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وكالة الطاقة :وتيرة عودة التوازن إلى سوق النفط العالمية تتسارع
سنغافورة – متابعة

ارتفع النفط  ،موا�ص ًال مكا�سبه بعد �إعالن ال�سعودية
ورو�سيا� ،أكرب منتجني للخام� ،سعيهما لتمديد اتفاق
خفو�ضات الإنتاج حتى نهاية �آذار (مار�س) ،2018
و�سجل خام القيا�س
ما لقي قبو ًال من منتجني �آخرينّ .
العاملي مزيج «ب��رن��ت» يف العقود الآج��ل��ة 52.07
دوالر ،بارتفاع � 25سنت ًا �أو  0.5يف املئة عن �سعر
الإغ�لاق �أول من �أم�س .وارتفع خ��ام غ��رب تك�سا�س
الو�سيط الأم�يرك��ي يف العقود الآجلة � 24سنت ًا ،ما
يعادل  0.5يف املئة� ،إىل  49.09دوالر للربميل
وم��ن �أج��ل كبح تخمة املعرو�ض �أعلنت ال�سعودية
ورو�سيا �أول من �أم�س� ،إنهما اتفقتا على �رضورة متديد
اتفاق خف�ض الإمدادات بواقع  1.8مليون برميل يومي ًا
ملدة ت�سعة �أ�شهر حتى نهاية �آذار .2018

وبعد ت�أييد الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني و�سلطنة
ُعمان ،ملّحت م�صادر لوكالة «رويرتز» �إىل �أن �إيران قد
تدعم االتفاق يف حال التوافق.
وان�ضم وزير النفط الكويتي ع�صام املرزوق �إىل قائمة
امل�ؤيدين� ،إذ قال �إن ب�لاده تدعم اق�تراح ال�سعودية
ورو�سيا .و�أ�ضاف يف بيان �أن «االتفاق يهدف �إىل �إعادة
التوازن بني العر�ض والطلب العامليني من خالل �إعادة
م�ستوى املخزون النفطي العاملي �إىل معدل اخلم�س
�سنوات املا�ضية» .و�أك��د �أن هناك «ب��وادر �إيجابية»
بد�أت تظهر من خالل بيانات �شهري ني�سان (�أبريل)
و�أيار (مايو) ،تُبني �أن هناك «انخفا�ض ًا ملحوظ ًا» يف
املخزون النفطي العاملي �إىل ذلك� ،أ�شارت «وكالة
الطاقة الدولية» �إىل �أن �سوق النفط ت�ستعيد توازنها،
م�ؤكدة �أن وترية تقلّ�ص الفجوة بني العر�ض والطلب
تت�سارع ،و�إن كان ت�أثري خفو�ضات �إم��دادات «منظمة

الدول امل�صدرة للنفط» (�أوبك) ال يظهر على املخزونات
حتى الآن .ويف تقريرها ال�شهري� ،أبقت الوكالة توقعها
لنمو الطلب العاملي على النفط خالل ال�سنة احلالية
عند  1.33مليون برميل يومي ًا نتيجة التباط�ؤ يف
دول م�ستهلكة مثل الواليات املتحدة و�أملانيا وتركيا.
و�أ�ضاف التقرير �أن املخزونات التجارية نزلت لل�شهر
الثاين على التوايل يف �آذار بواقع  32.9مليون برميل
�إىل  3.025بليون برميل .ويف الربع الأول زادت
املخزونات يف الدول ال�صناعية بواقع  24.1مليون
برميل ،و�أفادت الوكالة ب�أن البيانات الأولية ت�شري �إىل
ارتفاعها جمدداً يف ني�سان .و�أك��دت الوكالة ومقرها
باري�س� ،أن «املخزونات ا�ستغرقت بع�ض الوقت لتعك�س
�أثر انخفا�ض الإم��دادات� ،إذ �أن ال�سوق ال تزال متت�ص
الكميات التي �أنتجتها �أوبك و 11دولة من خارجها
قبل �رسيان خفو�ضات الإنتاج» .و�أ�ضافت « :يف الربع

ستاندرد آند بورز:

