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حركة االسهم

االقتصاد السوري يخسر %54 
من قيمته بسبب الحرب

روسيا تتوقع انخفاض إمداداتها 
النفطية %2.5

شركات التأمين الكورية ترفع رأسمالها 

تماسك مؤشرات األسهم رغم سيطرة 
المضاربات في أسواق اإلمارات 

االقتصاد العالمي يدخل مرحلة 
جديدة بعد األزمة

احلرب  �سنوات  خالل  ال�سوري  االقت�ساد  فقد 
نحو %54 من قيمته ما جعله يحتل املرتبة 

االأوىل كاأكرب خا�رس اقت�سادي يف العامل.
وال�سالم  االقت�ساديات  ملعهد  تقرير  وذك��ر 
لل�سالم  االقت�سادية  "القيمة  ع��ن��وان  حمل 
ال�رسق  منطقة  يف  العنف  تاأثري  اأن   "2016
االأو�سط يف اقت�ساداتها، زاد بن�سبة %21 ما 
قليال  يرتاجع  اأن  قبل  و2014،   2007 بني 

بني عامي 2014 و2015.
واعتمد التقرير يف درا�سته على قيا�س موؤ�رسات 
ال�سادرات،  وتراجع  �رسكات  ن�ساط  توقف 
وعدم  والت�سخم،  البطالة  موؤ�رسات  وارتفاع 
التحتية،  البنى  العملة ال�سعبة، وانهيار  تدفق 
متويل  الأجل  والتداين  االإنفاق،  زيادة  مقابل 

احلروب، و�سفقات الت�سلح واالأمن.
ووف��ق��ا ل��ل��ت��ق��ري��ر، ف��ق��د ارت��ف��ع االن��ك��م��ا���س 

االقت�سادي يف �سوريا الناجم عن احلرب وعدم 
الع�سكري  االإنفاق  حجم  ارتفع  اإذ  اال�ستقرار، 
بع�س  اقت�سادات  حجم  ن�سف  من  يقرب  ملا 
م�ستوى  بلغ  بينما   .)49.1%( املنطقة  دول 
 14% بني  ما  الداخلي  االأم��ن  على  االإنفاق 
 84 اأن احلرب كلفت نحو  اإىل  و%23. م�سريا 
حل  التقرير  وبح�سب  االآن.  حتى  دوالر  مليار 

العراق ثانيا وليبيا ثالثا.
الواليات  اليومية حلرب  التكلفة  وبلغ متو�سط 
امل��ت��ح��دة االأم��ريك��ي��ة ع��ل��ى االإره�����اب، نحو 
االقت�ساد  خ�رس  بينما  دوالر.  مليون   11.7
ما  وهو  دوالر،  تريليون   13.6 نحو  العاملي 
االإجمايل  املحلي  الناجت  من   13.3% يعادل 
�سنويا  دوالرا   1876 يعادل  وما  العاملي، 
الع�سكري  االإن��ف��اق  وميثل  ال��واح��د.  لل�سخ�س 
العنف  تكاليف  الرئي�سي يف  امل�ساهم  عموما، 
مبا  اأي  التكاليف،  جمموع  من   45% بن�سبة 

يتجاوز 6 تريليونات دوالر.

كرييل  الرو�سي  الطاقة  وزي��ر  نائب  قال 
ب���الده من  اإم����دادات  اإن  م��ول��ودت�����س��وف، 
املنتجات النفطية من املتوقع اأن ترتاجع 
2017 مع ت�ساعد  2.5 باملئة يف  بنحو 
لتحديث  �سخم  برنامج  يف  العمل  وترية 
امل�سايف يهدف اإىل حت�سني جودة الوقود.

بن�رسها،  الوزارة  �سمحت  ويف ت�رسيحات 
 277 �ست�سخ  اإن بالده  قال مولودت�سوف 
يف  النفطية  املنتجات  م��ن  ط��ن  مليون 

2016 واإن هذا احلجم �سينخف�س اإىل نحو 
270 مليون طن من اأنواع الوقود االأعلى 

جودة يف 2017.
حجم  ي�سل  اأن  املتوقع  من  اأنه  واأ�ساف 
 39.8 اإىل   2017 يف  البنزين  اإن��ت��اج 
وقود  اإن��ت��اج  �سيتجاوز  حني  يف  مليون 

الديزل 70 مليون طن.
باأكرث  ال��وق��ود  زي��ت  اإن��ت��اج  يتقل�س  وق��د 
ر�سوم  يف  زي��ادة  ب�سبب  طن  مليوين  من 
الت�سدير ابتداًء من االأول من يناير كانون 

الثاين 2017.

