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حركة األسهم

 تباين أسهم البورصات العربية 

تسريح 2700 عامل في فنزويال 

النفط يستعيد عافيته بعد موجة خسائر لست جلسات 

اليورو يرتفع تعزيز التعاون االستثماري بين اإلمارات وأذربيجان 
بعد نتائج االنتخابات الفرنسية 

"احت��اد ات�ص��االت" )موبايل��ي(  تراج��ع �صه��م 
بعدم��ا �صجل��ت �رشك��ة االت�ص��االت ال�صعودي��ة" 
نتائ��ج مالي��ة اأ�ص��واأ م��ن املتوقع لك��ن بور�صة 
اململك��ة تلق��ت دعم��ًا من نتائ��ج ف�صلي��ة قوية 
تباي��ن  بينم��ا  التاأم��ن،  قط��اع  يف  ل���رشكات 
اأداء بقي��ة اأ�ص��واق االأ�صه��م يف منطق��ة ال���رشق 
االأو�صط وه��وى �صهم "موبايل��ي" �صتة يف املئة 
اإىل 21.05 ري��ال، بعدم��ا حتول��ت ال�رشكة اإىل 
ت�صجي��ل خ�ص��ارة �صافي��ة بلغ��ت 163 ملي��ون 
ري��ال )43.47 ملي��ون دوالر( يف الرب��ع االأول 
من العام، مقابل �صايف ربح مقداره 20 مليون 
ري��ال قب��ل ع��ام، وتراج��ع موؤ�رش بور�ص��ة قطر 
0.4 يف املئ��ة حت��ت �صغط من خ�صائر للأ�صهم 

املرتبط��ة بقط��اع النفط وانخفا���ض �صهم "قطر 
لنق��ل الغ��از" )ناق��لت( اثنان يف املئ��ة. وهبط 
موؤ���رش �صوق دب��ي 1.1 يف املئة، م�صج��ًل اأ�صواأ 
اأداء يف املنطق��ة و�صكلت مبيعات جلني االأرباح 
اأكرب �صغط على ال�صوق مع تراجع �صهم "االحتاد 
يف  ال�صه��م  وقف��ز  املئ��ة.   يف  العقاري��ة"3.2  
اجلل�ص��ة ال�صابق��ة يف ت��داول مكثف غ��ر معتاد 
وزاد املوؤ�رش العام ل�صوق اأبوظبي 0.2 يف املئة 
مع �صعود �صهم��ي بنك "اأبوظبي االأول" و�رشكة 
"اأبوظب��ي الوطنية للطاقة" )طاقة( 1.4 و3.3 
يف املئة على الرتتيب ، وارتفع املوؤ�رش الرئي�صي 
للبور�ص��ة امل�رشي��ة 0.3 يف املئ��ة، ليتعاف��ى 
قليًل من خ�صائره يف اجلل�صة ال�صابقة التي بلغت 
2.8 يف املئة، بف�صل م�صرتيات من امل�صتثمرين 

االأجانب، وفق ما اأظهرته بيانات البور�صة 

يف  موت��ورز  ج��رال  بف��رع  عام��لن  ق��ال 
فنزويل اإن ال�رشك��ة اأر�صلت ر�صالة ن�صية اإىل 
نح��و 2700 عامل تبلغه��م باأنهم مل يعودوا 
يعمل��ون يف ال�رشك��ة واأنه��ا اأودع��ت مكافاأة 

اإنهاء اخلدمة يف ح�صاباتهم امل�رشفية
واأمرت حمكم��ة فنزويلية االأ�صب��وع املا�صي 
مب�ص��ادرة م�صن��ع فالن�صي��ا التاب��ع لل�رشكة 
يف حكم اأ�صدرته ل�صالح اثنن من املوزعن 

