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حركة األسهم

أبل تستثمر 470 مليون يورو في مراكز 
أبحاث لإللكترونيات 

تويوتا تستثمر 240 مليون جنيه إسترليني 
في مصنع ببريطانيا

مصر تتسلم أول شحنة نفط من السعودية 
بعد توقف دام أشهر

األسهم السعودية تخسر 15 بليون دوالر 
في سنة واحدة

توقعات بنمو االقتصاد الصيني 
وسط سياسة حذرة 

تن��وي اأب��ل ا�ستثمار 3,5 ملي��ارات يوان )470 
لالبح��اث  مراك��ز  اربع��ة  يف  ي��ورو(  ملي��ون 
�ستفتحه��ا جمموع��ة ال�سناع��ات االلكرتوني��ة 
ال�س��ن  يف  احلالي��ة  ال�سن��ة  خ��الل  العمالق��ة 
حيث تواج��ه مبيعات هواتفه��ا �سعوبات امام 
املناف�س��ة املحلي��ة, واعلن��ت املجموع��ة عل��ى 
موقعه��ا االلك��رتوين فت��ح مركزي��ن لالبح��اث 
والتطوي��ر يف �رشق الب��الد يف �سنغهاي و�سوزو 
املدين��ة القريب��ة م��ن العا�سم��ة االقت�سادي��ة 
للب��الد, وكان��ت اأبل اعلنت الع��ام املا�سي انها 
�ستفت��ح مركزي��ن اآخري��ن يف بك��ن و�سين��زن 

)جنوب( القريبة من هونغ كونغ.

 وق��د ذكرت يف بي��ان ن�رش اجلمع��ة ان اجمايل 
اال�ستثم��ارت يف ه��ذه املراكز االربع��ة �سي�سل 
اىل 3,5 ملي��ارات ي��وان يف االق��ل, ومل تو�سح 
املجموعة التي توظف اكرث من 12 الف �سخ�ص 
يف منطق��ة ال�س��ن )ال�س��ن وم��اكاو وهون��غ 
كونغ وتاي��وان(, عدد الذين �ستق��وم بتوظيفهم 
يف مراك��ز االبحاث ه��ذه, ومتثل ه��ذه املنطقة 
ثاين �س��وق للمجموعة االمريكي��ة بعد الواليات 
املتح��دة, لك��ن اأب��ل تواج��ه تراج��ع مبيعاته��ا 
بينه��م  حملي��ن  مناف�س��ن  ام��ام  ال�س��ن  يف 
ه��واوي وكذلك ال�رشكت��ان اجلديدت��ان »فيفو« 
و«اوبو« واملجموعة الرائ��دة لالجهزة املت�سلة 
باالنرتن��ت »ت�سياوم��ي«. وكل ه��ذه ال���رشكات 

تقدمت على اأبل يف مبيعات الهواتف الذكية

تعتزم �رشكة تويوتا اليابانية ل�سناعة ال�سيارات 
ا�ستثمار مبلغ 240 مليون جنيه اإ�سرتليني )نحو 
يف  م�سنعه��ا  تطوي��ر  يف  دوالر(  ملي��ون   296
بريطانيا, الذي ي�سنع طرازي اأوري�ص واأفين�سي�ص, 
وم��ن �ساأن اال�ستثم��ار متكن امل�سن��ع, املوجود 
يف مدين��ة برين�ست��ون بالق��رب م��ن ديرب��ي, من 
ا�ستخ��دام نظ��ام ت�سنيع جديد خا���ص بال�رشكة, 
ويعم��ل يف امل�سنع 2500 �سخ���ص بينما يعمل 
500 اآخ��رون يف م�سنع املحركات يف دي�سايد, 
�سم��ايل مقاطعة ويل��ز, و�سهد م�سن��ع برين�ستون 
ّدر  ت�سني��ع 180 األف �سيارة الع��ام املا�سي, �سُ
معظمه��ا اإىل دول اأوروبية واأ�س��واق اأخرى, وقال 
يوه��ان فان زيل املدي��ر االإقليمي ل�رشكة تويوتا 
يف اأوروب��ا اإن اال�ستثمار االأخري يثبت اأن ال�رشكة 

