سیكون له تأثیر غیر مباشر



 االثنین، ٣ یونیو/حزیران - أمر سمو ولي عهد المملكة العربیة السعودیة، محمد بن سلمان، بتأسیس شركة جدیدة مقرها مّكة
 المكّرمة، لتطویر األماكن المقدسة وبنیتها التحتیة، حیث تشكل هذه الخطوة ضرورة ملحة لخدمة االعداد المتزایدة من

  .الحجاج كل عام
 

 األربعاء ٥ یونیو/ حزیران - أعربت المملكة العربیة السعودیة عن قلقها إزاء تدهور األوضاع في السودان. وتدعم الریاض
 استمرار الحوار بین المعارضة المدنیة وقیادات الجیش التي تسلمت الحكم بعد مظاهرات كبیرة في البالد أدت الى تنحیة

  .الجیش للرئیس السابق عمر البشیر
 

 الجمعة ٧یونیو/حزیران- شهدت محافظة نجران في المملكة العربیة السعودیة عملیة توغل قام بها المتمردون الحوثیون عبر
 حدودها الجنوبیة. حیث تمكنت المیلیشیات المدعومة من إیران من االستیالء على بعض المراكز الحدودیة بشكل مؤقًت قبل
 عودتها الى نقاط تمركزها في الیمن.  الجدیر بالذكر ان المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة تقودان تحالفًا

 عسكریًا عربیًا یناضل من أجل استعادة الحكومة الیمنیة المعترف بها في األمم المتحدة، بقیادة الرئیس عبد ربه منصور
  .هادي، والتي ُنحیت من قبل الحوثیین في عام ٢٠١٤

 
 :اإلمارات العربیة المتحدة

 الثالثاء، ٤یونیو/حزیران-  أكملت شركة دراجون أویل اإلماراتیة، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، عملیة االستحواذ على
 .األصول النفطیة التي كانت تمتلكها سابًقا شركة بریتش بترولیوم في خلیج السویس في مصر

  
 الجمعة، ٧ یونیو - قدمت دولة اإلمارات العربیة المتحدة النتائج التي توصلت إلیها فیما یتعلق بالهجمات التخریبیة تعرضت
 لها ناقالت النفط السعودیة والنرویجیة واإلماراتیة قبالة الساحل اإلماراتي، في الثاني عشر من الشهر الماضي، إلى مجلس

 األمن التابع لألمم المتحدة. وتتهم الكثیر من الجهات، من ضمنها الوالیات المتحدة والنرویج، إیران بالوقوف وراء هذه
  .الهجمات التي جاءت في وقت تصاعد التوتر بین طهران وواشنطن

 


