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حركة األسهم

سوق دبي يسجل أدنى مستوياته في 2017

المصرف المركزي المصري 
يتمكن من توفير 30 بليون دوالر

ارتفاع الدوالر من أدنى مستوياته 
بسبب توقعات برفع الفائدة

تباطؤ اإلقراض المصرفي السعودي أمازون تبرم اتفاقًا لشراء سوق.كوم

�سج��ل �ملوؤ�رش �لعام ل�سوق دبي �أدنى م�ستوياته 
منذ بد�ية �لعام، و�سط �سيولة متدنية

بن�سب��ة  للبور�س��ة  �لع��ام  �ملوؤ���رش  وتر�ج��ع 
%0.41، باإقفال��ه عن��د م�ست��وى 3454.39 
نقط��ة، بخ�س��ارة 14.09 نقط��ة، لي�س��ل لأدنى 
وهبط��ت   2016 دي�سم��ر   6 من��ذ  م�ست��وى 
�أدن��ى  لت�سج��ل  �أي�س��ًا  �لت��د�ول  م�ستوي��ات 
م�ستوياته��ا يف �أك��ر م��ن 5 �أ�سه��ر لت�سل قيمة 
مقاب��ل  دره��م  ملي��ون   164.5 �إىل  �لت��د�ول 
190 ملي��ون درهم يف  وق��ت  �سابق  وت�سدر 

�لرت�جع��ات قط��اع �ل�سل��ع �ل�ستهالكي��ة بنحو 
�إك�س بي بن�سبة    %1.7، بفعل هبوط �سهم دي 
 0.45% �لعق��ار�ت  تر�جع��ت  كم��ا    1.94%
بفعل هبوط �سهم �إعمار مولز و�أر�بتك 1.97%، 
و%1.11  و�نخف�س قط��اع �لبنوك 0.22%، 
بعدم��ا تر�ج��ع �سه��م �لإم��ار�ت دب��ي �لوطن��ي 
%1.22  يف ح��ن، مل يرتف��ع �س��وى  بن�سب��ة 
قط��اع �لت�س��الت بن�سب��ة %0.50 من خالل 
�رتفاعات �سهم دو بالن�سبة نف�سها وت�سدر �سهم 
�إعم��ار �لعقارية ن�ساط �ل�سيول��ة بنحو 23.91 
�أر�بت��ك ن�س��اط  ملي��ون دره��م، بينم��ا ت�س��در 

�لكميات بنحو 17.44 مليون �سهم.

�أكد حمافظ �لبنك �ملركزي �مل�رشي طارق عامر 
�أن �مل���رشف متّك��ن من توف��ر 30 بليون دولر 
يف �لأ�سه��ر �خلم�س��ة �لأخ��رة، منه��ا 13 بليونًا 
ح�سيلة تنازل ع��ن �لعملة و�لبقية من موؤ�س�سات 
خارجية.  و�سدد �أمام موؤمتر �لأمو�ل �لقت�سادي 
دخ��ول  �أم��ام  معوق��ات  »ل  �أن  عل��ى  �لثال��ث، 
�ل�ستثم��ار �لأجنبي �إىل �ل�س��وق �مل�رشية �لآن«. 
و�أ�سار �إىل �أن لدى ت�سّلمه م�سوؤوليته »كانت توجد 
ب�سائع ر�كدة يف �ملو�نئ بقيمة 5 بالين دولر 

بينما مل تعد هناك �أي ب�سائع  
و�أك��د �أن �لقت�س��اد �مل���رشي »موؤّم��ن بالن�سبة 
�إىل حاجات��ه من �لنق��د �لأجنبي« م�س��ر�ً �إىل �أن 
»�سع��ر �ل���رشف يتج��اوب م��ع معطي��ات �ل�سوق 
وم��ا يح�سل فيها من �أح��د�ث �إيجابية �أو �سلبية، 

