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حركة األسهم

البنك اإلسالمي للتنمية: 800 مليار دوالر مقدار 
الفجوة في تمويل مشروعات البنية التحتية

الذهب يصعد إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع

ارتفاع األسهم األوربية بقيادة المصارف والنفط 

الكويت تتوقع استقبال 440 ألف زائر سنويًا 
في 2024

أسعار النفط ترتفع مدعومة باحتمال 
تمديد اتفاق خفض اإلنتاج

ق��ال رئي���س البن��ك الإ�سالم��ي للتنمي��ة بن��در 
ب��ن حمم��د حج��ار اإن هن��اك فج��وة يف متويل 
م�رشوع��ات البنية التحتية عل��ى م�ستوى العامل 
ت�س��ل اإىل 800 ملي��ار دولر، وق��ال حجار يف 
كلم��ة اأم��ام "املنت��دى الأول للبن��ك الإ�سالم��ي 
الع��ام  القطاع��ن  ب��ن  لل�رشاك��ة  للتنمي��ة 
واخلا���س" اإن ه��ذه الفج��وة متثل الف��ارق بن 
الطل��ب على التمويل وال�ستثمارات العاملية يف 
تلك امل�رشوعات، واأو�سح اأن حجم ال�ستثمارات 
العاملي��ة الفعلي��ة يف البني��ة التحتي��ة حالي��ا 
يبل��غ نح��و 2.5 تريلي��ون دولر بينم��ا تق��در 
ال�ستثم��ارات املطلوب��ة يف تل��ك امل�رشوع��ات 

بنحو 3.3 تريليونات دولر

واأ�س��اف حج��ار اأن فجوة التموي��ل يف اإفريقيا 
وحدها تق��در بنحو 93 مليار دولر، واأ�سار اإىل 
اأن امل�ساريع امل�ستقبلية يف منطقة دول جمل�س 
التع��اون اخلليجي تتطلب تريليوين دولر كانت 
�ستم��ول م��ن امليزاني��ات احلكومي��ة واأن هناك 
حاج��ة مل�سارك��ة اأكرب من القط��اع اخلا�س يف 
متوي��ل تل��ك امل�رشوع��ات، وق��ال اإن جمموع��ة 
البنك الإ�سالم��ي، التي تتخذ من ال�سعودية مقراً 
وت�س��م 57 دولة ع�س��وا، قدمت متوي��ال بقيمة 
 53 واإن  تاأ�سي�سه��ا  من��ذ  دولر  ملي��ار   127
باملئ��ة من هذا التمويل غطى م�رشوعات البنية 
التحتي��ة، ومتث��ل م�رشوع��ات الطاق��ة والنق��ل 
واملياه وال�رشف ال�سح��ي نحو 60 باملئة من 
حمفظ��ة البنك الذي يقوم اأي�سا بتاأ�سي�س واإدارة 

�سناديق متوافقة مع ال�رشيعة الإ�سالمية.

�سع��دت اأ�سع��ار الذه��ب، اإىل اأعل��ى م�ستوى يف 3 
اأ�سابي��ع و�سط ع��زوف من امل�ستثمري��ن عن �رشاء 
الأ�سهم يف ظل �سعف ال��دولر، و�سعيهم بدل عن 
ذل��ك للم��الذات الآمنة ب�سب��ب تنام��ي املخاوف 
ب�س��اأن الربنام��ج القت�سادي للرئي���س الأمريكي 
 06:44 ال�ساع��ة  وبحل��ول  ترام��ب.  دونال��د 
بتوقي��ت غرينت���س �سع��د الذه��ب يف املعامالت 
1247.56 دولراً  اإىل  0.3 يف املئ��ة  الفوري��ة 
لالأوقي��ة )الأون�س��ة( بعدما لم���س اأعلى م�ستوى 
اجلل�س��ة  م��ن  �ساب��ق  وق��ت  يف  اأ�سابي��ع   3 يف 
عن��د1248.47 دولراً لالأوقي��ة. وا�ستقر الذهب 

