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حركة األسهم

هبوط المعدن النفيس تزامنًا مع االنتخابات الفرنسية 

األمم المتحدة تعقد مؤتمرًا في جنيف لمواجهة األزمة 
اإلنسانية في اليمن

واشنطن تسمح للسودان باستيراد قطع غيار الطائرات

ارتفاع األسهم األوروبية وسط ارتفاع مؤشر سوق المال السعودية  
ضغوط منطقة اليورو

ن��زل �لذه��ب �أكرث م��ن و�حد يف �ملئ��ة، �إىل �أقل 
م�شتوى يف نحو �أ�شبوعني بعد �أن ت�شدر مر�شح 
�لو�ش��ط �إميانوي��ل ماك��رون �جلول��ة �لأوىل من 
�نتخاب��ات �لرئا�ش��ة �لفرن�شي��ة، وه��و م��ا عزز 

�لأ�شهم و�أثار موجة بيع للذهب �ملالذ �لآمن
وتر�جع �لذهب يف �ملعامالت �لفورية �أكرث من 
و�ح��د يف �ملئة، �إىل 1270.80 دولر لالأوقية 
)�لأون�ش��ة( ، بعد �أن ن��زل �إىل �أدنى م�شتوى يف 
نح��و �أ�شبوعني عند 1265.90 دولر يف وقت 

�شابق من �جلل�شة
وهبط �لذه��ب يف �ملعامالت �لآجلة بالوليات 
�ملتحدة 1.3 يف �ملئ��ة، �إىل 1272.80 دولر 

لالأوقية
وم��ن بني �ملعادن �لنفي�ش��ة �لأخرى، �نخف�شت 
دولر   17.77 �إىل  �ملئ��ة،  يف   0.6 �لف�ش��ة 
لالأوقي��ة بع��د �أن لم�ش��ت يف وق��ت �شاب��ق �أقل 

م�شتوى يف �شهر عند 17.65 دولر
وتر�جع �لبالت��ني 0.4 يف �ملئة �إىل 966.40 
دولر لالأوقية، يف حني �رتفع �لبالديوم و�حد� 

يف �ملئة �إىل 799.30 دولر لالأوقية

تعقد �لأمم �ملتحدة  �ليوم ، موؤمتر�ً رفيع �مل�شتوى 
يف جني��ف جلم��ع �لترّبع��ات للت�ش��ّدي لالأزم��ة 
�لإن�شاني��ة يف �ليمن، ي�ش��ارك يف ��شت�شافته كل 

من حكومتي �شوي�رس� و�ل�شويد.
وقال �ملدي��ر �لقطري لربنام��ج �لأغذية �لعاملي 
يف �ليمن �شتيف��ن �أندر�شون �إن »�لربنامج يتطّلع 
�إىل �ملوؤمت��ر، �لذي �شُيعق��د برعاية �لأمم �ملتحدة 
وبدع��م من �حلكومت��ني �ل�شويدي��ة و�ل�شوي�رسية، 
حل�شد دعم فوري لليمن«. ويف ما و�شف �أندر�شون 
�لو�ش��ع يف �ليمن باأكرب �أزمة �إن�شانية يف �لعامل، 
�أع��رب يف بي��ان �شح��ايف ع��ن قلقه م��ن تدهور 
�لأزم��ة �أك��رث يف حال عدم توف��ر �لدعم �لكايف. 
و�أ�ش��اف: »�شيدع��و �لربنامج خ��الل �ملوؤمتر �إىل 
توفر مو�رد فوري��ة ومرنة لال�شتجابة حلاجات 
�لأمن �لغذ�ئي و�لتغذية، و�إىل تقدمي دعم متكامل 
من كل �لقطاع��ات �لإن�شانية لنتمّكن من حتقيق 
�أوجه تاآزر و�أثر �أف�شل يف ��شتهد�ف �لنا�س �لأ�شد 
حاج��ة يف �ش��كل �أف�شل، كم��ا �شنطال��ب باإتاحة 
�أنح��اء �لبل��د  �لو�ش��ول �إىل �ملحتاج��ني يف كل 
م��ن دون عو�ئ��ق«. و�أك��د �أن »�ملوؤمت��ر ينعقد يف 