كانا اأقاما دعوى ق�صائي��ة يف ع��ام 2000
ويقول عمال اإنه قبل اإعلن امل�صادرة كانت 
ج��رال موتورز تفكك امل�صن��ع الذي مل ينتج 
�صي��ارة واحدة منذ بداية 2016 ب�صبب نق�ض 
يف االج��زاء والقيود ال�صارمة على العملة يف 

البلد الع�صو مبنظمة اأوبك
الت��ي و�صفته��ا ج��رال  وتاأت��ي امل�ص��ادرة 
موت��ورز باأنه��ا "غ��ر قانوني��ة" و�ص��ط اأزمة 
اقت�صادي��ة واجتماعية ح��ادة يف البلد الذي 
بالفع��ل  اأث��ارت  ا�صرتاكي��ة  حكوم��ة  تق��وده 

انزعاج �رشكات اأمركية كثرة

واأعلن��ت ال�رشك��ة االأ�صب��وع املا�ص��ي وق��ف 
العملي��ات وت�رشيح العمال ب�صبب "امل�صادرة 

الق�صائية غر القانونية الأ�صولها"
وجرال موت��ورز لي�صت ال�رشك��ة االأوىل التي 
ت�صتغن��ي عن عم��ال يف فنزويل ع��رب ر�صالة 
ن�صية. وفعل��ت كلوروك�ض ال�ص��يء نف�صه قبل 
عام��ن عندم��ا اأعلن��ت خروجه��ا م��ن البل��د 
الواقع يف اأمركا اجلنوبي��ة لي�صتويل العمال 

بعد ذلك على امل�صنع
وياأت��ي اإغ��لق م�صن��ع ج��رال موت��ورز بعد 
يف  فنزوي��ل  يف  ال�صي��ارات  اإنت��اج  هب��وط 
2016 اإىل م�صت��وى قيا�ص��ي منخف���ض عند 
ثم��اين �صيارات يف الي��وم وفقا الحتاد حملي 

مل�صنعي ال�صيارات
اأي  لديهم��ا  لي���ض  اإنهم��ا  نقابي��ان  وق��ال 
ب�ص��اأن  ال�رشك��ة  م��ن  ر�صمي��ة  معلوم��ات 
اال�صتغن��اء ع��ن العم��ال لكنهم��ا اأ�صاف��ا اأن 
معظم العمال تلق��وا الر�صائل الن�صية واإيداعًا 

م�رشفيًا
ومل يك�ص��ف اأي من املوظفن عن املبلغ الذي 

تلقاه لكن زعماء نقابين قالوا اإنه زهيد. 

ا�صتع��ادت اأ�صع��ار النف��ط بع���ض عافيته��ا بعد 
خ�صائ��ر ا�صتم��رت �صت جل�ص��ات متتالي��ة، لكن 
االأ�ص��واق م��ا زالت تواج��ه �صغوط��ًا، حيث فقد 
التج��ار الثق��ة يف اأن تعه��دات كب��ار املنتجن 
بخف���ض االإنت��اج �صتح��د م��ن تخم��ة معرو�ض 

النفط العاملي 
وزاد خام »غ��رب تك�صا�ض الو�صي��ط االأمركي« 
يف العق��ود االآجل��ة 14 �صنت��ًا اأو 0.3 يف املئة 
اإىل 49.37 دوالر للربميل، ليظل دون م�صتوى 
50 دوالراً ال��ذي نزل��ت عن��ه اأواخ��ر االأ�صبوع 

املا�صي 

وزاد خ��ام القيا�ض العاملي مزي��ج »برنت« يف 
العق��ود االآجلة 14 �صنتًا اأو 0.27 يف املئة اإىل 

51.74 دوالر للربميل 
وانخف���ض »برن��ت« 10 يف املئ��ة من��ذ اأواخ��ر 
الع��ام املا�ص��ي، عل��ى الرغم من اجله��ود التي 
للنف��ط«  امل�ص��درة  البل��دان  قادته��ا »منظم��ة 
)اأوب��ك( ورو�صي��ا خلف���ض االإنت��اج بنحو 1.8 
مليون برميل يوميًا يف الن�صف االأول من العام 

