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حركة األسهم

روسيا تخفض حجم إنتاج النفط 

1000 مشروع عقاري في أبوظبي الشهر المقبل

لندن تطالب بحصتها في بنك االستثمار األوروبي

وزيرة االقتصاد األلمانية تعلن معارضتها 
السياسة الحمائية األميركية

اتحادات ومجالس الغرف الخليجية 
تبحث تفعيل المواطنة االقتصادية

�أعلن وزير �لطاقة �لرو�سي �ألك�سندر نوفاك، �أن 
رو�سيا متكنت م��ن تقلي�ص حجم �إنتاج �لنفط 
مبق��د�ر 156 �أل��ف برمي��ل يومي��ا م��ن �أ�سل 
حج��م خف�ص �لإنتاج �ملتفق عليه مع "�أوبك" 

و�لبال��غ 300 �أل��ف برمي��ل يومي��ا.
وقال نوفاك لل�سحفي��ن متحدثا حول خطط 
تقلي���ص حج��م �إنت��اج �لنفط، �إن��ه "يف �لوقت 
�حلايل و�سلنا �إىل م�ست��وى 156 �ألف برميل 

يف �ليوم. و�سنو��سل �لتخفي�ص تدريجيا".
و�أ�س��اف وزير �لطاق��ة �لرو�س��ي، �أن" رو�سيا 
ل تدر���ص �إمكانية �لع��ودة �إىل م�رشوع �لتيار 

�أي��ة  جن��ري  "ل  نوف��اك،  وق��ال  �جلنوب��ي". 
نقا�س��ات ح��ول "�لتيار �جلنوب��ي" ول ندر�ص 
�لع��ودة لهذ� �مل�رشوع". ي�س��ار �إىل �أن رو�سيا، 
كان��ت ق��د ق��ررت قبي��ل نهاي��ة ع��ام 2014 
�جلنوب��ي"،  "�لتي��ار  م���رشوع  تنفي��ذ  �إلغ��اء 
لنق��ل �لغ��از �إىل دول جن��وب وو�س��ط �أوروب��ا 
ع��ر ق��اع �لبح��ر �لأ�س��ود، وث��م ع��ر �أر��سي 
خط��وٍة  يف  وهنغاري��ا،  و�رشبي��ا  بلغاري��ا 
و�سفت باجلريئ��ة، و��ستعا�ست عنه مب�رشوع 
"�لتي��ار �لرتك��ي"، �لذي مير ع��ر قاع �لبحر 
�لأ�س��ود �إىل �لر �لرتك��ي، لينتهي عند �حلدود 
�لرتكي��ة �ليونانية، حيث يخطط هناك لإقامة 

م�ستودعات �سخمة للغاز حاليًا.

 تق��ام �ل��دورة �حلادي��ة ع���رشة ملعر���ص �سيتي 
�لوطن��ي  �أبوظب��ي  مرك��ز  يف  �أبوظب��ي  �سكي��ب 

للمعار�ص �ل�سهر �ملقبل.
حيث �ستق��ود �ل�رشكات �مل�سارك��ة يف �ملعر�ص 
بط��رح نحو �ألف م�رشوع عق��اري بح�سب �لبيان 
�لإمار�تي��ة . و�أكدت �ل�رشك��ة �ملنظمة للمعر�ص 
�أن 100 �رشك��ة عقاري��ة حملي��ة وعاملية �أكدت 
م�ساركته��ا يف �لدورة �ملقبل��ة للمعر�ص بزيادة 
مقد�ره��ا 11 % مقارنة بالدورة �ملا�سية �لتي 
�سارك��ت فيه��ا 90 �رشك��ة. و�أ�س��ارت �إىل زيادة 
م�ساح��ة �لعر�ص �لإجمالية لل�رشكات يف �لدورة 