تعم��ل كل ما يف و�سعها لزيادة القدرة التناف�سية 
للم�سن��ع يف اأوروب��ا, لكنه حذر م��ن اأن ا�ستمرار 
الو�س��ول اإىل االأ�س��واق االأوروبي��ة بحري��ة وم��ن 
دون ر�س��وم جمركي��ة �رشوري من اأج��ل النجاح 
امل�ستقبل��ي, و�ستق��دم احلكوم��ة الربيطانية مبلغ 
21.3 ملي��ون جنيه ا�سرتليني )نحو 26 مليون 
والتطوي��ر  واالأبح��اث  التدري��ب  لتموي��ل  دوالر( 
يف امل�سن��ع, يذك��ر اأن التعه��دات باال�ستثمار يف 
ملي��ار   1.66 اإىل  انخف�س��ت  ال�سي��ارات  قط��اع 
جنيه ا�سرتلين��ي )نحو 1.98 مليار دوالر( العام 
املا�س��ي من 2.5 مليار جني��ه )نحو 3 مليارات 
دوالر( يف ع��ام 2015, وكان��ت �رشك��ة ني�س��ان 
املناف�س��ة لتويوت��ا ق��د �رشح��ت الع��ام املا�سي 
باأنها �ست�سنع ط��رازي كا�سكاي و�سيارات الدفع 
الرباع��ي X-TRAIL يف م�سن��ع ال�رشكة يف 

مدينة �ساندرالند

اأعلن��ت احلكوم��ة امل�رشي��ة ت�سلمه��ا اأول �سحن��ة 
منتجات نفطية من ال�سعودية بعد توقف دام عدة 
اأ�سه��ر , واأو�سح وزي��ر البرتول امل���رشي, طارق 
املال, اأن بلده ت�سلم �سحنتننْ من وقود الديزل  من 
�رشكة اأرامكو ال�سعودية, الفًتا النظر اإىل اأن هناك 
�سحنت��ن اأخري��ن من املق��رر و�سولهم��ا نهاية 

مار�ص/ اآذار اجلاري 
واأ�سار املال يف ت�رشيح �سحفي اأن قيمة �سحنات 
النف��ط ال�سع��ودي ت��رتاوح �سهري��ا ما ب��ن 320 
و340 ملي��ون دوالر, م��ع مدة �سم��اح 5 �سنوات 

قب��ل بدء �سداد قيم��ة النفط , وجاء ه��ذا بعد اأيام 
اأن �رشك��ة  امل�رشي��ة  النف��ط  وزارة  اإع��الن  م��ن 
اأرامك��و ال�سعودية �س��وف ت�ستاأنف توريد �سحنات 

املنتجات النفطية اإىل م�رش 
وكان��ت م���رش اأعلن��ت يف نوفمرب/ت�رشين الثاين 
املا�س��ي اأنه��ا �س��وف ت�س��رتي م��ا حتتاج��ه من 
منتجات نفطية من االأ�سواق العاملية, بعد �سهرين 

من توقف �رشكة اأرامكو عن مدها بالنفط.
وكانت ال�سعودية اأبلغت م�رش باأن وقف �سحنات 
منتج��ات النفط ال�سعودية اإليه��ا - بح�سب اتفاق 
تق��در قيمت��ه ب���23 ملي��ار دوالر - اإىل اأجل غري 

م�سمى.