يف العق��ود الأمريكي��ة الآجل��ة عن��د 1246.30 
دولراً لالأوقي��ة، وتراج��ع موؤ���رش ال��دولر، الذي 
يقي���س اأداء العملة الأمريكي��ة مقابل �سلة عمالت 
رئي�سية، اإىل 99.761، مقرتبا من اأدنى م�ستوى 
يف 6 اأ�سابي��ع، ال��ذي �سجل��ه الثالث��اء عندما بلغ 
99.642 وتراجع��ت الأ�سهم الآ�سيوية، اإذ دفعت 
املخاوف املتنامية ب�س��اأن برنامج ترامب للنمو 
القت�س��ادي امل�ستثمري��ن للعزوف ع��ن الأ�سول 
املحفوف��ة باملخاط��ر . وارتفع الذه��ب بنحو 50 
دولرا من��ذ انخفا�سه، الأربع��اء املا�سي، بعدما 
ج��اء بي��ان م��ن جمل���س الحتياط��ي الحت��ادي 
ال�سيا�س��ة  ح��ول  الأمريك��ي(  املرك��زي  )البن��ك 

النقدية، اأقل ت�سددا ب�ساأن الفائدة.

التعام��الت  يف  الأوروبي��ة  الأ�سه��م  ارتفع��ت 
املبك��رة  ، و�سجل��ت الأ�سهم املرتبط��ة بالدورة 
امل���رشيف  القطاع��ن  واأ�سه��م  القت�سادي��ة 
والنفط��ي اأداء فائق��ًا بع��د بداي��ة ح��ذرة خالل 

الأ�سبوع احلايل 
وم��ن ب��ن البنوك ت�س��در �سه��م »دويت�سه بنك« 
قائمة الرابحن بارتف��اع ن�سبته 3.6 يف املئة 
فوق ال�سعر النظري لتداوله من دون حقوق، مع 
بداي��ة مدة الكتت��اب يف زي��ادة يف راأ�س املال 
بقيم��ة ثمانية بالين ي��ورو. كما �سعدت بنوك 
فرن�سي��ة، اإذ ارتفعت اأ�سهم »بي اإن بي باريبا« و 
»�سو�سيتيه جرنال« و »كريدي اأغريكول« بن�سب 
تراوحت م��ا ب��ن 1.1 و1.8 يف املئة بعد اأول 
مناظ��رة يف النتحاب��ات الرئا�سي��ة الفرن�سي��ة 
اإميانوي��ل  الو�س��ط  مر�س��ح  فيه��ا  ع��زز  والت��ي 

ماكرون و�سعه باعتباره املر�سح الأوفر حظًا.
وت�س��درت »بارت��رنز غ��روب« املتخ�س�سة يف 

اإدارة الأ�سول قائمة الرابحن يف ال�سوق بعدما 
�سجل��ت ارتفاعًا ن�سبت��ه 41 يف املئة يف اأرباح 
2016 وزادت توزيعات الأرباح 43 يف املئة 
واأعادت تاأكيد طلب اإجمايل من الزبائن يرتاوح 
ما بن ثمانية وع�رشة بالين يورو يف 2017.
الهولندي��ة  نوب��ل«  »اأك��زو  اأ�سه��م  وارتفع��ت 
املتخ�س�س��ة يف مواد الطالء 3.9 يف املئة بعد 
تقاري��ر عن اأن �رشكة »بي بي ج��ي« الأمريكية 
جته��ز عر�س ا�ستحواذ جدي��داً بعد رف�س طلبها 
الأول. وكان املوؤ�رشان »�ستوك�س 600« لأ�سهم 
ال�رشكات الأوروبية، و »فاينن�سال تاميز 100« 
الربيط��اين فتح��ا عل��ى ارتفاع ن�سبت��ه 0.1 يف 
املئة، يف حن زاد املوؤ�رش »كاك 40« الفرن�سي 
0.3 يف املئة. 0.4 يف املئة وداك�س الأملاين 

ويف طوكي��و، هب��ط املوؤ�رش »ني��كاي« اإىل اأدنى 
اأ�سب��وع عن��د  اأ�سب��وع ون�س��ف  م�ستويات��ه يف 
الإغ��الق اأم���س، متاأث��راً باأ�سهم القط��اع املايل 
الت��ي �سجل��ت اأداء دون ال�س��وق، يف ح��ن هوى 

�سهم جمموعة »�سوفت بنك« امل�رشفية.