�ملقبل��ة للمعر�ص �لت��ي تقام على م��د�ر 3 �أيام 
خ��ال �مل��دة م��ن 18 �إىل 20 �أبري��ل �ملقبل �إىل 
16500 مرت  �ألف مرت مربع مقارنة بنحو   18
لل��دورة �ملا�سية بزيادة ن�سبته��ا 9 %. و�أكدت 
�رشك��ة �أنفورم��ا للمعار���ص �ملنظم��ة ملعر���ص 
�ل���رشكات  �أن   2017 �أبوظب��ي  �سكي��ب  �سيت��ي 
�أل��ف  نح��و  �ستط��رح  �ملعر���ص  يف  �مل�سارك��ة 
م�رشوع عقاري، متوقعة �أن يزور �ملعر�ص �أكرث 

من 15 �ألفًا و500 ز�ئر من �أكرث من 70 دولة.
و�س��دد كارل��و �سيم��ريل، مدي��ر �ملعار�ص لدى 
�إنفورم��ا للمعار���ص، �جله��ة �ملنظم��ة ل�سيت��ي 
�سكي��ب �أبوظبي �أن �لدورة �ملقبلة �ستكون �لأكر 

خال �ل�سنو�ت �لثاث �ملا�سية. 

�ستطال��ب لندن، بع��د بدء �إج��ر�ء�ت �خلروج من 
�لكتلة �لأوروبية، بروك�س��ل ب� 9 مليار�ت جنيه 
�إ�سرتلين��ي )نح��و 11 ملي��ار دولر(، و�لتي هي 
عب��ارة ع��ن �أ�س��ول بريطاني��ة مودع��ة يف بنك 

�ل�ستثمار �لأوروبي.
ونق��ا ع��ن �سحيفة "�سن��دي تامي��ز" نقا عن 
م�سوؤول��ن يف �حلكوم��ة �لريطانية فاإن رئي�سة 
�لوزر�ء �لريطانية، ترييز� ماي، �ستطالب بذلك 
بع��د تفعيل �مل��ادة 50 من �ملعاه��دة �ملتعلقة 

بخروج �ململكة من �لحتاد �لأوروبي.
وي��رى �مل�سوؤول��ون �أن �لحت��اد �لأوروبي ملزم 

بن��ك  يف  �ملتح��دة  �ململك��ة  ح�س��ة  باإرج��اع 
�ل�ستثم��ار �لأوروب��ي، و�لت��ي تبل��غ %16 من 
ر�أ�سم��ال �لبن��ك م��ا يع��ادل نح��و 10 مليار�ت 

يورو.
لك��ن ذلك قد ل يحدث لأن لن��دن  قد تتهرب من 
دف��ع فاتورة خروجه��ا من �لحت��اد �لأوروبي، 
حي��ث �أن جلن��ة برملاني��ة بريطاني��ة  خل�س��ت 
�خل��روج  قانوني��ا  بريطاني��ا  باإم��كان  �أن  �إىل 
م��ن �لحت��اد �لأوروبي م��ن دون ت�سديد نفقات 
رحيلها. وقالت �للجنة �لتابعة ملجل�ص �للورد�ت 
�إن هذ� �ل�سيناريو ممك��ن حال عدم �لتو�سل �إىل 
�أي �تف��اق جتاري بن بريطاني��ا وبروك�سل يف 

ختام مفاو�سات �ل� "بريك�ست".

�لأملاني��ة  �لقت�س��اد  وزي��رة  عار�س��ت 
بريجيت��ه ت�سيري���ص �ل�سيا�س��ة �حلمائية �لتي 
تخط��ط �حلكومة �لأمريكية �جلدي��دة لنتهاجها 

ب�سبب �خلاف حول فو�ئ�ص �لت�سدير �لأملانية. 
وقب��ل زي��ارة �مل�ست�س��ارة �أجني��ا م��ريكل �لوليات 
�ملتح��دة، �أ�س��ارت ت�سيري�ص يف ت�رشيح��ات ل�سحيفة 
"فيلت �آم زونتاج" �لأملانية �إىل �أن �لحتاد �لأوروبي هو 
�ملتخ�س���ص على �ل��دو�م بال�سيا�سة �لتجاري��ة �أو �تفاقيات 
�جلم��ارك لل��دول �لأع�ساء، وقال��ت: "�أوروبا متم�سك��ة بقيمها 

