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حركة االسهم
مصر تتوقع ارتفاع نمو ارباح قناة السويس

اميركا تفرض عقوبات على شركة يمنية

البرازيل تحقق في استثمار صندوقين 
حكوميين في فندق لترامب

انخفاض سعر الغاز يولد الحاجة 
للطاقة المتجددة

دول الخليج تتطلع لزيادة 
االستثمار مع تركيا

قال رئي�س وحدة الدعم الفني يف اإدارة هيئة 
قناة ال�سوي�س تامر حماد ، ان الهيئة تتوقع 
يف  دوالر  مليار   5.7 اإىل  اإيراداتها  زي��ادة 

2016 بعد تو�سعة املجرى املائي.
اإي���رادات  م��ن  اأف�سل  ال��رق��م  ه��ذا  و�سيكون 
دوالر،  مليار   5.175 البالغة   2015
لتوا�سل االإيرادات االرتفاع هذا العام، رغم 
االأويل  وال�سعف  العاملية،  التجارة  تباطوؤ 

للطلب يف اأعقاب التو�سعة.
التي  ال�سفن  منح  اقرتحت  الهيئة  ان  وقال 
يف  خم�سة  بن�سبة  خ�سما  القناة  ت�ستخدم 

ال�سداد  حالة  يف  العبور  ر�سوم  على  املئة 
ملدة خم�س �سنوات مقدما.

و�ستلقى زيادة االإيرادات ترحيبا يف الوقت 
م�رص  ب��اأن  التكهنات  فيه  تتنامى  ال��ذي 

�ست�سطر اإىل خف�س قيمة عملتها.
الرئي�سية  امل�سادر  اأح��د  ال�سوي�س  وقناة 
للدخل يف م�رص. وا�ستكمل م�رصوع تو�سعتها 
الذي تكلف ثمانية مليارات دوالر وافتتحه 
يف  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�رصي  الرئي�س 
الإنعا�س  حماولة  يف   ،2015 اأغ�سط�س/اآب 
اأم�سي  العدد  م�ساعفة  خالل  من  االقت�ساد 
لل�سفن املارة وزيادة االإيرادات ال�سنوية اإىل 

اأكرث من 13 مليار دوالر بحلول 2023.

االمريكية  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  فر�ست 
عقوبات مالية على �رصكة مينية ومالكيها 
تنظيم  فرع  اإىل  اأم��وال  بتحويل  التهامهم 

القاعدة يف �سبه اجلزيرة العربية.
وقالت وزارة اخلزانة االأمريكية يف بيان اإن 
"تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب" ا�ستخدم 
�رصكة "العمقي واأخوانه لل�رصافة" الإمتام 

وتلقي دفعات مالية يف اأنحاء اليمن.
على  عقوبات  املتحدة  الواليات  وفر�ست 
عبدربه  �سالح  �سعيد  ال�����رصك��ة  مالكي 

العمقي وحممد �سالح عبدربه العمقي. 
جمع  العمقي  �سعيد  اإن  ال���وزارة  وق��ال��ت 
اأمواال لدعم عمليات جتنيد وتدريب مينيني 

املتمردين  اإىل  لالن�سمام  الإع���داده���م 
العمقي  حممد  وف��ر  بينما  ال��ع��راق��ي��ني، 

االأ�سلحة لتنظيم القاعدة.
يف  البارز  امل�سوؤول  زوب��ني  اآدم  و���رصح 
الوزارة باأن العقوبات هي جزء من جهود 
الوزارة االأمريكية لقطع التمويل عن تنظيم 
تنفيذ  على  ق��درات��ه  واإ���س��ع��اف  ال��ق��اع��دة 

هجمات عنيفة.
االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  و�سنفت 
"تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب" منظمة 

اإرهابية اأجنبية يف عام 2010.
االإم���ارات  يف  امل��رك��زي  البنك  اتخذ  كما 
ال�رصكة  لتجميد  خطوات  املتحدة  العربية 
ووق����ف ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع ال��ن��ظ��ام امل���ايل 
االإماراتي، بح�سب وزارة اخلزانة االأمريكية.