و�لبيئة مهّياأة �لآن لأي �سخ�س يريد �لعمل  

ويف جمال تطوير �خلدمات و�مل�ساريع �لتنموية، 
وقع��ت م�رش ممثلة بوزي��رة �ل�ستثمار و�لتعاون 
�ل��دويل �سحر ن���رش و�لوكالة �لفرن�سي��ة للتنمية 
ممثل��ة مبدي��رة منطق��ة �ل���رشق �لأو�س��ط و�سمال 
�أفريقي��ا لور�ن���س بروت��ون مويي��ه يف ح�س��ور 
رئي�س �حلكومة �رشيف �إ�سماعيل، �أربعة �تفاقات 
بقيم��ة 259 ملي��ون ي��ورو يف جم��الت �لطاقة 
ت على متويل  و�ل�رشف �ل�سح��ي و�ل�سحة. ون�سّ
لدع��م برنامج �حلكومة يف قط��اع �لطاقة بقيمة 
175 مليون يورو ومنحة بقيمة 3 مالين يورو 
لتموي��ل برنام��ج �لدع��م �لفن��ي مل�سلح��ة وز�رة 
�لكهرب��اء و�لطاق��ة �ملتجددة، ومتوي��ل م�رشوع 
معاجل��ة �حلم��اأة �لناجت��ة م��ن حمط��ة معاجل��ة 
 50 �ل���رشف �ل�سح��ي يف �لإ�سكندري��ة بقيم��ة 
مليون ي��ورو. وتبل��غ قيمة �لتفاق��ن �لأخرين 
31 ملي��ون يورو لتموي��ل م�رشوع دعم �لرعاية 

�ل�سحية �لأولية 

�رتف��ع �لدولر منتع�سا م��ن �أدنى م�ستوياته يف 
�أربع��ة �أ�سه��ر مع تعزي��ز م�سوؤول كب��ر مبجل�س 
�ملرك��زي  )�لبن��ك  �لحت��ادي  �لحتياط��ي 
�لفائ��دة  �أ�سع��ار  رف��ع  لتوقع��ات  �لأمرك��ي( 

بالوليات �ملتحدة
يف �ملقاب��ل، تاأث��رت �لعم��الت �لأوروبية �سلبا 
بعدم �لتيقن �ل�سيا�س��ي �لذي يلقي بظالله على 

خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي
وق��ال �ستانل��ي في���رش نائ��ب رئي���س جمل���س 
�لحتياط��ي خ��الل مقابلة تلفزيوني��ة �إن "من 
�لقيا�سي��ة  �لفائ��دة  �أ�سع��ار  زي��ادة  �ملالئ��م" 

�لأمركية مرتن خالل �لعام �ملقبل
وتدعم �لدولر �أي�سا ببيانات تظهر �رتفاع ثقة 

�مل�ستهلك �لأمرك��ي �إىل �أعلى م�ستوى يف �أكر 
من 16 عاما

و�سع��د �لدولر مقابل معظم �لعمالت �لرئي�سية 
بعد ��ستقر�ره يف وقت �سابق 

وز�د موؤ���رش �ل��دولر �ل��ذي يقي���س ق��وة �لعملة 
مقاب��ل �سل��ة عم��الت رئي�سي��ة 0.6 باملئة �إىل 
99.711 م�سجال �أقوى زيادة بالن�سبة �ملئوية 

ليوم و�حد منذ �أول مار�س �آذ�ر
وتر�ج��ع �ليورو 0.5 باملئة �إىل 1.081 دولر 
يف ح��ن هبط �جلنيه �ل�سرتلين��ي 0.8 باملئة 

�إىل 1.245 دولر
و�رتفع �ل��دولر 0.4 باملئة �أمام �لن �لياباين 
و0.7 باملئ��ة �أم��ام �لفرن��ك �ل�سوي���رشي م��ع 
�نح�سار �لإقبال على �مل��الذ�ت �لآمنة و�سعود 

�لعملة �لأمركية 

ق��ال م�سوؤولون تنفيذي��ون من �سوق.
ك��وم و�أم��ازون �إن �س��وق �ستزي��د ع��دد 
�أعماله��ا  يف  وتتو�س��ع  لديه��ا  �لعامل��ن 
بع��د �أن �أبرمت �أمازون �تفاق��ا ل�رش�ء �رشكة 
�لتجزئ��ة ع��ر �لنرتنت �لتي تعم��ل يف �ل�رشق 
�لأو�س��ط  .  كان��ت �أمازون و�سوق.ك��وم قالتا يف 
وق��ت �ساب��ق �إنهم��ا �تفقتا عل��ى عملي��ة �ل�ستحو�ذ 
عل��ى �لرغ��م م��ن عر���س يف �للحظ��ات �لأخ��رة م��ن 
�إعم��ار مول��ز، �لتابع��ة ملجموعة �إعم��ار �لعقاري��ة �لتي 
ير�أ�س جمل���س �إد�رتها �مللياردير �لإمار�ت��ي حممد �لعبار، 
قال��ت �إن قيمته 800 ملي��ون دولر .  ومل يك�سف �مل�سوؤولون 
�لتنفيذي��ون ع��ن قيمة �سفقة �أم��ازون �لتي و�سفه��ا جولدمان 
�ساك���س م�ست�سار �لعملي��ة باأنها �أكر �سفقة دم��ج و��ستحو�ذ على 