ته��دف دول��ة الكوي��ت اىل ا�ستقب��ال 440 
األف زائر �سنوي��ًا بحلول عام 2024، يف اإطار 
خططه��ا الرامية اإىل ا�ستثم��ار بالين الدولرات 
يف تطوي��ر امل�ساري��ع املرتبط��ة بقط��اع ال�سياح��ة 
وال�سفر خالل ال�سن��وات املقبلة. و�سيتم ت�سليط ال�سوء 
عل��ى م�ستقبل هذا القطاع يف دول��ة الكويت مبا يف ذلك 
قرار اإن�ساء الهيئ��ة العليا لل�سياحة �سمن فعاليات معر�س 
�س��وق ال�سفر العربي )امللتقى 2017(، الذي �سيقام يف مركز 

دب��ي التج��اري العامل��ي للم��دة 27-24 ني�س��ان )اأبري��ل(.
وت�س��م قائمة امل�ساريع البارزة التي يجري تطويرها يف الكويت، 
م���رشوع مدين��ة احلرير الذي يع��د من اأ�سخ��م امل�ساري��ع يف �سمال 
الب��الد، وم���رشوع تو�سي��ع مطار الكويت ال��دويل لت�سل �سعت��ه اإىل 25 
مليون م�سافر �سنويًا بحلول عام 2025، اإ�سافة اإىل الكثري من امل�ساريع 
الأخ��رى. ويف ه��ذا ال�سياق قال مدير معر���س �سوق ال�سف��ر العربي �سيمون 
بري���س: »ت�سهد الكويت تط��وراً م�ستمراً باعتبارها وجه��ة متنوعة ت�سم الكثري 
م��ن العرو���س لل��زوار من رج��ال الأعم��ال وال�سي��اح. وق��د خ�س�س��ت احلكومة 
ا�ستثم��ارات �سخم��ة لتطوي��ر البني��ة التحتي��ة ال�سياحي��ة وامل�ساري��ع الرتفيهي��ة 

والوجهات ال�سياحية على املدى الطويل

ووفق��ًا لالأرق��ام ال�سادرة عن جمل���س ال�سفر وال�سياح��ة العاملي، يتوق��ع اأن ترتفع 
ال�ستثم��ارات املرتبط��ة بقطاع ال�سف��ر وال�سياحة يف الكويت بن�سب��ة 1.5 يف املئة 
�سنوي��ًا عل��ى مدى ال�سنوات الع���رش املقبلة لت�سل اإىل 135.6 ملي��ون دينار كويتي 
ع��ام 2027. كما اأ�سار تقري��ر حديث اأ�سدرته »كول��ريز انرتنا�سيونال« حول �سوق 
ال�سياف��ة يف الكوي��ت، اإىل اأن 70 يف املئ��ة من الزوار يف الكوي��ت عام 2016 هم 
م��ن رج��ال الأعمال، يف ح��ن جذب قطاع الرتفي��ه يف الب��الد 6 يف املئة فقط من 
اإجم��ايل الزوار، وانخف�س اأداء الفنادق بن�سب��ة 6 يف املئة خالل العام املا�سي مع 
تراج��ع اإنف��اق ال�رشكات اأي�سًا. ومن املتوقع اأن ت�سج��ل الكويت انتعا�سًا قويًا خالل 
ال�سن��ة احلالي��ة مع ا�ستمرار النمو حتى عام 2026. ومن املتوقع اأن يرتفع الإنفاق 
عل��ى ال�سف��ر الرتفيه��ي بن�سبة 4.5 يف املئة �سنوي��ًا، واأ�ساف بري���س: »ت�سعى دولة 
الكوي��ت بن�ساط لتنوي��ع القطاعات اجلاذب��ة للزوار بهدف دعم حتقي��ق امل�ستويات 
املتوقع��ة للنم��و خالل ال�سن��وات املقبل��ة. ونتوقع اأن ن�سه��د مزيداً م��ن التنويع يف 
العرو�س الفندقية مع �سعي مزيد من ال�سياح لكت�ساف الوجهات الفريدة من نوعها 
يف الب��الد، وي�ست�سي��ف معر�س �سوق ال�سفر العربي العام احلايل الكثري من اجلهات 
العار�س��ة م��ن الكويت مب��ا يف ذلك قط��اع ال�سياحة يف وزارة الإع��الم، و»هوليديز 
اآرابيا«، واجلمعية الكويتية ملالكي الفنادق، وغريها ويعد �سوق ال�سفر العربي الذي 
يعق��د برعاية نائب رئي�س الدولة رئي���س جمل�س الوزراء حاكم دبي ال�سيخ حممد بن 
را�س��د اآل مكتوم، احلدث الأهم والأب��رز للمتخ�س�سن يف قطاع ال�سياحة يف ال�رشق 
الأو�س��ط و�سم��ال اأفريقيا. و�سهد هذا املعر�س زيادة كب��رية يف عدد الزوار بن�سبة 8 

يف املئة عام 2016 لي�سل العدد اإىل اأكرث من 39800 زائر. 

