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حركة االسهم
العجز التجاري المغربي يرتفع %15.8 

زعماء أبك يعلنون محاربة كل 
أشكال الحمائية

الصين ونيوزيلندا يتفاوضان لتحديث 
اتفاق التجارة الحرة 

بنوك الخليج تتطلع إلى أفريقيا بعد 
تشبع األسواق المحلية

المركزي المصري: البنوك تلقت 
3 مليارات دوالر منذ تحرير الجنيه

�سوق  تنظيم  عن  امل�سوؤول  املكتب  ق��ال   
ال�رصف يف املغرب، اإن العجز التجاري يف 
 149.17 اإىل  باملئة   15.8 ارتفع  البالد 
يف  دوالر(  مليار   14.87( دره��م  مليار 
2016 مقارنة  االأوىل من  الع�رصة  االأ�سهر 
زي��ادة  ب�سبب  ع��ام  قبل  ذات��ه��ا  امل��دة  م��ع 
الواردات. وارتفعت واردات املعدات 23.8 
حني  يف  درهم  مليار   95.30 اإىل  باملئة 
باملئة   35.5 ال�سيارات  واردات  زادت 
اأظهرت  ح�سبما  درهم  مليار   11.98 اإىل 
مع  القمح  واردات  قفزت  كما  البيانات. 
املا�سي  العام  املحلي  احل�ساد  ت�رصر 

قيمة  وارتفعت  ال�سيء.  الطق�س  جراء  من 
الواردات 38 باملئة على اأ�سا�س �سنوي اإىل 
10.24 مليار درهم بنهاية اأكتوبر ت�رصين 
اململكة  واردات  فاتورة  وانخف�ست  االأول. 
 44.16 اإىل  باملئة   21.5 الطاقة  م��ن 
بف�سل  �سنوي  اأ�سا�س  على  دره��م  مليار 
الدولية.  ال�سوق  يف  االأ�سعار  انخفا�س 
واملغرب اأكرب م�ستورد للطاقة يف املنطقة.
 1.5 ال�����س��ادرات  اإج��م��ايل حجم  وارت��ف��ع 
 184.48 اإىل  �سنوي  اأ�سا�س  على  باملئة 
ال�سيارات  �سادرات  بقيادة  دره��م  مليار 
هبطت  حني  يف  باملئة   12.2 زادت  التي 
اإىل  باملئة   12.8 الفو�سفات  مبيعات 

32.88 مليار درهم.

اأعلن زعماء منطقة املحيط الهادي، اأنهم 
ملتزمون مبكافحة   "كل اأ�سكال احلمائية" 
النمو  ب��اأن  فيه  اعرتفوا  ال��ذي  الوقت  يف 
ال�سنوات  يف  متفاوتا  اأ�سبح  االقت�سادي 

االأخرية كما زاد عدم امل�ساواة.   
لدول  االقت�سادي  املنتدى  زعماء  وقال 
ي�سم  الذي  )اأب��ك(  الهادي  واملحيط  اآ�سيا 
21 دولة يف بيان ختامي بعد االجتماع 
اأ�سواقنا  باإبقاء  التزامنا  "نوؤكد  بريو  يف 
احلماية  اأ�سكال  كل  وحماربة  مفتوحة 

االقت�سادية."

ليما  يف  اأب��ك  حم��ادث��ات  على  وهيمنت 
االت��ف��اق��ي��ات  م�ستقبل  ب�����س��اأن  ���س��ك��وك 
التجارية االإقليمية يف اأعقاب فوز دونالد 

ترامب يف انتخابات الرئا�سة االأمريكية.
اقت�سادية  �سيا�سة  احِلمائية هي  اأن  يذكر 
لتقييد التجارة بني الدول، من خالل طرق 
ال�سلع  على  اجلمركية  الر�سوم  رفع  مثل 
كمياتها،واحل�س�س  حتديد  و  امل�ستوردة، 
غريها  من  متنوعة  وجمموعة  التقييدية، 
التي  امل��ق��ي��دة  احلكومية  االأن��ظ��م��ة  م��ن 
تهدف اإىل تثبيط الواردات، ومنع االجانب 
املحلية  االأ���س��واق  على  اال�ستيالء  م��ن 

وال�رصكات.

