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حركة االسهم صراع البنوك العالمية حول سوق الذهب في لندن

استراليا تعرقل مشاريع استثمارية صينية للطاقة الكهربائية

ارتفاع األموال الهالكة الصعبة 
في المغرب إلى 7.5 مليون دوالر

رؤساء شركات بريطانية يتقاضون 5,5 
مليون جنيه سنويا

تحذيرات للصين من تزايد 
الديون المؤسسية

�صصراع  وجصصود  عصصن  اأمصصركصصي  تقرير  ك�شف   
�شوق  على  للهيمنة  العاملية  البنوك  بني 
تداوله  حجم  يبلغ  الصصذي  لندن،  يف  الذهب 
بعد  الواحدة،  ال�شنة  يف  دوالر  ترليونات   5
ظهور خطة ملنح بور�شة لندن احلق بتداول 

العقود االآجلة للذهب.
ال�راع  هصصذا  على  ال�شوء  التقرير  و�شلط 
اإىل  انق�شمت  العاملية  البنوك  اإن  قصصال  اذ 
"غولدن  من  كال  ت�شم  اإحداها  جمموعتني، 
على  تصصاأثصصرا  البنوك  اأكصصر  اأحصصد  �شاك�س"، 
ال�شناعي  والبنك  االأ�شا�شية،  ال�شلع  �شوق 

والتجاري ال�شيني.
وا�شاف التقرير اأن املجموعة االأخرى ت�شم 
بي  و"جي  �شي"  بي  اإ�س  "اإت�س  امل�رفني 
على  احلصصفصصاظ  يصصريصصدان  اللذين  مورجان"، 
تعر�س  طاملا  والذي  احلايل  التداول  نظام 
النتقادات من بنوك وخرباء ب�شبب غمو�شه 

وعدم �شفافيته.  
ومنذ عام 1919 يحدد �شعر الذهب من قبل 
هيئة حتديد �شعر الذهب يف لندن، التي تعقد 
جل�شتني يوميا وت�شتند الهيئة اإىل معلومات 
تتاجر  بصصنصصوك  خم�شة  اأكصصصرب  مصصن  تتلقاها 
تت�شمن  والتي  لندن،  يف  الذهب  ب�شبائك 

اأوامر بيع و�راء الذهب.

 قصصال وزيصصصر اخلصصزانصصة االأ�صصشصصرايل �شكوت 
موري�شون اإن حكومة بالده عرقلت ب�شكل 
ال�شني  من  م�شتثمرين  حماولة  مبدئي 
يف  ح�شة  على  لل�شيطرة  كونغ  وهونغ 
اأكرب �ركة كهرباء يف البالد، على خلفية 

خماوف لها عالقة باالأمن القومي.
واأ�شاف موري�شون اأن عرو�س م�شتثمرين 
اأجصصصانصصصب مصصن الصص�صصشصصني وهصصونصصغ كصصونصصغ " 

تتعار�س مع االأمن القومي".
ي�شار اإىل اأن �ركتي غريد كورب ال�شينية 
هولدينغز  اإنفرا�شراكت�ر  كونغ  و�شيوغ 
 %  50.4 �راء  حاولتا  كونغ  هونغ  من 
توزيع  �شبكة  وهي  اأو�شغريد،  اأ�شهم  من 
�ركة  اأكصصرب   – ويلز  نيو�شاوث  كهرباء 

كهرباء يف البالد.
هذا ومل تعلق �ركة غريد كورب ال�شينية 
وقف  على  االآن  حتى  للدولة  اململوكة 
رد  �شيكون  �شك  بصصدون  ولكن  ال�شفقة، 
غا�شبا  ال�شينية  االإعصصصالم  و�شائل  فعل 
اإنفرا�شراكت�ر  كونغ  �شيوغ  �ركة  لكن 
يل  امللياردير  ميلكها  والتي  هولدينغز، 
كا – �شينغ، ناأت بنف�شها عن هذا الرف�س.

واأ�شاف موري�شون اأن احلكومة االأ�شرالية 
هذا  الإ�شدار  دفعتها  التي  مربراتها  لها 
اإعالن. واالأمر لي�س له عالقة ب�شيوغ كوجن 

اإنفرا�شراكت�ر.
جاءت  االأ�شرالية  اخلطوة  هذه  اأن  مبينا 
على  املوافقة  بريطانيا  اأرجصصاأت  اأن  بعد 
هينكلي  يف  الصصنصصوويصصة  املحطة  مصص�صصروع 

بوينت.