ارتفع��ت اأ�سعار النف��ط اأم�س مدعوم��ة بتوقعات متديد العم��ل باتفاق تقوده 
منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك( خلف�س الإنتاج بعد حزيران )يونيو( 
املقب��ل.  لكن املخاوف م��ن بقاء خمزون اخلام عند م�ستويات مرتفعة حدت 
من مكا�سب اخلام.  واتفقت »اأوبك« وبع�س املنتجن امل�ستقلن على خف�س 
الإنت��اج ابتداًء من كانون الثاين )يناير( املا�س��ي بواقع 1.8 مليون برميل 
يومي��ًا ملدة �ستة �سه��ور، لتقلي�س خمزون اخلام القيا�س��ي. لكن املخزون ل 
ي��زال مرتفع��ًا ، واأكدت م�سادر يف »اأوبك« تزايد مي��ل من اأع�ساء املجموعة 
لتمدي��د التفاق، لكنهم يري��دون دعم املنتجن امل�ستقل��ن الذين مل يلتزموا 
بالكام��ل حتى الآن اخلف�س املتفق عليه ، وزاد خام القيا�سي العاملي مزيج 
»برن��ت« 42 �سنت��ًا اإىل 52.04 دولراً للربميل، متعافيًا م��ن اأدنى م�ستوى 
بلغ��ه يف ثالث��ة �سه��ور عن��د 50.25 دولراً للربميل، لكنه اأدن��ى من الذروة 
الت��ي بلغها يف كانون الثاين ف��وق 58 دولراً للربميل عقب خف�س الإنتاج. 
وق��د يتوقف مزيد من املكا�سب الآن على بيان��ات املخزون الأمريكي، الذي 
اأعلن��ه معه��د الب��رتول الأمريك��ي ، ويف رو�سي��ا، وقعت وحدة جت��ارة تابعة 
ل�رشك��ة »رو�سنفت« اتفاق��ًا لتوريد ع�رش �سحنات من الغ��از الطبيعي امل�سال 
لل�رشك��ة امل�رشية القاب�سة للغ��ازات الطبيعية )اإيغا�س( خالل العام احلايل. 
وتوقع��ت »رو�سنفت« اأن ت�سلم »رو�سنفت تريدنغ« �سحنة الغاز امل�سال الأوىل 

يف اأيار املقبل«. 

النقد الدولي: على الجزائر تشديد سياستها النقدية وإصالح نظام الدعم  البرازيل تكافح الحتواء فضيحة اللحوم وهونج كونج تحظر الواردات

حلوم  م�سانع  تطهري  الربازيلية  ال�سلطات  ب��داأت 
اأغلقت بعد حتقيق يف مزاعم ف�ساد تالحق مفت�سن 
بال�سحة وبيع منتجات فا�سدة بينما وجهت هوجن 
كوجن �رشبة للجهود الربازيلية بتعليقها ال�سترياد 

من اأكرب بلد م�سدر للحوم والدواجن يف العامل
بالتحرك  تامر  مي�سيل  الرئي�س  حكومة  و�سارعت 
التي  الف�سيحة  ملعاجلة  املا�سي  اجلمعة   منذ 
البقاع  اأح��د  وهو  اللحوم  تعبئة  بقطاع  تع�سف 
ركود  اأ���س��واأ  يعاين  ال��ذي  القت�ساد  يف  امل�رشقة 

م�سجل يف تاريخه
وحققت اجلهود انت�سارا بقرار كوريا اجلنوبية يف 
وقت �سابق يوم الثالثاء تعليق حظر كان قد فر�س 
ال�سبوع املا�سي  على كل منتجات الدواجن من 

�رشكة )بي.اآر.اإف( اأكرب م�سدر للحوم الدواجن يف 
العامل 

لكن احلظر الذي فر�سته هوجن كوجن والذي اأعقب 
قرارا مماثال من ال�سن بحظر ا�سترياد اللحوم من 