لالدعاء  اأن ممثاًل   ، ق�سائية  وثيقة  ك�سفت 
يف  جنائيًا  حتقيقًا  فتح  ال��رازي��ل  يف 
التقاعد  �سناديق  من  اثنني  ا�ستثمارات 
احل��ك��وم��ي��ة يف ف��ن��دق ف��خ��م يف ري���و دي 

جانريو يتبع »موؤ�س�سة ترامب«.
ادع��اء  ممثل  وه��و  لوبيز،  اآن�سيلمو  وق��ال 
التي  الوثيقة  يف  برازيليا،  يف  احت���ادي 
21 ت�رصين  التحقيق وحتمل تاريخ  فتحت 
االأول )اأكتوبر( املا�سي اإن ا�ستثمارات قام 
 130 بقيمة  ال�سغريان  ال�سندوقان  بها 
مليون ري�ال )40 مليون دوالر( يف �رصكة 
اإىل  نظراً  التحقيق«  »تتطلب  الفندق  تطوير 
حجمها وهيكلها وارتفاع م�ستوى االأخطار.
»ا�ستثمار  اإن  الوثيقة  يف  لوبيز  وق���ال 
ملبالغ  ن�سبيًا(  )�سغرية  تقاعد  �سناديق 
ب��ه��ذا احل��ج��م ي��خ��ال��ف م��ب��ادئ ال��ت��ن��وع 
وال�سيولة«. وياأتي التحقيق يف اإطار حتقيق 

مرتبطة  احتيال  بعمليات  يتعلق  اأو���س��ع 
بعد  الرازيلية  التقاعد  �سناديق  باأموال 
ال�سناديق  لهذه  ر�ساوى  دفع  عن  مزاعم 
»موؤ�س�سة  ونفت  اال�ستثمارات.  لتاأمني 

ترامب« ارتكاب اأي خمالفات.
170 غرفة  ي�سم  الذي  ترامب  فندق  ويقع 
يف ريو دي جانريو على �ساطئ البحر قرب 
�رصكة  الفندق  وتدير  االأومل��ب��ي.  املجمع 
النتخابات  اجلمهوري  املر�سح  عقارات 
الرئا�سة االأمريكية دونالد ترامب على رغم 
اأموال  اأي  ت�ستثمر  مل  ترامب«  »موؤ�س�سة  اأن 

يف امل�رصوع.
اأي�سًا  املا�سي  االأ�سبوع  قال  لوبيز  وكان 
�سكل  »يف  تربحت  ت��رام��ب  موؤ�س�سة  اإن 
ريو  ميناء  تطوير  اإع��ادة  من  الريبة«  يثري 
من  �سل�سلة  بناء  تعتزم  حيث  جانريو  دي 
اأدلة  يقدم  لوبيز مل  لكن  االإداري��ة.  االأب��راج 
من  مزيد  ع��ن  يك�سف  ومل  �سكوكه  تثبت 

التفا�سيل.