تاأث��رت اأ�سع��ار االأ�سهم املدرج��ة يف »�سوق 
املال ال�سعودية« )تداول( اأخرياً برتاجع الطلب 
عليه��ا بع��د ت��دين م�ستوي��ات ال�سيول��ة املتاح��ة 
للت��داول, ما اأدى اإىل ارتفاع اإجمايل خ�سائرها منذ 
مطل��ع العام احلايل اإىل 56 بلي��ون ريال )15 بليون 
دوالر(, اأي 3.35 يف املئ��ة, بعد تراجع القيمة ال�سوقية 
لالأ�سه��م املدرج��ة نهاية تعام��الت االأ�سب��وع اإىل 1.625 
 1.681 بلي��ون دوالر( يف مقاب��ل   433( ري��ال  تريلي��ون 

تريليون نهاية اجلل�سة االأخرية عام 2016.
و�سجل املوؤ���رش العام خالل االأ�سبوع الع��ام ارتفاعًا طفيفًا اأوقف 
موج��ة هبوطه الت��ي امتدت 3 اأ�سابيع متتالي��ة, بعدما اأنهى اجلل�سة 
االأخرية عند 6921.60 نقط��ة, يف مقابل 6916.84 نقطة االأ�سبوع 
املا�س��ي, لتتقل���ص خ�سائ��ره من��ذ مطلع الع��ام احل��ايل اإىل 289 نقطة, 
ن�سبته��ا 4 يف املئ��ة. و�سجل��ت ال�سوق تراجع��ًا حمدوداً يف مع��دالت االأداء, 
اإذ هبط��ت ال�سيول��ة املتداولة اإىل 16.8 بليون ريال م��ن 18 بليونًا, اأي 7 يف 
املئ��ة, وتراجع��ت الكمية املتداولة 0.33 يف املئ��ة اإىل 889 مليون �سهم ُنفذت 
يف 477 األف �سفقة., ووا�سل �سهم »االإمناء« ت�سدره ال�سوق جلهة الكمية وال�سيولة 
املتداول��ة, التي بلغت 1.9 بليون ري��ال �سكلت 11.4 يف املئة من اإجمايل ال�سيولة 

املتداولة, بعد تداول 132 مليون �سهم, اأو 15 يف املئة من الكمية املتداولة, ارتفع 
�سع��ره خاللها 0.83 يف املئ��ة اإىل 14.60 ريال. وجاء �سه��م »�سابك« يف املرتبة 
الثانية ب�سيولة متداولة بلغت 1.55 بليون ريال, اأي 9 يف املئة من االإجمايل, بعد 

تداول 16 مليون �سهم, �سعدت ب�سعره 0.63 يف املئة اإىل 97.08 ريال.
وجاء �سهم »الراجحي« ثالثًا ب�سيولة متداولة بلغت 780 مليون ريال, �سكلت 5 يف 
املئ��ة من االإجمايل, بعد تداول 12.2 مليون �سهم, اأي 1.4 يف املئة من االإجمايل, 
ارتف��ع �سع��ره خالله��ا 2.73 يف املئ��ة اإىل 64.70 ريال. وت�سدر �سه��م »اك�سرتا » 
قائم��ة الرابح��ن يف ال�سوق بعد ارتفاع��ه 25.83 يف املئ��ة اإىل 35.22 ريال من 
ت��داول 5.9 ملي��ون �سهم, تاله �سهم »جو« ال��ذي ارتفع 15 يف املئة 4.14 رياالت. 
وبلغ��ت خ�سارة �سه��م »امل�سايف« 10.59 يف املئة, ليهبط �سعره اإىل 34.02 ريال 
بع��د 5.85 مالين �سه��م, بينما تراجع �سه��م »االحتاد التج��اري« 7.98 يف املئة 
اإىل 17.18 ري��ال, اإىل ذلك, وافقت هيئ��ة »�سوق املال« على طلب »البنك ال�سعودي 
لال�ستثم��ار« زي��ادة راأ�سماله م��ن 7 بالين ريال اإىل 7.5 بالي��ن ريال, وذلك عرب 
منح �سهم جماين مقابل كل 14 �سهمًا قائمًا ميلكها امل�ساهمون املقيدون يف �سجل 
امل�ساهم��ن نهاي��ة تداول يوم عقد اجلمعية العامة غري العادية, على اأن ت�سدد قيمة 
الزي��ادة يف راأ���ص املال عرب حتويل 500 مليون ريال من بن��د »االأرباح املتبقية«, 

