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حركة األسهم

مبيعات المنازل الجديدة في أميركا ترتفع 
إلى أعلى مستوياتها منذ 7 أشهر

قبرص توافق على عقود للتنقيب عن النفط والغاز 
مع مجموعة شركات عالمية

تقرير رسمي: ازدياد نسب الفقر في ألمانيا 

دول المنطقة تتجه إلى تقليص 
استهالكها النفطي

مؤتمر إلطالع مسؤولي الشركات على 
المستجدات الضريبية في المنطقة 

�صعدت مبيعات املن��ازل الأمريكية اجلديدة - 
الت��ي تت�صع لأ�رسة واح��دة اإىل اأعلى م�صتوياتها 

يف �صبعة اأ�صهر 
وت�صري هذه القفزة يف املبيعات اإىل تعايف �صوق 
الإ�صكان، الذي ل يزال يكت�صب زخما على الرغم 
م��ن التحديات الت��ي يفر�صها ارتف��اع الأ�صعار 

وقلة املعرو�ض
اإن مبيع��ات  الأمريكي��ة  العم��ل  وزارة  وقال��ت 
املنازل اجلديدة زادت %6.1 اإىل وترية �صنوية 
معدلة يف �صوء العوام��ل املو�صمية بلغت 592 
األ��ف وح��دة يف ال�صه��ر املا�ص��ي م�صجل��ة اأعلى 

م�صتوياتها منذ يوليو/متوز 2016
وج��رى تعدي��ل وت��رية مبيع��ات يناي��ر كانون 
الث��اين بالرف��ع اإىل 558 األف وح��دة من 555 

األ��ف وح��دة يف التقدي��رات ال�صابق��ة. وعو�صت 
مبيع��ات املن��ازل اجلدي��دة الآن الهب��وط احلاد 

الذي �صجلته يف دي�صمرب/ كانون الأول
وكان خ��رباء اقت�ص��اد توقعوا ارتف��اع مبيعات 
املن��ازل اجلدي��دة التي ت�صكل نح��و %9.7 من 
اإجمايل مبيعات املنازل %0.7 اإىل 565 األف 

وحدة ال�صهر املا�صي
وبيانات مبيع��ات املنازل اجلدي��دة، امل�صتمدة 
م��ن تراخي���ض البن��اء، ه��ي بيان��ات متقلب��ة 
على اأ�صا���ض �صهري وتخ�ص��ع لتعديالت كبرية. 
م��ع  مقارن��ة   12.8% املبيع��ات  وارتفع��ت 
فرباير/�صب��اط 2016 مب��ا يظه��ر مرونة �صوق 
الإ�صكان، وكان تقرير ن�رس يف وقت �صابق  اأظهر 
تراجع��ا ن�صبت��ه %3.7 يف مبيع��ات املن��ازل 
القائم��ة يف فرباير �صباط و�ص��ط �صح املعرو�ض 

وارتفاع اأ�صعار املنازل.  

ق��ال م�صوؤولون اإن احلكوم��ة القرب�صية وافقت 
على عق��ود م��ع »توت��ال« الفرن�صي��ة و»اإيني« 
الإيطالية و»اإك�ص��ون موبيل« و»قطر للبرتول« 
للتنقي��ب ع��ن النفط والغ��از يف مناطق بحرية 
جنوب��ي اجلزي��رة ، واأ�صبح التنقي��ب يف �رسق 
املتو�ص��ط اأك��ر جاذبي��ة منذ اكت�صف��ت »اإيني« 
حقل »ظهر« البحري امل�رسي يف 2015 وهو 
اأك��رب حق��ل غاز يف البح��ر املتو�ص��ط ويحتوي 
عل��ى 850 بلي��ون م��رت مكعب من الغ��از وفق 
التقدي��رات ، وق��ال وزي��ر الطاق��ة القرب�ص��ي 
المتي��ازات  اإن  لكوتريبي���ض  يورجو���ض 
القرب�صي��ة تغط��ي حق��وق التنقي��ب يف ث��الث 

مناط��ق بحري��ة تقع قبال��ة ال�صاح��ل اجلنوبي 
�صيج��رى  العق��ود  واإن  الغرب��ي  واجلنوب��ي 
توقيعه��ا يف اخلام���ض وال�صاد���ض م��ن ني�صان 