»انخفا�س  اأن  »دي��ل��وي��ت«  �رصكة  راأت 
اأوج��د  والكهرباء  الطبيعي  الغاز  اأ�سعار 
الطاقة  على  ال�سديدة  املناف�سة  م��ن  بيئة 
املتجددة، لكن ذلك اأثر يف �سكل طفيف يف زخم 
البديلة«.  الطاقة  جمال  يف  التقدم  ي�سهده  كان 
 :2016 البديل  »التفكري  بعنوان  تقرير  واأ�سارت يف 
اإىل  املتجددة«،  الطاقة  م�ستقبل  حتدد  تغريات  خم�سة 
الطاقة  قطاع  يف  املهمة  والفر�س  العامة  االجتاهات 
املتجددة. ويطرح التقرير ال�سيناريوات املحتملة التي ميكن 
اأن تلعب دوراً مهمًا يف دفع قطاع الطاقة املتجددة اإىل االأمام 
عن  وامل�سوؤول  ال�رصيك  احلالية.وقال  التوقعات  تتخطى  بحيث 
�سالم  االأو���س��ط«  ال�رصق  »ديلويت  يف  وامل���وارد  الطاقة  قطاع 
عواوده، »�سهد قطاع الطاقة املتجددة تطوراً ملحوظًا خالل ال�سنوات 
االنطالق  على  قادراً  اأ�سبح  التطور  هذا  »مثل  اأن  معتراً  املا�سية«، 
قطاع  ي�سهدها  التي  اجلذرية  التحوالت  نتيجة  االأم��ام،  اإىل  قوي  بزخم 
»ال�سيا�سات  اأن  اأو�سح  اإذ  االأو�سط«.  ال�رصق  يف  �سيما  ال  املتجددة  الطاقة 
مطورو  )امل�ستثمرون،  ال�سم�سية  للطاقة  القيمة  �سل�سلة  حلقات  يف  امل�سجعة 
التكنولوجيا  وم�سنعو  ال�سم�سية  املحطات  بناء  مقاولو  ال�سم�سية،  اخلاليا 

ال�سم�سية(، �ساهمت يف منو قطاع الطاقة ال�سم�سية يف �سكل كبري يف دول منها 
االأردن واالإمارات وم�رص«.

ولفت اإىل اأن »دواًل كثرية بذلت جهوداً الإعادة النظر والتوازن يف ا�سرتاتيجياتها 
دوالرات   105 حاجز  برنت  خ��ام  اأ�سعار  جت��اوز  ل��دى  بالطاقة،  اخلا�سة 
ميكن  التي  التكاليف  ال�سرتداد  املنخف�سة  التعرفة  على  تركزت  اإذ  للرميل، 
املتجددة،  الطاقة  موارد  يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  خالل  من  �سمانها 
اأ�سعار  انخفا�س  »ا�ستمرار  اأن  والحظ  النووية«.  الطاقة  اأو  ال�سخري  والنفط 
النفط �سيوؤثر يف ا�سرتداد تكاليف اال�ستثمار يف توليد الطاقة، ورفع تكاليف 
فر�سة االنتقال من قطاع الوقود االأحفوري التقليدي، و�سيجعل تكاليف بع�س 
االأقل يف امل�ستقبل  التقليدية على  للتقنيات  التقنيات احلديثة مماثلة تقريبًا 
املنظور«. وحدد التقرير خم�سة عوامل �ساهمت يف هذه التحوالت اجلذرية، هي 
ال�رصكات  والتزام  امل�ساندة،  احلكومية  وال�سيا�سات  الت�رصيعية  »االإ�سالحات 
م�سادر  من  الطاقة  من  حاجاتها  لتوليد  حمالت  منها  كبري  عدد  اأطلق  التي 
امل�ستثمرون  بداأ  بحيث  التمويلي  واالبتكار  املقبلني،  العقدين  يف  متجددة 
مزيداً  ك�سبت  االأ�سول  من  كمجموعة  املتجددة  الطاقة  م�سادر  اإىل  ينظرون 
ال�سبكات مل تف�ِس  دمج  واأخرياً  الطاقة،  من ثقتهم لال�ستثمار فيها، وتخزين 
اإىل فك  املالية،  واالأزمات  العاملي  االقت�ساد  �سهدها  التي  ال�سلبية  التطورات 
االرتباط بني م�ساريع الطاقة التقليدية واملتجددة، بالتايل اإىل �سخ مزيد من 
م�ساريع  اإىل جدوى  النظر  دون  التقليدية من  الطاقة  اال�ستثمارات يف قطاع 

الطاقة املتجددة واحلاجة اإليها.