�لإطالق يف قطاع �لتكنولوجيا بالعامل �لعربي . 
لك��ن م�س��ادر مطلعة قالت �إن �أمازون �ستدف��ع مبلغا �أقل من �لذي جاء 
يف عر���س �إعمار �أي م��ن دون تقييم بلغ ملي��ار دولر عندما �سعت �سوق.
ك��وم جلمع �لتموي��ل يف �لعام �ملا�سي  .  وكان �أح��د �مل�سادر قال �إنه كان 
�سيتعن على �سوق.كوم خرق �تفاق ح�رشي مع �أمازون �إذ� قبلت عر�س �إعمار 
مول��ز يف ه��ذه �ملرحلة وقال رونالدو م�سحور �أح��د موؤ�س�سي �سوق.كوم ومديرها 
�لتنفي��ذي لرويرتز �أم��ازون تنا�سبنا ب�سكل عظيم. لدينا �لكث��ر من �لقيم �مل�سرتكة 
�لت��ي ت��دور جميعها حول �لبت��كار و�لتكنولوجيا وجتربة �لعمي��ل وطريقة �لتفكر 

وكله��ا �أم��ور متلكها �أمازون وق��ال م�سح��ور �إن �سوق.كوم �لت��ي �أ�س�ست يف 2005 
تعر���س 8.5 مالي��ن منتج على موقعها �ل��ذي ي�ستقبل نح��و 50 مليون زيارة يف 
�ل�سه��ر. ويخ��دم �ملوق��ع دول �خلليج �لعربي��ة �ل�ست وم�رش وقال م�سح��ور �إن هناك 
جم��ال لتو�سع��ة �لن�ساط مع �أمازون وزيادة قوة �لعم��ل �لبالغة ثالثة �آلف �سخ�س. 
لكن��ه مل يذك��ر حجم �لزيادة وق��ال من مقر �سوق.كوم يف دب��ي �سنو��سل �ل�ستثمار 
يف �رشيحتن��ا وتنمي��ة �أ�سو�قنا وعل��ى �لرغم من �رتفاع ن�سب��ة �ل�سبان ومتكنهم من 
�لتكنولوجي��ا �حلديثة ف��اإن �ملت�سوقن يف �ل�رشق �لأو�سط ما ز�لو� يف�سلون �ملتاجر 
�لتقليدي��ة. وت�سكل �لتجزئة عر �لنرتنت �أقل من و�حد باملئة من �إجمايل �ملبيعات 

يف �ل�رشق �لأو�سط وفقا ل�رشكة يورومونيتور �نرتنا�سونال لأبحاث �ل�سوق
وق��ال رو�س جر�ندينيتي نائب رئي�س �أمازون نريد �أن نقرر كيف ننمي �لفريق هنا. 

�إذ� كنا �سننمي �لن�ساط فعلينا �أن ننمى �للوج�ستيات و�لتطوير �لفني  . 
ويف وثيق��ة ع��ن �ل�سفق��ة �طلع��ت عليها روي��رتز قال جولدم��ان �ساك���س �إن عملية 
�ل�ستح��و�ذ �ستعج��ل بدخ��ول �أم��ازون �إىل دول جاذب��ة بال�رشق �لأو�س��ط مع وجود 
�حتم��الت كبرة للنمو وم��ن �ملتوقع �إمتام �ل�ستح��و�ذ يف وقت لحق خالل �لعام 
�حلايل ومن بن �مل�ساهمن �حلالين يف �سوق.كوك �رشكة نا�سرز �جلنوب �فريقية 
وتايجر جلوبال ماجنمنت ورحبت حكومة دبي ب�سفقة �أمازون و�سط تركيز متز�يد 

على �لتكنولوجيا مع �سعي �لإمارة لتعزيز ح�سورها بقطاع �لتجزئة يف �ملنطقة
وقال �ل�سيخ حمد�ن بن حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي يف بيان �إن �ل�سفقة 