وقناعاتها �لأ�سا�سية".
وذك��رت �لوزيرة �لتي تعت��زم �إجر�ء حمادثات يف �لوليات �ملتحدة 
يف �أيار �ملقبل �أنه كلما كانت �لرياح �ملقابلة عاتية، تعن على �لدول 
�لأع�س��اء يف �لحت��اد �لت�سافر ب�سكل �أق��وى، وقالت رد� عل��ى �تهامات 
�مل�ست�سار �لقت�سادي للرئي�ص �لأمريكي دونالد تر�مب، بيرت نافارو: "�إننا 

منفتحون، لكن ل�سنا �ساذجن �أو عدميي �حليلة". 
يذك��ر �أن نافارو و�سف فو�ئ�ص �لت�سدير �لأملاني��ة باأنها م�سكلة خطرة، و�تهم 
�أملانيا بالرتبح يف عاقتها �لتجارية عر �لتاعب يف �سعر �ل�رشف بخف�ص قيمة 
�لعمل��ة ب�س��دة. وكانت �حلكومة �لأملانية �أعلنت ر�سميا م��ن قبل ��ستبعادها لإبر�م 

�تفاقي��ة جتاري��ة ثنائية م��ع �لوليات �ملتح��دة، حيث ي�ستلزم ذلك خ��روج �أملانيا 
م��ن �ل�س��وق �لأوروبي��ة، بح�سب قان��ون �لحتاد �لأوروب��ي. ومن �ملق��رر �أن تلتقي 
م��ريكل ي��وم �لثاثاء �ملقبل �لرئي���ص �لأمريكي دونالد تر�م��ب يف و��سنطن. وكان 
من�س��ق �حلكوم��ة �لأملانية للعاقات ع��ر �لأطل�سي يورجن ه��ارت ذكر يف مقابلة 
مع وكالة �لأنباء �لأملاني��ة )د.ب.�أ( �أن �مل�ست�سارة �سرتكز خال زيارتها لو��سنطن 
عل��ى متهيد �لطريق لتعاون جيد، وق��ال: "�أعتقد �أن �لر�سالة �لرئي�سية �ستكون رغبة 
�أملاني��ا و�لحت��اد �لأوروبي يف �أن يكون��ا �رشكاء �أمريكا"، مو�سح��ا �أن �لهدف �أن 
تكون هذه �ل�رش�كة لي�ست فقط يف �ل�سيا�سة �لأمنية، بل �أي�سا يف �ل�سيا�سة �لتجارية 

و�لقت�سادية.
وق��ال ه��ارت: "�سيكون جناحا كب��ري� �إذ� قالت مريكل وتر�م��ب �أن �لعملية �لر�مية 
�ىل �إب��ر�م �تفاقي��ة جت��ارة طموح��ة ب��ن �لولي��ات �ملتح��دة و�لحت��اد �لأوروبي 
م�ستم��رة، و�أن يو�سح��ا م��ا �إذ� كان �سيطل��ق عل��ى ه��ذه �لتفاقي��ة ��س��م �ل�رش�ك��ة 
�لتجاري��ة و�ل�ستثماري��ة ع��ر �لأطل�س��ي �أم ل". وذكر ه��ارت �أن �لوليات �ملتحدة 
ت�سع��ى لتفاقية ثنائية مع �أملانيا، مو�سح��ا �أن هذ� يتطلب خروج �أملانيا �أول من 
�ل�س��وق �لأوروبي��ة، بح�سب قانون �لحت��اد �لأوروبي، وقال: "�سيك��ون ذلك مبثابة 
�نتح��ار �قت�س��ادي".  و�أ�سار ه��ارت �إىل �رشورة �أخذ �إعان تر�م��ب �إمكانية فر�ص 
قيود جمركية على �لو�رد�ت على حممل �جلد، مو�سحا �أنه يف حال فعلت �لوليات 
�ملتح��دة ذلك ف�سيتع��ن عليها �خلروج من منظمة �لتج��ارة �لدولية، وهو �أمر قد ل 
تتحمل��ه �ل�سوق �لد�خلية �لأمريكية، م�سيفا �أن �ملحادثات بن مريكل وتر�مب من 

�ملمكن �أن ت�سهم يف ت�سفية �خلافات.