ارتفاع  عن  املغربي  املركزي  البنك  ك�شف   
اال�شرداد  ال�شعبة  الهالكة  االأمصصصوال  قيمة 
 72 اإىل  املغربية  التجارية  امل�شارف  يف 
دوالر(  مليار   7.5( يعادل  مبا  درهم  مليار 
بزيادة  العام،  هذا  من  االأول  الن�شف  خالل 
 3 قبل  مب�شتواها  مقارنة  درهم  مليار   13
القرو�س  اإجمايل  من   9% نحو  اأي  �شنوات، 
والصصتصصمصصويصصالت املصصمصصنصصوحصصة مصصن املصص�صصشصصارف 
مليار  بص760  واملقدرة  االئتمان  و�ركات 

درهم.
مليون   2.7 اإح�شاء  اإىل  املصصركصصزي  واأ�صصشصصار 
حالة عجز عن ت�شديد الديون العام املا�شي، 
معظمها ل�شيكات من دون ر�شيد �شملت 534 
األف �شخ�س اأو �ركة. وارتفعت قيمة االأموال 
الهالكة 6.5 مليار درهم �شنويا بعدما كانت 

تقدر بص59 مليارا عام 2013. 
والتجارية  االقت�شادية  الظروف  اأن  واعترب 
االأموال  حاالت  تفاقم  يف  �شاهمت  املغربية 
التي  ال�شعوبات  ب�شبب  اال�شرداد  ال�شعبة 
تواجهها ال�ركات ب�شبب مماطلة املوؤ�ش�شات 
العامة يف ت�شديد ما عليها من ديون للقطاع 
وفقدان  التوظيف  �شعف  اأن  كما  اخلا�س، 
العمل وتعدد القرو�س من االأ�شباب املبا�رة 

للع�ر املايل.
وطلب املركزي من امل�شارف التجارية رفع 
نقطتني  الوقائي  النقدي  االحتياط  قيمة 
الهالكة  االأمصصصصوال  تغطية  اأخصصطصصار  لتجنب 
املحلي  الناجت  من  املئة  يف   8 تقارب  التي 
االإجمايل. ون�س القانون على اإنزال غرامات 
من  تباعا  املئة  يف  و20  و10   5 اإىل  ت�شل 
من  ال�شيكات  يف  املت�شمنة  املبالغ  قيمة 
دون ر�شيد، وقد ت�شل العقوبة اإىل احلرمان 
من ا�شتعمال دفر ال�شيكات لفرة 10 �شنني.

ال�ركات  اأكرب  روؤ�شاء  باأن  تقرير  اأفاد   
 5.5 املتو�شط  يف  يتقا�شون  الربيطانية 

مليون جنيه ا�شرليني �شنويا.
وقال "مركز االأجور املرتفعة" اإن متو�شط دخل 
يف  االأكصصرب  املئة  لل�ركات  التنفيذيني  الروؤ�شاء 
 10 ارتفع   "FTSE100" بص  واملعروفة  بريطانيا 

يف املئة يف عام 2015.
ماليني  اأربعة  من  الأقصصل  الو�شيط  االأجصصور  معدل  وارتفع 
الو�شط  االأجر  مرة   144 يعادل  ما  وهو  بقليل،  ا�شرليني 
بص27.600   حاليا  يقدر  والذي  العادي،  الربيطاين  للمواطن 
الوزراء  اأ�شابيع فقط من اقراح رئي�شة  النتائج بعد  وتاأتي هذه 
مع  للتعامل  اإجصصصراءات  اتخاذ  مصصاي  تريزا  اجلديدة  الربيطانية 
�رورة  ماي  واأكدت  ال�ركات.  اإدارات  ملجال�س  املرتفعة  املرتبات 
التنفيذيني ملزما.  املديرين  رواتب  امل�شاهمني على  اأن يكون ت�شويت 
وقالت يف يوليو/متوز املا�شي اإن هناك "فجوة غر عقالنية وغر �شحية 
ومتزايدة" بني ما تدفعه ال�ركات الرائدة ملوظفيها وما تدفعه لروؤ�شائها.
وقال �شتيفان �شترن مدير "مركز االأجور املرتفعة" اإن اأحدث تقرير يظهر اأنه 
"ال توجد نهاية يف االأفق حتى االآن" لزيادة حزم "الرواتب التي يح�شل عليها 