بالده  اأن  نيوزيلندا،  وزراء  رئي�س  اأعلن   
مفاو�سات  ب��دء  على  ال�سني  مع  اتفقت 
ر�سمية لتحديث اتفاق التجارة احلرة بني 

البلدين.
بيان  يف  كي  جون  ال��وزراء  رئي�س  وق��ال 
التحديث  اإن  االلكرتوين  الربيد  عرب  اأر�سل 
يهدف اىل �سمان اأن ي�سع اتفاق التجارة 
االهتمام  يف  البلدين  بني  احل��ايل  احل��رة 
ب�ساأنها  ال�سني  اتفاقات مماثلة تفاو�ست 

مع �رصكاء اآخرين منذ عام 2008.
يف  املفاو�سات  من  االأوىل  اجلولة  وتبداأ 
عدد  ويتبعها   2017 من  االأول  الن�سف 
البلدين  بني  اجلل�سات  من  معروف  غري 

بخطة  االإ�رصاع  يف  رغبتهما  اأبديا  اللذين 
التفاو�س.

احلواجز  ق�سايا  املفاو�سات  وت�سمل 
الفنية اأمام التجارة مثل القواعد اجلمركية 
ف�سال عن التجارة االلكرتونية و�سيا�سات 

املناف�سة والبيئة.
احل��رة  التجارة  ات��ف��اق  ال�سني  واأب��رم��ت 
غربية  دول��ة  اأول  -وه��ي  نيوزيلندا  مع 
اأ�سهم  م��ا   2008 ع��ام  -يف  ذل��ك  تفعل 
العمالقة  االآ�سيوية  الدولة  ت�سبح  اأن  يف 
.وبلغ  لنيوزيلندا  جت���اري  ���رصي��ك  اأك���رب 
من  واخلدمية  ال�سلعية  ال�سادرات  حجم 
دوالر  مليار   12.2 ال�سني  اىل  نيوزيلندا 
اأمريكي(  دوالر  مليار   8.54( نيوزيلندي 

خالل عام حتى يونيو حزيران.

 )EY( ويونغ  اإرن�ست  تقرير  ك�سف 
دول  يف  واالأ�سول  ال��روة  اإدارة  حول 
 ،2016 لعام  اخلليجي  التعاون  جمل�س 
اخلليج  دول  يف  املحلية  البنوك  كربى  اأن 
افريقيا  مثل  جذابة  اأ�سواق  نحو  تتطلع  بداأت 

مع اقرتب اأ�سواقها املحلية من حالة الت�سبع. 
باعتبارها  اخل�سو�س  وجه  على  دبي  برزت  وقد 
مركزا جذابا الفريقيا، كما كانت عليه حال اأوروبا 
ب�سع  منذ  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ل��دول  بالن�سبة 

�سنوات بح�سب االأنباء الكويتية .
و قال رئي�س اإدارة الروة واالأ�سول ملنطقة ال�رصق االأو�سط 
و�سمال اإفريقيا يف EY جورج تريبلو: اإنه "على الرغم من اأن 
ح�س�س ال�سوق بني البنوك املحلية والدولية قد تتفاوت، لكن 
ميكن القول اإن املنطقة االآن م�سبعة م�رصفيا ب�سكل اأو باآخر. ومع 
التعاون  جمل�س  دول  اأ�سواق  يف  احلماية  من  املرتفعة  امل�ستويات 
اخلليجي، بداأ بع�س كبار الالعبني املحليني يف الرتكيز على اأ�سواق 

الروات  الإدارة  التوجه  اأن  من  الرغم  "على  جورج،  واأ�ساف  اأبعد". 
انخفا�س  اأن  اإال  االأخ��رية،  ال�سنوات  يف  تراجع  قد  خارجيا  العائلية 
اأ�سعار النفط واالأو�ساع اجليو�سيا�سية يف املنطقة �سجعا على عودة 
اخلا�سة  املحلية  البنوك  اأدركت  وقد  البالد.  اإىل خارج  املال  اإر�سال 
تلك  بذلت  وقد  القطاعات.  قيمة يف خمتلف  اإىل عر�س  بحاجة  اأنها 
البنوك جهودا كبرية للمناف�سة من خالل توظيف مالكات خبرية، مبا 
يلبي  بنوك مناف�سة، وت�سميم عرو�سها مبا  ذلك م�رصفيون من  يف 