بح��ث �لأمناء �لعام��ون و�ملدي��رون و�لروؤ�ساء �لتنفيذيون لحت��اد�ت جمال�ص 
وغ��رف دول جمل���ص �لتع��اون ل��دول �خللي��ج �لعربي��ة يف �جتماعه��م �ل���42 
�ل��ذي ��ست�سافت��ه غرفة جت��ارة و�سناعة مدين��ة دبي عدد� م��ن �ملو�سوعات 
و�ملذك��ر�ت �ملتعلق��ة باللق��اء�ت �لت�ساوري��ة م��ع وزر�ء �لتج��ارة و�ل�سناع��ة 
و�لعم��ل ب��دول �ملجل���ص �لتع��اون و�ل�سوق �خلليجي��ة �مل�سرتكة و�سب��ل تفعيل 
�ملو�طن��ة �لقت�سادي��ة �خلليجي��ة.  وتن��اول �لجتم��اع �لق�ساي��ا �ملتعلق��ة 
بتوحي��د �سه��اد�ت �ملن�س��اأ �خلليجي��ة، ول�سيم��ا �لإلكرتوني��ة وتن�سي��ط ودعم 
�لقط��اع �خلا���ص �خلليجي �لتي تتمث��ل يف مر�جعة �أ�س�ص در��س��ة دور �لقطاع 
�خلا���ص �خلليجي يف �لتنمية �لقت�سادية ب��دول �ملجل�ص �لتعاون، �إىل جانب 
مذك��ر�ت دور �للج��ان �لقطاعية يف �لحتاد و�أعماله��ا ون�ساطاتها، ف�سا عن 
معايري تك��رمي �ل�رشكات �لأكرث توظيفا للمو�طنن �خلليجين ومنتدى �خلليج 
�لقت�س��ادي �لثاين وور�ص �لعمل �خلا�سة بالحت��اد �جلمركي �إىل جانب عدد 
م��ن �ملو��سي��ع و�لق�ساي��ا �لتي تتعل��ق بتطوير وتفعي��ل دور �لأمان��ة �لعامة 
لاحت��اد ودور بع���ص �لقطاع��ات �لقت�سادي��ة. و��ستعر�ص �لجتم��اع تنفيذ 
قر�ر�ت وتو�سيات �لجتماع �ل�49 ملجل�ص �حتاد �لغرف �خلليجية و�لجتماع 
�ل�40 و41 للجنة �لقياد�ت �لتنفيذية.  و�أطلع �ملجتمعون على م�رشوع �لتقرير 
�ل�سنوي لاحتاد لعام 2016 �لذي ت�سمن �لعديد من �ملو��سيع �ملتعلقة بعمل 

�لحتاد وجهوده يف خدمة �لقطاع �خلا�ص �خلليجي .

تداعيات أزمة الرهن األميركية تكبد "يو بي أس" 3.4 مليارات دوالر

من  �ل�سوي�رشية  �مل�سارف  �أك��ر  �إ�ص"  بي  "يو  رف��ع 
ق�سية  يف  بالنز�عات  �ملتعلقة  خ�سائره  توقعات 
يف  �لعقارية  بالرهون  �ملدعومة  �ملالية  �لأور�ق 
�مل�رشف  �لزيادة  هذه  و�أج��رت  �ملتحدة.   �لوليات 
خال  لأد�ئ��ه  �ملالية  �لنتائج  تنقيح  على  �ل�سوي�رشي 
ر�تب  �أما  �ل�سنوي،  �لتقرير  �إىل  ��ستناد�ً   ،2016 عام 
بعمق  ق�سطه  فقد مت  �لتنفيذي  مديره  �سريجيو هولند 