وق��ت حرج ج��د�ً بالن�شب��ة �إىل �ليم��ن، خ�شو�شًا 
بع��د �إعالن نتائج �مل�ش��ح �لذي �أج��ر�ه �لربنامج 
منت�ش��ف �ل�شه��ر �ملا�شي، و�شع �لأم��ن �لغذ�ئي 
يف �لبلد«. و�شّدد على »�حلاجة �ملا�شة �إىل مو�رد 
فورية مل�شاعدة نحو 17 مليون �شخ�س«، معربًا 
ع��ن �أمله بتوفر مو�رد طارئة للتخفيف من حّدة 
�لأزم��ة �لإن�شاني��ة. وتابع �أندر�ش��ون �أن �ل�رس�ع 
يف �ليمن ق��اد �لبلد �إىل �لأزمة �لإن�شانية �لكربى 
يف �لع��امل، مع وج��ود 6.8 ملي��ون �شخ�س على 
حافة �ملجاعة. و�أكد �أن نحو »17 مليون �شخ�س 
يف �ليم��ن، �أي نحو ثلثي �ل�شكان، يعانون �نعد�م 
�لأم��ن �لغذ�ئي، ما ي�شكل �رتفاعًا يبلغ 3 ماليني 
�شخ���س مقارن��ة بحزي��ر�ن )يوني��و( �ملا�ش��ي، 
وعلين��ا �أن نلف��ت �لنتب��اه �إىل �جل��وع �ملتز�ي��د 
و�حلاج��ة �إىل �ل�شتجاب��ة له��ذ� �جلان��ب �رسيعًا 
، و�أو�ش��ح �أن »�لربنام��ج، يف �إط��ار ��شتجابت��ه 
للحال��ة، و�ّشع نطاق عمله جله��ة �ملو�رد �ملالية 
و�لنا�س و�ل�رسكاء، �إذ �أطلقنا عملية جديدة بد�أت 
مطل��ع �ل�شه��ر �جل��اري و��شتهدف��ت 9.1 ملي��ون 
�شخ���س م��ن �لأك��رث معان��اة م��ن �نع��د�م �لأمن 
�لغذ�ئ��ي و�ش��وء �لتغذية يف �أنح��اء �ليمن، بكلفة 

بلغت نحو 1.2 بليون دولر .

�أف��ادت �شلطة �لطر�ن �مل��دين يف �ل�شود�ن باأن 
مكت��ب مر�قبة �لأ�شول �لأجنبي��ة �لتابع لوز�رة 
�خلز�ن��ة �لأمركية )�أوفاك(، �شمح �أخر�ً ل�رسكة 
�خلطوط �جلوية �ل�شود�نية "�شود�نر" با�شتر�د 
قطع �لغي��ار، بعد رف��ع �لعقوي��ات �لقت�شادية 

�لتي كانت مفرو�شة على �لبالد.
ورفع��ت �لولي��ات �ملتح��دة ب�ش��كل جزئ��ي يف 
يناي��ر �ملا�شي، عقوب��ات �قت�شادي��ة فر�شتها 
وتنتظ��ر   ،1997 �لع��ام  من��ذ  �ل�ش��ود�ن  عل��ى 
�خلرط��وم �أن ي�شب��ح ق��ر�ر رف��ع �حلظ��ر كامال 

ونهائيا يف يوليو �ملقبل
وق��ال �ملدير �لعام ل�شلطة �لطر�ن �ملدين، �أحمد 
�شات��ي باجوري، �إن �لوكال��ة �لأوروبية ل�شالمة 
�لط��ر�ن، �شتزور �ل�شود�ن �أكتوبر �ملقبل لإجر�ء 

تفتي�س عام على �رسكات �لطر�ن يف �لبالد
ونق��ل �ملرك��ز �ل�شحف��ي �ل�ش��ود�ين للخدم��ات 
�ل�شحفي��ة ع��ن �مل�ش��وؤول �ل�ش��ود�ين �إن  ن�شب��ة 
�ل�شالمة �جلوية يف �ل�شود�ن �رتفعت من 49% 

يف �لعام 2012 �إىل 74.9 حاليًا 
وذك��ر �أن �ل�ش��ود�ن كان م��ن �أ�ش��و�أ �ل��دول يف 
2012، من ناحية �ل�شالمة �جلوية وحاليًا من 

�أف�شل 40 دولة يف �لعامل.