احلايل، لتقلي�ض املعرو�ض يف �صوق النفط 
وقال��ت رو�صي��ا اأم���ض اأن اإنتاجه��ا النفط��ي قد 
يقفز اإىل اأعلى م�صتوى يف 30 عامًا ما مل متدد 
»اأوب��ك« واملنتج��ون امل�صتقل��ون اتفاق خف�ض 
االإنتاج اإىل ما بعد 30 حزيران )يونيو( املقبل 

واأذربيجان  االإمارات  دولة  اأعلنت 
ال�صاد�صة  الدورة  اأعمال  اختتام  يف 
االقت�صادية امل�صرتكة بن  اللجنة  من 
وجتارية  اقت�صادية  اإج��راءات  البلدين، 
بهدف تطوير العلقات بن البلدين، ت�صمل 
الرتكيز على 9 جماالت رئي�صة لتنمية نطاق 
ودرا�صة  املقبلة  املرحلة  يف  امل�صرتك  التعاون 
لل�صادرات  االإمارات  يف  لوج�صتي  مركز  تاأ�صي�ض 
التعاون  وتعزيز  والفاكهة  اخل�رشوات  من  االأذري��ة 
يف االأقمار اال�صطناعية وتبادل اخلربات بن وكالتي 

الف�صاء يف البلدين.
امل�صرتكة«  »اللجنة  اأن  م�صرتك  بيان  يف  البلدان  واأك��د 
اأن  حققت نتائج جيدة خلل ال�صنوات الثماين املا�صية، كما 
العلقات االقت�صادية ت�صهد منواً على الرغم من التحديات التي 

يواجهها االقت�صاد العاملي.
عقدت  التي  ال�صاد�صة  ال��دورة  اأعمال  اأم�ض  اأبوظبي  يف  واختتمت 
برئا�صة وزير االقت�صاد االإماراتي �صلطان بن �صعيد املن�صوري ووزير 
كبار  من  نخبة  وبح�صور  م�صطفييف  �صاهن  االأذربيجاين  االقت�صاد 
االأعمال من اجلانبن.  امل�صوؤولن وممثلن عن اجلهات احلكومية وقطاع 
العلقات  وتعميق  االقت�صادي  التعاون  تعزيز  �صبل  اللجنة  اجتماع  وبحث 
الثنائية بالرتكيز على تطوير اأوجه التعاون يف قطاعات الزراعة، ال�صناعة، 

الطاقة املتجددة، ال�صياحة، البيئة واملياه، االت�صاالت والتكنولوجيا احلديثة، 
وتقوية  واال�صتثماري  التجاري  التبادل  تنمية  جانب  اإىل  اجل��وي،  والنقل 
اإماراتي- ا�صتثماري  ملتقى  وعقد  البلدين  يف  االأعمال  جمتمع  بن  الروابط 

اأذري لتعزيز الروابط بن جمتمعي االأعمال.
جماالت  يف  الواعدة  امل�صرتكة  امل�صاريع  من  ع��دداً  االجتماع  وا�صتعر�ض 
منطقة  واإن�صاء  الدوائية،  وال�صناعات  احلرة  واملناطق  اللوج�صتية  اخلدمات 
التجارة احلرة »اآليات« يف جمهورية اأذربيجان، والتي تعد اأحد اأبرز ق�ص�ض 

النجاح التي حققتها اللجنة االقت�صادية امل�صرتكة.
واأكد املن�صوري اأن »اللجنة احليوية يف حتقيق تراكم كمي ونوعي يف اآليات 
لتنمية  واالآليات  الربامج  اأف�صل  حتديد  خلل  من  والتعاون،  التن�صيق  واأطر 
جوانب التعاون امل�صرتك، وو�صع اأ�ص�ض متينة ال�صتدامة امل�صار التنموي الذي 