ومن ثم يرتفع عدد االأ�سهم من 700 مليون �سهم اإىل 750 مليونًا
واأعلن��ت �رشك��ة »اإ�سمنت تبوك« �سدور رخ�سة ت�سدي��ر االإ�سمنت من وزارة التجارة 
واال�ستثم��ار واملحول��ة مل�سلح��ة اجلم��ارك يف وزارة املالي��ة, علم��ًا اأن �سالحي��ة 

الرخ�سة متتد �سنة من تاريخ �سدورها.

ق��ال حماف��ظ البنك املرك��زي ال�سيني ت�سو �سي��او ت�س��وان اإن توقعات النمو 
حت�سن��ت يف ثاين اأكرب اقت�ساد يف العامل لك��ن ال�سيا�سة النقدية �ستظل تت�سم 

باحلذر واحلياد
وكان��ت ال�سن ن�رشت االأ�سب��وع املا�سي بيانات تبعث على التفاوؤل اأظهرت 
بداي��ة قوية لنمو اقت�سادها يف 2017 بدع��م االإقرا�ص امل�رشيف واالإنفاق 

احلكومي على البنية التحتية وانتعا�ص طال انتظاره لال�ستثمار اخلا�ص
وق��ال ت�سو وفقا ملوقع بنك ال�سعب ال�سيني ان معدل منو االقت�ساد ال�سيني 

م�ستقر بوجه عام وتوقعات النمو تتح�سن
 �ستوا�سل ال�سن تنفيذ �سيا�سة مالية ن�سطة و�سيا�سة نقدية حذرة وحمايدة

وكان بنك ال�سعب ال�سيني رفع يوم اخلمي�ص املا�سي اأ�سعار الفائدة ق�سرية 
االأج��ل للمرة الثالثة يف ثالث��ة اأ�سهر يف حن يقول االقت�ساديون اإنه م�سعى 
لكب��ح نزوح روؤو�ص االأموال واالإبقاء على العملة املحلية اليوان م�ستقرة بعد 
اأن رف��ع جمل���ص االحتياطي االحت��ادي )البنك املرك��زي االأمريك��ي( اأ�سعار 
الفائدة يف ذلك االأ�سبوع .  وقال البنك املركزي اإن قرار اخلمي�ص املا�سي ال 

يعد ت�سديدا �سامال لل�سيا�سة النقدية على غرار قرار نظريه االأمريكي .
 واأبق��ى البنك املركزي ال�سين��ي على �سعر االإقرا�ص القيا�سي من دون تغيري 
من��ذ اأكتوب��ر ت�رشي��ن االأول 2015, وتعه��د البن��ك باحتواء خماط��ر الديون 

وال�سوق العقارية يف 2017 بعد �سنوات من النمو القائم على االئتمان  .

الدول المنتجة للخام تطبق نظمًا اقتصادية مختلطة

للنفط  املنتجة  ل��ل��دول  امل��ت��داول��ة  البيانات  اأظ��ه��رت 
اأنهم ال يزالون يعتمدون يف و�سع  واملنتجن للطاقة, 
االإيجابية  التوقعات  على  وا�سرتاتيجياتهم  خططهم 
�سابق  اىل  وعودتها  النفط  اأ�سعار  ارتفاع  على  املبنية 
 100 عن  من  اأكرث  اإىل  الربميل  �سعر  وو�سول  عهدها, 
اقت�سادات  على  �سلبية  تداعيات  اإىل  اأدى  ما  دوالر, 
نحو  االجت��اه  اإىل  ودفعهم  والنفط,  للطاقة  املنتجن 
االإنتاج  قوة  على  للحفاظ  خمتلفة  اآليات  ا�ستحداث 
عند م�ستويات معينة تكون عوائدها جمدية اإىل حد ما 
تقريرها  يف  الهالل«  »نفط  �رشكة  واأ�سارت   , م�ستقباًل 
واملنتجن  للنفط  املنتجة  »ال��دول  اأن  اإىل  االأ�سبوعي 
م�سارات  �سلوك  اإىل  يحتاجون  �سواء  حد  على  للطاقة 
التداعيات  لوقف  متينة  تنموية  خطط  وو�سع  معينة, 

