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حركة االسهم ارتفاع طفيف للجنيه االسترليني بعد 
تصريحات أوزبورن

»المشرق« يطلق أعمال تشييد مقره 
الجديد وسط دبي واإلنجاز في أبريل 2019

اضاف 133 مليونًا بنمو 14.15 % في 5 أشهر

1.07 مليار درهم أصول »المركزي« من الذهب في مايو
الند روفر تقاضي شركة صينية 
سرقت تصميم أفخر سياراتها

 �سعد اجلنيه اال�سرتليني نحو ن�سف �سنت 
االأ���س��واق  يف  تكبدها  التي  اخل�سائر  بعد 
بور�سة  يف  ال��ت��داوالت  بدء  مع  اخلارجية 
باثنني  اأقل  زال  ما  لكنه  االثنني  يوم  لندن 
يوم  بلغها  التي  امل�ستويات  ع��ن  باملئة 
للعملة  تداول  يوم  اأ�سواأ  نهاية  يف  اجلمعة 

الربيطانية يف التاريخ احلديث.
املالية  وزير  تعهد  اإن  التجار  بع�ض  وقال 

يف  بالبقاء  اأوزب����ورن  ج��ورج  الربيطاين 
ال�سيء  بع�ض  املخاوف  هداأ  الراهن  الوقت 
مما دفع اال�سرتليني لل�سعود ب�سكل طفيف 
دوالر   1.3430 مقابل  ت��داول��ه  ليجري 

مقارنة مع 1.3356 يف اجلل�سة ال�سابقة.
يوم  ا�ستفتاء  نتيجة  اإع���ان  منذ  ول��ك��ن 
اخلمي�ض توقعت جمموعة كبرية من البنوك 
 1.30 م�ستوى  دون  اال�سرتليني  ينزل  اأن 
 1.2 اال�سرتليني  اجلنيه  دوالر.وت���راج���ع 
عند  تداوله  ليجري  اليورو  مقابل  باملئة 

82.20 بن�ض.

اأعلن امل�رشق، املوؤ�س�سة املالية يف دولة      
ت�سييد مقره اجلديد يف  االإم��ارات عن عزمه 
نهاية العام احلايل. وياأتي ذلك بعد اأن اتخذ 
اإطاق  منذ  له  مقراً  ديرة  منطقة  من  البنك 
اأوىل عملياته قبل 50 عامًا، ويخطط امل�رشق 
اإم��ارة  و�سط  اإىل  الرئي�سي  مقره  لنقل  االآن 
العربية  االإن�ساءات  �رشكة  و�ستتوىل  دب��ي. 
مهمة ت�سييد الربج اجلديد بعد فوزها بالعقد 
وبحلول  �سهراً.   28 ف��رتة  على  ميتد  ال��ذي 
�ستنطلق  احل��ايل،  العام  من  دي�سمرب  �سهر 
برج  منطقة  يف  الكائن  الربج  ت�سييد  اأعمال 
خليفة على طريق مركز دبي املايل )طريق 
ليتم  را���س��د(،  ب��ن  حممد  تقاطع  ال��دوح��ة/  
اإجناز العمل بالكامل بحلول �سهر اأبريل من 
مور  �سكيد  �رشكة  تولت  وقد   .2019 العام 
�سيكاغو ت�سميم برج  اأند مرييل يف  اأوينجز 
L يحمل يف  املقر اجلديد على �سكل احلرف 
 4( مرتاً   151 بارتفاع  مربعًا  تاجًا  قمته 
35 طابقًا(  اأر�سي+  طوابق �سفلية + طابق 
مربعًا  م��رتاً   4،868 اأر���ض  م�ساحة  على 
مرتاً   71،292 تبلغ  بناء  م�ساحة  باإجمايل 

مربعًا. وبح�سور عبد العزيز الغرير، الرئي�ض 
املرعبي،  وغ�سان  امل�رشق  لبنك  التنفيذي 
رئي�ض جمل�ض اإدارة �رشكة االإن�ساءات العربية 
بني  االت��ف��اق��ي��ة  ه��ذه  توقيع  م��را���س��م  مت��ت 

