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حركة األسهم

الكويت تطبق الضريبة على القيمة المضافة 

الصين تبطل قرار منع بيع  آي فون 6 

النفط يهبط وتوصية بتمديد خفض إنتاجه لـ 6 أشهر

السعودية واإلمارات تقودان نمو قطاع 
الشحن بالحاويات

تراجع مبيعات الفوسفات المغربي

قال وكيل وزارة امل��ال الكويتية خليفة حمادة 
اتفاقي��ة  تنفي��ذ  يف  قدم��ًا  مت�ض��ي  ب��اده  اإن 
ال�رضيبة على القيمة امل�ضافة التي تعتزم دول 
جمل���س التع��اون اخلليج��ي تطبيقه��ا يف مطلع 
ع��ام 2018، مب��دداً بذل��ك تكهن��ات باحتمال 
تاأجيلها. ورداً على �ض��وؤال ع��ن موقف احلكومة 
م��ن اتفاقي��ة �رضيب��ة القيم��ة امل�ض��افة ق��ال 

حمادة لوكالة »رويرتز«: »طبعًا )�ضنطبقها(.
 اتفاقية وقعنا عليها فماذا بعد ذلك! هذا اتفاق 
اإقليم��ي ب��ن دول جمل���س التع��اون اخلليج��ي. 
والتفاقي��ة الآن يف مرحلة اإجراءات رفعها اىل 

جمل�س الأمة )للت�ضديق عليها(. 
ويخط��ط جمل���س التع��اون اخلليج��ي من��ذ مدة 
طويل��ة لتبن��ي �رضيب��ة القيم��ة امل�ض��افة عام 
اأجل زيادة الإيرادات غري النفطية.  2018 من 

لكّن اقت�ض��ادين وم�ض��وؤولن يف بع���س الدول 
ع��روا يف اأحادي��ث خا�ض��ة عن ت�ض��كيكهم يف 
اإم��كان تطبيقه��ا ب�ض��كل متزام��ن يف كل دول 
املجل���س الواقع��ة حتت �ض��غوط مالي��ة نتيجة 
تقاري��ر  واأوردت  النف��ط.  اأ�ض��عار  انخفا���س 
�ض��حافية اأخ��رياً اأن وزارة املالي��ة الكويتية قد 
توؤجل الن�ض��مام اإىل �رضيبة القيمة امل�ض��افة 
املوحدة ملدة عام اأو عامن بعد املوعد املقرر، 
نظراً لأنها مل ت�ضتعد متامًا لهذا الأمر حتى الآن 
ورج��ح »بن��ك الكوي��ت الوطني« تاأجي��ل فر�س 
ال�رضيب��ة حت��ى ع��ام 2019 يف الأق��ل.  ويف 
�ضباط )فراير( قال يون�س اخلوري وكيل وزارة 
املالي��ة الإماراتي��ة اإن �ض��ناع ال�ضيا�ض��ات يف 
دول جمل���س التعاون اخلليجي ال�ض��ت يطمحون 
اإىل بدء العمل ب�رضيبة القيمة امل�ض��افة بن�ضبة 
خم�ض��ة يف املئ��ة يف مطل��ع ع��ام 2018، على 

الرغم من العقبات الإدارية والفنية. 

اأوقفت حمكمة يف بكن قراراً اإداريا اأدان �رضكة 
"اآب��ل" بانته��اك براءة اخرتاع مل�ض��نع حملي، 
مبيع��ات  بوق��ف  الأمريكي��ة  ال�رضك��ة  واأم��رت 

هاتفها الذكي "اآي فون 6" يف ال�ضن .  
وكان��ت ال�رضك��ة الأمريكي��ة ق��د اتهم��ت باأنها 
 100" "ن�ض��خت" الت�ض��ميم اخلارجي لهواتف 
�ض��ي" امل�ضنعة من �رضكة "بايلي" والتي تتميز 

بجانبها املنحني وزواياها امل�ضتديرة  . 
وكان ه��ذا الأم��ر ال�ض��ادرعن مكت��ب امللكي��ة 
الفكرية يف بكن يف اأيار/مايو 2016، يطالب 

بوق��ف بيع هوات��ف "اآي ف��ون 6" و"اآي فون 6 
با�س ، لكن �رضعان ما مت تعليقه ب�ض��بب الطعن 