التي  االإيجابيات  كل  اأن  اإذ  اقت�ساداتها,  على  ال�سلبية 
حملتها ا�سرتاتيجيات الدول لزيادة قوة اقت�ساداتها, ال 
اإذ تراوحت بن التق�سف  تزال حتت التقييم واالختبار, 
ورفع الدعم عن امل�ستقات النفطية اأو االجتاه اإىل فر�ص 
ال�رشائب واعتماد خطط تنويع طويلة االأجل, ما �ساهم 
امل�ستويات  اإىل  و�سولها  وعدم  العجوزات  خف�ص  يف 

القيا�سية املراد حتقيقها«.
ولفت االنتباه اإىل اأن »خطط الدول املنتجة للنفط كان 
االجتاه  بعد  اخلا�ص,  القطاع  اإيجابي على  لها مردود 
نحو خ�سخ�سة القطاع العام, والتي �ست�سمل ال�رشكات 
ال�سحية  والقطاعات  وامل��ط��ارات  ال��ك��ربى  النفطية 
ت�ستطيع  اإذ  احليوية,  القطاعات  من  وغريها  واملوانئ 
بذلك  معتمدة  عوائدها,  تعظيم  اخل�سخ�سة  بعد  الدول 
على االأ�س�ص التي و�سعتها ب�سكل قوي لتحقق النتائج 
املرجوة, اإ�سافة اإىل اأن الكيانات اجلديدة �ستعمل على 

كافة,  االقت�سادية  للقطاعات  اإيجابية  عوائد  توليد 
للقطاع  وقيادية  ريادية  اأدوار  ظهور  اإىل  �سيوؤدي  ما 
اخلا�ص تقود اإىل اإحداث طفرة اقت�سادية �ساملة يف كل 

قطاعات الطاقة 
واأ�ساف التقرير:  بات باإمكان القطاع اخلا�ص اخلروج 
واالجت��اه  العقاري,  القطاع  يف  اال�ستثمار  دائ��رة  من 
توؤثر  التي  اال�ستثمارية  امل�ساريع  يف  اال�ستثمار  نحو 
يف االقت�ساد املحلي وتعزز وترية ن�ساطه على املدى 
اال�ستثمارية  واخليارات  الفر�ص  كل  اأن  كما  الطويل, 
قطاعاتها  وبكافة  للنفط  املنتجة  غ��ري  ال���دول  يف 
اال�ستثمارية  ال�سيولة  اأمام  متاحة  باتت  االقت�سادية, 
للنفط حاليًا, ومن �سمنها  لدى املنتجن  تتوافر  التي 
وقطاع  وامل�سايف  التكرير  بقطاع  املتعلقة  امل�ساريع 

البرتوكيماويات وغريها 
والطاقة  للنفط  املنتجة  »ال��دول  اأن  التقرير  واأ�ساف 

االقت�سادية  النظم  تطبيق  نحو  ب��االجت��اه  مطالبة 
املختلطة التي متزج بن ح�سة احلكومة وح�سة القطاع 
اخلا�ص  القطاع  لدعم  احليوية,  امل�ساريع  يف  اخلا�ص 
اال�ستثمارات  وجل��ذب  اال�ستثماري,  املناخ  وحت�سن 
العام  القطاعن  متتع  �رشورة  اإىل  اإ�سافة  اخلارجية, 
النتائج  لتحقيق  بالكفاءة واجلودة املطلوبة  واخلا�ص 