ت�صهده هذه العلقة يف خمتلف املجاالت االقت�صادية والفنية.
املا�صية،  ال�صنوات  خلل  التجاري  للتبادل  املتنامية  »املعدالت  اإىل  واأ�صار 
 605 البلدين  بن  النفطية  غر  اخلارجية  التجارة  حجم  اإجمايل  جتاوز  اإذ 
2015 �صامًل جتارة املناطق احلرة، بينما جتاوز خلل  ملين دوالر عام 
االأ�صهر الت�صعة االأوىل من العام املا�صي 228 مليون دوالر«، موؤكداً بذل مزيد 
البيئة  الكامنة واالإمكانات املتاحة يف  الفر�ض  من اجلهد امل�صرتك لتوظيف 

االقت�صادية للبلدين بال�صكل االأمثل.
واأ�صاف املن�صوري اأن »االإمارات َتعّد جمهورية اأذربيجان �رشيكًا ا�صتثماريًا 
وجتاريًا مهمًا يف ظل القوا�صم االقت�صادية التي جتمع البلدين، ما يطرح عدداً 
من القطاعات احليوية على خريطة التعاون امل�صرتك خلل املرحلة املقبلة، 
اجلوي  والنقل  وال�صياحة  وال�صناعة  واال�صتثمار  والتجارة  الزراعة  اأبرزها 

والطاقة املتجددة واالت�صاالت والتكنولوجيا«.

من  االأوىل  اجلولة  بعد  اأ�صهر  خم�صة  منذ  االأكرب  االرتفاع  اليورو  �صجل 
الو�صط  مر�صح  وت�صدر  املا�صي   االأحد  الفرن�صية  الرئا�صة  انتخابات 
اليمن  اأق�صى  مر�صحة  ليناف�ض  االنتخابات،  نتائج  ماكرون  اإميانويل 
اأن يتفوق  مارين لوبان يف اجلولة النهائية ، وخ�صي امل�صتثمرون من 
مر�صح اأق�صى الي�صار، جون لوك ميلون�صون، على ماكرون، وهو ما كان 
�صيدفع الناخبن اىل االختيار من بن اثنن من املر�صحن املت�صككن 
له  م�صتوى  اأعلى  اإىل  ارتفع  قد  اليورو  وكان   ، االأوروبي  االحتاد  جتاه 
 40 ك��اك  موؤ�رش  ارتفع  كما  الثاين،  ت�رشين  نوفمرب/  منت�صف  منذ 
الفرن�صي بن�صبة اأربعة يف املئة يف التعاملت ال�صباحية ، يف بور�صة 
1.5 يف املئة ، وقال  100 بن�صبة  اإي  اإ�ض  اإف تي  لندن، ارتفع موؤ�رش 
لل�صت�صارات  اأوبيما�ض  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ض  مارينزي،  اأوكتافيو 
ظل  يف  للأ�صواق،  مطمئنا  �صيكون  ماكرون  اإن  باري�ض،  يف  املالية 
تعهده بخف�ض ال�رشائب على ال�رشكات، وتخفيف العبء االإداري على 
ال�رشكات. اإنه ميثل اال�صتمرارية ، وتتفق مع هذا الراأي كاثلن بروك�ض، 
اإىل  اأ�صارت  التي  لندن،  اإندك�ض" يف  "�صيتي  االأبحاث يف �رشكة  مديرة 
اأوال، ماكرون هو مر�صح   : ، وقالت  ل�صببن  اإيجابية  النتيجة كانت  اأن 
و�صطي م�صتقر �صيا�صيا، تقريبا مثل اأوباما يف الواليات املتحدة. ويعد 

�صخ�صا جديرا بالثقة. 