الربازيل يك�سف اأن الأزمة مل يتم احتواوؤها بعد 
تليها  الربازيلية  للحوم  م�ستهلك  اأك��رب  وال�سن 

هوجن كوجن 
من  اللحوم  حظر  على  الأوروب��ي  الحت��اد  واأبقى 
حظر  تطبيق  ت�سيلي  توا�سل  بينما  م�سانع  اأربعة 

كامل لواردات اللحوم الربازيلية 
اللحوم  ت�ستهدف م�سانع تعبئة  التي  والإجراءات 
ذروته  اىل  وو�سل  عامن  قبل  بداأ  حتقيق  نتاج 
قبل اأيام بدهم م�سانع ومكاتب �رشكات يف �سبع 

وليات 
اأغلبهم  �سخ�س   100 من  اأكرث  ال�رشطة  واتهمت 

مفت�سون يف ال�سحة بتلقي ر�ساوى نظري ال�سماح 
ت�سدير  وثائق  وت��زوي��ر  فا�سدة  منتجات  ببيع 

وغ�س الطرف عن تفتي�س م�سانع التعبئة 
ومن بن ال�رشكات امل�ستهدفة )جيه.بي.اإ�س( اأكرب 

منتج للحوم يف العامل واأي�سا )بي.اآر.اإف(
ويف بكن دعا م�سوؤولون �سينيون القائمن على 
تعزيز  اإىل  ال��ربازي��ل  يف  اللحوم  تعبئة  �سناعة 

اإجراءات ال�سالمة 
هوا  ال�سينية  اخلارجية  با�سم  املتحدثة  وقالت 
من  منزعجة  ال�سن  لل�سحفين   ينغ  ت�سون 
منتجات  ببع�س  تتعلق  التي  اجل��ودة  م�سكالت 
اجلانب  يجري  اأن  ناأمل   ، ال��ربازي��ل   يف  اللحوم 

الربازيلي حتقيقا �سامال يف الق�سية
لرفع  املحتمل  املوعد  ب�ساأن  التعليق  ورف�ست 

احلظر املوؤقت على واردات اللحوم الربازيلية 

ب��اأن  ال���دويل  النقد  �سندوق  يف  م�سوؤول  ���رشح 
�سيا�ستها  ت�سديد  على  اجلزائر  يحث  ال�سندوق 
النقدية وزيادة النفتاح على ال�ستثمار الأجنبي 
انخفا�س  م��ع  للتكيف  ال��دع��م  ن��ظ��ام  واإ���س��الح 
دوف��ان  فران�سوا  ج��ان  ودع��ا  الطاقة،  اإي����رادات 
رئي�س بعثة �سندوق النقد اإىل اجلزائر الذي اأجرى 
الع�سو  الدولة  هناك  امل�سوؤولن  مع  حمادثات 
"مفاجئ"  خف�س  تفادي  اإىل  اأوب��ك  منظمة  يف 
اخلا�س  للقطاع  اأكرب  بدور  وال�سماح  الإنفاق  يف 

وتقلي�س العتماد على الطاقة
ونقلت الإذاعة الر�سمية عن دوفان قوله من املهم 
العامة  املالية  عجز  يف  مفاجئ  خف�س  تفادي 
حاد  تباطوؤ  حدوث  خماطر  من  التخفيف  بهدف 

للغاية يف النمو ، واأحلق الرتاجع احلاد يف اإيرادات 
للجزائر  العامة  باملالية  ج�سيما  ���رشرا  الطاقة 
حيث ي�سكل دخل النفط والغاز %94 من اإيرادات 

ال�سادرات و%60 من امليزانية
ن�سمة  مليون   40 يقطنها  التي  اجلزائر  وق��ررت 
خف�س الإنفاق بن�سبة %14 خالل العام احلايل، 
2016 يف اإطار �سيا�سة  %9 يف  بعد خف�س بلغ 

اأ�سعار النفط "تر�سيد" للتكيف مع هبوط 
الدويل  النقد  �سندوق  لبعثة  مبدئي  تقرير  وحذر 
واأو���س��ى  النفط  اأ�سعار  يف  �سدمة  خماطر  م��ن 
بت�رشيع النتقال اإىل اإطار رقابي قائم على تقييم 
على  الحرتازية  ال�سيا�سة  دور  وتعزيز  املخاطر 
البنوك  حوكمة  وتقوية  الكلي  القت�ساد  م�ستوى 