يف �لعام �ملا�سي، كما مت �إلغاء مكافاآت �ملوظفن.
بلغ  �ملا�سى،  )دي�سمر(  �لأول  كانون  نهاية  ويف 
�لتعوي�سات  لدفع  جانبًا  �مل��و���س��وع  �لإحتياطي 
�لوليات  يف  �ل�سكنية  �لعقارية  بالرهون  �ملت�سلة 
�أدت  �لتي  �ملالية  �لأدو�ت  من  و�حدة  "وهي  �ملتحدة 
2008" 1500 مليون دولر  �إىل �لأزمة �ملالية عام 
�لذي  �ملبلغ  �أن  يعني  ما  وهو  دولر"،  مليار   1.5"

280 مليون  م من جمرد  �لآن قد تورَّ كر�سه �مل�رشف 
كانون  يف  �مل�رشف  ح�سابات  باإغاق  مقارنة  دولر 

�لأول )دي�سمر( عام 2015. 
�لعام  �لإجمايل  �ملبلغ  يكون  �لنهائية،  �ملح�سلة  ويف 
لإطفاء تكلفة هذه �ملنازعات قد و�سل يف نهاية عام 
2016 �إىل ما جمموعه 3261 مليون فرنك �سوي�رشي 

3.4 مليار دولر". �أو  "3433 مليون دولر، 
�إليه  �لتو�سل  مت  �لذي  �لتفاق  بعد  �لزيادة  هذه  تاأتي 
يف �سباط )فر�ير( 2016 مع "وكالة �لر�بطة �لوطنية 
لاحتاد �لئتماين"، وهي موؤ�س�سة حكومية، يف �أعقاب 

�سكوى مت تقدميها يف نيويورك.
�لتقا�سي  عمليات  �أكر  من  و�حدة  �لق�سية  هذه  وُتعد 
تز�ل  ما  لكن  �مل�رشف،  خا�سها  �لتي  �ملحاكم  �أمام 
ومت  فرن�سا،  يف  �لإج���ر�ء�ت  قيد  �أخ��رى  و�ح��دة  هناك 
توجيه �لتهمة �إىل �مل�رشف يف عام 2013 بالتو�طوؤ 
�لعماء  لإغ����و�ء  م�����رشوع��ة  غ��ري  ط��رق��ًا  �ت��ب��اع��ه  يف 

�لفرن�سين للتهرب من �ل�رش�ئب، و�أي�سًا ك�ساهد ح�رش 
عمليات غ�سل �أمو�ل للتهرب من �ل�رش�ئب. 

حمكمة  من  حكم  �سدر   ،2014 )�سبتمر(  �أيلول  ويف 
 1.1 قيمتها  وديعة  �أ�ص"  بي  "يو  يدفع  �أن  فرن�سية 
مليار يورو، وخ�رش يف �سباط )فر�ير( �ملا�سي دعوة 

��ستئناف �سد تقدميه هذه �لوديعة. 
وح�سب �ل�سائعات �لأخرية �ل�سائدة يف باد �مل�سارف، 
�لعد�لة  مع  ترتيبات  �إىل  تو�سل  قد  �مل�رشف  ف��اإن 
كوديعة  يورو  مليون   300 مبلغ  يدفع  باأن  �لفرن�سية 
�لتعليق  �مل�رشف  ورف�ص  يورو،  مليار   1.1 عن  بدًل 

على هذه �ل�سائعات.
�ل�سنوية  للميز�نية  "�لقت�سادية"  ق����ر�ءة  ويف 
�مل�رشف  توقعات  يف  �لزيادة  هذه  ف��اإن  للم�رشف، 
لإطفاء مطالبات دعاوى �لرهن �لعقاري يف �لوليات 
�ملتحدة، قد �أجرت �مل�رشف على �إجر�ء تعديل نزويل 
يف نتائجه �ملالية �لتي �أعلنها يف �أو�خر كانون �لثاين 