)اأبريل( املقبل 
و�صكل��ت »اإين��ي« و»توت��ال« احت��اداً للتنقي��ب 
يف اإح��دى املناطق يف ح��ن حتالفت »اإك�صون 
موبي��ل« و»قطر للب��رتول« للتنقي��ب يف قطعة 
اأخ��رى. و�صتعم��ل »اإين��ي« وحده��ا يف قطع��ة 
ثالثة.  وعر�صت قرب�ض تلك املناطق يف جولة 
ثالثة لرت�صي��ة الرتاخي�ض ، وقال لكوتريبي�ض 
اإن »توتال«، التي متلك حقوقًا يف قطعة اأخرى 
ح�صل��ت عليه��ا م��ن جول��ة تراخي���ض �صابقة، 
�صتق��وم باحلف��ر الع��ام احل��ايل يف الرقعة 11 

التي تقع مبحاذاة حقل ظهر.

اأ�صارت م�صودة تقري��ر حكومي اطلعت عليها 
وكال��ة »رويرتز«، اإىل اأن الأغنياء يف اأملانيا 
يزدادون ث��راًء بينما يزداد الفقراء فقراً، على 
نح��و يب��دد الت�ص��ور ال�صائ��ع يف الع��امل عن 
اأملانيا كبلد ثري يتمتع بفر�ض مت�صاوية يف 
اللتحاق بالوظائ��ف ذات الأجر املرتفع يف 

�صوق عمل �صخمة   
وخل���ض التقرير اإىل اأنه خ��الل املدة ما بن 
1995 و2015 انخف���ض الأج��ر الإجمايل 
اأج��راً  الأق��ل  العم��ل للفئ��ة  الفعل��ي ل�صاع��ة 
والبالغ��ة ن�صبته��ا 40 يف املئ��ة م��ن الق��وة 
العاملة، ما ب��ن اأربعة و�صبعة يف املئة. بيد 

اأن اأج��ر ال�صاع��ة الفعل��ي للفئة الأعل��ى اأجراً 
والتي ت�ص��كل 60 يف املئة من القوة العاملة 
ارتفع مبا يرتاوح بن واحد وع�رسة يف املئة 

خالل املدة ذاتها 
وم��ا زال التقري��ر ال��ذي اأعدت��ه وزارة العمل 
وال�ص��وؤون الجتماعي��ة بحاج��ة اإىل موافقة 

وزارات اأخرى قبل ن�رسه ر�صميًا. 
و�صم��ل التقري��ر الالجئن ال��ذي و�صل 890 
األف��ًا منه��م اإىل اأملاني��ا يف 2015 واأف��ادت 
ال��وزارة باأنه��ا تعتق��د باأنه��م �صاهم��وا يف 
ارتف��اع معدلت الفق��ر ، واأ�صاف��ت اأنها غري 
ق��ادرة عل��ى حتديد حج��م الأثر ال��ذي اأحلقه 
زال��ت  م��ا  اإذ  الفق��ر  الالجئ��ون مب�صتوي��ات 

البيانات اخلا�صة بالوافدين اجلدد نادرة 

تخّطت دول املنطقة التحديات التي واجهها 
قط��اع النف��ط على الرغ��م من املخ��اوف التي 
كان��ت حتيط ب��ه، بو�صع خطط متين��ة ووا�صحة 
املع��امل، لتقلي���ض ال�صته��الك املحل��ي با�صتخدام 
الطاقة املتجددة والنظيفة، اإذ اعتمدت الدول املنتجة 
الت�صخ��م  عل��ى  ال�صيط��رة  ا�صرتاتيجياته��ا  يف  النف��ط 
احلا�ص��ل يف كمية املعرو�ض يف الأ�صواق، وجعله متوازنًا 
م��ع الطل��ب للحف��اظ على م�صتقب��ل النفط وتط��وره، من دون 