تظهر مكانة �لإمارة كمركز �إقليمي وعاملي لأكر و�أف�سل �ل�رشكات �لدولية
و��ستحو�ذ �أمازون على �سوق.كوم حدث كبر لقطاع �لتكنولوجيا �لنا�سئ يف �ل�رشق 
�لأو�س��ط وقال فادي غن��دور موؤ�س�س �رشكة �أر�مك�س للوج�ستي��ات �ملدرجة يف دبي 
و�مل�ستثم��ر �لب��ارز يف �ل�رشق �لأو�سط هذ� عمليا ت�سوي��ت بالثقة يف �ملنطقة. لدينا 

�رشكة �أمركية كبرة ت�سرتي �رشكة رقمية يف �ملنطقة. 

�أظه��رت بيانات من �لبنك �ملرك��زي �ل�سعودي تباطوؤ� حاد� يف منو �لإقر��س 
�مل���رشيف باململكة يف فر�ير/ �سباط و�سط عزوف �ل�رشكات عن �ل�ستثمار 
يف ظل ��ستمر�ر تدين �أ�سعار �لنفط و�لقلق ب�ساأن �سيا�سات �لتق�سف �حلكومية

ومنا �لإقر��س �مل�رشيف �إىل �لقطاع �خلا�س 0.3 باملئة على �أ�سا�س �سنوي 
يف فر�ير/ �سباط منخف�سا من %1.8 يف يناير/ كانون �لثاين ومن ع�رشة 
باملئ��ة قب��ل عام ويق��ول �مل�رشفي��ون �إن �أحد �أ�سب��اب تباط��وؤ �لإقر��س هو 
زيادة تدفق �لأمو�ل �حلكومية على �لقت�ساد مقارنة مع معظم فرت�ت �لعام 
�ملا�س��ي عندما �أوقفت �حلكومة دفع �لكثر من فو�ترها مع تاأثر �لأو�ساع 

�ملالية �لعامة بانخفا�س �أ�سعار �لنفط
و�أج��ر نق���س �ملدفوعات �حلكومي��ة �ل�رشكات على �ل�سحب م��ن �لت�سهيالت 

�لئتمانية لتدبر �لتمويل لعملياتها �لت�سغيلية مما �سخم منو �لقرو�س
ويف �لأ�سه��ر �لقليل��ة �ملا�سي��ة ��ستاأنف��ت �لريا���س �سد�د �لفو�ت��ر ما خفف 

�ل�سغوط عن �ل�رشكات
ولك��ن �ل�رشكات ما ز�لت قلقة م��ن �ل�ستثمار مع تخطيط �حلكومة لإجر�ء�ت 
تق�س��ف جدي��دة يف �لأ�سه��ر �ملقبل��ة ت�سم��ل زي��ادة �أ�سع��ار �لوق��ود �ملحلية 
و�رشيب��ة عل��ى �لتبغ و�مل�رشوب��ات �ل�سكرية م��ا �سرفع تكالي��ف �ل�رشكات 

وينال من �لطلب �ل�ستهالكي
ويف موؤ���رش على تباطوؤ �إنفاق �مل�ستهلكن تر�ج��ع �سحب �لأمو�ل من �أجهزة 
�ل���رش�ف �لآيل �إىل �أدن��ى م�ستويات��ه يف �أك��ر م��ن ع��ام يف فر�ير/�سباط، 
ح�سبم��ا �أظهرته �أرقام �لبنك �ملركزي، يف حن و��سلت �حلكومة �ل�سحب من 

�لأ�سول �لأجنبية ل�سد�د فو�ترها

قمة البحر الميت .. تعزيز التجارة وتسهيل تنقل رؤوس األموال  من أولوياتها 

مل يبِد نائب رئي�س �لوزر�ء لل�سوؤون �لقت�سادية �ل�سابق 
يف  �لقت�سادية  بالقر�ر�ت  تفاوؤله  �حلاليقة  حممد 
�أعمال �لقمة �لعربية، عاد�ً �أن »�لو�سع �ل�سيا�سي يفر�س 

ذ�ته قبل �لو�سع �لقت�سادي«. 
�لقمة  �أعمال  هام�س  على  �سحفي  حديث  يف  ولفت 
�إىل »وجود زخم غر  �مليت،  �لبحر  �لعربية يف منطقة 
لن  فقط  زعماء   4 �إّن  �إذ  �ل�سابقة،  �لقمم  عن  معهود 