الطرفني.
التنفيذي  الرئي�ض  الغرير،  العزيز  عبد  وقال 
على  ال��ربج  ت�سييد  »ي�سهد  امل�����رشق:  لبنك 
 50 م��دار  على  متميز  منو  من  حققناه  ما 
للتطور  اأي�سًا  انعكا�ض  وهو  ما�سيًا  عامًا 
واالإم��ارات  دبي  اإم��ارة  �سهدته  الذي  الكبري 
فرتة  خال  االإم��ارات  جنحت  فقد  باأكملها. 
زمنية ق�سرية من التحول اإىل بوابة عاملية 
نثق  ونحن  امل�رشفية.  واالأعمال  للتجارة 
على  �ستحافظ  االإم���ارات  ب��اأن  الثقة  مت��ام 
على  ي�سجعنا  ما  وه��ذا  املميزة،  مكانتها 
لتطوير  اال���س��ت��ث��م��ارات  م��ن  امل��زي��د  ر���س��د 
�سك  اأدنى  دون  دبي  اإمارة  وحتتل  اأعمالنا. 
تو�سيع  واإن  لنا  بالن�سبة  ا�سرتاتيجيًا  موقعًا 
اأعمالنا يف هذه االإمارة ما هو �سوى انعكا�ض 
وتاأكيد  مالية  كعا�سمة  املتنامية  ملكانتها 

على التزامنا بدعم االقت�ساد املحلي«.

 
 ب��ل��غ اإج���م���ايل مم��ت��ل��ك��ات امل�����رشف 
الذهبية  ال�سبائك  من  )اأ�سوله(  املركزي 
نحو مليار و73 مليون درهم بنهاية ال�سهر 
درهم  مليون  و144  مليار  مقابل  املا�سي 
بنهاية  درهم  مليون  و85  ومليار  ابريل  بنهاية 
940 مليون درهم  مار�ض املا�سيني ومقابل نحو 
ذهبية  �سبائك  اأ�سوله  اإىل  فاأ�ساف   2015 بنهاية 
بقيمة   2016 من  االأوىل  اخلم�سة  ال�سهور  يف  جديدة 
انخف�ست  % فيما   14.15 بلغ  بنمو  درهم  مليون   133
مليون   71 بقيمة  مايو  خال  الذهبية  ال�سبائك  هذه  قيمة 
االإح�ساءات  اأ�سارت  ثانية  ناحية  من   .%  6.21 بن�سبة  درهم 
اإىل اأن اإجمايل االئتمان امل�رشيف املحلي املمنوح لكافة االأن�سطة 
االقت�سادية يف الدولة بلغ تريليون و505.5 مليارات درهم بنهاية 
مايو بارتفاع �سهري 6.3 مليارات درهم بن�سبة 0.42 % وبارتفاع 
درهم  مليار   26.11 بقيمة   2016 من  االأوىل  اخلم�سة  ال�سهور  خال 
درهم  مليارات  و404.38  تريليون  اإىل  ارتفع  اأن  بعد   %  1.85 بن�سبة 
بنهاية مار�ض بزيادة �سهرية بلغت 10.22 مليارات درهم ومقابل تريليون 
و381.59 مليار درهم بنهاية 2015. ووفقًا لاإح�ساءات الواردة بالن�رشة 

االإح�سائية ل�سهر مايو 2016 فاإن القرو�ض امل�رشفية للقطاع اخلا�ض بلغت 
تريليون و60.998 مليار درهم بنهاية مايو مقابل تريليون و 54.83 مليار 
تقريبا  درهم  مليارات   6.2 �سهري  بارتفاع  املا�سيني  اأبريل  بنهاية  درهم 
بارتفاع   2015 عام  بنهاية  درهم  مليار  و21.98  تريليون  بلغت  اأن  بعد 
اأن  االإح�ساءات  اأظهرت  و    .%  6.4 بن�سبة  درهم  مليار   60.02 بلغ  �سنوي 
اإجمايل اأ�سول البنوك االأجنبية العاملة بالدولة انخف�ض بنهاية مايو 2016 
القطاع  اأ�سول  اإجمايل  من   20% �سكلت  دره��م  مليار   502.61 نحو  اإىل 
�سكلت  درهم  مليارات   508.81 نحو  مقابل  تريليون   2 البالغة  امل�رشيف 
و491.02  تريليون   2 البالغة  امل�رشيف  القطاع  اأ�سول  اإجمايل  من   20%
مليار درهم بنهاية اأبريل و 499.44 مليار درهم �سكلت %20 من اإجمايل 
اأ�سول القطاع امل�رشيف البالغة 2 تريليون و 474.42 مليار درهم بنهاية 
عام 2015 فيما بلغ حجم مطلوبات البنوك االأجنبية العاملة بالدولة بنهاية 
مايو 561.34 مليار درهم مقابل 554.02 مليار درهم بنهاية اأبريل ونحو 
اأ�سدرها  التي  لاإح�ساءات  ووفقًا   .2015 بنهاية  درهم  مليار   499.44
مايو  بنهاية  امل�رشيف  باجلهاز  املوظفني  عدد  ا�ستقر  املركزي  امل�رشف 
بلغ عدد املوظفني  املا�سيني حيث  اأبريل ومار�ض  بنهاية  نف�ض م�ستواه  عند 
م�ستواه  نف�ض  عن  بانخفا�ض  موظف  األف   38.91 بالدولة  العاملة  بالبنوك 
اأن  بعد  املا�سية  ودي�سمرب  ويناير  فرباير  اأ�سهر  نهاية  يف  عنده  ا�ستقر  الذي 
ارتفع عدد املوظفني العاملني بالقطاع امل�رشيف خال الربع االأخري من عام 