طالب االأمني العام ملجل�س التعاون اخلليجي عبد اللطيف الزياين 
والتبادل  االقت�سادي  التعاون  لت�سجيع  املتاحة  االآليات  بدرا�سة 
اال�ستثمارية  الفر�س  وطرح  وتركيا،  املجل�س  دول  بني  التجاري 

وت�سجيع امل�ساريع امل�سرتكة.
واال�ستثمار  االأعمال  ملنتدى  االفتتاحية  اجلل�سة  اأمام  كلمته  ويف 
البحرين  يف  اأم�س  اأعماله  ب��داأت  ال��ذي  الثاين،  الرتكي  اخلليجي 
الزياين  دعا  وتركي،  وخليجي  بحريني  م�ستثمر   600 بح�سور 
الن�سبية  املزايا  ا�ستثمار  على  تعتمد  متكاملة  �سناعات  قيام  اإىل 
للجانبني اخلليجي والرتكي، وتعظيم القيمة االقت�سادية امل�سافة 

للموارد الطبيعية.
واأكد اأن ال�رصاكات والتحالفات االإ�سرتاجتية القوية، التي تركز يف 
التجارة احلرة واحلد  اأمام  االأ�سواق  جانبها االقت�سادي على فتح 
من القيود على التبادل التجاري، هي ال�سبيل الفعال يف مواجهة 

حتديات التغريات العديدة واملت�سارعة التي مير بها العامل.
�سهدت  اخلليجية-الرتكية  االقت�سادية  العالقات  ان  واأ�ساف 
بني  التجارية  املبادالت  قيمة  ارتفاع  اإىل  م�سريا  ملمو�سًا،  تطوراً 
دول جمل�س التعاون وتركيا من ملياري دوالر عام 2001 اإىل 14 

مليارا عام 2015.

شركات اوروبية تعلق امالها على فوز كلينتون لدخول السوق االيرانية
بعد عام من خيبة االأمل ، تاأمل ال�رصكات االأوروبية 
الرئا�سة  انتخابات  يف  كلينتون  هيالري  فوز  اأن  يف 
الذي  امل��اأزق  يحل  رمبا  املقبل  االأ�سبوع  االأمريكية 
مينع ا�ستثمارات غربية على نطاق كبري يف اإيران منذ 

فتحت طهران اقت�سادها.
ال�سفقات  �سيال من  اأوروبا  اأحد يف  يتوقع  وبينما ال 
غرميها  هزمية  م��ن  كلينتون  متكنت  اإذا  اجل��دي��دة 
نوفمر/  من  الثامن  يف  ترامب  دونالد  اجلمهوري 
الدميقراطيني  ف��وز  اأن  اإال   ، اجل��اري  الثاين  ت�رصين 
على  خيمت  التي  ال�سيا�سية  الغيوم  بع�س  �سيبدد 
عاملية  قوى  مع  اإيران  وقعته  الذي  النووي  االتفاق 
رمبا  هذا  ان  كرى  �رصكات  وتقول  املا�سي.  العام 
ال�سوق  يف  للعمل  قوة  اأكرث  دفعة  اإعطاء  يف  ي�ساهم 
الن�سف  يف  خا�سة  وب�سفة   ،2017 يف  االإيرانية 

الثاين من العام، اإذا اأعقب فوز كلينتون اإعادة انتخاب 
الرئي�س االإيراين املعتدل ح�سن روحاين يف مايو/اأيار 
ا�ست�سارات  يقدم  الذي  ايتورنو،  ماثيو  وقال  املقبل. 
لل�رصكات الفرن�سية حول ال�سوق االإيرانية يف »ميديف 
الرئي�سية  ال�سغط  جمموعة  وه��ي  انرتنا�سونال«، 
كلينتون  ف��ازت  "اإذا  فرن�سا  يف  االأع��م��ال  لقطاع 
وروحاين ف�ستتاح لنا فر�سة �سيا�سية اأكر كثريا مما 
البنوك  تنتظره  ما  »هذا  قائال  واأ�ساف  االآن«.  لدينا 