االحتياجات املحلية".
يواجه  االإقليمي  التجزئة  ثروات  اإدارة  قطاع  اأن  اىل  التقرير  ولفت 
ما  وغالبا  واال�ستقالل.  ال�سفافية  بانعدام  تكمن  متوا�سلة  م�سكلة 
على  مبهمة  عموالت  �سكل  على  خمفية  مرتفعة  ر�سوم  هناك  تكون 
م�سالح  �سكلتها  التي  واال�ست�سارات  املنتجات  من  وغريها  االأموال 
هذا  يف  الكثريين  "نعرف  ذلك  يف  ج��ورج  ويقول  �سيقة.  مبيعات 
املنتجات  العموالت يف جميع  بالك�سف عن  �سريحبون  القطاع ممن 
بالفعل  م�ستقلة  ا�ست�سارات  هو  ذلك  يف  االأ�سا�سي  والعامل  املالية، 
وذات تكاليف اأقل، وتنويع حمفظة منتجات مدعومة بالتكنولوجيا، 
يف  املتداولة  وال�سناديق  الفعالة  غري  االأم���وال  على  الرتكيز  مع 

البور�سة، بدال عن املنتجات املهيكلة املعقدة".

قال طارق فايد وكيل حمافظ البنك املركزي امل�رصي، اإن بنوك البالد 
�سابق  وقت  يف  اجلنيه  حترير  منذ  دوالر  مليارات  ثالثة  نحو  تلقت 
البنك  اأعلن  الثاين  ت�رصين  نوفمرب  من  الثالث  ويف  اجلاري.  ال�سهر  من 
املركزي تخليه عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدوالر يف خطوة 
ال�سوداء  ال�سوق  وتق�سي على  االأجنبي  النقد  تدفقات  باأن جتذب  ياأمل 

للدوالر.
وقال فايد خالل موؤمتر م�رصيف يف القاهرة اإن التعومي �ساهم يف عودة 

تدفقات النقد االأجنبي اإىل النظام امل�رصيف.
اأكر من  البنك املركزي  اأنه مل يكن باالإمكان تاأجيل قرارات  واأ�ساف 
الثالثة  االأ�سابيع  مدى  على  حتققت  التي  النتائج  اأن  اإىل  م�سريا  ذلك 
االأجنبي  العملة وتراجع اال�ستثمار  اإيجابية. واأدى ربط  االأخرية كانت 
البنك  لدى  االأجنبية  االحتياطيات  ا�ستنزاف  اإىل   2011 انتفا�سة  بعد 
اإىل تر�سيد الدوالرات وفر�س قيود راأ�سمالية قبل  املركزي ما ا�سطره 

التعومي.
وت�سببت القيود يف ا�ستحواذ ال�سوق ال�سوداء على جزء كبري من جتارة 
يف  ال��دوالر  مقابل  جنيها   18 نحو  اإىل  اجلنيه  فيها  نزل  اإذ  العملة 
االأ�سابيع ال�سابقة للتحرير. وانخف�ست العملة امل�رصية يف البنوك منذ 

حترير �سعر ال�رصف لت�سل اإىل ما بني 17.70 و18 جنيها للدوالر.