.%  3.71 1437 موظفا وبن�سبة  2015 مبقدار 

�سد  ق�سائية  دعوى  روفر"  الند  "جاكوار  جمموعة  رفعت   
لينج موتورز" لتقدميهم  "جيانغ  ال�سيني  ال�سيارات  �سانع 
.)X7 ن�سخة مقلدة من �سيارة )ايفوك( حتمل ا�سم )الندويند
للوهلة االأوىل ي�سعب التفريق بني �سيارتي رجن روفر ايفوك 
االأوىل  امل��رة  لي�ست  ه��ذه  اأن  مع   ،X7 الندويند  و�سيارة 
�رشكة  فيها  ت�رشق  التي  االأخرية(  تكون  لن  االأرجح  )وعلى 
فقد  �سهرية،  �رشكة  من  ت�سميم  �سينية  �سيارات  �سناعة 
يكفي،  هذا  اأن  اأخ��رياً  روفر"  الند  "جاكوار  جمموعة  قررت 
اأبطلت  املا�سي،  ني�سان  يف  ولكن  مبقا�ساتها.  قامت  لذلك 
اإيفوك،  ت�سميم  اخرتاع  براءة  الواقع  يف  ال�سينية  احلكومة 
يف  ن�رشه  اأو  عر�سه  مت  قد  "الت�سميم  اأن  اىل  ال�سبب  عازية 
ما  اأبطل  ذلك  ومع  الرباءة".  طلب  يقدم  اأن  قبل  اآخر  مكان 
براءة  ال�سني  يف  االخ��رتاع  ب��راءات  فح�ض  جمل�ض  ي�سمى 
اخرتاع "الندوين X7" وال�سبب هو اأنها ت�سبه كثرياً �سيارة 
قرار  ا�ستئناف  ال�سيارات  �سناعة  ل�رشكتي  وميكن  ايفوك، 
اإنها  قالت  روفر"،  الند  "جاكوار  جمموعة  ولكن  املجل�ض، 
ما تزال م�ستمرة مبقا�ساة "جيانغ لينج موتورز" ل�رشقتها 

ت�سميمها.

12 مليارًا يضخها المركز التجاري في اقتصاد دبي
 

اأحدث تقرير �سادر عن مركز دبي   ك�سف 
التجاري العاملي، لتقييم االأثر االقت�سادي 
وا�ست�سافها  نّظمها  ال��ت��ي  للفعاليات 
املرتبط  االإنفاق  اأن   ،2015 عام  خال 
ب��امل��ع��ار���ض وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة، 
واملوؤمترات الُكربى التي اأُقيمت مبركز دبي 
التجاري العاملي العام املا�سي، حقق 12 
يعادل  مبا  دبي،  اقت�ساد  يف  درهم  مليار 
االإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  م��ن   %  3.1

لاإمارة.
الفعاليات  اأثر  تو�سيح  على  التقرير  ورّكز 
العاملي  التجاري  دبي  مركز  يف  املقامة 

حتققه  وما  االقت�سادية،  القطاعات  على 
ال�سياحة  �سناعة  يف  تراكمية  قيمة  من 
اإىل  واأ�سار  والرتفيه،  وال�سيافة  وال�سفر 
دعمها الأكرث من 80،400 وظيفة كنتيجة 

مبا�رشة الإقامتها يف املركز.
االقت�سادي  الناجت  اإجمايل  بلغ  حني  ويف 
العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  لفعاليات 
20.9 مليار درهم، فقد  2015 نحو  عام 
قّدرت الدرا�سة اأن 57 % من االإنفاق الذي 
حُتدثه فعاليات املركز التجاري يبقى يف 
قطاع  قوة  يعك�ض  ما  املحلي،  االقت�ساد 