وال�رصكات االأوروبية«.
رفعت  حينما  الثاين  يناير/كانون  اإىل  وبالعودة 
املتعلقة  العقوبات  واأوروب����ا  املتحدة  ال��والي��ات 
يف  وا�سحا  احلما�س  كان  النووي،  اإي��ران  برنامج 

جمتمع االأعمال االأوروبي.
ومع عدد �سكان يبلغ 78 مليون ن�سمة، وناجت �سنوي 
اأكر  هي  اإي��ران  ف��اإن  تايالند،  يف  مثيله  من  اأعلى 
اقت�ساد يف العامل ين�سم جمددا اإىل التجارة العاملية 

والنظام املايل العاملي، منذ تفكك االحتاد ال�سوفيتي 
االأوروبيني  امل�سوؤولني  زيارات  وانهالت   .1991 يف 
من  التنفيذيني  امل�سوؤولني  ع�رصات  ومعهم  اإيران  اىل 
ال�رصكات االأوروبية. و�سافر روحاين -وهو برغماتي 
2013 على خلفية تقلي�س  انتخب رئي�سا للبالد يف 
عزلة اإيران- اإىل باري�س وروما للرتويج لبالده لدى 
تبددت  احلما�س  فورة  لكن  ال�سغوفني.  امل�ستثمرين 

خالل اأ�سهر ليحل حملها االإحباط لدى كال الطرفني.
العقبة الكربى

التي  االأوروبية  ال�رصكات  اأمام  الكرى  العقبة  تتمثل 
بنوك  اإحجام  يف  اإي��ران  يف  اأن�سطة  ملمار�سة  ت�سعى 
انتهاك  خ�سية  ال�سفقات،  متويل  عن  الكبرية  اأوروبا 
دفع  من  ذلك  اإليه  ي��وؤدي  قد  وما  اأمريكية،  عقوبات 

غرامات �سخمة.
البنوك.  لطماأنة  خطوات  املتحدة  الواليات  واإتخذت 
االأ�سول  مراقبة  مكتب  اأ�سدر  املا�سي  ال�سهر  ففي 

االأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��اب��ع ل����وزراة اخل��زان��ة يف ال��والي��ات 
اإجراء  من  املخاوف  لتهدئة  جديدا  توجيها  املتحدة 
اخلارجية  وزير  لكن  اإي��ران.  مع  بالدوالر  معامالت 
اأقر يف موؤمتر ملركز لالبحاث  االأمريكي جون كريي 
قلقة.  ت��زال  ال  البنوك  ب��اأن  االأ�سبوع  ه��ذا  لندن  يف 
خالل  العراقيل  ب�ساأن  قلقهم  اأملان  م�سوؤولون  واأبدى 
االأمريكية  العقوبات  �سيا�سة  ملن�سق  موؤخرا  زي��ارة 
احل��ذر،  ه��ذا  ي�ستمر  اأن  املرجح  وم��ن  فريد.  دانييل 
يف  الرئا�سة  مقعد  على  يجل�س  عمن  النظر  ب�رصف 
العقوبات،  م�ساألة  اإىل  وباال�سافة  االأبي�س.  البيت 
ع�رص  نحو  بعد  االإيرانية  للبنوك  ال�سيئة  احلالة  فاإن 
�سنوات من ابتعادها عن النظام املايل الدويل، ودور 
احلكومة القوي يف االقت�ساد، ونق�س ال�سفافية فيما 
يتعلق بالنظام القانوين، كل ذلك ي�سكل عقبات اأمام 
امل�ستثمرين االأجانب. وقال فريدولني �ستارك، رئي�س 
االأ�سواق الدولية يف احتاد ال�سناعات االأملانية »يعلم 

�سيكون  االقت�سادية  روابطنا  بناء  اأن  االآن  اجلميع 
داللة  �سيكون  كلينتون  فوز  لكن  تدريجية«.  عملية 
مطمئنة الأوروبا. فم�ست�سارها املقرب جيك �سوليفان 
كان عن�رصا اأ�سا�سيا يف مفاو�سات �رصية يف �سلطنة 
عمان، مهدت الطريق لالتفاق التاريخي الذي يقل�س 
اأن�سطة اإيران النووية املثرية للجدل. ودافعت كلينتون 