الذي تقدمت به اآبل
وجاء يف احلكم اأن املحكمة "تبطل قرار املكتب 
و  تقر باأن اآبل مل تنتهك براءة الت�ضميم املقدمة 

من �رضكة �ضنزن بايلي 
ط��رازي  اأن  الفردي��ة  امللكي��ة  مكت��ب  واعت��ر 
الهوات��ف مو�ض��وع ال�ض��كوى "ينته��كان براءة 
ت�ض��ميم" عائ��دة ل�رضك��ة "بايل��ي" امل�ض��نعة 

للهواتف الذكية . 
وتواجه اآبل �ض��غوطا يف ال�ضن والتي تعد ثاين 

اأكر اأ�ضواقها بعد الوليات املتحدة

هبطت اأ�ض��عار النفط، مع تنامي اأن�ض��طة احلفر 
الأمريكي��ة و�ض��ط �ض��كوك ب�ض��اأن متدي��د اتفاق 
تق��وده اأوبك خلف�س الإنت��اج، الذي من املقرر 

انتهاء العمل به مبدئيا يف منت�ضف العام 
وانخف���س خ��ام القيا�س العامل��ي مزيج برنت 
33 �ض��نتا، اأو ما ي��وازي 0.65 يف املئة، اإىل 

50.47 دولراً للرميل 
. ويف الوليات املتحدة تراجعت العقود الآجلة 
خلام غرب تك�ض��ا�س الو�ض��يط 41 �ض��نتا، اأو ما 
دولراً   47.56 اإىل  املئ��ة  يف   0.85 يع��ادل 

للرميل 
وق��ال متعامل��ون اإن الأ�ض��عار تراجعت نتيجة 
اأن�ض��طة احلف��ر والإنت��اج بالولي��ات  تنام��ي 
اليق��ن  ع��دم  حال��ة  ع��ن  ف�ض��ا  املتح��دة، 
ب�ض��اأن م��ا اإن كان��ت منظمة البلدان امل�ض��درة 
للب��رتول )اأوبك( ومنتجون اآخرون �ض��يمددون 

تخفي�ضات الإنتاج بعد منت�ضف العام
وق��ال �ض��وكريت فيجاي��اكار مدي��ر تريفكت��ا 
ل�ضت�ض��ارات الطاق��ة  لي���س هن��اك نق���س يف 

النف��ط اخل��ام يف الوق��ت احل��ايل وحقيق��ة اأن 
النفط ال�ض��خري �ض��يتعافى وا�ضحة بكل جاء 
، م�ض��يفا اأنه  يبدو اأي�ضا اأن هناك �ضعوبة يف 
التو�ض��ل اىل اتف��اق ب�ض��اأن متديد تخفي�ض��ات 
الإنت��اج، من جانب اخر اأظهرت م�ض��ودة بيان 
�ض��حفي لجتم��اع اللجنة الوزارية امل�ض��رتكة 
لأوبك ومنتجي النفط غري الأع�ضاء باملنظمة،  
اأن اللجنة تو�ض��ي بتمدي��د اتفاق خف�س اإنتاج 

النفط العاملي 6 اأ�ضهر.
وجتتم��ع اأوب��ك ومنتجو النفط املناف�ض��ون يف 
الكويت ملراجعة التقدم، الذي حققوه يف اتفاق 

خف�س الإمدادات 
وكانت منظمة البلدان امل�ض��درة للبرتول و11 
منتجا كب��ريا اآخر للنفط بينهم رو�ض��يا، اتفقوا 
يف دي�ض��مر عل��ى خف���س اإنتاجه��م الإجمايل 
بنح��و 1.8 ملي��ون برمي��ل يوميا يف الن�ض��ف 
الأول م��ن ال�ض��نة  وقالت امل�ض��ودة : اإن اللجنة  
اأب��دت ر�ض��اها ع��ن التق��دم املحق��ق �ض��وب 
اللت��زام الكام��ل بتعديات الإنت��اج الطوعية، 
وحثت كل الدول امل�ض��اركة على امل�ض��ي قدما 