�رسكات  اأن  اإخ��ب��اري��ة،  ت��ق��اري��ر  ذك���رت 
التاأمني الكربى يف كوريا اجلنوبية بداأت 
تطبيق  لبدء  ا�ستعداداً  راأ�سمالها  زي��ادة 
اجل��دي��دة  ال��دول��ي��ة  املحا�سبية  ال��ق��واع��د 
خالل  االأمريكية  الفائدة  اأ�سعار  وزي��ادة 

العام املقبل.
اجلنوبية  الكورية  يونهاب  وكالة  ونقلت 
�سناعة  يف  مطلعة  م�سادر  عن  لالأنباء 
ال�رسكات  اإن  ال��ق��ول  ال��ك��وري��ة  ال��ت��اأم��ني 
41ر1  بنحو  راأ�سمالها  زادت  املحلية 
تريليون وون )17ر1 مليار دوالر( خالل 
اأو  اأ�سهم  ط��رح  خ��الل  من  احل��ايل  العام 

�سندات للبيع.

"اآليانز  �رسكة  ف��اإن  امل�سادر  وبح�سب 
 50 نحو  تلقت  كوريا"  اإن�سوران�س  اليف 
جروب"  "اآليانز  جمموعة  من  وون  مليار 
خالل  من  للتاأمني  العمالقة  االأملانية 
املا�سي،  نوفمرب  يف  جديدة  اأ�سهم  طرح 
اجلنوبية  الكورية  ال�رسكة  بيع  قبل  وذلك 

اإىل م�ستثمر �سيني.
كوريا"  اإن�سوران�س  اليف  "اآليانز  وكانت 
املقدم  اال�ستحواذ  عر�س  على  وافقت  قد 
ال�سينية  جروب"  اإن�سوران�س  "اآنباجن  من 
مليارات   3 مقابل  املا�سي  اأب��ري��ل  يف 
اإىل  ال�سينية طلبا  ال�رسكة  دوالر، وقدمت 
اجلنوبية  الكورية  املالية  الرقابة  هياأة 
يف اأغ�سط�س املا�سي للموافقة على �سفقة 

اال�ستحواذ.

الأ�سواق  العامة  امل��وؤ���رسات  اأظ��ه��رت 
اليوم  بداية  يف  متا�سكًا  املحلية،  املال 
االأول من تداوالت االأ�سبوع، و�سط توا�سل 
غالبية  على  امل�ساربة  �سيولة  �سيطرة 
دبي  ل�سوق  العام  املوؤ�رس  واأغلق  تعامالتها، 
 0.23 ن�سبته  بنمو  نقطة   3525 عند  امل��ايل 
العام على منو مل  املوؤ�رس  اأقفل  اأبوظبي  %، ويف 

تتجاوز ن�سبته 0.05 % عند 4439.
ر�سد  اأظ��ه��ره  مل��ا  وف��ق��ًا  �سعيفة،  ال�سيولة  وبقيت 
يف  املربمة  ال�سفقات  قيمة  تتجاوز  ومل  التعامالت، 
منها  االأك��رب  اجل��زء  �سجل  دره��م،  مليون   513 ال�سوقني 
من  لل�سوق  االأك��رب  الدعم  وجاء  امل��ايل.  دبي  �سوق  ل�سالح 
العقار، خا�سة املدرجة يف �سوق دبي، يف حني  اأ�سهم  بع�س 
توىل �سهم ات�ساالت املرتفع اإىل 18.15 درهمًا، مهمة االإغالق 

االأخ�رس للموؤ�رس العام يف اأبوظبي.
يف  وال�سندات  لالأ�سهم  جلوبال  �رسكة  مدير  حمي�سن  اأبو  وائل  وقال 
اأبوظبي، اإن بداية تعامالت االأ�سبوع جاءت �سبيهة مبا �سهدته تداوالت 
منها  املتوفر  واقت�سار  ال�سيولة،  �سعف  حيث  من  املا�سي،  االأ�سبوع 

عن  البع�س  عزوف  يف  مبالغة  هناك  اأن  اإىل  م�سرياً  امل�ساربة،  على 
التداول، رغم غياب املحفزات.