مديرو ال�ركات الكربى"، معربا عن �شعادته باهتمام احلكومة باإ�شالح نظام 
بي  بي  تلفزيون  "توداي" على  لربنامج  �شترن يف ت�ريح  واأو�شح  االأجور. 
�شي اأن معظم املوظفني ح�شلوا العام املا�شي على زيادة يف االأجور بلغت يف 
املتو�شط نحو اثنني يف املائة. واأ�شاف باأن الزيادة يف االأجور ملعظم العاملني 

كانت "غر م�شجعة ب�شكل كبر خالل العقد املا�شي."
اعرا�شات

ال�ركات على نحو متزايد اعرا�شات من جانب  اأجور روؤ�شاء  ارتفاع  واأثار   
تتمتع  ال  حاليا  االأ�شوات  هذه  لكن  املا�شية،  القليلة  االأ�شهر  يف  امل�شاهمني 

ب�شالحية قانونية وميكن ملجال�س اإدارات ال�ركات جتاهلها.
وكان م�شتثمرو �ركة "بريتي�س بروليوم" )بي بي( رف�شوا يف اأبريل/ني�شان 
للرئي�س  ا�شرليني  جنيه  مليون   14 بنحو  تقدر  راتب  حزمة  منح  املا�شي 
لل�ركة  العام  ال�شنوي  االجتماع  خالل  وذلك  دوديل  بوب  لل�ركة  التنفيذي 

العاملة يف قطاع النفط.
وظهرت اعرا�شات اأخرى لكن على نطاق اأ�شغر يف �ركتي "�شميث اآند نيفيو" 

و"ريكيت بنكي�ر" ب�شبب رواتب املديرين.
التنفيذيني"،  العمل املعنية برواتب املديرين  "جمموعة  ودفعت هذه االأحداث 
باأن  االإعالن  اإىل  بريطانيا،  يف  ال�ركات  روؤ�شاء  اأبرز  من  بع�شا  ت�شم  والتي 

رواتب املديرين التنفيذيني يف بريطانيا "غر منا�شبة" وحتتاج اإىل اإ�شالح.
لثقة  وفقدان  وا�شع  نطاق  على  "ال�شك  من  حالة  هناك  اإن  املجموعة  وقالت 

اجلمهور" يف ال�ركات الكربى ب�شبب م�شتويات االأجور.

املوؤ�ش�شية يف  الديون  تزايد  قلقه من  الدويل عن  النقد  اأعرب �شندوق   
ال�شني واأو�شى بعدة خطوات ميكن اأن تتخذها ال�شني لعالج امل�شكلة.

اإن  ال�شيني  لالقت�شاد  ال�شنوية  املراجعة  اأعقاب  يف  ال�شندوق  وقال 
"التجربة الدولية مبا يف ذلك جتربة ال�شني يف الت�شعينيات ت�شر اإىل 
�شامل  منهج  اإىل  يحتاج  ال�ركات  لديون  �شخمة  م�شكلة  اأي  حل  اأن 
بدون هذا فاإن املبادرات الفردية مثل حتويل الديون اإىل اأوراق مالية 
غر  للموؤ�ش�شات  الداخلية  الديون  فاإن  ال�شندوق  وبح�شب  تف�شل".  قد 
اإجمايل الناجت املحلي لها  %120 من  اإىل  املالية يف ال�شني و�شلت 
وعر�س   2016 يف   127% اإىل  ارتفاعها  املتوقع  ومن   2015 عام 
ال�شندوق ا�شراتيجية ت�شتهدف خف�س الديون، قائال اإنها �شتحتاج اإىل 
“قرارات �شعبة من الناحية ال�شيا�شية”. تت�شمن قائمة االإجراءات التي 
اململوكة  ال�ركات  يف  امليزانية  قيود  ت�شديد  النقد  �شندوق  يقرحها 
الديون  تراكم  تعاين  التي  ال�ركات  ت�شفية  اأو  هيكلة  واإعصصادة  للدولة 

وتقا�شم اخل�شائر بني االأطراف املعنية مبا يف ذلك احلكومة ال�شينية.
“مراجعة  اإطار ما يعرف با�شم  واأو�شى التقرير الدويل الذي ياأتي يف 
االإجصصراءات  با�شتكمال  بكني  ال�شيني،  لالقت�شاد  اخلام�س”  الف�شل 
املتعلقة بامل�شاعدة االجتماعية املوجهة للعمال امل�رحني واملبادرات 

الرامية اإىل امل�شاعدة يف قيام �ركات خا�شة جديدة وديناميكية.