نحو اللتزام الكامل

�ض��هد قطاع ال�ض��حن باحلاويات من��واً قويًا 
يف منطق��ة يف �ض��به الق��ارة الهندي��ة ومنطقة 
ال���رضق الأو�ض��ط بل��غ 5.1 يف املئة، عل��ى الرغم 
م��ن انكما�س حرك��ة التجارة العاملي��ة. ولكن بقية 
مناطق العامل مل ت�ض��هد معدلت من��و كهذه، اإذ انتع�س 
الطل��ب على احلاويات خال ع��ام 2014، ولكن بحلول 
نهاي��ة ع��ام 2015، بل��غ متو�ض��ط النمو العامل��ي للقطاع 
ن�ض��بة خميب��ة لاآم��ال عن��د 1.9 يف املئ��ة. ومع ذل��ك، فاإن 
امل�ضهد العاملي لقطاع احلاويات يوؤكد اأنه على الرغم من النمو 
الق��وي الذي ت�ض��هده املنطق��ة، اإل اأنه يجب عل��ى خطوط حاويات 
ال�ض��حن اعتماد ا�ض��رتاتيجيات جديدة لتعزيز اأدائها يف ظل الو�ض��ع 
الطبيعي اجلدي��د واملتمّيز بتباطوؤ الطلب عل��ى احلاويات، وفقًا لتقرير 
�ض��در اأخرياً عن »بو�ضطن كون�ض��لتينغ غروب« بعنوان »الإبحار يف رياح 
عاتي��ة: املعاي��ري اجلديدة للتجارة العاملية و�ض��حن احلاويات«. وت�ض��درت 
ال�ض��عودية ودولة الإم��ارات معدلت النمو يف املنطقة، اإذ �ض��اهمت كل منهما 
بن�ضبة 28 و22 يف املئة على التوايل يف الزيادة ال�ضنوية يف الواردات، ل �ضيما 
يف قط��اع املنتج��ات الكيماوي��ة. وكان الهدف م��ن اإعان »روؤي��ة اململكة العربية 
ال�ض��عودية 2030« وبرنام��ج التحول الوطني يف الربع الث��اين عام 2016، تقليل 

اعتماد اململكة امل�ض��تمر على النف��ط ومكافحة التباطوؤ املتوق��ع يف الناجت املحلي 
الإجمايل من اأجل جتديد واإعادة تنظيم ال�ض��تثمارات العامة، ورفع ح�ض��ة القطاع 
اخلا�س يف القت�ضاد وتر�ضيد الإنفاق احلكومي والذي ُيتوقع اأن يوؤدي دوراً حيويًا 
يف موا�ض��لة احلفاظ على معدلت النمو املنكم�س والإيجابي يف الوقت ذاته لقطاع 
ال�ض��حن. وا�ضتفادت الواردات يف الإمارات من ا�ضرتاتيجية ثابتة م�ضتندة اإىل تنويع 
مكّث��ف لاقت�ض��اد وال�ض��تثمار يف قطاعات مثل، ال�ض��يافة والت�ض��نيع والعقارات 
والإن�ض��اءات واخلدم��ات املالي��ة. وق��ال مدي��ر امل�ض��اريع واإدارة النق��ل واخلدمات 
اللوج�ض��تية يف »بو�ض��طن كون�ضلتينغ غروب ال�رضق الأو�ض��ط« جيوفاين مو�ضكاتيلي 
اإن »من��و الطل��ب على احلاويات ج��اء اأقل من منو الناجت املحل��ي الإجمايل العاملي 
ع��ام 2015، وذل��ك للم��رة الأوىل«. ولتحدي��د العوامل املحتملة امل�ض��وؤولة عن تلك 
النتائج املخيبة لاآمال، حلل التقرير، مبا يف ذلك حجم الواردات وال�ضادرات، اأداء 
�ض��تة ممرات جتارية رئي�ض��ة متثل جمتمعة اأكرث من 80 يف املئة من اإجمايل جتارة 
احلاويات يف العامل، وهي اآ�ض��يا- اأوروبا، وعر املحيط الهادئ، وداخل اآ�ض��يا، مبا 
يف ذل��ك داخل ال�ض��ن، و�ض��به القارة الهندية وال�رضق الأو�ض��ط، واأم��ريكا الاتينية 
واأفريقي��ا. وحققت العديد من املناطق التجارية، ل �ض��يما اآ�ض��يا - اأوروبا واملحيط 
الهادئ و�ض��به القارة الهندية وال�رضق الأو�ض��ط معدلت منو جيدة، حتى اأن التجارة 
داخل اآ�ض��يا، التي ت�ض��ّكل تاريخيًا حمركًا قويًا للنمو، �ضهدت معدلت خميبة لاآمال 
، وتوقعت املوؤ�ض�ض��ة العاملية اأن معدل النمو ال�ضنوي املركب لنمو احلاويات عامليًا 
بن عامي 2015 و2020 �ض��يبلغ 3.25 يف املئة يف ال�ض��يناريو الأ�ض��ا�س، و3.8 