التي ت�سبو اإليها هذه الدول يف امل�ستقبل 
وا�ستعر�ص التقرير اأبرز االأحداث يف قطاع النفط والغاز 
خالل االأ�سبوع يف منطقة اخلليج, ففي ال�سعودية, ت�سهد 
اإنتاج  م�ساريع  اأك��رب  من  واح��د  اإن�ساء  ج��ازان  منطقة 
مبدينة  الغاز  جممع  »م�رشوع  وهو  العاملية  الطاقة 
 7.2( ري��ال  بليون   27 بكلفة  االقت�سادية«  ج��ازان 
ب�سكل  ت�سغيله  يبداأ  اأن  ُيتوقع  وال��ذي  دوالر(,  بليون 
وظيفة  اآالف   5 ويوؤمن  املقبل,  العام  منت�سف  جزئي 
اأكرب  مبا�رشة وغري مبا�رشة. ويعد امل�رشوع واحداً من 

م�ساريع  ثالثة  ويتاألف من  العامل,  الغاز يف  جممعات 
على  تقريبًا,  دوالر  بالين   7 تتجاوز  بقيمة  عمالقة 
على  جازان  م�سفاة  و�ستعمل  مربع.  كلم   16 م�ساحة 
الثقيل  العربي  الزيت  األف برميل من   400 تكرير نحو 
واملتو�سط يوميًا وحتويلها اإىل امل�ستقات النفطية مثل 
امل�ستقات  والبارازيلن وغريها من  والديزل,  البنزين, 

التي تدخل يف ال�سناعات املختلفة 
ويف العراق, د�سنت �رشكة »غاز بروم« الرو�سية 3 اآبار 
نفطية جديدة يف حقل بدرة لرتفع اإنتاج احلقل اليومي 
النفطية  االآبار  عدد  يرتفع  وبذلك  برميل.  األف   77 اإىل 

امل�ستغلة من حقل بدرة النفطي اإىل 15 بئراً 
»م�سايف  �رشكة  يف  والهند�سية  الفنية  الفرق  وجنحت 
بالتعاون  العراقية,  النفط  ل��وزارة  التابعة  ال�سمال«, 
اجلديدة  التكرير  وحدة  ت�سغيل  يف  النفط  �رشكات  مع 
يوميًا.  برميل  اآالف   10 بطاقة  كركوك  م�سفى  يف 

»حتقيق  اإن  اللعيبي  جبار  العراقي  النفط  وزير  وقال 
هذا االإجناز من قبل الفرق الوطنية ويف ظل التحديات 
االأمنية واالقت�سادية, يعد خطوة مهمة الإ�سافة طاقة 
تكريرية جديدة اإىل م�سفى كركوك لرتتفع اإىل 40 األف 
برميل يوميًا«. واأ�سار اإىل اأن »الوزارة ت�سعى اإىل اإ�سافة 
وحدة تكرير اأخرى اإىل م�سفى كركوك بطاقة 10 اآالف 

برميل يوميًا قبل نهاية العام احلايل 
على  اتفقت  اأنها  غاز«  »قطر  �رشكة  اأعلنت  قطر,  ويف 
امل�سال  الطبيعي  الغاز  من  اإمداداتها  حجم  م�ساعفة 
اإىل مليوين  لت�سل  البولندية«  والغاز  النفط  اإىل �رشكة  
اأرباح  اإيجابي يف  تاأثري  له  طن �سنويًا ب�سعر قد يكون 
فيه  ت�سعى  االتفاق يف وقت  وياأتي  البولندية.  ال�رشكة 
بولندا لتقلي�ص اعتمادها على الغاز الرو�سي, يف حن 
غاز  ال�سترياد  فر�سًا  الغاز  من  املعرو�ص  تخمة  تتيح 

طبيعي م�سال رخي�ص من قطر واأماكن اأخرى.  