املحدود،  للرتاجع  مائلة  البداية هادئة  كانت  املايل،  دبي  �سوق  ويف 
و�سط ا�ستمرار �سح ال�سيولة، الذي بات �سمة رئي�سة للتداوالت منذ اأكرث 
من اأ�سبوع، وعلى نحو يعك�س تف�سيل غالبية املتداولني، مراقبة ال�سوق 

حتى تت�سح توجهاته.
يف  �ساهمت  ذكية  �سيولة  دخلت  التعامالت،  من  الثالثة  ال�ساعة  ومع 
حمدود  هام�س  �سمن  لكن  العر�س،  �سا�سة  اإىل  االأخ�رس  اللون  اإعادة 
القطاع  املدرجة �سمن  القيادية  االأ�سهم  بدعم من بع�س  الربحية  من 

العقاري.
اإىل  املرتفع  مولز  اإعمار  �سهم  من  املرة  هذه  قطاع  يف  الدعم  وجاء 
2.63 درهم، باالإ�سافة ل�سهم اأرابتك املغلق عند 1.31 درهم، وحلق 
به �سهم االحتاد العقارية ال�ساعد بن�سبة 3.6 %، بالغًا 1.15 درهم 
و�سط تداوالت، بلغت قيمتها 100 مليون درهم تقريبًا، كما ارتفع ديار 
0.482 درهم، يف حني ثبت  اإىل  اآند �سكل  0.616 درهم ودريك  اإىل 

�سهم اإعمار عند 7.25 دراهم، وانخف�س داماك اإىل 2.40 درهم.
ويف قطاع البنوك، مالت التعامالت اإىل التباين، حيث ا�ستقر �سهم بنك 
االإمارات دبي الوطني عند 8.45 دراهم، وكذلك م�رسف عجمان عند 
1.34 درهم، يف حني تراجع بنك دبي االإ�سالمي اإىل 5.54 دراهم، اأما 

يف قطاع اال�ستثمار.

اإن  كورودا،  هاروهيكو  املركزي  اليابان  بنك  حمافظ  قال 
االقت�ساد العاملي يدخل فيما يبدو مرحلة جديدة ويتجاوز 

اأخريا االإرث ال�سلبي لالأزمة املالية العاملية.
وقال كورودا اإن االإطار اجلديد ل�سيا�سة بنك اليابان املركزي 
النقدية يهدف اإىل االإبقاء على اأ�سعار الفائدة الطويلة االأجل 
عند نحو �سفر باملئة وهو ما �سي�ساعد على تعظيم االفادة 

من الظروف العاملية املوؤاتية ل�سالح االقت�ساد الياباين.
واأ�ساف يف كلمة اأمام كايدانرين وهو اأكرب جتمع يف عامل 
ال�سيا�سة هذا على  اإطار  "بتطبيق  املال واالأعمال باليابان 
ميزة  من  االفادة  املركزي  اليابان  لبنك  ميكن  مالئم  نحو 
زخم تعايف االقت�ساد العاملي خللق قوة دفع اأكرب لالقت�ساد 
فقد  احلديثة  اليابان  موؤ�س�سات  من  الكثري  ومثل  الياباين". 
اأ�س�س بنك اليابان بعد اإ�سالح ميجي حيث بداأ ا�ستعمال الني 
الياباين كعملة داخل اليابان بعد اأن كانت االإقطاعات ذات 
عمالت حملية يف ع�رس االإقطاعات. اأ�س�س بنك اليابان عام 

1882 وكان يحتكر القطاع املايل يف اليابان.