"يو بي  �ملا�سي، و�سع  �لعام  �ملا�سي.  ويف  )يناير( 
من  دولر"  ماين   107" فرنك  مليون   102 �أ�ص" 
�لعقاري،  �لرهن  �أزمة  لتغطية  جانبًا  �ل�سايف  ربحه 
 3372" فرنك  ماين   3204 �إىل  �أرب��اح��ه  لتهبط 

مليون دولر". 
�ل�رش�ئب  خ�سم  قبل  �أرباحه  �أن  �مليز�نية  وتك�سف 
ماين   4305" فرنك  مليون   4090 �إىل  و�سلت 
 4412" فرنك  مليون   4192 من  �أق��ل  �أي  دولر"، 
مليون دولر" �لتي �أعلنها �سابقا، و�لفرق بن �لرقمن 
متت  �لتي  فرنك  مليون   102 �ل���  ُي��ع��ادل  بالفرنك 
تكاليف  لتغطية  �لحتياطي  �ل�سندوق  �إىل  �إ�سافتها 

�أزمة �لرهن �لعقاري.
وك�سف �لتقرير �ل�سنوي �أي�سًا عن تفا�سيل �أجور �ملدير 
�لتنفيذي، و�أع�ساء �لإد�رة �لعليا، وجمل�ص �لإد�رة، فقد 
فرنك  مليون   13.7 للم�رشف  �لتنفيذي  �ملدير  تلقى 
من  �أقل  رقم  وهو   ،2016 دولر" يف  مليون   14.4"

14.3 مليون فرنك "15.0 مليون دولر" مت �رشفها 
له يف 2015، �أو ما ُيعادل ناق�ص 4.2 يف �ملائة. 

لكن على �لرغم من ذلك، فاإن �لأجر ظل ثابتا وم�ستقر�ً 
مليون   2.8 عند  �لكبري،  �لدويل  �مل�رشف  هذ�  لر�عي 
فرنك "2.9 مليون دولر" �سنويًا، بينما �جلزء �مُلتغريرِّ 
��ستقر عند 10.9 مليون فرنك "11.5 مليون دولر"، 

بانخفا�ص مقد�ره 5.2 يف �ملائة.
�ملخ�س�ص  �لرو�تب  مبلغ  تعزيز  مت  �أخرى،  ناحية  من 
مليون   97.9 �إىل  ككل  �لإد�رة  يف  �لتنفيذية  للجنة 
زيادة  ميثل  ما  وهو  دولر"،  ماين   103.0" فرنك 
مقد�رها 4.8 يف �ملائة مقارنة ب� 93.4 مليون فرنك 

 .2015 "98.3 مليون دولر" يف عام 
�مل�ساهمن  َب  ُتغ�سِ �أل  على  حر�ست  �مليز�نية  لكن 
لتو�سيع  نتيجة  جاءت  �لزيادة  هذه  �أن  �إىل  باإ�سارتها 
ع�رشة  من  ع�سو�   12 �إىل  �لتنفيذية  �للجنة  ع�سوية 
�سابقا، ووقعت �لزيادة ب�سكل خا�ص يف �جلزء �لثابت 

 27.3" فرنك  مليون   26.0 بلغ  �ل��ذي  �ملرتب،  من 
"23.3 مليون  22.2 مليون فرنك  مليون دولر" من 

دولر" �سابقا.
مليون   71.9 �لبالغ  �لر�تب  من  �مُلتغري  �جلزء  و�سجل 
"75.6 مليون دولر" زيادة طفيفة جد�ً، بينما  فرنك 
مكافاأة  �لإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  وي��ر  �إك�سيل  تلقى 
مقد�رها 6.1 مليون فرنك "6.4 مليون دولر"، مقابل 

�ستة ماين فرنك "6.3 مليون دولر" يف 2015. 
�لإ�رش�فية  �لهيئة  �أع�ساء  جميع  على  �مل�رشف  ووزع 
مليون   13.9" فرنك  مليون   13.2 م��ق��د�ره  مبلغًا 
�ل�سابقة،  �ل�سنة  من  �أكرث  �ملائة  يف   3.5 �أو  دولر"، 
�ل�سفينة، فاإن جميع  وفيما يتعلق باملجدرِّفن يف قعر 
يف  جوهري  لتنقيح  تعر�سو�  �مل�رشف  يف  �لعاملن 
�لإجمايل  �ملبلغ  برت  مت  فقد  �لأ�سفل،  نحو  مكافاآتهم 
لاأجر �ملرتبط بالأد�ء بن�سبة 17 يف �ملائة �إىل 2.92 

مليار فرنك "3.07 مليار دولر". 