الفعاليات يف دبي.
االأث��ر  لتقرير  التقنية  امل��وؤ���رشات  وت��وّف��ر 
�ساما  تقييًما   ،2015 لعام  االقت�سادي 

املحّققة  القيمة  عن  باالأبحاث،  مدّعما 
بالفعاليات  امل��رت��ب��ط  ل��اإن��ف��اق  نتيجة 
التاأثري  اإىل  التقرير  ي�سري  حيث  التجارية، 
هذه  يف  اإنفاقه  مت  دره��م  لكل  امل��ت��دّرج 
التحليل  ويغّطي  املرتبطة.  القطاعات 
الرئي�سية  املقايي�ض  من  عدًدا  االقت�سادي 
م��ث��ل امل�����س��اه��م��ة االإج��م��ال��ي��ة، وال��ع��ائ��د 
االأخ���رى،  االقت�سادية  القطاعات  على 
من  وغ��ريه  التوظيف  على  االإن��ف��اق  واأث��ر 
اأعمق  نظرة  اإلقاء  يتيح  ب�سكل  املقايي�ض، 
اأجندة  تلعبه  ال��ذي  الرئي�سي  ال��دور  على 
العاملي  التجاري  دب��ي  مركز  فعاليات 
اأع��م��ال  كمركز  دب��ي  مكانة  تعزيز  يف 
يف  قيمة  وخلق  االإقليمي،  امل�ستوى  على 

االقت�ساد ب�سورة ملمو�سة.
ن�ساط  العاملي،  التجاري  دبي  مركز  وقاد 
عام  خال  املنطقة  يف  الفعاليات  قطاع 
 104 وا�ست�ساف  نّظم  حيث   ،2015
فعاليات كبرية، )جتتذب الواحدة اأكرث من 
2000 زائر(، وقد اجتذبت هذه الفعاليات 
نحو 2.6 مليون زائر، منهم 1.19 مليون 
 .%  46 بن�سبة  ال��دول��ة،  خ��ارج  من  زائ��ر 
وا�سح  من��ّو  حتقيق  اإىل  البيانات  وت�سري 
عند  الفئتني  يف  ال��زوار  اأع��داد  يف  وموؤّثر 
مقارنتهما بتقرير االأثر االقت�سادي االأول 
العاملي  التجاري  دبي  مركز  ن�رشه  الذي 
عام 2011، واأ�سار اإىل اأن ن�سبة امل�ساركة 
الدولية تعّدت 30 % من اإجمايل عدد زوار 

خال  زائر  مليون   1.3 البالغ  الفعاليات 
تلك ال�سنة.

هذه  حم��ور  الكبرية  الفعاليات  ومُت��ّث��ل 
املعياري  النمو  اأهمية  وُت��ربز  الدرا�سة 
والقدرة على جذب جمهور عاملي كاأعمدة 
وُيعّد  االقت�سادية.  بالقيمة  للدفع  رئي�سية 
وحدة  كل  حتققه  ال��ذي  االإ���س��ايف  العائد 
باالإنفاق  املرتبطة  الفعاليات  قطاع  يف 
املعطيات  م��ن  االأخ����رى  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
اإذ ُيحقّق  الرئي�سية ل�سل�سلة القيمة االأو�سع، 
اأ�سعاف  خم�سة  بنحو  زي��ادة  العائد  هذا 
وبعبارة  االإجمايل.  االقت�سادي  االأثر  يف 
اأي  اإنفاقه يف  دره��م مت  كل  ف��اإن  اأخ��رى، 
دبي  مركز  يف  اأقيمت  التي  الفعاليات  من 

التجاري العاملي عام 2015 �ساهم بخلق 
يف  دبي  اقت�ساد  يف  دراه��م   5 قيمته  ما 

ذلك العام.
اأكرب  العاملي،  التجاري  دبي  مركز  وق��ّدم 
التجارة  جمتمع  لتوا�سل  متكاملة  من�سة 
امل��وق��ع  ���س��وء  يف  املنطقة  م��ع  ال����دويل 
تعزيز  بغية  ل��دب��ي  املتميز  اجل��غ��رايف 
يف  للتجارة  عاملية  كوجهة  مكانتها 
اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�رشق  منطقة 
م�ساهمة  تقييم  فاإن  ولذلك  اآ�سيا،  وجنوب 
ومنّوه  لاإمارة  بالن�سبة  الفعاليات  قطاع 
من  اأ�سا�سيًا  جزًءا  ُيعّد  م�ستدام،  نحو  على 
االلتزام اال�سرتاتيجي ملركز دبي التجاري 

العاملي.