تخفيف العقوبات على السودان يحفز الشركات األلمانية على االستثمار
الغربية  االقت�سادية  العقوبات  من  عقدين  نحو  بعد 
اأملانية  تقنيات  اإىل  االآن  ال�سوداين  االقت�ساد  يحتاج 
لتحديث موؤ�س�ساته وقطاعاته املت�رسرة. لكن، كيف 
ال�سبيل اإىل هذه التقنيات يف ظل عقوبات كثرية على 

العديد من ال�سلع احليوية لل�سودانيني؟
عندما تقوم عالقات اقت�سادية بني بلدين مثل اأملانيا 
االأملانية  ال�سادرات  تركيز  املرء  يتوقع  وال�سودان 
على �سلع وم�ساريع ذات تقنيات عالية يف جماالت 
وال�سحة.  واالت�����س��االت  والطاقة  التحتية  البنية 
بني  اخلارجية  التجارة  معطيات  على  نظرة  اأن  غري 
االأملانية  ال�سادرات  فربع  مبفاجاآت:  تاأتي  البلدين 
اإىل ال�سودان اأو الق�سم االأكرب منها عبارة عن منتجات 
زراعية ومواد غذائية ويف مقدمتها القمح واحلبوب 

الغذائية  وامل��واد  الزراعية  املنتجات  اأم��ا  االأخ��رى. 
االأملانية.  ال�سوق  يف  ح�سور  لها  فلي�س  ال�سودانية 
كان  الذي  البلد  وهو  احلبوب  ي�ستورد  ال�سودان  نعم 
للعامل  االأ�سا�سية  الغذاء  �سلة  يكون  اأن  املفرت�س  من 
القرن املا�سي نظرا  �سبعينات  واأفريقيا منذ  العربي 
مليون   1.86 على  تزيد  التي  ال�سا�سعة  مل�ساحاته 
االأبي�س  النيلني  بف�سل  الوافرة  ومياهه  مربع  كلم 
الهادئ واالأزرق الهادر. وعلى الرغم من اأن هذا البلد 
ي�سكل �سوقا باأكرث من 40 مليون م�ستهلك فاإن حجم 
 200 من  اأقل  اأملانيا  مع  ال�سنوي  التجاري  تبادله 

مليون يورو �سنويا. 
كانت  املا�سي  ال��ق��رن  ت�سعينات  اأوا���س��ط  وح��ت��ى 
وب�سكل  بقوة  نا�سطة  االأملانية  والوكاالت  ال�رسكات 
هذا  وب��رز  ال�سودانية.  التنمية  م�ساريع  يف  متزايد 
ال�سكر  م�سانع  اإقامة  يف  املثال  �سبيل  على  الن�ساط 

واالإع���الم  واالت�����س��االت  ال�����رسب  م��ي��اه  وم�ساريع 
م�ست�سار  ح�سن  الوليد  يقول  كا  املهني  والتدريب 
العقوبات  ولكن  ب��رل��ني.  يف  ال�سودانية  ال�سفارة 
االأمرييكية املفرو�سة على ال�سودان منذ عام 1997 
واإ�سدار مذكرة حمكمة اجلنايات الدولية يف الهاي 
هذا  اأوقفت  الب�سري  عمر  ال�سوداين  الرئي�س  العتقال 
اإىل احلدود الدنيا.  تخفيف  اأدت لرتاجعه  اأو  الن�ساط 
هذه العقوبات اأخريا من خالل اإعفاء املعدات الطبية 
حمدودة  م�رسفية  مبعامالت  وال�سماح  احلظر  من 
االأجنبية  ال�رسكات  م��ن  الكثري  دف��ع  اخل���ارج  م��ع 
اإىل  بقوة  العودة  اىل  اأملانية  �رسكات  مقدمتها  ويف 
ا�ستك�ساف فر�س العمل يف ال�سوق ال�سودانية والعودة 
من  اأك��رث  ح�سور  ذلك  على  وي��دل  اإليها.  التدريجية 
اجلهات  وممثلي  ال�رسكات  هذه  ممثلي  من   130
االقت�سادي  امللتقى  لفعاليات  املعنية  ال�سودانية 

اأوائل  برلني  اأقيم يف  الذي  الثالث  االأملاين  ال�سوداين 
�سهر دي�سمرب/ كانون االأول اجلاري 2016. وقد نظم 
بالتعاون  االأملانية  العربية  التجارة  غرفة  امللتقى 
من  عدد  وح�سور  اأملانيا  يف  ال�سودان  �سفارة  مع 
على  ومت  وال�سودان.  اأملانيا  يف  القرار  �سناع  كبار 
هام�سه توقيع العديد من االتفاقيات، اأبرزها اتفاقية 
مع �رسكة �سيمنز العمالقة لتزويد ال�سودان بتقنيات 
ميجا   850 بنحو  اإ�سافية  كهربائية  طاقة  الإنتاج 
وات ح�سب عبد العزيز املخاليف االأمني العام لغرفة 
اإن  احل�سن  الوليد  ويقول  االأملانية.  العربية  التجارة 
ال�سنوات  خ��الل  تتوقف  مل  "الماير"  مثل  �رسكات 
بناء  جم��ال  يف  اال�ست�سارات  تقدمي  عن  املا�سية 