 البطالة تتراجع في ألمانيا على مدى شهرين

كانون  يف  اأملانيا  يف  البطالة  يف  طفيف  ارتفاع  بعد 
عن  العاطلن  عدد  انخف�ض  املا�صي،  )يناير(  الثاين 
العمل يف �صباط )فرباير( واآذار )مار�ض( املا�صين على 

غر عادة يف ف�صل ال�صتاء لل�صنة احلالية.
 اإذ تراجعت البطالة يف اآذار املا�صي اإىل 2.662 مليون 
2.762 مليون يف �صباط،  عاطل من العمل مقارنة ب� 
ال�صهر  عن  األفًا  و183  �صخ�ض  األف   100 بانخفا�ض 
البطالة  معدل  بذلك  وتدّنى  املا�صي.  العام  من  ذاته 

جمدداً يف اأملانيا من 6.3 اإىل 6 يف املئة
ديتلف  االحتادية  العمل  لوكالة  اجلديد  الرئي�ض  واأكد 
يف  العمل  �صوق  يف  احلا�صل  االإيجابي  »التطور  �صيله، 
يف  ي�صهد  ال��ذي  الربيع«  ف�صل  م�صارف  على  اأملانيا 
ا�صتمرار  »اإىل  النظر  البطالة. ولفت  انح�صاراً يف  العادة 

العاملة  اليد  على  لل�رشكات  العالية  الطلب  وت��رة 
االحتادي  املكتب  الأرق��ام  وتبعًا  البلد«.  يف  املاهرة 
للإح�صاء يف في�صبادن، ازداد عدد العاملن امل�صجلن 
يف ال�صناديق االجتماعية 59 األف �صخ�ض يف كانون 
اإىل  العدد االإجمايل للم�صرتكن  الثاين املا�صي، لي�صل 

43.59 مليون �صخ�ض.
ويف هذا االإطار طالب احتاد غرف التجارة وال�صناعة 
العاملة  ال��ي��د  ه��ج��رة  ����رشوط  ت�صهيل  ب���  االأمل��ان��ي��ة 
ظل  يف  حتى  اأملانيا،  اإىل  واالأكادميين  املتخ�ص�صة 

التدفق الكبر للجئن الذي �صهدته . 
وي�صكو رجال االأعمال االأملان منذ زمن وب�صكل دوري، 
العاملة  اليد  ا�صتقطاب  دون  حت��ول  التي  املعوقات 

املاهرة
اأخيم  ال��غ��رف  الحت��اد  التنفيذي  امل��دي��ر  نائب  وق��ال 
»ت��زداد  �صتيّمه«،  »هايلبورنر  �صحيفة  اإىل  ديرك�ض 

اأهمية الهجرة بالن�صبة اإىل ال�رشكات ل�صمان توافر اليد 
العاملة املتخ�ص�صة«. وعّد اأن »ت�صهيل اإجراءات الهجرة 
اأمر �رشوري حتى يف ظل االأعداد املرتفعة  للكفاءات، 
للجئن«. وبعدما طالب امل�صوؤول باإ�صافة »مزيد من 
اليد  يف  حاداً  نق�صًا  تواجه  التي  الوظيفية  القطاعات 
العمل  لوكالة  احلالية  القائمة  اإىل  اأملانيا  يف  العاملة 
العاملة  اليد  يف  »نق�ض  اإىل  االنتباه  لفت  االحتادية«، 
اللوج�صتية  اخلدمات  مثل  قطاعات،  يف  املتخ�ص�صة 

واملطاعم وال�صيافة«.
ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  ال��رتوي��ج يف   و���ص��دد على ����رشورة 
خ�صو�صًا  االأملانية  العمل  �صوق  اإىل  الدخول  ل�صهولة 

للأكادميين
واإذا كانت االإح�صاءات الر�صمية تعطي �صورة جيدة عن 
�صوق العمل االأملانية، فاإن ذلك ال يعني جتاهل الو�صع 
احلقيقي على االأر�ض. �صحيح اأن وكالة العمل ال تخفي 