يف املئة يف �ضيناريو التعايف القوي. 

تراجعت مبيعات الفو�ضفات املغربي يف ال�ضوق الدولية العام املا�ضي اإىل 4.3 
بليون دولر من 5 باين العام ال�ض��ابق، ب�ض��بب تقلبات اأ�ض��عار املواد الأولية 
وزيادة املخزون الدويل، وتنامي املزاحمة من الفو�ض��فات ال�ض��يني الذي دفع 
الأ�ض��عار الدولي��ة اإىل النخفا���س ، واأف��اد تقرير اأ�ض��درته »جمموع��ة املكتب 
ال�رضي��ف للفو�ض��فات« يف ال��دار البي�ض��اء، اأكر �رضك��ة حكومية، باأن »ال�ض��وق 
الدولي��ة للم��واد الأولي��ة مل تتع��اَف بعد م��ن تقلبات الأ�ض��عار، كم��ا اأن دخول 
الفو�ضفات ال�ضيني بقوة اإىل بع�س الأ�ضواق وا�ضتهاك املخزون الدويل ال�ضابق 
للفو�ض��فات، اأثرا �ض��لبًا يف حج��م اأعمال املجموع��ة، التي ت�ض��يطر على 65 يف 
املئة من الأ�ض��واق الأفريقية و45 يف املئة من اأ�ض��واق �ضمال القارة الأمريكية 
و25 يف املئة من اأ�ضواق اأمريكا الاتينية ، وتراجعت اأرباح »جمموعة املكتب 
ال�رضيف للفو�ض��فات« اإىل 3 باين دولر العام املا�ضي، بخ�ضارة 400 مليون 
دولر مقارن��ة بع��ام 2015، عندما جت��اوزت الأرباح ال�ض��افية 33.7 بليون 
دره��م )3.4 باي��ن دولر( ، وعل��ى الرغ��م م��ن تراج��ع قيمة عائ��دات بع�س 
الأ�ض��واق الدولية، زاد ح�ضور الفو�ضفات املغربي يف الأ�ضواق الأفريقية 70 يف 
املئة، بعد ت�ض��دير 1.7 مليون طن، كما ارتفعت مبيعات الأ�ض��مدة الفو�ضفاتية 
واملنتج��ات اجلدي��دة التي قدرت بنح��و 25 يف املئة من اإجمايل ال�ض��ادرات ، 
واأعلنت املجموعة اأن النتائج املحققة العام املا�ض��ي تفوق تلك امل�ض��جلة لدى 
بقي��ة املتناف�ض��ن يف ال�ض��وق العاملية للفو�ض��فات، بف�ض��ل املرون��ة التجارية 
وكلفة ال�ض��تخراج والإنتاج واحل�ضور القوي للمجموعة على امل�ضتوى العاملي 
من��ذ عقود، اإذ ي�ض��تحوذ املغرب عل��ى 75 يف املئة من الحتي��اط العاملي من 

الفو�ضفات، وهو اأول م�ضدر وثاين منتج عاملي .