وكاالت- متابعة

محللون: تراجعات النفط واألسواق 
العالمية تدفع أسواق الخليج للتذبذب

من  مزيداً  وم�رش  اخلليج  اأ�سواق  ت�سهد  اأن  حمللون  توقع   
التذبذب يف اأدائها خال جل�سة اليوم الثاثاء، يف ظل ا�ستمرار 
تراجع النفط واالأ�سواق العاملية واجتاه امل�ستثمرين لتخفيف 
املراكز باالأ�سهم. وانخف�ض خام برنت يوم االثنني %2.6 اإىل 
47.16 دوالر، وتراجع اخلام االأمريكي %2.8 اإىل 46.33 
دوالر للربميل.ومع عودة تفاقم خ�سائر النفط منيت موؤ�رشات 
بنهاية  الرتاجعات  واالأوروبية مبزيدا من  االأمريكية  االأ�سهم 
جل�سة اأم�ض.وعو�ست معظم اأ�سواق اخلليج يوم االثنني بع�ض 

التي  البيع  موجة  ج��راء  بها  منيت  التي  خ�سائرها 
اأعقبت ت�سويت الربيطانيني ل�سالح خروج بادهم 
طعيمة،  اأبو  با�سل  وتوقع  االأوروب��ي.  االحتاد  من 

ت�سهد  اأن  حديثه  خال  امل��ال  باأ�سواق  املحلل 
وذلك  للهبوط،  مائًا  اأداء  اخلليج  اأ�سواق  اأغلب 

خال اجلل�سات املتبقية من االأ�سبوع اجلاري 
االقت�سادية  االأو�ساع  ا�ستقرار  عدم  ظل  يف 
من  مل��زي��د  العاملية  االأ����س���واق  وت��ع��ر���ض 

اأبو  واأو�سح  امللفتة.  البيعية  العمليات 
اأم�ض االثنني نوع  اإن ارتفاعات  طعيمة: 
التي  امل�ساربي  الت�رشيف  اأن��واع  من 

املنطقة  باأ�سواق  املحافظ  ت�ستهدف 
تنفيذه حاليا قبل حلول عطلة العيد. 
التوقعات  اإن  طعيمة:  اأب��و  وق��ال 

اىل  جمددا  النفط  برتاجع  الفنية 
�ستدفع  دوالر   40 م�ستويات 
احل��ذر  م��ن  ملزيد  املتعاملني 

للمخاطرة  القادمة  ال��ف��رتة 
ومن  باالأ�سهم.  ب�سيولتهم 
دروي�ض،  فوؤاد  نوه  جانبه، 

امل��ح��ل��ل االق��ت�����س��ادي 
ل��دى ت��ري��د م��ارك��ت اأن 

ال�رشيعة  امل�ساربات 
النمط  هي  اأ�سبحت 
امل����ت����ح����ك����م يف 

حاليًا؛  االأ���س��واق 
وذلك لا�ستفادة 
م����������ن ت����ل����ك 

غري  االأو�ساع 
امل�����س��ت��ق��رة.
وب�������������ني 

التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�رشكات  اأ�سهم  دروي�����ض:اأن 
يف  ن�ساطا  االأك��رث  املحليون  االأف��راد  امل�ستثمرون  يف�سلها 
للتاأمني  التكافل  االإمارات،�سعد �سهم دار  االأم�ض.ويف  جل�سة 
االحت��اد  �سهم  ارتفع  %15،كما  اليومي  االأق�سى  باحلد 
%.ومن   2.9 التمويل  دار  �سهم  %1.8،و�سعد  العقارية 
�سغار  امل��ال  اأ�سواق  املحلل  ال�سمري  حمود  ،ن�سح  جانبه 
حلني  باالأ�سهم  ال�رشائية  العمليات  تو�سيع  بعدم  املتداولني 
التيقن  ع��دم  حالة  ظل  يف  املنطقة  اأ���س��واق  م�سار  ات�ساح 
يلي  املنطقة".وفيما  الأ�سهم  االأ�سا�سي  "املحرك  النفط  ب�ساأن 

م�ستويات اإغاق موؤ�رشات اأ�سواق اخلليج خال جل�سة اأم�ض.
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