�شهد موؤ�رس �شوق �لأ�شهم �ل�شعودية 
بعد  �ملئة  يف  و�حد  مبقد�ر  �رتفاعًا 
�شلمان  �مللك  �أ�شدرها  �لتي  �لقر�ر�ت 
بن عبد�لعزيز، وتعنى باإعادة كل �لبدلت 
و�ملكافاآت و�ملز�يا �ملالية ملوظفي �لدولة. 
وو�شل موؤ�رس �ل�شوق �إىل 6969 نقطة، و�شط 
 910( ري��ال  بليون   3.4 بلغت  �شيولة  ت��د�ول 

ماليني دولر( 
�ل�شابق  �لقر�ر  �إن  �جلدعان  حممد  �ملال  وزير  وقال 
يف  ن�س  و�ملكافاآت  �لبدلت  بع�س  بوقف  �لقا�شي 
وفقًا  �لقر�ر  هذ�  يف  �لنظر  �إع��ادة  »على  فقر�ته  �إح��دى 
للم�شتجد�ت«، ومن ثم، وبعد �أخذ �لإ�شالحات �لقت�شادية 
طريقها �ل�شحيح، وبعدما بد�أت توؤتي ثمارها، �شو�ء من خالل 
�لإ�شالحات  خالل  من  �لدولة  �إي��ر�د�ت  يف  �ملتوقعة  �لزيادة 
�ملعلنة يف برنامج �لتو�زن �ملايل �أو من خالل جهود �حلكومة يف 
رفع كفاءة �لإنفاق، »رفع ويل ويل �لعهد �لنائب �لثاين لرئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لدفاع رئي�س جمل�س �ل�شوؤون �لقت�شادية و�لتنمية �لأمر 
حممد بن �شلمان ت��و�شيته باإعادة هذه �لبدلت و�ملز�يا كما كانت وجاء 

�لأمر �مللكي باإع���ادة هذه �ملز�يا متا�ش�يًا م��ع �لأو�شاع �جلديدة  
�لقت�شاد  على  و�إيجابي  عام  ب�شكل  �شينعك�س  �مللكي  �لأمر  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�ل�شعودي يف �ملدى �لقريب، جلهة زيادة حجم �ل�شيولة، وتعزيز �لقوة �ل�رس�ئية، 

�ل�شتثمارية و�مل�شاهمة يف رفع  �لبيئة  �لقت�شادي، وت�شجيع  �لن�شاط  ودعم 
ثقة �لقطاع �خلا�س، كما يوؤدي هذ� �لن�شاط �إىل حر�ك �إيجابي ي�شع �لت�شخم 
�أن  خا�شة  �ملا�شية،  �لأوق��ات  يف  �ل�شلبي  �لنمو  بعد  منا�شبة  م�شتويات  يف 
�حلكومة حققت جناحات يف تر�شيد �لإنفاق �لر�أ�شمايل و�لت�شغيلي من خالل 
��شتهد�ف خف�س مقد�ره 80 بليون ريال يف �لعام �ملا�شي و17 بليون ريال 
يف �لعام �حلايل، كما ُتظهر نتائج �لربع �لأول لأد�ء �ملو�زنة �لعامة للدولة �أن 
�لإير�د�ت كانت �أف�شل مما هو متوقع، و�لنفقات �أقل من ما هو معتمد للمدة، 

فبلغ �لعجز نحو 26 بليون ريال بينما �ملتوقع كان نحو 50 بليونًا.
�أن �لأمر  و�أكد حمافظ موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي )�شاما( �أحمد �خلليفي، 
مبزيد  خر  ب�شارة  �لدولة  موظفي  جلميع  و�ملكافاآت  �لبدلت  بعودة  �مللكي 
من �لدخل �ملتاح للمو�طن �لذي ي�شاعده يف �ل�شكن وحتقيق متطلبات حياته 