يح�رشو� �لقمة، منهم 3 لأ�سباب �سحية«. 
�مل�سهد  على  ذ�ت��ه  يفر�س  �ل�سعب  �لظرف  �أن  ور�أى 
كي  �لأردن  »حر�س  على  �حلاليقة  و�سدد   ، �لعربي 
تكون �لقمة خمتلفة عن �سابقاتها، و�أن تخرج بقر�ر�ت 
حتديات  تو�جه  �لتي  �لعربية  �ل�سعوب  طموحات  تلبي 
�لقمة  �أن  و�أعلن  ون��ز�ع��ات«.  �قت�سادية  و�سعوبات 

»ت�سكل �لفر�سة �ملنا�سبة لإعادة بناء �لت�سامن �لعربي، 
ب�سبب  �إحباطًا  يعي�س  �لعربي  �ملو�طن  �أن  خ�سو�سًا 
�لظروف �ملحيطة  ، و�أ�سار �إىل �أن �لأردن بقيادة �لعاهل 
حكيمة  �سيا�سة  »يتبع  �لثاين  عبد�هلل  �مللك  �لأردين 
�لعربي«. وحّذر »من  �ل�سمل  مّل  ومتزنة، ويحر�س على 
رفع �سقف �لتوقعات يف �حل�سم جتاه بع�س �مللفات«، 
�آ�سفًا لأن  قر�ر�ت كثرة ل ُتتخذ ول جتد طريقها للتنفيذ 
�لق�سية  مثل  �ل�سيا�سية  »�مل��و����س��ي��ع  �أن  و�أو���س��ح 
�أول��وي��ات  تت�سدر  و�للجوء،  و�لإره���اب  �لفل�سطينية 
�لقمة«، لذ� فهو لي�س متفائاًل بتحقيق �خرت�قات كبرة 

يف ما يتعلق بال�ساأن �لقت�سادي 
�لأردنين  �لقرت�حن  �إىل  �لنظر  لفت  �حلاليقة  لكن 
�مل�سيفة  �لدول  مل�ساعدة  �سندوق  باإن�ساء  �ملتعلقن 
وبتاأ�سي�س  �لعربية،  �جلامعة  مقره  و�سيكون  لالجئن 
مب�ساهمة  �لعربية  �لدول  مل�ساعدة  ��ستثماري  �سندوق 

�إ�سافة  �لعربية،  و�ملنظمات  �لعربية  �ل�سناديق 
هذين  تنفيذ  ح��ال  »يف  وق��ال  �خل��ا���س«.  �لقطاع  �إىل 

�لقرت�حن �سُيعطى �لبعد �لقت�سادي �أهمية كبرة 
و�سدد على »�أهمية �لقر�ر�ت �لقت�سادية �لتي �ست�سدر 
ق��ر�ر�ت  م��ن  ر�سح  م��ا  �سوء  يف  �لعربية،  �لقمة  ع��ن 
يف  و�لجتماعي  �لقت�سادي  �ملجل�س  عن  وم�ساريع 
�سندوق  �إن�ساء  ومنها  �لقمة،  قبل  عقدها  �جتماعات 
�ل�سورين  لالجئن  �مل�سيفة  �لدول  مل�ساعدة  ��ستثمار 
ويف طليعتها �لأردن ولبنان، وتعزيز �لتجارة �لعربية 
ي�ساهم  مبا  �لأم���و�ل،  روؤو���س  تنقل  وت�سهيل  �لبينية 
من  وغرها  �لعربية  �لقت�سادية  �لتنمية  حتقيق  يف 
�لقر�ر�ت �لقت�سادية �لأخرى«.  وعن �لحتاد �جلمركي 
يتعلق  �إجناز�ت«، ويف ما  �أي  ��ستبعد »حتقيق  �لعربي، 
ل  ما  ب�لزوم  و�سفها  �ملطروحة،  �لأخ��رى  بامل�ساريع 
يلزم مثل �ملو��سيع �ملتعلقة باملر�أة ، و�أكد �أن مو�سوع 