عالقة النقد الدولي بمصر من السادات إلى السيسي

عن  مصصوؤخصصرا  وم�ر  الصصدويل  النقد  �شندوق  اأعلن   
على  مبوجبه  القاهرة  حت�شل  اتفاق  اإىل  تو�شلهما 
�شنوات  ثالث  على  دوالر  مليار   12 بقيمة  قر�س 
املجل�س  مبوافقة  االتفاق  يحظى  ان  ويجب  مقبلة. 

التنفيذي لل�شندوق.
عالقة م�ر مع �شندوق النقد مل تكن �شهلة دائما. 
دي�شمرب/كانون  يف  مبكرا  اإليه  ان�شمت  اأنها  ومع 
طلبا  اإليه  جلوئها  مرات  عدد  اأن  اإال   ،1945 اأول 
التفاق  التو�شل  مت  �شواء  �شئيلة،  كانت  لقرو�س 

بينهما اأم ال.
وقد وجهت م�ر اأنظارها غربا �شوب مقر �شندوق 

االأ�شبق  الرئي�س  الدويل الأول مرة خالل حكم  النقد 
ومرتني   ،)1981 –  1970( ال�شادات  اأنور  حممد 
ح�شني  حممد  االأ�شبق  الرئي�س  حكم  فصصرة  خصصالل 

مبارك )-1981 2011(.
كما طلبت القاهرة قر�شا خالل فرة حكم املجل�س 
الع�شكري، الذي توىل اإدارة البالد بعد رحيل مبارك 
ومرة   ،2011 ثاين  يناير/كانون   25 ثصصورة  بعد 
الذي  مر�شي،  حممد  االأ�شبق  الرئي�س  فرة  خالل 

اأطيح به يف الثالث من يوليو/متوز 2013.
النقد  �شندوق  مع  م�ر  اتفقت  ال�شادات  فرة  يف 
الدويل القرا�س 1857 مليون دوالر، من اأجل حل 
ومواجهة  املتاأخرة  اخلارجية  املدفوعات  م�شكلة 

تداعيات زيادة الت�شخم حينها. 
باتخاذ  احلكومة  قيام  عصصن  االإعصصصالن  وبعد  لكن 

و�شفتها  التي  االقت�شادية  القرارات  من  جمموعة 
زيادة  عليها  ترتب  ما  واحلا�شمة”،  بص”ال�رورية 
امل�ريون  انتف�س  االأ�شا�شية،  ال�شلع  اأ�شعار  يف 
رف�شا لتلك الزيادات، و�شهدت البالد مظاهرات على 
مدار يومي 18 – 19 يناير/كانون ثاين 1977، 
عن  �ريعا  ال�شيا�شية  القيادة  تراجع  اإىل  ادى  ما 

قبول القر�س.
الثانية  مبحاولتها  م�ر  قامت  مبارك  فرة  يف 
الت�شعينيات  مطلع  النقد  �شندوق  من  لالقرا�س 
الصصوزراء  رئي�س  حكومة  اإبصصان  املا�شي،  القرن  من 
امل�ري الراحل عاطف �شدقي. واقر�شت القاهرة 
امليزان  عجز  ل�شد  دوالر  مليون   375.2 وقتها 
التجاري. ومتكن �شدقي من اال�شتفادة من القر�س 
الإجراء اإ�شالح اقت�شادي يف البالد، ت�شمن حترير 

القطاع  مل�شاركة  املجال  واإف�شاح  ال�رف  �شعر 
اخلا�س.