�ليومية �لأ�شا�شية.
و�أ�شار يف حديث �إىل قناة »�لإخبارية« �إىل �أن �قت�شاد �ململكة يحقق معدلت 
�شجل متو�شط منو  �ملئة، يف حني  �ملا�شي  1.4 يف  �لعام  بلغت  منو معتدلة 

�ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية ) 3.5 يف �ملئة (.
يكون  باأن  �ملوؤمل  لكونه  �خلا�س  �لقطاع  دور  على  »�شاما«  حمافظ  و�شدد 
�ملحرك �لرئي�س لالقت�شاد �ملحلي �لذي منا خالل �ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية 
مبعدل جتاوز  4.3 يف �ملئة . وو�شف و�شع �لحتياطات �لأجنبية لدى موؤ�ش�شة 
�لناجت �ملحلي،  �إجمايل  باأنها جيدة جد�ً، فهي ت�شكل   80 يف �ملئة من  �لنقد 

وهذ� ميثل خط دفاع جيد حلماية �لقت�شاد �ملحلي من تقلبات خارجية.
�إن  »�لإخبارية«  ل�  �لتويجري  حممد  و�لتخطيط  �لقت�شاد  وزير  نائب  وقال 
على  يزيد  مبقد�ر   2017 عام  من  �لأول  �لربع  يف  �لعجز  خف�شت  �ململكة  

�لن�شف بف�شل تر�شيد �لإنفاق 

   �شجلت �لأ�شهم �لأوروبية �رتفاعا قويا �لثنني  و�شط موجة �شعود 
لالأ�ش��ول عالي��ة �ملخاطر بع��د �أن ت�ش��در مر�شح �لو�ش��ط �إميانويل 
ماكرون �جلولة �لأويل م��ن �لنتخابات �لفرن�شية ما قل�س خماطر 

مزيد من �ل�شغوط �ل�شيا�شية يف منطقة �ليورو
وحقق��ت �أ�شه��م �ل���رسكات و�لبن��وك �لفرن�شي��ة �أك��رب �ملكا�ش��ب يف 
�ملنطقة مع �رتفاع موؤ�رس �لبنوك يف منطقة �ليورو �أكرث من خم�شة 
باملئة لي�شجل �أعلى م�شتوى يف 16 �شهر� و�شجلت �لأ�شهم �لقيادية 

يف باري�س �أعلى م�شتوى منذ �بريل ني�شان 2015
و�ق��رب ماكرون من مقع��د �لرئا�شة بتاأهله خلو�س �جلولة �لثانية 
م��ن �لنتخابات �لتي جتري يف �ل�شابع من مايو �أيار �أمام مر�شحة 

�ليمني �ملتطرف مارين لوبان
و�رتفع �ملوؤ�رس �شتوك�س 600 �لأوروبي 1.7 باملئة بحلول �ل�شاعة 
0722 بتوقي��ت جرينت���س يف حني ز�د �ملوؤ���رس فاينن�شال تاميز 

�لربيطاين 1.8 باملئة ود�ك�س �لأملاين 2.3 باملئة
وكان��ت ت�شعة م��ن �لأ�شهم �لتي حققت �أك��رب �ملكا�شب على �ملوؤ�رس 

�لأوروبي لبنوك من بينها كومرت�س بنك و�شو�شيتيه

تراجع أسعار النفط ينعكس على السلع والخدمات

لدى  و�خل��دم��ات  �ل�شلع  �أ���ش��و�ق  يف  �مل��وؤ���رس�ت  �شجلت 
�لكفاءة،  من  ذ�ته  �مل�شتوى  وم�شتهلكيه  �لنفط  منتجي 
مبّينة ��شتمر�ر �شعفها وعك�شها ت�شوهات عميقة ي�شعب 
�ملحلية  للعمالت  �ل�رس�ئية  �لقوة  على  تاأثرها  حتديد 
باتت  كما  للمجتمعات.  �لقت�شادي  �ل�شتقر�ر  وعلى 
عالقتها تر�فق مع �نخفا�س �أ�شعار �لنفط، وتوؤثر ب�شكل 
عك�شي على �أ�شعار �ل�شلع و�خلدمات يف �قت�شاد�ت دول 