تحسن في المؤشرات االقتصادية المصرية 

ال��دويل  وال��ت��ع��اون  ال�ضتثمار  وزي���رة  ك�ضفت 
املرتبة  احتلت  م�رض  اأن  ن�رض  �ضحر  امل�رضية 
29 يف موؤ�رض ال�ضتثمار الأجنبي املبا�رض من 
موقع  موؤ�رض  يف   16 وامل��رك��ز  ب��ل��داً،   58 بن 
من   25 املركز  احتلت  كما  العاملية،  اخلدمات 
بن 135 دولة يف موؤ�رض حجم ال�ضوق، واملركز 

اأداء اخلدمات اللوجي�ضتية  49 يف موؤ�رض 
�ضّجلت  القت�ضادية  امل��وؤ���رضات  اأن  واأ�ضافت 
بلغ  الذي  النمو  معدل  اأبرزها  ملحوظًا،  حت�ضنًا 
 2015 العام املايل  4.3 يف املئة خال  نحو 
العام  املئة  يف   4.4 مقابل  يف   ،2016  -
املنفذة  ال�ضتثمارات  حجم  قدر  بينما  ال�ضابق، 

392 بليون جنيه )21.7 بليون دولر(  بنحو 
خال العام املايل 2015 - 2016، مب�ضاركة 
القطاع اخلا�س فيها بن�ضبة بلغت 58 يف املئة، 
اأو 227.3 بليون جنيه، يف حن �ضجل �ضايف 
الحتياطات الدولية 26.5 بليون دولر نهاية 

�ضباط )فراير( املا�ضي 
الأجنبي  ال�ضتثمار  �ضايف  اأن  ن�رض  واأو�ضحت 
 2016  2015- املايل  العام  خال  املبا�رض 
 6.4 مقابل  يف  دولر،  باين   6.8 نحو  بلغ 
باين دولر العام ال�ضابق، وذلك نتيجة ارتفاع 
اأو  �ضايف تدفق ال�ضتثمارات لتاأ�ضي�س �رضكات 
باين   4.5 بلغ  والذي  اأموالها،  روؤو�س  زيادة 
الأجنبي  ال�ضتثمار  �ضايف  بلغ  بينما  دولر، 
املبا�رض 4.3 باين دولر خال الن�ضف الأول 

مقابل  يف   ،2017  2016- املايل  العام  من 
3.1 باين خال املدة ذاتها من العام ال�ضابق.
لت�ضويق  »النيل  �رضكة  رئي�س  اأعلن  ذل��ك،  اإىل 
تخطط  �رضكته  اأن  الكعكي  عمرو  ال��ب��رتول« 
جديدة  وخدمة  متوين  حمطات   10 لفتتاح 
خال العام احلايل، وفق بيان �ضحايف لوزارة 
اجلمعية  اجتماع  هام�س  على  واأك��د  البرتول. 
 ،2016 لعام  الأعمال  نتائج  لعتماد  العامة 
 10 افتتاح  البرتول طارق املا،  برئا�ضة وزير 
خال  ال�ضعيد  حمافظات  يف  جديدة  حمطات 

عام 2016 
اإن�ضاء  م�رضوع  نفذت  �رضكته  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
اأ�ضيوط،  يف  البرتولية  للمنتجات  م�ضتودع 
للبنزين  �ضهاريج   3 اإن�ضاء  يت�ضمن  وال��ذي 

م�ضتودع  بناء  على  حاليًا  وتعمل  وال�ضولر، 
ا�ضرتاتيجي يف الأق�رض بهدف توفري املنتجات 
واأ�ضاف  م�رض.  �ضعيد  ملحافظات  البرتولية 
التتبع  اأجهزة  تركيب  يف  جنحت  ال�رضكة  اأن 
لل�رضكة  التابعة  املنتجات  نقل  �ضيارات  على 
املنتج  نقل  على  الرقابة  لإحكام  واملقاولن 

و�ضمان و�ضوله اإىل حمطات متوين ال�رضكة.
وطالب املا، على هام�س كلمته خال اجلمعية، 
حمطات  واإن�ضاء  الت�ضويقية  املنافذ  ب��زي��ادة 
ذات  امل��واق��ع  يف  ك��ب��رية  مب�ضاحات  ج��دي��دة 
وعلى  الوقود  ا�ضتهاك  يف  املرتفعة  املعدلت 
الطرق احليوية يف مداخل وخمارج املدن. واأكد 
الطائرات  متوين  خدمة  وحت�ضن  تطوير  اأهمية 
تنميته  يجب  مهمًا  دولري��ًا  مورداً  باعتبارها 