مواجهته اأي عقبات 
ومتثل خط��ط تقلي�ض ال�صتهالك املحلي من النفط والغاز املتبعة 
يف ال��دول املنتج��ة، »اأهمي��ة كبرية« وفق��ًا مل��ا اأوردت �رسكة »نفط 
اله��الل« الإماراتي��ة يف تقرير اأ�صبوع��ي، »يف احلفاظ عل��ى م�صتويات 
اإنت��اج النف��ط و�صمان ع��دم تراجع اأ�صع��اره بحدة«، اإذ لحظ��ت اأن الدول 
املنتج��ة النفط »باتت تبحث عن حلول عملية لتوفري الكميات املطلوبة من 

النفط وم�صتقاته يف الأ�صواق«.
 بينما انتهجت الدول امل�صتوردة »�صيا�صة حمايدة �صمن حدود املوازنات الآمنة 

والداعمة اقت�صاداتها لالبتعاد عن اأي �صلبيات قد تواجه ا�صتثماراتها 
ويف وقت جنحت الدول املنتجة النفط يف التفاق على تقلي�ض الإنتاج، راأى التقرير 

اأنها »ف�صلت يف ال�صيطرة على املعرو�ض النفطي يف الأ�صواق العاملية، ما ت�صبب يف 
تاأرج��ح اأ�صع��ار النفط، وجعلها غري قادرة على احلفاظ عل��ى م�صتوياتها ومتا�صكها 

عند كل ارتفاع يف الأ�صعار 
يف املقاب��ل، لف��ت النتباه اإىل اأن الدول املنتجة اأ�صبح��ت  تتاأثر بالأحداث ال�صلبية 
اأك��ر من ا�صتجابتها للتطورات الإيجابية، وبات��ت يف اإمكان الجتاه نحو مزيد من 

التقلي�ض الهام�صي لالأ�صعار، اأن يدعم متا�صكها عند ارتفاعها .
 لك��ن ذل��ك  لن يكون احلل الأمثل للخ��روج من تداعيات تدين الأ�صع��ار الذي ت�صهده 

الأ�صواق منذ �صنوات 
واأك��دت »نف��ط اله��الل«، تواف��ر »الفر�ص��ة اأم��ام املنتج��ن يف املنطق��ة ملعاجل��ة 
ال�صته��الك املحلي و�صبطه باتباع الآليات القائمة على الإبداع والبتكار، وقيا�ض 
الكف��اءة لإدارة الحتياط��ات والإنت��اج، والت��ي ميكن م��ن طريقه��ا تعوي�ض اجلزء 
اخلا���ض بالت�صدير اإىل اخلارج«. كما ي�صتدعي ذلك منها »رفع ن�صب الإنتاج املعدة 
للت�صدير من الإنتاج الإجمايل اليومي، وحت�صن م�صاريع النقل وال�صكك احلديد التي 
ُتع��د من �صم��ن امل�صاريع احليوية امل�صاهمة يف حتقيق ه��ذه الأهداف على املدين 

املتو�صط والطويل«.
واأ�ص��ارت اإىل توقع��ات »بناء �صبكة اإقليمي��ة لل�صكك احلديد بحل��ول عام 2021 يف 
املنطق��ة، ما �صي�صاهم ب�صكل كب��ري يف تقلي�ض ال�صتهالك اليومي لدول املنطقة من 
النف��ط، و�صيوؤدي اإىل تقلي�ض حجم الإنتاج الإجمايل للنفط من دون الإ�رسار بحجم 
امل�ص��ّدر منه اإىل اخلارج«. وبذلك ت�صم��ن دول املنطقة »احلفاظ على العائدات عند 

حدود اإنتاج منخف�صة وكفاءة عالية«.

متح��ور املوؤمت��ر ال�رسيب��ي ال�صن��وي ل��� »ديلويت ال���رسق الأو�ص��ط« لإطالع 
الروؤ�ص��اء التنفيذي��ن واملهنين يف منطقة ال�رسق الأو�ص��ط على امل�صتجدات 
ال�رسيبي��ة الأخرية، والذي ا�صت�صافته دبي، حول كيفية م�صاعدة امل�صوؤولن 
عل��ى مواكبة امل�صهد ال�رسيبي يف بيئة متقلب��ة با�صتمرار، وعلى ر�صم م�صار 