كثرة.
تقرير  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ه��الل«  »نفط  �رسكة  وع��زت 
و�مل�شتهلكني  �لنفط  �أ�شعار  ت�شجيل  �أ�شباب  �أ�شبوعي، 
�لعاملية،  �لأ���ش��و�ق  يف  وتر�جعها  ذ�تها  �مل�شتويات 
وحملها ت�شوهات عميقة يف �ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شية، 
للدول  �لقت�شادية  �لجت��اه��ات  ت��اأث��ر�ت  »حجم  �إىل 

�إنفاق  معدلت  على  و�ل�شلبية،  �لإيجابية  �ملنتجة، 
�لقطاع �لعام وعلى خطط �لقطاع �خلا�س 

ولفت �لتقرير �لنتباه �إىل �أن �مل�شهد �لعام »يعطي �شورة 
و��شحة عن �لقوة �ل�رس�ئية للعمالت �ملحلية و�ل�شتقر�ر 
بارزة  �آث��ار  تظهر  باتت  �إذ  للمجتمعات،  �لقت�شادي 
يف  متو��شلة  �رتفاعات  منها  �لنفط،  �أ�شعار  لنهيار 
�أ�شعار �ل�شلع و�خلدمات �ملقدمة«. يف حني »مل ينعك�س 
ب�شكل  م�شجل،  م�شتوى  �أدنى  من  �لنفط  �أ�شعار  �رتفاع 
و�عترب  �ل�شائدة«.  و�لأ�شعار  �لت�شعر  و�قع  �إيجابي على 
�أن �ل�شورة »�أ�شبحت �أكرث و�شوحًا لدى م�شتهلكي �لنفط 
مر�كمًا  عجز�ً  �أ�شا�شًا  تو�جه  �لتي  �لنامية  �ل��دول  من 
فرة  خالل  �لنفطية  �لفاتورة  تكاليف  �رتفاع  نتيجة 
�ملالية  �لأزم��ات  تتابع  بينما  �خل��ام«.  �أ�شعار  �شعود 
»ب�شبب �جتاه �لدول �ل�شناعية �لكربى، �لبحث عن حلول 
للتحديات �لتي تو�جه �قت�شاد�تها، ما �أدى �إىل �نح�شار 

�لنامية،  للدول  �لدعم  تقدمي  على  �ملانحة  �لدول  قدرة 
على  �لعجز  وبقاء  �ملالية  �لأو�شاع  تفاقم  عن  ف�شاًل 
�أن عجز  �إىل  �لهالل«  »نفط  �أ�شارت  �ملقابل،  ، يف  حاله 
�مليز�ن �لتجاري »يلعب على تفاقم �لو�شع �لقت�شادي 
زيادة  باأي  �أ�شو�قها  تتاأثر  �لتي  �لنامية  للدول  �لد�خلي 
يف �لأ�شعار على �لو�رد�ت �لإجمالية، ما دفع حكومات 
دول �إىل �لجتاه نحو �إيجاد حلول بديلة على �مل�شتوى 
�ملحلي«، يف مقدمها »فر�س مزيد من �ل�رس�ئب ورفع 
�أ�شعار �شلع وخدمات للح�شول على مزيد من �لإير�د�ت«. 
ولفتت �لنظر �إىل �أن �أ�شو�ق �لدول �ملنتجة للنفط �شجلت 
ب�شبب  و�خلدمات،  �ل�شلع  �أ�شعار  يف  قيا�شيًا  �رتفاعًا 
فر�س �رس�ئب ور�شوم �إ�شافية عليها، ف�شاًل عن رفعها 
�لدعم عن �شلع وخدمات كانت تقدمها، ما يظهر �لجتاه 
رفع  يف  �شت�شاهم  جديدة  ور�شوم  �رس�ئب  فر�س  نحو 
كفاءة �لإنفاق و�لتح�شيل، وتاأمني م�شادر دخل ت�شاعد 