تحول السياسات االقتصادية في أوروبا هل يجتاح المانيا؟

اأوروب��ا،  يف  يتحول  االقت�سادية  ال�سيا�سة  مد  ب��داأ 
بخطوات بطيئة لكنها مفعمة بالثقة، وقد ال مي�سي 

وقت طويل قبل اأن يجتاح ذلك املد اأملانيا.
االأ�سبوع  �سوتها  االأوروبية  املفو�سية  اأ�سافت  فقد 
تطالب  التي  املوؤ�س�سات  من  طويلة  لقائمة  املا�سي 
اأكر  و�سع  يف  برلني  لتبدو  االإنفاق  بزيادة  اأملانيا 
املالية  االأزمة  اأي وقت م�سى منذ تفجر  انعزاال من 

العاملية قبل ما يقرب من ع�رص �سنوات.
���س��ارع وزي���ر امل��ال��ي��ة االأمل���اين  وك��م��ا ه��و متوقع 
املحافظة  االإعالمية  واملوؤ�س�سة  �سيوبله  فولفجاجن 
"لو�سع  املفو�سية  دع��وة  مهاجمة  اإىل  اأملانيا  يف 

مايل اأكر اإيجابية بكثري" يف منطقة اليورو.
اخت�سا�ساتها  بتجاوز  املفو�سية  �سيوبله  واتهم 

القواعد  تطبيق  على  طاقاتها  تركيز  على  وحثها 
املالية لالحتاد االأوروبي.

رمبا  املقبل  العام  من  الوقت  هذا  مثل  بحلول  لكن 
تغري  �سوب  االأوىل  اخلطوة  هو  الف�سل  هذا  ي�سبح 
بعيدا  االأوروب��ي  االقت�سادي  النهج  يف  نطاقا  اأو�سع 
اأجله  ال�سغط من  الذي جنحت برلني يف  الو�سع  عن 

ل�سنوات عديدة ومتثل يف منح االأولوية للتق�سف.
ال�سغوط  منها  ع��وام��ل  ع���دة  ذل���ك  ي��غ��ذي  ورمب���ا 
االنتخابات  يف  ترامب  دونالد  فوز  يفر�سها  التي 
ت�سكيل حكومة جديدة يف كل من  االأمريكية وكذلك 

فرن�سا واأملانيا عام 2017.
مورجان  جيه.بي.  م��ن  بروتوبابا  م��ارك��و  وق��ال 
اأن تفقد املكانة االأملانية النفوذ تدريجيا." "نتوقع 

�سيزيد  ناحية  من  فهو  خا�سة.  اأهمية  ترامب  ولفوز 
ال�سغوط على اأملانيا لزيادة اإنفاق املال العام على 

الدفاع واالأمن.
وهو يبعث من ناحية اأخرى بر�سالة قوية للموؤ�س�سة 
ال�سيا�سية االأملانية عن اأخطار جتاهل الطبقة الدنيا 
العوملة  قوى  بفعل  باالإحباط  �سعورها  يتزايد  التي 
من  غ�سبها  عن  للتنفي�س  ا�ستعدادها  اأب��دت  والتي 

خالل االنتخابات.
و�سيكون لالنتخابات الفرن�سية املقبلة اأهمية كبرية. 
برت�سيح  الفوز  على  يتناف�سان  اللذان  فاملر�سحان 
ميني الو�سط وهما فران�سوا فيون واآالن جوبيه يعدان 
باإ�سالح اقت�سادي جذري اإذا ما انتخبا يف مايو اأيار 

من العام املقبل.
اأي  كربى"  "�سفقة  اأم���ام  ال��ب��اب  يفتح  ق��د  وه���ذا 
بني  حتفيزية  بتدابري  اإ�سالحات  ملبادلة  ت�سوية 
�سنوات  منذ  عنها  احلديث  ت��ردد  واأملانيا  فرن�سا 
�سعف  ظ��ل  يف  م�ستحيال  ك��ان  تنفيذها  اأن  غ��ري 

االأداء  وتدين  �سعبيته  وعدم  اأولوند  فران�سوا  الرئي�س 
االقت�سادي يف فرن�سا.