وتنتقد  عنها.  البحث  من  للمرء  بد  ال  لكن  احلقائق، 
جتاهل  على  احلكومة  املعار�صة  واأح���زاب  نقابات 
بري�صة  ر�صمها  على  تعمل  اأنها  وترى  الفعلية،  االأرقام 

مفرحة 
العاطلن عن  االأطراف فاإن عدد  ورداً على قول هوؤالء 
العمل يزيد كثراً على االأرقام الر�صمية املقدمة، اأو�صح 
خرباء اأن اجلواب هو »نعم« و »ال«. نعم، الأن العاطلن 

عن العمل هم اأكرث مما ُيعلن ر�صميًا.
 وال، الأن وكالة العمل االحتادية ال تخفي يف بياناتها 
لكنهم  يعملون،  ال  �صخ�ض  مليون  نحو  وجود  ال�صهرية 
ي�صاركون يف دورات تدريب وتخ�ص�ض ملدد تراوح ما 
اإىل  عودتهم  فر�ض  لتح�صن  و�صنتن،  اأ�صهر  �صتة  بن 
�صوق العمل جمدداً، ويتلقون ر�صميًا علوات مالية من 

وكالة العمل االحتادية.
ومقنعة،  جدية  اأملانيا  يف  البطالة  اأرق��ام  كانت  واإذا 

للبحوث  االأمل����اين  املعهد  يف  العمل  خبر  اأو���ص��ح 
برينكه يف  اي يف« كارل  برلن »دي  االقت�صادية يف 
من  كل  هو  العمل  عن  »العاطل  اإن   : �صحفي  حديث 
ي�صجل نف�صه ر�صميًا باأنه ال يعمل«، ويفت�ض بالتايل عن 
عمل له. وعّد اأن باإمكان العاطل عن العمل اأن يعمل ملدة 
15 �صاعة يف االأ�صبوع من دون فقدان �صفة البطالة . 
اأنا�ض  وج��ود  اإىل   النظر  لفت  الفئة،  هذه  جانب  واإىل 
هذا  م��ن  قريبون  لكنهم  العمل،  م��ن  عاطلن  لي�صوا 
العمل  وكالة  اإح�صاءات  يف  �صهريًا  ويظهرون  الو�صع، 
جدية  تاأكيد  ميكن  هنا  من  ال�صفة،  بهذه  االحتادية 

االأرقام املعلنة 
بن«،  بن  »م��ا  مرتبة  يف  الفئة  ه��ذه  اعتبار  وميكن 
ثم  ومن  املئة،  يف  مئة  العمل  عن  عاطلة  لي�صت  فهي 
جهة،  من  ال�صهرية  البطالة  الئحة  على  م�صجلة  غر 
ويف الوقت ذاته ال ميكن اعتبارها يف �صوق العمل مئة 

اإذ حن ينتهي هوؤالء من مدة تدّربهم  اأي�صًا.  يف املئة 
العاملن،  جانب  اإىل  اإما  بعدها  يفَرزون  �صهم  وتخ�صّ
وكالة  وتعتقد  العمل.  عن  العاطلن  جانب  اإىل  واإم��ا 
واقع  عن  اأف�صل  �صورة  يقّدم  الت�صنيف  هذا  اأن  العمل 

�صوق العمل يف البلد
للعمل  االأوروب��ي��ة  الوكالة  اأرق��ام  اختلف  �صبب  وعن 
عن تلك ال�صادرة من الوكالة االأملانية، اأو�صح برينكه 
البطالة،  لتحديد  خمتلفًا  معياراً  »يعتمد  االحت��اد  اأن 
على  يعمل  ال  الذي  ال�صخ�ض  العمل  عن  العاطل  ويعد 
وقام  االأ�صبوع،  يف  واح��دة  �صاعة  وال  حتى  االإط��لق، 
االأربعة  االأ�صابيع  خلل  له  عمل  عن  بالتفتي�ض  كذلك 
اعتماد هذا  االأخ��رة«.  وعّلق على ذلك بالقول »لو مت 
يف  اأملانيا  يف  العمل  عن  العاطلن  عدد  لكان  املعيار 
�صباط املا�صي بلغ 1.9 مليون �صخ�ض فقط« بداًل عن 