ت�ضويقية  �ضيا�ضات  اتباع  خال  من  وحت�ضينه 
جديدة 

طارق  وال�ضناعة  التجارة  وزير  قال  ذلك،  اإىل 
ح�ضلت  �ضناعية  م�ضاريع   207 اإن  قابيل 
املناطق  داخ��ل  نهائية  اإقامة  موافقات  على 
ا�ضتثمارية  بكلفة  خال،  وخارجها  ال�ضناعية 
ت�ضل اإىل 4 باين جنيه، وتتيح 6045 فر�ضة 
عمل مبا�رضة. وي�ضتهدف قابيل رفع معدل النمو 
ال�ضناعي اإىل 8 يف املئة، وزيادة م�ضاهمته يف 
21 يف املئة بدًل  اإىل  الناجت املحلي الإجمايل 
تعزيز  ا�ضرتاتيجية  �ضمن  وذل��ك   ،17.7 عن 

التنمية ال�ضناعية حتى عام 2020.
واأعلن قابيل اأن ال�ضادرات امل�رضية اإىل تركيا 
 2016 ع��ام  كبرية  طفرة  حققت  والإم����ارات 

 1.443 بنحو  وق��درت   ،2015 بعام  مقارنة 
عام  بليون   1.216 مقابل  يف  دولر  بليون 
من  امل�رضية  الواردات  انخف�ضت  كما   ،2015
 2015 عام  دولر  باين   3.125 من  تركيا 
انعك�س  ما   ،2016 ع��ام  بليون   2.733 اإىل 
البلدين  التجاري بن  تراجعًا يف عجز امليزان 
 1.299 لي�ضجل  دولر  مليون   619 مبقدار 

بليون دولر.
الإم��ارات  اإىل  امل�رضية  ال�ضادرات  وارتفعت 
بينما  دولر،  بليون   2.4 اإىل  املئة  يف   125
من  دولر  مليون   885 اإىل  ال��واردات  تراجعت 
فائ�ضًا  التجاري  امليزان  لي�ضجل  بليون،   1.2
يف  دولر،  بليون   1.5 قيمته  م�رض  مل�ضلحة 

مقابل عجز بلغ 156 مليونًا 

 صندوق النقد العربي يمول برامج لإلصالح 
المالي في الدول األعضاء

اأك��د �ض��ندوق النق��د العرب��ي اأن��ه خ�ض���س من��ذ ع��ام 1998 موارد 
اإ�ض��افية لتمويل قرو�س جديدة يف اإطار ت�ض��هيل الت�ضحيح الهيكلي 
للدول الأع�ضاء التي ترغب يف تبني برامج اإ�ضاح قطاعاتها املالية 
ال�ضيا�ض��ات  »معه��د  يف  التدريبي��ة  الرام��ج  ق�ض��م  رئي���س  وق��ال 
القت�ض��ادية« اإبراهي��م الكرا�ض��نه، يف كلم��ة اأم���س نيابة ع��ن املدير 
العام لل�ض��ندوق عبدالرحمن بن عبداهلل احلميدي خال افتتاح دورة 
»النمو وال�ضمول املايل« يف عمان  ، اإن »من الطبيعي اأن يكون لتطور 
القطاع املايل اأثر اإيجابي وملحوظ يف النمو القت�ضادي، فالوظائف 
العدي��دة للقطاع املايل التي تتج�ض��د، على �ض��بيل املث��ال ل احل�رض، 
يف جتمي��ع املدخ��رات وتقيي��م اأف�ض��ل لا�ض��تثمار، واإدارة الأخط��ار 
وت�ض��عريها، وخف���س كلف��ة التعام��ات، واإج��راء عمليات املقا�ض��ة 

وت�ضوية املدفوعات، والآلية لنتقال اآثار ال�ضيا�ضة النقدية،
كل هذه الوظائف لبد اأن تعود بالنفع على القت�ضاد ووترية منوه 

وينظم ال�ضندوق بالتعاون مع كل من »مركز القت�ضاد والتمويل يف 
ال�رضق الأو�ضط« التابع ل�ضندوق النقد الدويل والبنك املركزي الأردين 

دورة املوؤمتر بن 26 اآذار )مار�س( و6 ني�ضان )اأبريل( اجلاري 
واأك��د الكرا�ض��نه يف الكلمة التي وزعها ال�ض��ندوق من مقره 

يف اأبوظب��ي اأن »م�ض��اهمة القط��اع امل��ايل يف دفع عجلة 
النم��و القت�ض��ادي تتطلب حترير ه��ذا القط��اع، وتوافر 

البيئة املنا�ض��بة لعملي��ة التحرير مثل قوة الأ�ضا�ض��ات 
القت�ض��ادية و�ض��غر حج��م عج��ز املوازنة وت�ض��خم 

منخف���س و�ض��اآلة حجم الدين الع��ام ورقابة قوية 
من البنك املركزي«.