ورمبا يكون العامل احلقيقي للتغيري هو االنتخابات 
�سيوبله  وم�سري  املقبل  العام  خريف  يف  االأملانية 
االلتزام  على  القائم  اأملانيا  نهج  فيه  جت�سد  ال��ذي 

بالقواعد يف ال�سيا�سة املالية.
فيما  االنتخابات  لهذه  املحتملة  النتائج  واأرج��ح 
املحافظني  بني  اآخر  كبريا"  "ائتالفا  �ستكون  يبدو 
والدميقراطيني  مريكل  اأجنيال  امل�ست�سارة  بزعامة 

اال�سرتاكيني الذين ميثلون ي�سار الو�سط.
على  املناف�سة  ينوي  اإنه  عاما(   74( �سيوبله  وقال 
اإ�سارة  ميثل  فيما  اأخرى  مرة  البوند�ستاج  يف  مقعد 
للكثريين باأنه يود اال�ستمرار يف تاأدية دور مهم يف 

احلكومة املقبلة.
غري اأن الدميقراطيني اال�سرتاكيني قد يطالبون بوزارة 

املالية هذه املرة مثلما فعلوا يف فرتة مريكل االأوىل 
ما  اأخرى  لوزارة  �سيوبلة  �سيدفع  وهذا   .2005 عام 

يحد من دوره كحار�س على االن�سباط املايل.
اإن  وقال م�سوؤول كبري خدم يف االئتالفني الكبريين 
يف  مريكل  �رصيك  �ستدفع  املا�سية  ال�سنوات  درو�س 
املالية  وزارة  على  احل�سول  اىل  املقبل  االئتالف 
بدال عن وزارة اخلارجية التي جرى العرف على اأنها 

االختيار االأول.
ذلك  �سيكون  عمن  النظر  "ب�رصف  امل�سوؤول  وق��ال 
ال�رصيك اأدرك اجلميع اأن وزارة املالية لها قيمة اأكرب 

بكثري من وزارة اخلارجية."
االقت�ساديني  كبري  اأودن���دال  كري�ستيان  وا�ستبعد 
للدعوة  يكون  اأن  االأوروب���ي  االإ���س��الح  مركز  ل��دى 
االنفاق  لزيادة  االأوروبية  املفو�سية  اأطلقتها  التي 
اأن  ال�رصوري  "من  وقال  اأملانيا.  موقف  على  تاأثري 

ياأتي التغيري من الداخل." لكنه يعتقد اأن نقا�سا اأكر 
من  احلكمة  حول  اأملانيا  داخ��ل  يتطور  ب��داأ  حيوية 
امليزانية  مبداأ  على  القائمة  �سيوبله  �سيا�سات  وراء 
املتوازنة. واأظهر ا�ستطالع للراأي اأجرته هيئة االإذاعة 
58 يف املئة  اأن  اأيلول  العامة ايه.اآر.دي يف �سبتمرب 
من االأملان يوؤيدون اإنفاق اإيرادات �رصيبية ا�سافية 
على ا�ستثمارات البنية التحتية باملقارنة مع 22 يف 
الدين و16 يف املئة يريدون  املئة يف�سلون خف�س 

خف�س ال�رصائب.
للمالية  وزير خمتلف  لديك  كان  "اإذا  اأدون��دال  وقال 
... فقد  االإنفاق  ال�سيا�سية لزيادة  الدواعي  اأو تزايدت 

ت�سهد حتوال."
جتعل  اأن  من  براجماتية  اأك��ر  مريكل  اأن  واأ�ساف 
م�ساكل  لديها  يكون  عندما  اأولوية  امليزانية  توازن 

اأخرى حتتاج حللها.

برلين- متابعة

بريطانيا تدرس خيارات االنفصال 
عن اوروبا وتحفز انتاجية أعمالها

قالت متحدثة با�سم رئي�سة الوزراء ترييزا ماي، اإن بريطانيا تدر�س 
االنف�سال مع  تبداأ مباحثات  اأن  جمموعة كاملة من اخليارات قبل 

االحتاد االأوروبي.
رئي�سة  كانت  اإذ  ما  حول  �سوؤال  على  ردا  الت�رصيحات  تلك  وجاءت 

الوزراء تدر�س اتفاقا انتقاليا.
وقالت ماي يف وقت �سابق اإنها على دراية مبخاوف قادة االأعمال 
من احتمال �سقوط بريطانيا "من حافة هاوية" اإىل ظروف جتارية 
�سبابية عندما تنتهي مباحثات االنف�سال الر�سمية التي قد ت�ستغرق 