عن هذا االتفاق اأثناء حملتها االنتخابية.
وعلى النقي�س فاإن ترامب و�سف االتفاق باأنه »واحد 
باإعادة  ووع��د  االإط��الق«،  على  االتفاقات  اأ�سواأ  من 
م�رصفيون  ويقول  رئي�سا.  اأ�سبح  اإذا  عليه  التفاو�س 
ت�سهم  ترامب  رئا�سة  االتفاق حتت  انهيار  ان خماطر 

يف حتفظ اأوروبا.
فقد  حترك.  على  عالمات  موؤخرا  ظهرت  ذلك  ورغم 
من  �سغط  وحتت  حجما،  اأ�سغر  اأملانية  بنوك  بداأت 
متويالت  تقدمي  يف  اإي����ران،  يف  لدعمهم  عمالئها 

حمدودة وخدمات للدفع.

وقال �سيغفريد اإتزيغ القائم، باأعمال رئي�س ال�سيا�سة 
البنوك  احت��اد  يف  الدولية  وال�����س��وؤون  االقت�سادية 
متول  التي  احلجم  املتو�سطة  »ال��ب��ن��وك  االأمل��ان��ي��ة 
مهتمة  واملتو�سطة  ال�سغرية  االأملانية  امل�رصوعات 
ب�سورة  لذلك  وت�ستعد  اإيران  يف  بالعمل  كبري  ب�سكل 
مكثفة. ن�ستطيع اأن نرى ال�سوء يف نهاية النفق لكنه 

ال يزال بعيدا«.
اإمكانات هائلة

منح  االأملانية  احلكومة  ب��داأت  يونيو/حزيران  ويف 
جمموعة  خ��الل  من  لل�سادرات  اإئتمان  �سمانات 
تريد  التي  لل�رصكات  للتاأمني«  هريمي�س  »اإي��ول��ر 
اأن�سطة  اإدنا �سوين، رئي�سة  اإيران. وقالت  التجارة مع 
هريمي�س«،  »اإيولر  لدى  االأملانية  احلكومية  االأعمال 
احلني  ذلك  منذ  ر�سميا  طلبا   30 نحو  تلقى  مت  انه 
بقيمة اإجمالية حوايل 2.5 مليار يورو، ونالت ت�سعة 

طلبات منها املوافقة.

برلين – متابعة

البنك الدولي : 

تحسن النمو في شمال افريقيا
توقع البنك الدويل حت�ّسن معدالت النمو يف منطقة �سمال اأفريقيا 
خالل العامني املقبلني، وهي رهن بتح�ّسن اأ�سعار املواد النفطية 
بالن�سبة اإىل الدول امل�سدرة لها، وحت�ّسن االإنتاج الزراعي ومنو 
الدول  اإىل  بالن�سبة  واال�ستثمارات  اخلارجي  والطلب  ال�سادرات 
حلقات  ُت�سعف  املتفجرة  االإقليمية  االأو�ساع  لكن  امل�ستوردة. 
النمو املتوقعة وتزيد اأخطار عدم اال�ستقرار االإقليمي وجاذبية 

املنطقة.
اأن النمو املغربي �سي�ستعيد عافيته العام املقبل، لريتفع  وراأى 
يبلغ  اأن  على  املئة،  يف   4 اإىل  املتو�سط  امل��دى  على  تدريجًا 
�سمال  يف  النمو  معدالت  اأف�سل  وه��ي  املئة،  يف   2 الت�سخم 
1.5 يف املئة خالل  اإىل  اأفريقيا، بعد فرتة تباطوؤ تراجع فيها 
االإنتاج  يف  اأث��رت  قا�سية  جفاف  موجة  ب�سبب  احل��ايل،  العام 