ال�سدود وم�ساريع اأخرى على الرغم من العقوبات.
وت�سببت العقوبات يف اأ�رسار ج�سيمة حلقت مبختلف 
ت�سمل  واأنها  ال�سيما  ال�سوداين،  االقت�ساد  قطاعات 

النقل  وقطاع  اخل��ارج  مع  امل�رسفية  التحويالت 
مبختلف فروعه. وجتلت تبعات ذلك يف نق�س االأغذية 
اأ�سطول  طائرات  اأغلب  وتوقف  الطبية  واالإم���دادات 
النقل اجلوي وجتميد م�ساريع حتديث البنية التحتية 
اإىل  اليوم  ال�سوداين  االقت�ساد  ويحتاج  وتو�سيعها. 
مقدمة  يف  وياأتي  قطاعاته.  ملختلف  �سامل  حتديث 
م�ساريع  والتو�سع  للتحديث  االأكرث حاجة  القطاعات 
وال�سناعات  والزراعة  الربي واجلوي  والنقل  الطاقة 
باأكرث  لذلك  الالزمة  اال�ستثمارات  وتقدر  التحويلية. 
من 100 مليار يورو. لكن امل�سكلة ال تبدو يف اإيجاد 
خوف  يف  تكمن  ما  بقدر  وامل�ستثمرين  املال  راأ���س 
والغربية.  االأمريكية  العقوبات  ا�ستمرار  من  هوؤالء 
وال يغري من ذلك الكثري توُقع وزير املالية ال�سوداين 
قيام   2016 املا�سي  االأوىل  ت�رسين  اأكتوبر/  يف 
قبل  بلده  على  االقت�سادي  احلظر  برفع  وا�سنطن 

يف  ي��رى  ح�سن  الوليد  لكن  اجل���اري.  العام  نهاية 
�سوء تخفيف العقوبات وال�سماح ببع�س التحويالت 
مثل  اأجنبية  �رسكات  مع  امل�ساريع  لتمويل  فر�سة 
ويف  ال�سودان  اأ�سدقاء  طريق  عن  وغريها  �سيمنز 
اجلدير  ح�سن.  الوليد  يقول  كما  ال�سعودية  مقدمتهم 
على  اأخ��ريا  ال�سودان  مع  اتفقت  االأخ��رية  اأن  بالذكر 
يورو  مليارات   5 على  تزيد  بقيمة  م�ساريع  متويل 
وتقدم  والتحتية.  والبنية  الزراعية  املنتجات  ت�سمل 
ال�سودان ميزات عديدة للم�ستثمرين ال�سعوديني منها 
الكثيف  للح�سور  ونظرا  باملجان.  االأر���س  منحهم 
اخلليج  وبلدان  ال�سعودية  يف  االأملانية  لل�رسكات 
الكثري  بتنفيذ  هذه  تقوم  اأن  املتوقع  فمن  االأخ��رى، 
�رسكات  على  باالعتماد  ال�سودان  يف  امل�ساريع  من 
الالزمة  والتقنيات  اال�ست�سارة  جماالت  يف  اأملانية 

وتاأهيل الكفاءات املطلوبة.

الصين تفرض ضرائب جديدة 
في مسعى لمكافحة التلوث

اأقر الربملان ال�سيني، قانونا يفر�س الأول مرة على ال�سناعة �رسائب 
االهتمام  جت��دد  مع   2018 ع��ام  من  اب��ت��داًء  وذل��ك  البيئة  حلماية 

مبكافحة م�ساكل التلوث يف البالد.
وتنامت حالة الغ�سب يف ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل من جراء ف�سل 
احلكومة املتكرر يف عالج تلوث االأر�س واملياه والهواء بعد اأن غطى 