�أن  �لبطالة يف �لعامل �لعربي »ميثل ق�سية مهمة، وعّد 
عن  �لعاطلن  �ل�سباب  و��سفًا  ج��د�ً«،  �سخمة  �أرقامها 
�لعمل باأنهم »وقود �لإرهاب«.  و�سدد على �أن  حماربة 
�إىل  �إىل جهد فردي فقط، بل  �لفكر �لتكفري ل يحتاج 
جهد جماعي م�سرتك ، ودعا �إىل »�رشورة �إيجاد خطة 
�لبطالة و�حلد منها«. ولحظ  عربية م�سرتكة ملو�جهة 
�أن  �لإر�دة �ل�سيا�سية لتفعيل �لعمل �لقت�سادي �مل�سارك 
�لد�خلية  وزر�ء  ينجح  وق��ت  ففي  �سعيفة،  ت��ز�ل  ل 
يتفقون  لأنهم  ق��ر�ر�ت  باتخاذ  �جتماعهم  يف  �لعرب 
�ل�ساأن  دولة يف  و�لإره��اب، حتاول كل  �لأمن  بق�سايا 
�لقت�سادي وب�سبب �ختالف �لأنظمة، حماية جتارتها 
�لعمل  »���رشورة  �إىل  د�عيًا   ،» �ل�سخ�سية  وم�ساحلها 
�لأوروبي  �لحتاد  مثل  �قت�سادية  تكتالت  �إيجاد  على 
، ور�أى �حلاليقة �أن »مو�سوع �لإرهاب و�لنزوح ي�سبق 
كل �سيء حاليًا، �آماًل باأن »تك��ون هذه �لقمة خمت���لفة 

ثنائية  م�ساحلات  وت�سهد  مهمة  ب��ق��ر�ر�ت  وت��خ��رج 
وترطيب �أجو�ء«. و�أعلن �أن �لقمة �لأردنية - �ل�س�عودية 
�ل�سعيد  على  فقط  لي�س  جد�ً  »مهمة  �لقمة  �سبقت  �لتي 
عن  كا�س�فًا  عليها«،  �إيجابًا  �ست��نعك�س  بل  �لثنائي، 
»م�ساع �أردنية لو�ساطة لإعادة �لدفء �إىل �لعالقة بن 

م�رش و�ل�سعودية«، عاد�ً ذلك تطور�ً �إيجابيًا
للقمة  �لتح�سري  �لجتماع  على  �لقائمون  وك�سف 
�أن  �سابق   وقت  يف  �مليت،  �لبحر  منطقة  يف  �لعربية  
هناك حاجة �إىل 60 مليون وظيفة خالل �لعقد �ملقبل 
منهم   29% نحو  يجد  ل  وق��ت  يف  �لعربي  لل�سباب 
وظائف ، و�سدد �ملتحدثون على م�سوؤولية �لدول �لعربية 
�أن  �إىل  لفتن  �لالجئن،  ت�ست�سيف  �لتي  �لدول  جتاه 
2.8 مليون طفل �سوري ل يرتادون �ملد�ر�س ويعانون 
بوؤ�س حياة �ملخيمات، و�أكد �لأمن �لعام جلامعة �لدول 
�لأزمات  �أن  �لجتماع  �لغيط، خالل  �أبو  �أحمد  �لعربية، 

و�لنز�عات �مل�سلحة �ملتف�سية يف �ملنطقة ت�سكل �سغطًا 
وت�سع  للتنمية،  توجيهها  �ملطلوب  �ملو�رد  على  كبر� 
بلد�ن �ملنطقة كلها يف مو�جهة ��ستحقاقات �سعبة يف 
�مل�ستقبل، ويف حن �أ�سار �إىل �أن �سكان �ملنطقة �لعربية 
�لالجئن  �إن  قال  �ملعمورة،  �سكان  من   %  5 ميثلون 
�أخرى  عربية  بالد  �إىل  موطنهم  هجرو�  �لذين  �لعرب 
�لغيط  �أب��و  ونبه  �لعامل،  لجئي  من   %  50 ُي�سكلون 
�ملنطقة  دول  �أن  هو  �لأخطر  �أن  �إىل  �خل�سو�س  بهذ� 
�سبابًا  �لأكر  جتعلها  دميوغر�فية  بطفرة  متر  �لعربية 
�ملو�طنن  ُثلث  �أن  �لأخرى حيث  باملجتمعات  مقارنة 
29 عاما، وهو ما  15 و  �أعمارهم ما بن  �لعرب تقع 
 100 �ل�سكان يتجاوز حجمها  ي�سكل كتلة �سخمة من 
ر�كدة،  �أو  �ساكنة  كتلة  يكونو� جمرد  لن  �إن�سان  مليون 
�ت�ساًل بالعامل، و�لأكر تعليمًا، و�لأ�سد  �لأوثق  بل هم 