مساع مغربية لتوقيع اتفاق تجاري مع بريطانيا

اأف��ادت م�س��ادر مغربي��ة مطلعة ب��اأن خ��روج بريطانيا م��ن االحتاد 
االأوروب��ي �سيدفع الرباط الحق��ًا اإىل طلب اإط��الق مفاو�سات الإن�ساء 
منطق��ة جتارية حرة مع اململكة املتح��دة, على غرار تلك املوقعة مع 
الوالي��ات املتح��دة وتركي��ا ودول اأخ��رى, بهدف جت��اوز ال�سعوبات 

القانونية التي �ستخلفها مغادرة موؤ�س�سات االحتاد.
وتع��د بريطاني��ا ال�رشي��ك التج��اري ال�سابع وامل��زود ال���15 للمغرب 
واخلام���ص اأوروبي��ًا بع��د فرن�س��ا واإ�سباني��ا واإيطالي��ا واأملانيا, بنحو 
بلي��وين جني��ه )2.47 بلي��ون دوالر( �سنوي��ًا. واأ�س��ارت امل�سادر اإىل 
اأن بن��ود اتف��اق ال�رشاك��ة االأوروبية والو�س��ع التج��اري املميز الذي 
يتمت��ع به املغرب داخل االحتاد, لن تعمل به بريطانيا بعد مغادرتها 
االحت��اد يف املرحلة املقبلة, ما ُيحّتم على املغرب التو�سل اإىل اتفاق 

جتاري جديد
واأ�س��ارت الغرف��ة التجاري��ة الربيطاني��ة يف ال��دار البي�س��اء اإىل اأن 
املغ��رب ميث��ل فر�سًا هائلة لل���رشكات الربيطاني��ة الراغبة يف العمل 
يف املنطق��ة العربي��ة, والتو�س��ع جنوب��ًا يف اأفريقيا جن��وب ال�سحراء 
يف �س��وق تتج��اوز 1.2 بليون ن�سم��ة وتتمتع مبعدالت من��و مرتفعة. 
وع��ّدت اأن املغرب من بن الدول العربية االأك��رث ا�ستقراراً وتطوراً يف 
املج��االت االقت�سادية والقانوني��ة يف املنطقة, وحقق ح�سوراً كبرياً 
داخ��ل القارة بع��د عودت��ه اإىل االحتاد االأفريق��ي. واأعلن��ت الغرفة اأن 
الو�سع اجلغ��رايف االإ�سرتاتيجي للمغرب والكلف��ة التناف�سية لالأعمال 
واال�ستقرار ال�سيا�سي واملاك��رو اقت�سادي, وات�ساع الطبقات الو�سطى 
والبني��ة التحتية اجليدة, كلها عنا�رش م�سجع��ة لل�رشكات الربيطانية 
لتو�سي��ع م�ساريعه��ا يف املغ��رب, واال�ستفادة من انفتاح��ه االأفريقي 

وارتباطه االقت�سادي مع االحتاد االأوروبي.
ويع��د املغ��رب امل�ستثم��ر االأول يف غ��رب اأفريقيا والث��اين يف القارة 

با�ستثمارات جتاوزت 11 بليون دوالر
وكان��ت ال�سادرات ال�سناعي��ة املغربية ت�رشرت م��ن انخفا�ص �سعر 

���رشف اجلني��ه يف ال�س��وق الربيطاني��ة, خ�سو�س��ًا قط��اع 
�سناع��ة املالب���ص واملنتج��ات الغذائي��ة الت��ي متث��ل نحو 

ن�سف ال�س��ادرات املغربية اإىل اململك��ة املتحدة. وقال 
م�سدرون اإن نح��و 150 م�سنع مالب�ص يعمل حل�ساب 

ال�س��وق الربيطانية, وهناك 30 األف �سخ�ص يعملون 
حل�س��اب ���رشكات حملي��ة تتعام��ل م��ع ���رشكات 

بريطانية. وي�سدر املغرب اأي�سًا اأجزاء ال�سيارات 
وتكنولوجي��ات  الطائ��رات  غي��ار  وقط��ع 

االت�س��االت واالألي��اف الب�رشي��ة وامل��واد 
الزراعية والبحري��ة وال�سناعات اليدوية 

التقليدية والتحف
وكانت �رشك��ة »بومبارديه« الكندية 

ل�سناع��ة الطائ��رات نقل��ت بع�ص 
م�سانعها من ارلندا اإىل املغرب 

لتطوي��ر م�ساريعه��ا يف ال��دار 
البي�ساء.