ال�سباب الدخاين اأجزاًء �سا�سعة من �سمال ال�سني يف االأيام االأخرية.
اقت�سادية  اأداة  ال�رسائب  "ح�سيلة  بيان  يف  املالية  وزارة  وقالت 

مهمة لتعزيز حماية البيئة."
وحدة  لكل  دوالر(   0.17( ي��وان   1.2 بواقع  ال�رسائب  و�ستفر�س 
من ملوثات اجلو و1.4 يوان لكل وحدة من ملوثات املياه وخم�سة 
يوانات لكل طن من خملفات الفحم واألف يوان لكل طن من "املخلفات 

اخلطرة".
عن  الناجم  ال�سو�سائي  التلوث  على  ر�سوما  ال�سني  �ستفر�س  كما 

امل�سانع بواقع 350 يوانا �سهريا اإذا جتاوز احلد امل�سموح 
و6   4 بني  ملا  يوان  و700  دي�سيبل   3 اإىل   1 بني  ما  به 

 16 ب��واق��ع  ل��زي��ادة  �سهريا  ي��وان  و11200  دي�سيبل 
دي�سيبل اأو اأكرث عن احلد امل�سموح به .

كانون  يناير  من  االأول  من  ابتداًء  القانون  وي�رسي 
الثاين 2018.

ب�سكل  بيئية  �رسائب  فر�س  لل�سني  ي�سبق  ومل 
ر�سوم  حم��ل  حت��ل  اجل��دي��دة  وال�����رسائ��ب  خا�س 

متنوعة كان ينظر اإليها على اأنها منخف�سة جدا 
مبا ال ي�سهم يف ردع املت�سببني يف الثلوث.

ال�سيا�سة اجلديدة  اأن  واأكد امل�سوؤولون مرارا 
ال تهدف اىل زيادة االأعباء ال�رسيبية على 

امل�رسوعات.
اجل��اري  العام  م��ن    �سابق  وق��ت  ويف 

قال وزير البيئة ت�سن جينينغ "الهدف 
زي��ادة  لي�س  )لل�سيا�سة(  الرئي�سي 

ال�����رسائ��ب ب��ل حت�����س��ني ال��ن��ظ��ام 
على  امل�������رسوع���ات  وت�����س��ج��ي��ع 

خف�س االنبعاثات .. كلما زادت 
اأكرث  �سيدفعون  االنبعاثات 

وكلما قلت �سيدفعون اأقل".
وزير  قال  ذلك  يف غ�سون 

التجارة ال�سيني قاو هو 
املرجح  من  اإن  ت�سنغ، 

اال�ستثمارات  تبلغ  اأن 
امل����ب����ا�����رسة غ��ري 

املالية لل�سني يف 
 1.12 اخل����ارج 

يوان  تريليون 
 1 6 1 . 1 9 (

م�����ل�����ي�����ار 

دوالر( يف 2016 بينما يبلغ اال�ستثمار االأجنبي املبا�رس يف ال�سني 
785 مليار يوان.

موقعها  على  ال��وزارة  ن�رستها  موؤمتر  يف  قاو  ت�رسيحات  يف  وجاء 
لال�ستثمار  ومنظما  �سليما  منوا  "�ستدعم  احلكومة  اأن  االنرتنت  على 

اخلارجي والتعاون" يف 2017.
76.5 يف املئة  وقفزت اال�ستثمارات ال�سينية املبا�رسة يف اخلارج 
�سهرا   11 اأول  يف  املئة  يف   55.3 وارتفعت  عام  قبل  بها  مقارنة 
حملية  �رسكات  موا�سلة  مع  الوزارة  بيانات  ح�سب   2016 عام  من 

اال�ستثمار يف اخلارج ف�ساًل عن تباطوؤ االقت�ساد و�سعف اليوان.
وتبنت ال�سني �سل�سلة من االإجراءات يف االآونة االأخرية لت�سديد القيود 
اال�ستثمارات  يف  التدقيق  زي��ادة  ذلك  يف  مبا  االأم��وال  خ��روج  على 
اخلارجية مع هبوط اليوان وتراجع احتياطيات النقد االأجنبي الأقل 

م�ستوى يف �ستة اأ�سهر.
وقال قاو اإن ال�سني �ستدعم قدرة جتارتها اخلارجية على املناف�سة 

وتعزز قوة الدفع.
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