تطلعًا للم�ستقبل

القطاع المغربي يسجل تراجعًا 
خالل العام الماضي 

و�سجل  �لتو�يل،  على  �خلام�س  للعام  �ملغرب  �لعقار يف  يتعاف قطاع  مل 
نتيجة  �جلديدة  و�ل�سقق  �ملنازل  بناء  حركة  يف  تر�جعًا  �ملا�سي  �لعام 
�لإنتاج ور�سوم �ملحافظة  �مل�ساكن و�رتفاع تكاليف  �لطلب على  �سعف 
�لعمر�نية،  بالت�ساميم  �ملرتبطة  �ملت�سددة  �لإجر�ء�ت  وتفعيل  �لعقارية، 

وندرة �لأر��سي د�خل �ملدن. 
�ل�سقق  عدد  باأن  �ملدينة  و�سيا�سة  �ل�سكن  وز�رة  �أ�سدرته  تقرير  و�أف��اد 
�جلديدة �ملنجزة �لعام �ملا�سي �نخف�س نحو 26 يف �ملئة مقارنة بعام 
خالل  �مل�سجل  �نحد�ره  مو��ساًل  فقط،  وحدة  �ألف  ب�166  وقدر   ،2015
�ل�سنو�ت �ملا�سية  و�لتي ُعّدت مرحلة �سعبة لقطاع �لعقار و�لبناء، �لذي 
كان بلغ �أوجه نهاية �لعقد �ملا�سي عندما جتاوزت م�ساهمته يف �لناجت 

�ملحلي �لإجمايل 6 يف �ملئة قبل �لأزمة �ملالية �لعاملية  . 
و�أ�سار �لتقرير �إىل ركود يف �لطلب على �لعقار ويف �إطالق م�ساريع جديدة 
خالل  وح��دة  مليوين  من  �أك��ر  بناء  �إىل  �ملغرب  حاجة  من  �لرغم  على 

�ل�سنو�ت �ملقبلة، �أي مبعدل 200 �ألف �سقة �سنويًا. 
�ل�سابة  للفئات  جديد  م�سكن  مليون   2.9 بناء  �إىل   ، �ملغرب  و�سيحتاج 
�إعادة �لنظر يف  2025، ما يتطلب  و�لأ�رش �حلديثة و�ملرتقبة حتى عام 

عدد من �لر�مج و�لت�رشيعات 
وقال مطورون عقاريون �إن  عدة عو�مل �ساهمت يف تر�جع �لطلب، على 
�لرغم من خف�س �أ�سعار بع�س �لأ�سناف من �لعقار �لجتماعي و�ملتو�سط، 
منها �رتفاع كلفة �لر�سوم و�لت�سجيل �ملعتمدة يف مو�زنة �لعام �ملا�سي، 
�ل�رشيبة  و�إدر�ج   ، �لعقارية  �لأرباح  على  �ملطبقة  �ل�رش�ئب  ن�سب  ورفع 
على �لقيمة �مل�سافة �سمن تكاليف �لقرو�س �ملمنوحة ملقتني م�ساريع 
�لرغم من  �لعقار على  �ل�سكن �لقت�سادي و�ملتو�سط، ما رفع كلفة �رش�ء 

�نخفا�س �سعره يف �ل�سوق. 
وعز� م�ستثمرون عقاريون تر�جع �لطلب �إىل وفرة �ملعرو�س 

 250 بنحو  �سعرها  يقدر  �لتي  �لجتماعية  �ل�سقق  من 
�لفئات  ت�ستهوي  ل  و�لتي  دولر(،  �ألف   25( درهم  �ألف 

�أقيمت يف هو�م�س �ملدن ول  �ل�سابة و�لع�رشية لأنها 
و�سحية  وتعليمية  �جتماعية  مر�فق  على  تتو�فر 

ومو��سالت كافية، ف�ساًل عن �سعف جودة �لبناء 
عام  �لوحد�ت حتى  تلك  عدد  ويقدر  و�لت�سميم. 