الزراعي وزادت واردات املواد الغذائية.
االأو�سط  ال�رصق  ملنطقة  االقت�سادية  االآف��اق  عن  تقرير  واأف��اد 

املغرب   « ب��اأن  وا�سنطن،  يف  �سدر  اأفريقيا  و�سمال 
وترية  ت�رصيع  من  املتو�سط،  امل��دى  على  �سيتمكن 
الكلي،  االقت�ساد  ا�ستقرار  على  احلفاظ  مع  النمو 

ال�سيارات  مثل  املغربية،  ال�سناعات  مقدور  ويف 
تو�ّسع  اإىل  اإ�سافة  واالإلكرتونيات،  وال��ط��ريان 
وامل�سارف يف غرب  واملال  اخلدمات  �رصكات 

مواتية  ظ��روف��ًا  للمملكة  توفر  اأن  اأفريقيا، 
القيمة  �سال�سل  �سمن  موقعها  لتعزيز 

العاملية والدول ال�ساعدة«.
ن�سبته  امل��غ��رب  يف  من��واً  البنك  وت��وق��ع 

يف  و3.5  املقبل،  العام  املئة  يف   3.4
يرتفع  اأن  على   ،2018 ع��ام  امل��ئ��ة 

بانتهاج  ذل��ك،  بعد  املئة  يف   4 اإىل 
وتعميق  �سليمة  اقت�سادية  �سيا�سة 

الرامية  الهيكلية  االإ���س��الح��ات 
وزي��ادة  االإنتاجية  حت�سني  اإىل 
ودع��م  اخل��ارج��ي��ة،  التناف�سية 

االحتياطات املالية الوقائية، 
اال�ستقرار  من  واال�ستفادة 
ال�سيا�سي يف منطقة عربية 

ي�سهد فيها بع�س  ملتهبة 
الدول حروبًا اأهلية، مثل 
�سورية والعراق واليمن 

وليبيا.
النمو  تراجع  ورجح 

اإىل  اجل���زائ���ر  يف 
املئة  يف   2.6
 2017 ع��ام��ي 

 ،2 0 1 8 و
وق���د ت���وؤدي 
ال����زي����ادة 

املتوقعة مع بدء االإنتاج من االآبار النفطية اجلديدة اإىل تخفيف 
االأخ��رى.  القطاعات  يف  النفط  �سعر  يف  للرتاجع  ال�سلبي  االأث��ر 
وُيتوقع اأن يوؤثر معدل البطالة املرتفع يف اإنفاق االأ�رص اجلزائرية 
بعد رفع الدعم عن بع�س املنتجات امل�ستوردة ب�سبب تفاقم عجز 

امليزان التجاري.
ويف ما خ�س تون�س، جاء يف التقرير »بعد 5 �سنوات على الثورة، 
يتعذر  درجة  اىل  النمو  تدين  مع  االقت�ساد �سعيفًا  اأداء  يزال  ال 
وعدم  والفقر  البطالة  معدالت  يف  ملمو�س  تاأثري  اإح��داث  معها 
3 يف  اإىل  اأن يقفز  للنمو  االأمد املتو�سط، وُيتوقع  امل�ساواة على 
يجمع  �سيناريو  ظل  يف   ،2018 عام  و3.7  عام2017،  املئة 
االأمن  وحت�ّسن  الهيكلية،  االإ�سالحات  وت��رية  تعجيل  بني  ما 
على امل�ستويني الوطني واالإقليمي، وحتقيق مزيد من اال�ستقرار 
اإحداث  اإىل  توؤدي  قد  اخلارجي  الطلب  يف  وزيادة  االجتماعي، 
تاأثري ملمو�س يف البطالة والفقر وعدم امل�ساواة و�سط تزايد عجز 

املوازنة واحل�ساب اجلاري«.

الرباط – متابعة

القاهرة – متابعة

واشنطن – متابعة

برازيليا – متابعة

المنامة – متابعةبيروت – متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