ما ي�سل اإىل عامني.
الق�سايا  من  كاملة  جمموعة  "هناك  لل�سحفيني  املتحدثة  وقالت 
التي يجري العمل عليها مع ا�ستعدادانا للمفاو�سات والرتكيز على 

كيفية اقتنا�س اأف�سل �سفقة للمملكة املتحدة."
الإجراءات  العري�سة  اخلطوط  بالفعل  حددت  احلكومة  اأن  واأ�سافت 

خف�س ال�رصائب على ال�رصكات اإىل 17 باملئة بحلول عام 
باأنه  اخلف�س  املزيد من  اأي حديث عن  2020 وو�سفت 

"تكهنات."
قطاع  ماي  ترييزا  الربيطانية  ال��وزراء  رئي�سة  وحثت 

االأعمال على اال�ستثمار يف �رصكات مبتكرة لتحفيز 
منخف�سة  اإنتاج  م�ستويات  يعاين  الذي  االقت�ساد 

وحتقيق التغيري الذي يتطلبه االقرتاع باالنف�سال 
عن االحتاد االأوروبي.

كربى  من  وهي  �سي.بي.اآي  اأمام  كلمتها  ويف 
منظمات قطاع االأعمال يف بريطانيا، ك�سفت 

خطتها  ع��ن  التفا�سيل  م��ن  امل��زي��د  م��اي 
لتح�سني احلوكمة يف ال�رصكات.

قطاع  مل��خ��اوف  تفهمها  م��اي  واأب���دت 
االع���م���ال م���ن ح����دوث ان��ه��ي��ار بعد 

عن  لالنف�سال  الر�سمية  املفاو�سات 
اإنها  م�سيفة  االأوروب����ي  االحت���اد 

خالل  امل��خ��اوف  ه��ذه  �ستتناول 
املفاو�سات.

املالية  وزارة  قالت  ذل��ك  اإىل  
فيليب  الوزير  اإن  الربيطانية، 

ه���ام���ون���د ���س��ي��ع��ل��ن خ��الل 
اإنفاقًا  اجل��اري  االأ�سبوع 

بقيمة  الطرق  على  جديداً 
جنيه  م��ل��ي��ار   1.3

 1.60( اإ���س��رتل��ي��ن��ي 
دوالر(،  م���ل���ي���ار 

خطته  اإط�����ار  يف 
االقت�ساد،  لدعم 

م���ع ا���س��ت��ع��داد 
ب���ري���ط���ان���ي���ا 

ل��الن��ف�����س��ال 
االحتاد  عن 

االأوروبي. ومن املتوقع يف اأول بيان ميزانية بو�سفه وزيرا للمالية، 
اأن يتعهد هاموند بخف�س العجز الكبري يف ميزانية بريطانيا، لكنه 
اأي  �سي�سمح ببع�س املرونة التي �ستتيح له زيادة االإنفاق ملواجهة 

تباطوؤ اقت�سادي حاد.
قبل  متوقعا  كان  مما  اأف�سل  بريطانيا  يف  االقت�سادي  والو�سع 
االقرتاع على االن�سحاب من االحتاد االأوروبي، لكن معدل النمو يتجه 

نحو التباطوؤ العام املقبل، ما يقل�س اخليارات.
معدل  وحت�سني  التحتية  البنية  دعم  اإج��راءات  اأن  ال��وزارة  واأ�سافت 
منو االإنتاجية ال�سعيف يف بريطانيا يف قلب خطة الوزير، اإذ ي�سعى 
هاموند لدعم االقت�ساد على املدى الطويل مع خروج بريطانيا من 

االحتاد االأوروبي.
التي  االأ�رص  دعم  عن  تفا�سيل  �سيعلن  هاموند  اأن  ال��وزارة  وتابعت 
ماي  ت��ريي��زا  ال���وزراء  رئي�سة  لتعهد  ت��ك��رار  يف  اقت�ساديا  تعاين 
اختاروا  الذين  الناخبني،  من  لكثري  االقت�سادية  االإحباطات  بعالج 

االنف�سال عن االحتاد االأوروبي.

لندن- متابعة

الرباط- متابعة

ليما- متابعة

ولنجتون- متابعة

القاهرة- متابعةالرياض- متابعة

اسعار
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