يف تقلي�س �لعجز �لذي �شببه تر�جع عائد�ت �لنفط حتى 
دعمًا  »تقدم  كانت  �لتي  �لدول  �أن  �لتقرير  ور�أى  �لآن«. 
كبر�ً ل�شلع وخدمات، �شتكون �لأكرث تاأثر�ً بهذه �لقر�ر�ت 
نتيجة توجهاتها �جلديدة، لأن ت�شجيل �رتفاعات �أخرى 
�ل�رس�ئية يف ظل تدين  �لقوة  �لأ�شو�ق �شي�شغط على  يف 
وترة �لأد�ء �ملايل و�لقت�شادي �ملحلي، وتر�جع وترة 
�لإنفاق �حلكومي ومعدلت �لت�شغيل يف �لقطاع �خلا�س 
�لعربية  �ململكة  يف  و�لغاز،  �لنفط  قطاع  �أح��د�ث  وعن 
�لأوىل  �جلولة  يف  »�إجن��ي«  �رسكة  تاأهلت  �ل�شعودية 
يف  �ملتجددة  للطاقة  مل�رسوعني  �ملطروحة  للمناق�شة 
»�إنرنا�شيونال  �لتابعة  �رسكتها  خالل  من  �ململكة، 
�رسكة   27 ت�شم  قائمة  �شمن  �خترت  �لتي  ب��اور« 
متاأهلة ملناق�شة م�رسوع �لطاقة �ل�شم�شية بقدرة 300 
ميغاو�ط، و�شمن 24 �رسكة متاأهلة ملناق�شة م�رسوع 
مرحلة  وب��د�أت  ميغاو�ط.   400 بقدرة  �لرياح  طاقة 

بالتز�من  �جل��اري،  �ل�شهر  من   17 يف  �لعرو�س  تقدمي 
مع منتدى �ل�شتثمار يف �لطاقة �ملتجددة يف �ململكة، 

وُيتوقع �لنتهاء منها يف متوز )يوليو( �ملقبل.
�إجناز م�شاريع  �ل�شعودية« على  »�أر�مكو  وتعكف �رسكة 
مدخر�تها  من  �آمنة  و�إم��د�د�ت  لوفور�ت  عاجلة  تو�شع 
يف  �لبروكيماويات  م�شانع  لدعم  �لطبيعي،  للغاز 
�ململكة وغرها، �شمن خططها يف �لتحول �لقت�شادي 
تو�شع  مفاو�شات  �إمت��ام  يف  حاليًا  ت�رسع  �إذ  �لوطني. 
�لغاز يف معملي حر�س و�حلوية بطاقة  طاقة معاجلة 
�ل��و�رد  �لغاز  من  يوميًا  مكعبة  قدم  بليون  على  تزيد 
من  �لقريب  �لربي  وحقل  �لأح�شاء،  يف  �لغو�ر  حقل  من 

م�شانع �جلبيل وبكلفة 17 بليون ريال.
و�لغاز«  للنفط  �إلكريك  »ج��ر�ل  وقعت  �لبحرين،  يف 
�تفاقًا طويل �لأمد خلدمات �ل�شيانة يف حالت �لتوقف 
عن �لعمل مع »�رسكة �خلليج ل�شناعة �لبروكيماويات 

�لكفاءة  م�شتوى  رف��ع  �إىل  ذل��ك  وي��ه��دف  )ج��ي��ب��ك(«. 
و�شت�شاهم  �لبحرين.  يف  �لأخرة  من�شاأة  يف  �لت�شغيلية 
تزويد  يف  »جيبك«  �إمكانات  تعزيز  يف  �ل�رس�كة  هذه 
�لالزمة  و�مليثانول  �لأمونيا  ت�شمل  متنوعة،  منتجات 
ي�شكل  ما  و�لإنتاج،  �لتكرير  عمليات  يف  �لأد�ء  لتطوير 
ر�فد�ً لنمو �لقت�شاد �لوطني. ومبوجب �لتفاق، �شتقدم 
متكاملة  خ��دم��ات  و�ل��غ��از«  للنفط  �إلكريك  »ج���ر�ل 
تغطي حالت �لنقطاع عن �لعمل، وت�شمل قطع �لغيار 
كما  »جيبك«.  من�شاأة  يف  �لالزمة  �لت�شليح  وخدمات 
�ملخطط  بالتوقف  �خلا�شة  �خلدمات  �لتفاق  يت�شمن 
له للعمليات يف �ملن�شاأة لأغر��س �ل�شيانة خالل �لفرة 
و�شيتيح  و2026.   2018 عامي  بني  �ملمتدة  �لزمنية 
�لتعاون بني »جيبك« و »جر�ل �إلكريك للنفط و�لغاز« 
�ل�شت�شارية  �لفحو�س  �إج��ر�ء  �ملتخ�ش�شني،  للتقنيني 

�ل�شتباقية.