واإبان فرة مبارك اأي�شا، ا�شطرت م�ر اإىل اللجوء 
اإىل �شندوق النقد الدويل للمرة الثانية عام 1996، 
ومل  دوالر  مليون   434.4 بقيمة  قر�شا  وطلبت 
اإطارا �شمح  ت�شحب قيمته واعترب الغيا، لكنه �شكل 
لها باحل�شول على اإلغاء 50 يف املئة من ديونها 
امل�شتحقة لدى الدول االأع�شاء يف »نادي باري�س«، 

وهو جتمع ي�شم 20 دولة دائنة.
اقت�ر   ،2011 حتى  الت�شعينيات  منت�شف  ومنذ 
وامل�شاعدات  امل�شاورات  تقدمي  ال�شندوق على  دور 
اأي  االأخرة منه  اأن تطلب  الفنية مل�ر فقط، دون 

قرو�س مالية. 
حكومة رئي�س الوزراء امل�ري ع�شام �رف، اإبان 

بعد  م�ر  اأدار  الذي  الع�شكري  املجل�س  حكم  فرة 
 ،2012 �شيف  حتى   2011 عصصام  مبارك  رحيل 
كانت قريبة من التوقيع النهائي على اتفاق قر�س 
اأن  اإال  دوالر،  مليار   3.2 بصقيمة  ال�شندوق  من 
رف�س  طنطاوي  امل�شر  بقيادة  الع�شكري  املجل�س 
قدوم  ومع  �شعبية.  باإ�شادة  الرف�س  وقوبل  ذلك، 
اجلنزروي،  كمال  االأ�شبق،  الصصوزراء  رئي�س  حكومة 
من  قر�شا   2013 ثاين  يناير/كانون  يف  طلبت 
ل�شد  3.2 مليار دوالر  الدويل بقيمة  النقد  �شندوق 
من  برف�س  قوبل  الطلب  لكن  املوازنة.  يف  العجز 

جانب جمل�س ال�شعب امل�ري.
منت�شف  ال�شلطة  مقاليد  مر�شي  حممد  تويل  وبعد 
قنديل،  ه�شام  الدكتور  حكومة  عهد  ويف   ،2012
القر�س  طلب  على  امل�رية  ال�شلطات  وافصصقصصت 

اأن  اإال  دوالر،  مليار   4.7 اإىل   3.2 من  وزيصصادتصصه 
م�ر  �شهدتها  التي  ال�شيا�شية  االأحصصداث  تطورات 
بني منت�شف عامي 2012 و2013 حالت دون اأن 

يرى القر�س النور.
ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�ري  الرئي�س  تويل  وبعد 
2014، ترددت  ال�شيا�شية ر�شميا منت�شف  ال�شلطة 
اأنباء بني فرة واأخرى عن اللجوء اإىل االقرا�س من 
امل�شوؤولون  ي�شارع  اأن  قبل  الدويل،  النقد  �شندوق 
املا�شي،  يوليو/متوز  منت�شف  ويف  نفيها.  اإىل 
جرى االإعالن عن رفع م�ر ح�شتها لدى �شندوق 
�شحب  وحدة  مليون   944 حوايل  من  الدويل  النقد 
خا�شة، اإىل ملياري وحدة حقوق �شحب خالل العام 
اجلاري، اأي اأن م�ر رفعت ح�شتها لدى ال�شندوق 

اإىل ثالثة مليارات دوالر.

القاهرة – خاص

السعودية تعمل على توازن العرض 
والطلب لدعم أسعار النفط

 اأكد وزير الطاقة وال�شناعة والروة املعدنية ال�شعودي خالد الفالح 
ان اململكة تعمل على اإعادة التوازن بني العر�س والطلب لدعم اأ�شعار 
يف  مرتفعا  طلبا  ي�شهد  اخلام  من  اململكة  اإنتاج  اأن  م�شيفا  النفط، 

معظم اأنحاء العامل.
والبالغ  القيا�شي  ال�شعودي  النفط  اإنتاج  زيصصادة  ان  الفالح  وقصصال 
10.67 مليون برميل خالل ال�شهر املا�شي بحاجة اإىل تلبية الزيادة 
ال�شيف والطلب املرتفع من عمالء  الطلب املو�شمي خالل ف�شل  يف 
ال�شوق  يف  ال�شائد  ال�شعور  من  الرغم  على  اأنصصه  اىل  م�شرا  اململكة، 
البرولية حاليا، اإال اأن اإنتاج ال�شعودية من النفط اخلام ال يزال ي�شهد 
خارج  من  العر�س  اأن  �شيما  وال  العامل،  اأنحاء  معظم  يف  قويا  طلبا 
االإمداد  انقطاع  “اأوبك” قد �شهد انخفا�شا �ريعا مع زيادة حاالت 