2.762 مليون 

توقعات بزيادة النمو في المغرب إلى %5.5 

ا�صتعر�ض رئي�ض احلكومة املغربية �صعد الدين العثماين اأمام الربملان 
تفا�صيل الربنامج التنفيذي 2016 - 2021، الذي يهدف اإىل و�صع 
االقت�صاد املغربي بن اأكرث 50 دولة جذبًا لل�صتثمارات ويف ترتيب 
وتنويع  الت�صنيع  تعتمد  التي  ال�صاعدة  الدول  و�صمن  االأعمال،  مناخ 

م�صادر الدخل والبحث العلمي والتكنولوجيا. 
4.5 و5.5 يف  وحتاول احلكومة حتقيق معدالت منو ترتاوح ما بن 
املئة، وعجز يف املوازنة يقّل عن 3 يف املئة، وت�صخم بن�صبة اأقل من 

8.5 يف املئة  2 يف املئة، وبطالة بن�صبة 
ويقوم الربنامج على دعم اخليار الدميوقراطي، وتر�صيخ مبادئ حقوق 
االإن�صان، واإ�صلح اأ�صاليب التدبر االإداري وحت�صن اخلدمات املقدمة 
للمواطنن، واعتماد املحاكم الرقمية لتح�صن جودة الق�صاء وعدالته، 
اإ�صافة اإىل تطوير اأمنوذج االقت�صاد املغربي، وتقلي�ض معدالت بطالة 
الفقر  مظاهر  على  والق�صاء  واالأرام��ل،  بامل�صنن  واالهتمام  ال�صباب 

والتخّلف من خلل تعزيز برامج التنمية الب�رشية 
اإال  الغايات،  هذه  لتحقيق  املالية  الكلفة  عن  العثماين  يك�صف  ومل 
باالعتماد  للقت�صاد  التحرري  الليربايل  النهج  موا�صلة  اإىل  مّلح  اأنه 
وعّد  اخلا�ض.  القطاع  ودعم  واالأجنبية،  املحلية  اال�صتثمارات  على 
منظومته  ق��درة  رف��ع  من  املا�صية  ال�صنوات  يف  متّكن  املغرب  اأن 
ال�صيارات  االقت�صادية املقاومة للأزمات، واكت�صب خربة يف �صناعة 
والطائرات وتكنولوجيا االت�صاالت ويف املجاالت املالية واالإنتاجية 

واخلدمية والطاقات املتجددة  
االأعمال، عرب حترير  اأن احلكومة تعمل على حت�صن مناخ  اإىل  واأ�صار 

مناخ  وتوفر  املت�صابكة،  االإداري���ة  القيود  من  ال�رشكات 
والدخل،  امل��وارد  لتح�صن  واالبتكار  لل�صتثمار  تناف�صي 

البطالة  لل�صباب خلف�ض  العمل  واإ�صافة مزيد من فر�ض 
بنقطة ون�صف نقطة، من 10 اإىل 8.5 يف املئة 

اإ�صافية،  تفا�صيل  عن  احلكومة  رئي�ض  يك�صف  ومل 
م�صاريع  �صتدعم  احلكومة  اأن  اإىل  االنتباه  الفتًا 

اخلا�صة،  ال�رشكات  اإن�صاء  يف  ال�صباب  مبادرات 
 500 منها  �صغرة  �رشكة   2000 ومواكبة 

نظام  و�صع  على  �صتعمل  كما  رائ��دة.  �رشكة 
اجلديدة  ال�صناعية  لل�رشكات  مالية  حوافز 