الصين تسعى لكبح العجز المالي وتتوعد 
مزيفي البيانات

ق��ال ت�سو قو�نغ ياو نائ��ب وزير مالية �ل�سن، �إن��ه ينبغي كبح يف ن�سبة 
�لعج��ز يف �مليز�ني��ة �إىل حد م��ا بعد �أن �أبقت بكن �لعج��ز �مل�ستهدف يف 

مو�زنة �لعام �حلايل من دون تغيري عن �لعام �ملا�سي.
و�أبق��ت �ل�سن ن�سبة �لعجز �مل�ستهدفة �لع��ام �جلاري عند ثاثة يف �ملئة 
من �لناجت �ملحلي �لإجمايل ما يرز �لرتكيز على خف�ص �لدين و�لإ�ساح.
وق��ال ت�سو لل�سحفين علي هام�ص �لجتم��اع �ل�سنوي للرملان "خل�سنا 
�إىل ن�سب��ة ثاثة يف �ملئة بعد عملي��ة تقييم دقيقة، وينبغي �أن نتحكم يف 

ن�سبة �لعجز �إىل حد ما.
وبل��غ حجم �لعج��ز �مل�ستهدف 2.38 تريلي��ون ي��و�ن )344.68 مليار( 
يف ع��ام 2017 مقارن��ة م��ع 2.18 تريلي��ون قبل عام. وياأت��ي ذلك بعد 
�أن �أظه��رت بيانات ر�سمية منو �لناجت �ملحلي �لإجمايل 6.7 يف �ملئة يف 
2016. وحددت �حلكومة معدل �لنمو �مل�ستهدف لعام 2017 عند 6.5 
يف �ملئة. و�أ�ساف ت�سو "ثاثة باملئة م�ستوى مماثل للعام �ملا�سي ولكن 

نتيجة منو �لقت�ساد فان �لعجز ز�د بو�قع 200 مليار يو�ن".
وق��ال رئي�ص مكت��ب �لح�ساء�ت �لوطني يف �ل�س��ن، �نه لن يكون هناك 
ت�سام��ح م��ع �أي �سخ�ص يزي��ف بيان��ات �قت�سادية ومن يفع��ل �سيعاقب 

مبوجب �لقانون.
وثم��ة �سكوك منذ مدة ب�ساأن مدى م�سد�قي��ة �لبيانات يف �ل�سن ل�سيما 
يف وق��ت ت�سعى فيه �حلكومة خلف���ص �لتوقعات ب�ساأن تباطوؤ طويل �لأمد 

يف ثاين �أكر �قت�ساد يف �لعامل.
وق��ال نينغ ج��ي ت�سه وه��و �أي�سا نائ��ب رئي�ص جلن��ة �لتنمي��ة و�لوطنية 

و�لإ�ساح على هام�ص �لجتماع �ل�سنوي للرملان �إنه �سيجري 
�لتحقيق يف �أي خمالفات ومعاقبة مرتكبيها.

�ملجم��ع  �لقت�س��ادي  �لن��اجت  يتج��اوز  طويل��ة  ومل��دة 
للمقاطع��ات �ل�سينية �لناجت �لوطن��ي �لذي يح�سبه مكتب 

�لح�س��اء�ت �لوطن��ي م��ا يثري �سك��وكا ب�س��اأن مبالغة 
�مل�سوؤولن �ملحلين يف بيانات �لأد�ء �لقت�سادي.
وعل��ى �لرغم من �أن �لفجوة ت�سيق فاإن �لفارق بن 