التغيري لدى حدوثه 
ونوق�ص��ت يف املوؤمت��ر امل�صتج��دات يف الأ�ص��واق املحلي��ة والدولي��ة وم��دى 
تاأثريه��ا يف ن�صاط��ات املوؤ�ص�صات يف املنطقة خالل العام احلايل وما بعده. 
وعر�ص��ت عملي��ة الإ�صالح التي ت�صهدها ال�رسيبة عل��ى القيمة امل�صافة يف 
دول جمل�ض التعاون اخلليجي، والتعديالت الأخرية التي اأجريت على قانون 
�رسيب��ة الدخ��ل يف �صلطنة ُعمان، وعل��ى لوائح الزكاة اجلدي��دة يف اململكة 
العربية ال�صعودية، ومكافحة تاآكل القاعدة ال�رسيبية ونقل الأرباح، وت�صعري 
الأرب��اح وه��و عب��ارة عن ترتيب��ات يف الت�صع��ري تتعّلق ب��كل ال�صفقات بن 
ال���رسكات ذات الأعمال املرتابطة، كما التج��ارة الدولية، والتكنولوجيا ذات 

التغيريات اجلذرية يف الأ�صواق 
واأو�ص��ح ال�رسي��ك امل�ص��وؤول عن اخلدم��ات ال�رسيبي��ة يف »ديلوي��ت ال�رسق 
الأو�ص��ط« نعمان اأحمد، اأن »اأحداً ل ي�صتطيع قراءة امل�صتقبل متامًا، لكن الغد 
�صيختلف اإىل حد كبري عن اليوم«.  وعّد اأن  مناذج الأعمال اجلديدة �صتتحدى 

املفاهيم ال�رسيبية التقليدية  

تراجع معدالت أداء سوق األسهم السعودية خالل االسبوع الحالي

يف  تراجعًا  )ت��داول(  ال�صعودية  املال  �صوق  �صجلت 
معدلت الأداء خالل الأ�صبوع احلايل، والتي ت�صمل 
ال�صفقات  وعدد  وكميتها  املتداولة  الأ�صهم  قيمة 
الأ�صبوع  اأداء  مبعدلت  املقارنة  ل��دى  املنفذة، 
عزوف  بعد  الأ�صهم  اأ�صعار  تقّلب  نتيجة  املا�صي، 
تراجع  اإىل  اأدى  ما  ال�رساء،  عن  املتعاملن  بع�ض 
الطلب عليها. واأنهى املوؤ�رس العام لل�صوق تعامالت 
مقابل  يف  نقطة،   6878.68 على  الأ���ص��ب��وع 
ال�صابق بخ�صارة  الأ�صبوع  6921.60 نقطة نهاية 
لرتتفع  املئة،  يف   0.62 ن�صبتها  نقطة   42.92
حم�صلة خ�صارة املوؤ�رس منذ مطلع ال�صنة اإىل 332 

نقطة ن�صبتها 4.60 يف املئة  . 
و�صهدت جل�صات الأ�صبوع تداول اأ�صهم 171 �رسكة، 

 106 اأ�صهم  وتراجعت  منها   64 اأ�صعار  ارتفعت 
 20.11 عند  ري��ت«  »اجل��زي��رة  وا�صتقر  ���رسك��ات، 
املدرجة  لالأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  لترتاجع  ريال، 
دولر(،  بليون   430( ريال  تريليون   1.611 اإىل 
دولر(  بالين   3.66( ريال  بليون   14 بخ�صارة 

ن�صبتها 0.84 يف املئة 
اإذ  امل��رتاج��ع،  اأداءه���ا  ال�صوق  موا�صلة  ولوحظت 
 4( ريال  بليون   15 اإىل  املتداولة  ال�صيولة  هبطت 
لالأ�صبوع  بليونًا   17 مقابل  يف  دولر(  بالين 
الكمية  وانخف�صت  املئة،  يف   10 بن�صبة  املا�صي 
مليون   771 اإىل  املئة  يف   13 بن�صبة  املتداولة 

�صهم، ُنفذت من خالل 471 األف �صفقة 
ويف نهاية تعامالت الأ�صبوع، ت�صدر �صهم »نادك« 
قائمة الرابحن يف ال�صوق بعد ارتفاع �صعره بن�صبة 
تداول  من  ري��ال   26.60 اإىل  املئة  يف   14.95

2.95 مليون �صهم، تاله �صهم »�صاكر« ال�صاعد اإىل 
10.28 يف املئة  16.31 ريال بن�صبة 