معظمها  �سقة،  مليون  ن�سف  بنحو   2020
جتد  ل  �ملقابل،  يف  �لكرى.  �مل��دن  خ��ارج 

�لطبقات �لو�سطى عر�سًا مماثاًل لرغباتها 
�لأغ��ل��ب  يف  ت��ف��وق  �ل��ت��ي  �ل�سقق  م��ن 

�سعر  ي�سل  �إذ  �لت�سديد،  على  قدرتها 
�ملرت �ملربع �إىل 20 �ألف درهم، �أي 

مليوين درهم )210 �آلف دولر( 
ل�سقة م�ساحتها 100 مرت 

وك����ان م��ئ��ات م���ن رج���ال 
قطاع  دخ��ل��و�  �لأع���م���ال 

�ل�����س��ن��و�ت  يف  �ل��ع��ق��ار 
�مل��ا���س��ي��ة، م��ن دون 

خ����رة، ط��م��ع��ًا يف 
�لباهظة  �لأرب��اح 

يحققها  �ل��ت��ي 

بناء �ل�سكن �لجتماعي و�لقت�سادي، لكن تر�جع �ملقتنن عن هذ� �لنوع 
من �مل�ساكن �أوجد �أزمة يف �لقطاع دفعت بالكثر من تلك �ل�رشكات �إىل 

�لإفال�س �أو �لتوقف عن ��ستكمال �لبناء 
»�رشكة  �أقدمت  �ل��رب��اط،  جنوب  كيل���ومرت�ً   20 تام�سنا،  مدينة  ويف 
�لبناء،  �رشوط  ت�ستويف  ل  منزًل   48 تدم��ر  على  �حلكومية  �لعمر�ن« 
ما  �لإفال�س،  ب�سبب  باإجنازها  �ملكلفة  �ل�رشكات  عن����ها  تخلت  بعدما 
�أوقف عمليات بناء تلك �مل�ساريع �لتي ُمولت يف جزء منها مببالغ دفعها 
�لتي  �ل�سقة  حت�سيل  قبل  �سنو�ت  �نتظار  عليهم  و�لآن  م�سبقًا،  �مل�سرتون 

�سيتم بناوؤها من جديد على نفقة �لدولة �ل�سامنة. 
�أو  �لعقار  �رشكات  �أ�سهم  �نخفا�س  من  �ملغربية  �لبور�سة  وت�رشرت 
من  و��سع  جمهور  لدى  و�سدقيتها  �س��ورتها  ت�رشرت  كما  �إفال�سها، 
�مل�سرتين �ملحتملن. وتنت�رش يف �ملغرب حالت �لغ�س يف �لبناء �أو عدم 

��ستكمال �مل�ساريع �أو فر�ر �أ�سحابها �إىل �خلارج �أو وقف ت�سديد �لديون.
وك�سف �مل�رشف �ملركزي عن �أن نحو 6.7 يف �ملئة من �إجمايل �لديون 
�لهالكة  �لأم��و�ل  خانة  يف  �سنفت  دره��م،  بليون   780 �أي  �مل�ستحقة، 
�ل�سعبة �ل�سرتد�د، ومعظمها ل�رشكات عقارية. وي�سكل �سعف �لثقة بن 
�لأطر�ف �مل�ساركة يف �لعقار �أحد �لأ�سباب �لإ�سافية لرت�جع �لطلب بنحو 
10 يف �ملئة، على �لرغم من �رتفاع �أ�سعار �ملرت �ملربع نحو 4.6 يف �ملئة 

يف معظم �ملدن �ملغربية �لعام �ملا�سي.
ملدة  �سيبقى  �لكرى  و�لأ�سغال  و�لعقار  �لبناء  قطاع  �أن  �لدر��سة  و�أكدت 
طويلة �أحد �أعمدة �لن�ساط �لقت�سادي �ملحلي، ويوفر نحو مليون فر�سة 
250 بليون درهم، وي�ساهم يف  ��ستثمار�ت �سخمة تتجاوز  عمل ويتيح 
تطوير �لبنى �لتحتية وحتديث �ملدن و�لرتقاء �لجتماعي. ومتتلك �لأ�رش 
�أعلى  من  وهي  فيها،  ت�سكن  �لتي  �ملنازل  �ملئة  يف   70 بن�سبة  �ملغربية 

�لن�سب يف �ملنطقة �لعربية و�لبحر �لأبي�س �ملتو�سط .

 الرباط – متابعة 

دبي – متابعة 

 القاهرة – متابعة 

نيويورك – متابعة 

جدة – متابعة دبي – متابعة 
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