�إجمايل �لناجت �ملحلي للمقاطعات و�لرقم �لوطني 
ل ي��ز�ل 2.76 تريليون يو�ن )399.71 مليار 

دولر( يف �لع��ام �ملا�س��ي وفق��ا حل�ساب��ات 
روي��رتز وهو ي�ساوي تقريبا �لناجت �ملحلي 

�لإجمايل لتاياند.
ومنا �لقت�س��اد �ل�سيني بوترية �أ�رشع 

م��ن �ملتوق��ع بلغ��ت 6.8 باملئة يف 
�لرب��ع �لأخ��ري من �لع��ام �ملا�سي 

�لإنف��اق  �رتف��اع  م��ن  بدع��م 
�لإقر����ص  وبل��وغ  �حلكوم��ي 

�مل�رشيف م�ستويات قيا�سية 
مب��ا �أعط��اه دفع��ة قوي��ة 

مع دخول��ه يف عام من 
يك��ون  �أن  �ملتوق��ع 

�أن  غ��ري  م�سطرب��ا. 
قر�ر بك��ن زيادة 

لتلبية  �لإنف��اق 
ف  له��د �

�سم��ي  لر �

للنم��و ق��د يكون له ثم��ن كبري يف ظل م��ا يو�جهه �سن��اع �ل�سيا�سات من 
خماطر مالية ناجمة عن �لنمو �لكبري للديون.

وه��ذه هي �مل��رة �لأوىل �لت��ي ي�سجل فيها ث��اين �أكر �قت�س��اد يف �لعامل 
�رتفاع��ا يف �لنم��و من��ذ عامن لكن��ه يو�جه خ��ال �لعام �حل��ايل �ملزيد 
م��ن �ل�سغ��وط لتهدئة �سوق �لإ�س��كان وتاأثري جهود �حلكوم��ة �لر�مية �ىل 
�إج��ر�ء �إ�ساحات هيكلية وعاقة قد تك��ون متوترة مع �لإد�رة �لأمريكية 
�جلدي��دة. وقال معهد �لإح�س��اء �لوطني، �إن �لقت�ساد �ل�سيني منا بن�سبة 
6.7 باملئ��ة يف 2016 لياأتي مع��دل �لنمو تقريبا يف منت�سف �لنطاق 
�ل��ذي ت�ستهدف��ه �حلكوم��ة و�لبال��غ 7-6.5 باملئ��ة لكن وتريت��ه ل تز�ل 

�لأبطاأ يف 26 عاما.
وكان خ��ر�ء �قت�ساد ��ستطلعت رويرتز �آر�ءه��م توقعو� �أن ت�سجل �ل�سن 

منو� ن�سبته 6.7 باملئة يف �لربع �لأخري و�لعام باأكمله.
و�ساه��م قطاع �لإ�سكان يف دعم �لنمو جم��دد� يف �لربع �لأخري �إذ �رتفعت 
�ل�ستثمار�ت �لعقارية 11.1 باملئة يف دي�سمر كانون �لأول مقارنة مع 
5.7 باملئة يف نوفمر ت�رشين �لثاين حتى مع ظهور عامات على تباطوؤ 

�لأ�سعار يف بع�ص �ملدن �لكرى.
وكان �إنف��اق �مل�ستهلك��ن قويا �أي�سا حيث �رتفع��ت مبيعات �لتجزئة يف 
دي�سم��ر كانون �لأول باأ���رشع وترية لها يف عام بدع��م من منو مبيعات 

�ل�سيار�ت وم�ستح�رش�ت �لتجميل.
وز�دت ن�سبة �لدين �إىل �لناجت �ملحلي �لإجمايل �ل�سيني �إىل 277 باملئة 
يف نهاي��ة 2016 م��ن 254 باملئ��ة يف �ل�سنة �ل�سابقة م��ع �رتفاع ن�سبة 
�لئتمان��ات �جلديدة �لتي ت�ستخ��دم ل�سد�د تكاليف خدمة �لديون وفقا ملا 

قاله حمللو يو.بي.�أ�ص يف مذكرة.
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