 7.85 ال�صعودية«  »جمموعة  �صهم  خ�صارة  وبلغت 
يف املئة هبوطًا اإىل 19.49 ريال من تداول 856 
بن�صبة  »�صوليدرتي«  �صهم  تراجع  فيما  �صهم،  األف 

18.43 ريال  اإىل  6.92 يف املئة 
ووا�صل �صهم »الإمناء« ت�صدره ال�صوق جلهة الكمية 
1.77 بليون ريال  وال�صيولة املتداولة منه وبلغت 
يف  املتداولة  ال�صيولة  من  املئة  يف   12 �صكلت 
ال�صوق. جاءت من تداول 121 مليون �صهم ن�صبتها 
16 يف املئة من الكمية املتداولة يف ال�صوق، ارتفع 

�صعره خاللها 2.12 يف املئة اإىل 14.91 ريال 
متداولة  �صيولة  اأك��رب  ث��اين  »�صابك«  �صهم  وحقق 
بلغت 1.22 بليون ريال �صكلت 8.08 يف املئة من 
ال�صيولة املتداولة يف ال�صوق، جاءت من تداول 13 

مليون �صهم هبطت ب�صعره اإىل 95.89 ريال بن�صبة 
1.23 يف املئة 

الكمية  جلهة  ثانيًا  الأرك���ان«  »دار  �صهم  وج��اء 
 7 ن�صبتها  �صهم  مليون   52 ت��داول  بعد  املتداولة، 
يف املئة من الكمية املتداولة قيمتها 309 مالين 
ريال، تراجع �صعره خاللها بن�صبة 0.50 يف املئة 
5.94 ريال. وبلغت الكمية املتداولة من �صهم  اإىل 
»وفا للتاأمن« 30 مليونًا �صعدت ب�صعره 3.91 يف 

املئة اإىل 18.33 ريال 
ق��راراً  اأم�ض،  امل��ال  �صوق  هيئة  اأ�صدرت  ذل��ك،  اإىل 
الآيل  الت�صويت  باإتاحة  املدرجة  ال�رسكات  يلزم 
للم�صاهمن على بنود اجتماعات اجلمعيات العامة 
عرب  الآيل  الت�صويت  خدمة  خالل  من  واخلا�صة، 
ال�صوق  �رسكة  من  واملقدمة  »تداولتي«  منظومة 
التي  للجمعيات  وذلك  )ت��داول(،  ال�صعودية  املالية 

يتم التقدم للهيئة بطلب عدم املمانعة على عقدها، 
بدءاً من الأول من ني�صان )اأبريل( املقبل 

واأعلنت �رسكة �صوق املال ال�صعودية )تداول( تعديل 
املالية  الأوراق  �صفقات  لت�صوية  الزمنية  امل��دة 
املدرجة ليومي عمل )T+2( اعتباراً من الأحد 23 
التجريبية  املراحل  كل  اإمتام  بعد  املقبل،  ني�صان 
لالأنظمة،  والتقنية  الفنية  اجلاهزية  من  والتحقق 

وربطها باأنظمة اأع�صاء ال�صوق 
 2016 )مايو(  اأيار   3 يف  اأعلنت  »تداول«  وكانت 
موافقة هيئة �صوق املال، على م�رسوع تعديل املدة 
املالية املدرجة،  الأوراق  لت�صوية �صفقات  الزمنية 
لتاريخ تنفيذ  كي تكون خالل يومي عمل لحقن 

ال�صفقة 
للمجوهرات  »لزوردي«  �رسكة  اإدارة  جمل�ض  واأقّر 
ال�رسكة،  مل�صاهمي  العامة  للجمعية  التو�صية 

 2016 امل��ايل  العام  عن  نقدية  اأرب���اح  بتوزيع 
التوزيعات  و�صتكون  ريال.  مليون   21.5 قيمتها 
بواقع  قائم،  �صهم  مليون   43 اأ�صا�ض  على  النقدية 
50 هللة ربحًا لل�صهم الواحد متثل خم�صة يف املئة 