القطاعات  يف  ت�صتثمر  التي  والنا�صئة 
الواعدة 

ووعد باعتماد ميثاق جديد لل�صتثمار 
حاليًا  به  املعمول  النظام  يعّو�ض 

ت�صعينات  اإىل منت�صف  الذي يعود 
ال��ق��رن امل��ا���ص��ي، اإ���ص��اف��ة اإىل 

اعتماد نظام جديد للموؤ�ص�صات 
نظام  واإح����داث  امل�رشفية 

اإط��ار  يف  بديلة  مت��وي��لت 
امل���ال���ي���ة ال��ت�����ص��ارك��ي��ة 

بهدف  )االإ���ص��لم��ي��ة(، 
زي���������ادة م���ع���دالت 

وتنويع  االّدخ�����ار 
التمويل،  اآل��ي��ات 

يف  ي�صاعد  م��ا 

تطوير موؤ�ص�صات التمويل 
اإىل قطب مايل عاملي متر عربه  املغرب  اإىل حتويل  وت�صعى احلكومة 
على  خمتلفة  قطاعات  يف  املنطقة  اإىل  املوّجهة  اال�صتثمارات  ونحوه 
راأ�صها م�صاريع الطاقات املتجددة والزراعة يف اأفريقيا، وبناء خطوط 
اأنبوب الغاز من نيجريا اإىل البحر االأبي�ض املتو�صط على طول املحيط 

االأطل�صي، وهو م�رشوع تتجاوز كلفته 30 بليون دوالر 
للمغرب  اخلارجية  ال�صيا�صة  يف  الرابحة  االأوراق  من  االقت�صاد  ويبدو 
بعد عودته اإىل االحتاد االأفريقي وتو�صيع ا�صتثماراته اإىل جنوب القارة 
والتاأمينات  امل�صارف  مثل  قطاعات  يف  الريادة  وحيازة  و�رشقها، 
الرباط  باأن  �صحفية  م�صادر  واأف��ادت  اجل��وي.  والنقل  واالت�صاالت 
مع  ب�رشاكات  وتعزيزها  تطويرها  على  وتعمل  اخلطة  هذه  �صتوا�صل 
دول اأخرى، خ�صو�صًا دول جمل�ض التعاون اخلليجي من خلل م�صاريع 

وا�صتثمارات يف مناطق خمتلفة ويف جماالت عديدة 
االقت�صادي  امل�صتوى  على  دوليًا  فعااًل  يكون  اأن  اإىل  املغرب  ويطمح 
يف العقد املقبل من خلل زيادة تناف�صية ال�صادرات وتنويع جماالت 
العن�رش  على  واالعتماد  والتاأهيل  التدبر  اأ�صاليب  وحتديث  االإنتاج 

الب�رشي 
وت�صمل امل�صاريع امل�صتقبلية بناء مزيد من م�صانع ال�صيارات والطائرات 
والقطارات الفائقة ال�رشعة والطاقات املتجددة وال�صناعات الغذائية، 
بحلول  واالإداري��ة  اليومية  احلياة  يف  التكنولوجيا  تعميم  اإىل  اإ�صافة 
�صنويًا  م�صافر  مليون   40 جذب  اإىل  الرباط  تطمح  كما   .2020 عام 
املغرب،  الدولية نحو  ال�صياحة  الرحلت اجلوية مل�صاعفة حركة  عرب 
�صحن  موانئ  وبناء  الكبرة،  للطائرات  امل�صتقبلة  املطارات  وتو�صيع 
جديدة، واإطلق خطوط بحرية يف املحيط االأطل�صي والبحر املتو�صط  . 

الرباط – متابعة 

دبي – متابعة 

فنزويال – متابعة  

سنغافورة – متابعة 

أبو ظبي – متابعة 

 باريس – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

برلين – متابعة 