العامة وتطوير اإطار عمل حلل الأزمات 
واقرتح دوفان، الذي كان يتحدث م�ساء يوم اأم�س 

اأ�سبوعن،   ا�ستمرت  للجزائر  �سنوية  زي��ارة  بعد 
املبا�رش  بالدعم  الطاقة  لدعم  تدريجيا  اإح��الل 
�ستى  اجلزائرية  احلكومة  وتدعم   ، ت�رشرا  لالأ�سد 
الأ�سعار من الغذاء اإىل الدواء والطاقة لكنها وافقت 
يف 2016 على زيادات يف اأ�سعار الديزل والبنزين 
والغاز والكهرباء. و�سهدت اأ�سعار البنزين والديزل 

مزيدا من الرتفاع العام احلايل
اإج��راءات  اإط��ار  يف  الطاقة  اأ�سعار  زي��ادة  وتاأتي 
يف  مبا  العامة  املالية  على  ال�سغوط  لتخفيف 
ذلك تقييد الواردات وتاأخري م�رشوعات يف البنية 
التحتية ، وتكافح اجلزائر لزيادة الإنتاج املحلي 
الذي ت�رشر بفعل التعقيدات الإدارية وعدم تطور 
الأجنبي.  ال�ستثمار  ونق�س  امل�رشيف  النظام 
للملكية  اأق�سى  ح��دا  اجل��زائ��ري  القانون  وي�سع 

الأجنبية يف اأي م�رشوع عند 49 باملئة 

مصر تتلقى بليون دوالر من البنك الدولي

ح�سل��ت م�رش عل��ى ال�رشيحة الثانية البالغة بلي��ون دولر، من متويل 
قيمت��ه 3 بالي��ن دولر من البن��ك الدويل، واملخ�س���س لدعم برنامج 
احلكومة القت�سادي والجتماعي. واأكدت وزيرة ال�ستثمار والتعاون 
ال��دويل �سحر ن�رش اأن ال�رشيح��ة الثانية �ست�سهم يف تن�سيط ا�ستثمارات 
القطاع اخلا�س، ودعم امل�ساريع التنموية التي من �ساأنها خلق فر�س 
عمل، وتعزي��ز النمو امل�ستدام العادل، ودعم برنامج احلكومة للحماية 
الجتماعي��ة مل�سان��دة الطبقات واملحافظات الأك��رث حاجة من خالل 

م�ساريع ذات عائد مبا�رش عليها.
واأو�سح��ت اأن »منح البنك الدويل م���رش ال�رشيحة الثانية يدل على اأن 
القت�س��اد امل���رشي ي�سري بخطى ثابت��ة نحو حتقيق تنمي��ة �ساملة«، 
م�س��رية اإىل اأن »ه��ذا التموي��ل ياأت��ي يف اإطار حمفظة م���رش يف البنك 
والبالغ��ة قيمتها 8 بالين دولر، 6 بالي��ن منها للحكومة وبليونان 
لدعم القطاع اخلا�س، يف اإطار ال�رشاكة ال�سرتاتيجية مل�رش مع البنك 
ال��دويل، والت��ي تغط��ي املدة م��ا ب��ن عام��ي 2015 و2019، والتي 
�سيق��دم خاللها البنك ال��دويل لالإن�ساء والتعمري متوي��اًل قيمته نحو 6 

بالين دولر«.
وق��ال املدي��ر الإقليمي ملكتب البنك الدويل يف القاه��رة اأ�سعد عامل اإن 
»احلكومة امل�رشية اتخذت خطوات مهمة لتنفيذ الإ�سالحات املتعلقة 
بال�سيا�س��ات والإ�سالح��ات املوؤ�س�سي��ة الرئي�سي��ة التي ت�س��ع الأ�س�س 
الالزم��ة لت�رشي��ع وترية خلق فر�س العمل وحتقي��ق النمو ال�سامل لكل 

فئات املجتم��ع«. وكانت بعثة البنك الدويل التي زارت م�رش 
اأخ��رياً اأ�سادت بالإج��راءات املتخذة لتح�س��ن ترتيب م�رش 

يف تقري��ر ممار�سة اأن�سطة الأعم��ال، م�سرية اإىل اأن دورها 
يتمث��ل يف تقدمي اأف�سل املمار�س��ات الدولية يف اأن�سطة 

الأعمال، وعلى احلكومة امل�رشية اختيار ما ينا�سبها 
وفقًا لربناجمها.