يف ظل املوؤ�رات القوية للطلب العاملي.
احلاجة  ومصصدى  االإنصصتصصاج  حجم  املعرو�س  جتصصاوز  وحصصول 

ال�شعودية  ان  الفالح  قصصال  املصصخصصزون،  من  ال�شحب  اإىل 
ال�شهر  بالفعل �شحبت كمية ب�شيطة من املخزون خالل 

يف  لكن  الفرة،  هذه  خالل  متوقع  اأمر  وهو  املا�شي 
ظل املحاوالت احلثيثة الإعادة التوازن بني العر�س 

ال�شحب  زيادة  ا�شتمرار  ال�شعودية  تتوقع  والطلب 
من املخزون يف جميع اأنحاء العامل لدعم اأ�شعار 

االنباء  وكالة  يف  ذكره  جاء  ما  ح�شب  النفط، 
ال�شعودية.

واأو�شح الفالح اأن الطلب املحلي ي�شهد عادة 
ارتفاع  ب�شبب  ال�شيف  ف�شل  خالل  زيادة 

الأغصصرا�صصس  الكهرباء  ا�شتهالك  مصصعصصدالت 
تكييف الهواء، لكن املالحظ اأن الزيادة 

امل�شجلة خالل هذا ال�شيف تقل كثرا 
خالل  �شجلت  التي  الصصزيصصادات  عصصن 

ف�شول ال�شيف ال�شابقة، م�شيفا اأن 
الطاقة  ا�شتهالك  كفاءة  برنامج 

خالل  ال�شعودية  تبنته  الصصصذي 
بداأ  املا�شية  الثالث  ال�شنوات 

املصصرجصصوة  االأهصصصصصداف  يحقق 
تطبيق  بعد  �شيما  ال  منه، 

ا�شتهالك  كفاءة  اإجصصراءات 
الصصطصصاقصصة مصصصع الصصصزيصصصادة 

ر�شوم  يف  حدثت  التي 
الصصكصصهصصربصصاء واأ�صصشصصعصصار 

النفطية  امل�شتقات 
اإىل  اأدى  ما  وهصصو 

انصصخصصفصصا�صصس منو 
الطلب  معدالت 

املحلي.
وقصصصصصصصصصصصصصال 

اإن  الفالح 

اإجراء  اأي  اتخاذ  عن  تتوانى  ولن  قرب،  عن  ال�شوق  تراقب  ال�شعودية 
ال�شتعادة التوازن يف ال�شوق اإذا ما اقت�شت ال�رورة، وهو ما �شيتم 
من  للنفط  امل�شدرة  الكربى  والصصدول  “اأوبك”  مع  بالتعاون  بالطبع 

خارج املنظمة.
ومن املقرر اأن ُيعقد اجتماٌع وزارٌي ملنتدى الطاقة الدويل يف اجلزائر 
“اأوبك”  ال�شهر املقبل، وهو ما �شيتيح الفر�شة لاللتقاء بوزراء دول 
ملناق�شة  املنظمة  خارج  من  للنفط  امل�شدرة  الكربى  الدول  ووزراء 
اأو�شاع ال�شوق، مبا يف ذلك االإجراءات املمكنة التي قد يلزم تنفيذها 

من اأجل حتقيق اال�شتقرار يف ال�شوق.
اثناء  ال�شعود  اإىل  واجتهت  خ�شائرها  عن  النفط  اأ�شعار  وارتصصدت 
قرب  لتبقى  الصصصدوالر،  تراجع  بتاأثر  ال�شبت  اأم�س  اأول  التعامالت 
بفعل  ال�شابقة،  اجلل�شة  يف  �شجلتها  التي  املرتفعة  م�شتوياتها 
ما  التي  ال�شوق،  دعم  �شبل  لبحث  امل�شدرين  بني  حمادثات حمتملة 

زالت تعاين من وفرة املعرو�س من اخلام.

الرياض – متابعة

واشنطن – متابعة

سيدني – متابعة

الرباط – متابعة

بكين – متابعةلندن – متابعة
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