وابتع��دت الرب��اط اأخ��رياً 
ع��ن االحت��اد االأوروبي 

نحو الق��ارة ال�سمراء, 
فيه��ا  متل��ك  الت��ي 

م�ساري��ع �سخم��ة تثري �سهي��ة اجلان��ب االأوروبي. وت��رى امل�سادر اأن 
امل�س��اكل ال�سيا�سي��ة يف القارة االأوروبي��ة �ستعيق النم��و خالل املدة 
املقبلة, وتقل�ص الدع��م اخلارجي وتعزز معاداة االأجانب. و�ست�سهد 5 
دول اأوروبي��ة انتخاب��ات برملانية اأو رئا�سية خ��الل ال�سهور املقبلة, 
بينما ع��ززت موافقة الربملان الربيطاين عل��ى اإطالق م�سل�سل الطالق 

االأوروبي الت�سدع داخل االحتاد
وعل��ى الرغم م��ن الطابع العدواين لبع���ص اجلماع��ات ال�سيا�سية �سد 
املهاجري��ن, الذي��ن م��ن بينه��م نح��و 5 مالي��ن �سخ�ص م��ن اأ�سول 
مغربي��ة, ف��اإن الرب��اط بات��ت اأق��ل رهان��ًا عل��ى التط��ور االقت�سادي 
االأوروب��ي, بعدما ا�ستحوذت ال�رشكات املغربية على قطاع امل�سارف 
والتموي��الت واالت�س��االت والنق��ل اجل��وي والفو�سف��ات والزراعة يف 
اأفريقي��ا, وي�ستع��د املغ��رب ونيجريي��ا الإط��الق املراح��ل االأوىل م��ن 
م���رشوع بن��اء اأنبوب للغ��از الطبيعي, الذي ت��راوح قيمته ما بن 25 
و35 بلي��ون دوالر, وميت��د على ط��ول ال�ساحل االأطل�س��ي على م�سافة 
6 اآالف كل��م داخ��ل دول غرب اأفريقيا, ما ميكنه��ا من تطوير اإنتاج 

الكهرباء التي ي�سهد نق�سًا كبرياً
وال تخف��ي الرباط رغبتها يف اإ�رشاك ال���رشكات الربيطانية يف بع�ص 
م�ساريعه��ا االأفريقية, ومنه��ا يف قطاع الطاق��ة والتمويالت واأ�سواق 
امل��ال, التي تتمتع فيها بخربة كبرية. وتنق��ب �رشكات بريطانية عن 
النف��ط والغ��از يف عدد م��ن مناطق املغ��رب, منها اآبار تن��درارة قرب 
احل��دود اجلزائرية, حيث يج��ري احلديث عن اكت�ساف��ات مهمة قامت 

بها �رشكة »�ساوند اإنرجي« امل�سجلة يف بور�سة لندن
وبق��در مي��ل ال���رشكات املغربي��ة اإىل اال�ستف��ادة من نتائ��ج اخلروج 
الربيط��اين من االحتاد االأوروب��ي وزيادة ح�ستها م��ن ال�سوق وجلب 
اال�ستثمارات, فاإن لندن قد ترى يف قرب املغرب من جبل طارق ورقة 
ت��وازن يف عالقتها مع ا�سباني��ا وفرن�سا يف ملفات اقت�سادية عديدة, 
منها ال�سيد البحري وخالفها مع مدريد, ورغبتها يف مزاحمة فرن�سا 
يف �سم��ال وغ��رب اأفريقيا حيث النف��وذ الفرانكفوين الكب��ري لباري�ص, 

واللوبي الفرن�سي يف دائرة القرار املغاربي واالأفريقي .
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