واأ�س��ارت ن���رش اإىل اأن احلكومة تعم��ل على تنفيذ 
برنام��ج اقت�س��ادي واجتماع��ي طم��وح لتلبي��ة 

حاجات املواطنن وحت�سن م�ستوى معي�ستهم، 
واتخذت اإج��راءات اقت�سادي��ة بهدف حتقيق 

النم��و، وحت�س��ن م�ست��وى م���رش يف تقرير 
ممار�س��ة الأعم��ال، م�سيدة بجه��ود البنك 

ال��دويل يف دعم امل�ساري��ع التنموية يف 
م�رش.

اإىل ذل��ك، ناق�ست ن�رش م��ع الرئي�س 
التنفي��ذي ل�رشك��ة »ه��واوي م�رش 

وتكنولوجي��ا  لالت�س��الت 
املعلوم��ات« تريي لي��و، خطط 

ال�رشكة خالل امل��دة املقبلة، 
جدي��د  م���رشوع  واإن�س��اء 

امل�رشي��ة،  ال�س��وق  يف 
مرك��ز  مثاب��ة  ليك��ون 

منتج��ات  لتجمي��ع 
ال�رشك��ة وت�سديرها 

م��ن  وال�ستف��ادة 
م���رش  موق��ع 

ال�سرتاتيج��ي، 
والتفاق��ات 

ئي��ة  لثنا ا

والإقليمي��ة املختلف��ة والت��ي تتيح للمنتج��ات امل�رشي��ة الو�سول اإىل 
الأ�سواق العاملية.

واأو�سح ليو اأن ال�رشكة »تعتزم زيادة ا�ستثماراتها يف م�رش، التي تعد 
�سوقًا جيدة ل�ستثمارات ال�رشكة يف �سمال اأفريقيا يف ظل وجود الكثري 
م��ن الفر�س الواعدة لتو�سع اأن�سطتها«. واأ�س��ار اإىل اأن »ال�رشكة تعتزم، 
بال�رشاك��ة م��ع �رشك��ة ي��و اأو اأف �سي ال�سيني��ة املخت�س��ة يف ت�سنيع 
كواب��ل الألياف ال�سوئي��ة، تاأ�سي�س م�سنع لها«، مو�سح��ًا اأن التن�سيق 

جار مع وزارة الت�سالت وتكنولوجيا املعلومات يف هذا ال�ساأن.
اإىل ذل��ك، اأعل��ن وزير البرتول والرثوة املعدنية ط��ارق املال اأن »م�رش 
�ستتح��ول ع��ام 2019 اإىل دولة م�سدرة للغاز، بع��د حتقيق الكت���فاء 
الذات��ي ع��ام 2018«. واأ�س��اف اأن »الع��ام ال���ح��ايل �سي�سه��د دخول 
حقَل��ي ليربا وتور�س يف م�س�����روع �سمال الإ�سكندري��ة مرحلة الإنتاج 
مطل��ع ال�سه�����ر املقبل بطاق��ة ت�سل اإىل نحو 600 ملي��ون قدم مكعبة 
يوميًا، وقبل نهاية العام احلايل �ستدخل املرحلة الأوىل من حقل ظهر 
العمالق مرحلة الإنتاج بطاقة ت�سل اإىل 1.2 بليون قدم مكعبة يوميًا، 
اإ�سافة اإىل حقل اأتول الذي يبلغ معدل اإنتاجه 300 مليون قدم مكعبة 

يوميًا
وت�ست��ورد م�رش حالي��ًا نحو 1.2 بلي��ون قدم مكعبة يومي��ًا من الغاز 
الطبيع��ي امل�س��ال بكلف��ة ت�س��ل اإىل نح��و 250 ملي��ون دولر �سهريًا. 
و�سيقل��ل دخ��ول ه��ذه احلق��ول مرحل��ة الإنتاج خ��الل الع��ام احلايل، 
واردات الغ��از الطبيعي، قبل اأن يتوق��ف ال�سترياد نهائيًا عام 2018  

ما �سيخفف ال�سغط على العملة ال�سعبة

القاهرة – متابعة  

جدة – متابعة 

أبو ظبي – متابعة 

لندن – متابعة  

 موسكو – متابعة الكويت – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

 الجزائر – متابعة البرازيل – متابعة 