من القيمة الإ�صمية 
ل�رسكة  ال��ع��ادي��ة  غ��ري  ال��ع��ام��ة  اجلمعية  واأق����رت 
لرفع  اإدارتها  جمل�ض  تو�صية  للتاأمن«  »التعاونية 
25 يف املئة، من بليون  ال�رسكة بن�صبة  راأ�ض مال 
املال  راأ�ض  ويعد  مليونًا،  و250  بليون  اإىل  ريال 
الأعلى بن �رسكات التاأمن ال�صعودية. وعليه ارتفع 
عدد الأ�صهم بعد الزيادة من 100 مليون �صهم اإىل 
 500 توزيع  اجلمعية  اأق��رت  كما  مليونًا.   125
مليون ريال اأرباحًا نقدية على امل�صاهمن، بحيث 
حتول الأرباح اإىل ح�صابات امل�صاهمن خالل ثالثة 

اأيام عمل من تاريخ التئام اجلمعية 

المغرب يقاضي شركة سويسرية 
لطباعة النقود

ق��رر امل���رسف املرك��زي املغرب��ي مقا�ص��اة �رسك��ة »كبانوتا�صي���ض« 
ال�صوي�رسية )KBANOTASYS( ل�صناعة طابعات الأوراق النقدية 
يف ل��وزان، بعد رف�صها تق��دمي تف�صريات اإىل اجلانب املغربي على خلفية 
معلومات ن�رستها �صحيفة »دير �صبيغل« الأملانية، حول ورود معلومات 
تتهم م�صوؤولن يف ال�رسكة بدفع ر�صى يف مقابل اقتناء طابعات ال�رسكة، 

يف عدد من الدول منها الربازيل واملغرب ونيجرييا وكازاخ�صتان.
وق��ال حماف��ظ امل���رسف املركزي عب��د اللطي��ف اجلواه��ري يف حديث 
�صحف��ي »طلبت امل�صاعدة الق�صائية م��ن وزارة العدل واحلريات، وُكّلف 
مكت��ب حم��اٍم دويل ملقا�ص��اة ال�ص���رك��ة التابع��ة للموؤ�ص�ص��ة الأملاني��ة 
»كوين��غ اأند باوير KOEING &BAUER  بعدما رف�صت الإجابة 
ع��ن اأ�صئلتنا حول �صحة املعلومات الواردة يف بع�ض ال�صحف الأملانية 
وال�صوي�رسي��ة، حول افرتا�صات بدفع ر�صى لبع�ض امل�صوؤولن عن طباعة 

العمالت يف بع�ض الدول املتعاملة معها 
ولف��ت النتب��اه اإىل اأنه كت��ب اإىل ال�رسكة »اأكر من م��رة من دون رد من 
جانبه��ا، ما دفعني اإىل و�صع �صكوى ق�صائية دولية �صد ال�رسكة، وُكّلف 
حم��ام دويل يف جني��ف ملتابع��ة امللف واإظه��ار احلقيق��ة الكاملة حول 
طبيع��ة العم��ولت وامل�صتفيدين منه��ا وتفا�صيله��ا ومالب�صاتها، ومدى 

تاأثريها يف طباعة الأوراق النقدية يف املغرب« 
وكان��ت »كبانوت�صي���ض« اأُدين��ت من حماك��م �صوي�رسية بتبيي���ض اأموال 
وف�ص��اد وتق��دمي ر�ص��ى، ووافق��ت ال�رسكة على دف��ع غرام��ات بقيمة 35 
ملي��ون فرن��ك ال�صه��ر املا�ص��ي للخزين��ة الفيديرالي��ة ال�صوي�رسي��ة، بعد 
اكت�ص��اف خروق يف ح�صاباتها بقيمة 30 ملي��ون فرنك، واتهام ال�رسكة 

بع��دم القي��ام مب��ا تو�ص��ي ب��ه ال�صفافي��ة املالي��ة والتجارية 
الفيديرالي��ة ملن��ع مثل هذه املمار�صات، الت��ي يعاقب عليها 

القانون ال�صوي�رسي 
ويتعلق الأمر وفقًا لو�صائل الإعالم الأملانية، بدفع ر�صوة 

اإىل م�صوؤول��ن ع��ن طباع��ة الأوراق النقدية يف بع�ض 
ال��دول ب��ن عام��ي 2002 و2012، اكُت�صف��ت عام 