قطاع السياحة يوظف 10 ماليين عربي

دولة،   150 من  عار�س  و2600  و�أجانب  عرب  �شياحة  وزر�ء  تو�فد 
للمرة  حتت�شن  �لتي  �لعربية،  �ل�شفر  �شوق  يف  للم�شاركة  دب��ي    �إىل 
�لثاين  �لعاملية، و�لجتماع  �ل�شياحة  �لوز�ري ملنظمة  �لأوىل �ملنتدى 
وقت  يف  �لأو�شط،  لل�رسق  �لعاملية  �ل�شياحة  منظمة  للجنة  و�لأربعني 
مهم  كم�شدر  �ل�شياحة  على  �لعتماد  �إىل  �ملنطقة  دول  معظم  تتجه 

للدخل و�لتوظيف 
�أن   �أخ��ر�ً  �أكد  فهيد،  �آل  بندر  �لعربية  �ل�شياحة  منظمة  رئي�س  وكان 
�لقطاع �ل�شياحي ي�شاهم يف توظيف ع�رسة ماليني �شخ�س يف �ملنطقة 
�لعربية، ما ي�شكل نحو 12 يف �ملئة من �إجمايل �لوظائف يف �ملنطقة، 
�لقطاع ي�شاهم يف توفر وظائف مبا�رسة وغر مبا�رسة  �أن   م�شيفًا 
نحو  على  تعتمد  قطاعات  يف  عامليًا،  وظيفة  مليون   277 �إىل  ت�شل 

�أ�شا�شي على �ل�شياحة و�لطر�ن 
دول  معظم  يف  �لقت�شادي  �ل�شتقر�ر  عدم  حالة  من  �لرغم  وعلى 
�ملنطقة، رّجحت منظمة �ل�شياحة �لعربية �أن يتجاوز �إجمايل �ل�شتثمار 
عام  نهاية  دولر  بليون   323 �إىل  �ملنطقة  يف  �ل�شياحي  �لقطاع  يف 
2020، يف حني �شي�شل عدد �لز�ئرين �إىل �ملنطقة �لعربية �إىل 195 

مليون، ما يزيد مبعدل ثالث مر�ت على �لعدد �حلايل حتى 2030 
�أكرث   2016 عام  خالل  �شهد  �لعامل  �أن  �لقطاع  من  م�شادر  و�أك��دت 
�شوى  �لعربية  �ملنطقة  ت�شتقطب  �شائح، يف حني مل  بليون   1.17 من 

�إىل �شخ  �ملنطقة  �شائح، ما دعا دول  72 مليون  يقارب  ما 
�لتي  �لبينية  �لعربية  �ل�شياحة  وتنمية  لتطوير  ��شتثمار�ت 

�أهمية  يعطي  ما  وم��ردود�ً،  �أمنًا  �لأك��رث  �ملالذ  �أ�شبحت 
�أنه  �شيما  ل  �حلالية،  دورته  يف  �لعربية  �ل�شوق  مللتقى 

�ل�شياحة  ملنظمة  �لوز�ري  »�ملنتدى  من  كاًل  يحت�شن 
للجنة  و�لأرب��ع��ني  �لثاين  »�لجتماع  و  �لعاملية« 

منظمة �ل�شياحة �لعاملية لل�رسق �لأو�شط 
بن  �شلطان  �لإم��ار�ت��ي  �لقت�شاد  وزي��ر  وق��ال 

�أبرز  �أحد  تعّد  »�ل�شياحة  �أن  �ملن�شوري  �شعيد 
�لتي حتظى باهتمام  �لنفطية  �لقطاعات غر 