 ولفت النتباه اإىل اأن »البعد الآخر الذي يو�ض��ح 
العاقة بن القطاع املايل والنمو القت�ضادي 

يتعل��ق بهيكلي��ة القط��اع و�ض��بل تطوي��ره«، 
مو�ض��حًا اأن »القطاع امل���رضيف يف الدول 

النامية واقت�ضادات الأ�ضواق النا�ضئة، مبا 
فيها دولن��ا العربية، يحظى مب�ض��اهمة 

اأكر يف هيكل القطاع املايل« 
واأك��د اأن  القطاع امل�رضيف يت�ض��ف 

يف بع���س الأحي��ان برتك��ز ودور 
احلكومي��ة،  للم�ض��ارف  اأك��ر 

العاق��ة  توطي��د  ف��اإن  لذل��ك 
ب��ن النم��و والتط��ور امل��ايل 

يتطل��ب اإدخ��ال مزي��د م��ن 
القط��اع  اإىل  املناف�ض��ة 

امل���رضيف حت��ى نرف��ع 
م��ن كفاءت��ه وجدارته 

اإ�ض��افة  الئتماني��ة، 
عل��ى  العم��ل  اإىل 

اخلدم��ات  توف��ري 
في��ة  مل�رض ا

املتقدمة 
ف  �ض��ا اأ و

الكرا�ض��نه: 

»يتطلب تطوير القطاع املايل اأي�ض��ًا اإن�ضاء وتطوير عمل اأ�ضواق راأ�س 
امل��ال، والتج��ارب ت�ض��ري يف ه��ذا ال�ض��دد اإىل اأن اأ�ض��واق راأ�س املال 
تق��دم خدمات مالية متنوعة وخمتلفة عن تل��ك التي يقدمها القطاع 

امل�رضيف«.
 واأك��د اأهمي��ة تواف��ر اخلدم��ات املالي��ة ل��كل �رضائح املجتم��ع بي�رض 
و�ض��هولة ومتكن اأف��راد املجتمع كافة من احل�ض��ول عل��ى اخلدمات 
املالي��ة ب�ض��كل ع��ادل و�ض��فاف وبتكلف��ة معقول��ة، وه��و م��ا يعرف 
بال�ض��مول املايل   .  وقال: »ميكن ا�ض��تخدام بع�س املوؤ�رضات لقيا�س 
ال�ض��مول املايل مثل عدد ح�ضابات التوفري املفتوحة لدى املوؤ�ض�ضات 
املالي��ة، وا�ض��تخدام ال���رضاف الآيل، وا�ض��تخدام بطاق��ات الئتم��ان 
وغريها. وناأمل باأن يوؤدي انت�ضار اخلدمات املالية و�ضهولة الو�ضول 
اإىل متوي��ل كل �رضائ��ح املجتم��ع اإىل زي��ادة النم��و القت�ض��ادي، ما 
يتطلب توفري البيئة املائمة لنجاح هذا امل�ض��عى مثل توافر الأنظمة 
وامله��ارات وبالتايل متك��ن كل �رضائح املجتمع من احل�ض��ول على 
اخلدم��ات املالي��ة ، وتركز الدورة على حماور رئي�ض��ية ت�ض��مل النمو 
امل��ايل والقت�ض��ادي الكلي والإط��ار العام للنمو املايل وم�ض��ارف 
الظل وتطوير اأ�ض��واق راأ�س املال وقيا�س النمو املايل والتطور املايل 

وعاقته بالأزمات املالية وال�ضمول املايل  .

أبو ظبي – متابعة  

الكويت – متابعة 

 بكين  - متابعة 

 جدة – متابعة 

 دبي - متابعة  

 الرباط – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

القاهرة – متابعة 