2015. واأف��ادت امل�ص��ادر ب��اأن »كبانوت�صي�ض« 
ظل��ت ت��زود »دار ال�صك��ة« يف الرباط ب��الأوراق 

والنا�صخ��ات التي تطبع عليه��ا النقود املالية 
وبع���ض الوثائ��ق الر�صمي��ة، مث��ل ج��وازات 

ال�صفر وغريها منذ �صنن طويلة 
واأ�ص��ارت اإىل توقي��ف امل�صوؤول��ن ع��ن 

�صفق��ات القتن��اء، اإىل ح��ن ج��الء 
امل�صكل��ة  طبيع��ة  ح��ول  احلقيق��ة 

الت��ي اأث��ارت ردوداً وخماوف يف 
والقت�صادية  املالية  الأو�صاط 

يف املغرب 
ولف��ت حماف��ظ »املركزي« 

النظ��ر، اإىل ع��دم وج��ود  
اأي��ة خط��ورة اأو تاأث��ري 

على طابع��ة الأوراق 
املغربية،  النقدي��ة 

نطال��ب  لكنن��ا 
ت  جله��ا ا

ال�صوي�رسية مبدنا باملعلوم��ات الكاملة ملعرفة حقيقة ما جرى، واتخاذ 
الإجراءات الحرتازية ال�رسورية 

وتطب��ع »دار ال�صك��ة« يف املغ��رب الت��ي اأُن�صئ��ت مطلع ثمانين��ات القرن 
املا�ص��ي، نقود اململكة املغربي��ة وعمالت دول اأخ��رى، ووثائق ر�صمية 

خمتومة ذات ح�صا�صية اأمنية كبرية 
ُيذك��ر اأن ال�رسك��ة ال�صوي�رسي��ة كان��ت تطبع ع��دداً من النق��ود والعمالت 
 DE LARUE با�ص��م   ،1950 الع��ام  حل�ص��اب دول خارجي��ة من��ذ 
GIORI الإيطالي��ة، ث��م انتقل��ت ملكيته��ا ع��ام 2001 اإىل موؤ�ص�ص��ة 
»كويني��غ اأند باوير« الأملانية املتخ�ص�ص��ة بالطباعة الراقية. وحافظت 
على ا�صم »نوتا« احرتامًا للعائلة الإيطالية املن�صئة لل�رسكة، والتي تكاد 
تطب��ع معظ��م العمالت الدولية مب��ا فيها اليورو وال��دولر والن الياباين 
والفرنك ال�صوي�رسي والدرهم املغربي، وعمالت عربية واآ�صيوية واأفريقية 

ولتينية وغريها 
وي�صتعد املغرب لتحري��ر �صعر �رسف الدرهم يف الأ�صواق املالية الدولية 
ويف املعام��الت امل�رسفي��ة والتجاري��ة، يف م�صع��ى لإندم��اج اأك��رب يف 
القت�صاد العاملي وا�صتقطاب مزيد م��ن ال�صتثمارات الأجنبية. واأو�صح 
اجلواه��ري اأن »العملي��ة �صتب��داأ قريبًا وب�ص��كل تدريج��ي بال�صتفادة من 

جتارب دول اأخرى يف م�رس وتركيا واأمريكا الالتينية«
وق��ال : »لكنن��ا يف و�ص��ع اأف�ص��ل وم��ن دون �صغ��ط م��ن �صن��دوق النقد 
الدويل اأو اأية جهة اأخرى، وب�صيادة واإرادة كاملتن نقوم بتحرير �رسف 
الدره��م«. وعّد اأن الو�صع املايل والقت�صادي والحتياط النقدي »ي�صمح 
بتحري��ر تدريجي للعمل��ة والنتقال من نظام ال���رسف امل�صعر اإىل نظام 
ال���رسف امل��رن املفت��وح، يف اإطار عومل��ة اإ�صافية لالقت�ص��اد املغربي 

املتوقع منوه بن�صبة 4.4 يف املئة خالل ال�صنة احلالية

 الرباط – متابعة 

واشنطن – متابعة 

 أثينا – متابعة 

برلين – متابعة 

دبي - متابعة   الشارقة – متابعة  

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

الرياض – متابعة 