متقدمة يف  مكانة  وتتبو�أ  �لر�شيدة،  �لقيادة 
�لتنموية  �لقت�شادية  �ل�شيا�شة  �أولويات 

يف  حيوية  ب�شورة  ت�شاهم  �إذ  للدولة، 
وتو�شيع  �لقت�شادية  �لقاعدة  تنويع 

ن��ط��اق م�����ش��ادر �ل���دخ���ل وت��ع��زي��ز 
مقومات �ل�شتد�مة، متهيد�ً لإر�شاء 

دعائم قوية ملرحلة ما بعد �لنفط 
�لإم���ار�ت  ��شت�شافة  �أن  و�أك��د 

�ل���وز�ري  �ملنتدى  فعاليتي 
�لعاملية  �ل�شياحة  ملنظمة 

�ملنظمة  جلنة  و�جتماع 
�لأو����ش���ط، على  ل��ل�����رسق 

هام�س فعاليات ملتقى 
�لعربية،  �ل�شفر  �شوق 

ت��ع��ك�����س ح��ر���س 
�ل������دول������ة ع��ل��ى 

مكانتها  تعزيز 
خريطة  ع��ل��ى 

�ل�شياحة �لعاملية، ودعمها �جلهود �لعاملية لر�شيخ مفاهيم �ل�شياحة 
�مل�شتد�مة ومتكني دورها يف حتقيق �لإمناء و�لزدهار حمليًا و�إقليميًا 
على  �ل�شوء  ُيلقي  �ل��وز�ري  �ملنتدى  �أن  �ملنظمون  و�أك��د  وعامليًا«. 
و�مل�شتد�م  �ل�شامل  �لقت�شادي  و�لتنوع  �لنمو  يف  �ل�شياحة  م�شاهمة 
�لحتفال  �إطار  يف  وذلك  �أفريقيا،  و�شمال  �لأو�شط  �ل�رسق  منطقة  يف 
�لتي  �لتنمية،  �شبيل  يف  �مل�شتد�مة  لل�شياحة  �لدولية  �ل�شنة  مببادرة 
لتعزيز   ،2016 )دي�شمرب(  �لأول  كانون  يف  �ملتحدة  �لأمم  �أطلقتها 
دور �لقطاع �ل�شياحي يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 2030 يف 

خمتلف بلد�ن �لعامل 
�أبرزهم  �ملتحدثني،  كبار  من  عدد  �ملنتدى  فعاليات  يف  و�شي�شارك 
وكالء  من  وعدد  ولبنان،  و�لأردن  م�رس  من  كّل  يف  �ل�شياحة  وزر�ء 
�لعام  و�لأمني  �لعربية،  �لدول  بع�س  وم�شوؤوليه يف  �ل�شياحي  �لقطاع 
ملنظمة �ل�شياحة �لعاملية طالب �لرفاعي. كما ي�شارك ممثلون عن �أبرز 

من�شاآت �لقطاع �خلا�س �ملرتبطة مبجالت �ل�شياحة و�ل�شفر 
»من  �أن  بري�س  �شيمون  �ملعر�س  �أول  مدير  قال  مت�شل،  �شياق  ويف 
�لنمو يف جميع  2020 يقود م�شرة  �إك�شبو دبي  �أن م�رسوع  �لو��شح 
يف  فندقية  غرفة  �ألف   160 ��شتكمال  �إىل  تهدف  �لتي  �ملدينة  �أنحاء 
مدة  خالل  �إ�شايف  ز�ئ��ر  ماليني  بخم�شة  للرحيب  �ملنا�شب  �لوقت 
�لإم��ار�ت  دولة  فاإن  ذلك،  ومع  �أ�شهر.  �شتة  �ىل  ميتد  �لذي  �ملعر�س 
ودول جمل�س �لتعاون �خلليجي ككل تتطلع نحو تعزيز قطاع �ل�شياحة 

كركيزة لتنويع �قت�شاد�تها بعيد�ً عن �لنفط و�لغاز  

 دبي – متابعة 

باريس – متابعة 

 صنعاء – متابعة 

الخرطوم – متابعة  

 الرياض – متابعة  

ميالنو – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

الشارقة – متابعة 
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