�أبق��ت وكال��ة الت�صنيف االئتم��اين «�ستاندرد �آند ب��ورز» على ت�صنيف
م�رص ال�سيادي عند « »B-/Bمع نظرة م�ستقرة.
و�أك��دت الوكالة ،يف مذكرة بحثية� ،أن النظ��رة امل�ستقرة تعك�س توازن ًا
ب�ين �أخطار العجز املايل واخلارجي الكبري يف م�رص والدعم التمويلي
م��ن برنامج «�صن��دوق النقد الدويل» ،متوقعة ا�ستم��رار �ضبط �أو�ضاع
امل��ال يف م��صر خ�لال  2017-2020بدع��م من برنام��ج �صندوق
النقد.
وق��ال رئي�س بعثة «�صندوق النقد ال��دويل» كري�س غارفي�س يف البيان
اخلتام��ي للبعث��ة� ،إن فري��ق خ�براء ال�صن��دوق وال�سلط��ات امل�رصي��ة
تو�صل��وا �إىل اتف��اق عل��ى م�ست��وى اخل�براء ب�ش���أن املراجع��ة الأوىل
لربنامج الإ�ص�لاح االقت�صادي الذي و�ضعته م�رص ويدعمه ال�صندوق
باتفاق تبلغ قيمته  12بليون دوالر على ثالث �سنوات.
و�أ�ض��اف �أن اتف��اق البعث��ة م��ع م��صر يخ�ض��ع �إىل موافق��ة املجل���س
التنفي��ذي لل�صن��دوق ،و�أن��ه م��ع ا�ستكم��ال املراجع��ة �سيمك��ن مل�رص
احل�ص��ول على  1.25بلي��ون دوالر ،لي�صل جمموع املبالغ امل�رصوفة
يف ظل الربنامج �إىل نحو  4باليني دوالر يف ال�سنة الأوىل
وتنفذ م�رص برناجم ًا �إ�صالحي ًا باالتفاق مع ال�صندوق ،يت�ضمن حترير
العمل��ة ،وخف�ض الدعم تدريج ًا ع��ن املحروقات و�أ�سعار الطاقة ،وعدد
من الإج��راءات الأخرى .و�أ�شارت الوكالة �إىل �أنها تتوقع تراجع العجز
امل��ايل يف م�رص عند متو�س��ط  8.6يف املئة خ�لال ،2017-2020
من  12يف املئ��ة يف  .2012-2016وتوقعت ا�ستمرار منو
الناجت املحلي الإجم��ايل احلقيقي مبعدل متوا�ضع يقل عن
 4يف املئ��ة يف املتو�سط خالل  ،2017-2020بعدما
�سجل  3.9يف املئة يف الربع الأول من ال�سنة احلالية.
ّ
كم��ا خفّ���ض �صن��دوق النق��د توقعات��ه ملع��دل من��و
االقت�ص��اد امل��صري يف ال�سنة املالي��ة احلالية �إىل
 3.5يف املئة ،يف مقابل  4يف املئة يف توقعاته
ال�ص��ادرة من قبل .و�أعرب عن ثقته يف �أن البنك
املرك��زي امل��صري ميل��ك الأدوات الالزم��ة
خلف���ض الت�ضخم �إىل �أرقام يف خانة الآحاد
على املدى املتو�سط.
وقال رئي�س بعثة ال�صندوق مل�رص كري�س
غارفي���س يف بي��ان� ،إن «ال�سلط��ات
امل�رصي��ة تع��د خف���ض الت�ضخم من
�أه��م الأولوي��ات للحف��اظ عل��ى
امل�ستوي��ات املعي�شية للمواطنني
يف كل �أنح��اء البل��د» ،مو�ضح ًا
�أن��ه عل��ى ثق��ة م��ن �أن البنك
املرك��زي ميتل��ك الأدوات
الالزم��ة لتحقي��ق ه��ذا
اله��دف ،كم��ا ُن�شي��د
بالبن��ك املرك��زي
حلفاظ��ه على نظام
�سع��ر ال��صرف
احل��ر وت�أم�ين
ا حتيا ط��ا ت

حركة األسهم

األسهم األوربية مثقلة بنتائج الشركات

ال تغيير في تصنيف مصر السيادي
القاهرة – متابعة

الأول من  2017رمبا مل ن�شهد ع��ودة قوية للعجز،
ولكن هذا التقرير ي�ؤكد ر�سالتنا الأخرية ب�أن ا�ستعادة
التوازن يف �سوق النفط حتدث حالي ًا ،وتت�سارع يف
املدى الق�صري يف الأقل» .و�أفاد التقرير ب�أن املعرو�ض
النفطي العاملي تراجع � 140ألف برميل يومي ًا على
�أ�سا�س �شهري يف ني�سان �إىل  96.17مليون برميل
وقادت الرتاجع دول من خارج «�أوبك» مثل كندا.
ويف ظل زيادات كبرية للإنتاج من الواليات املتحدة
والربازيل وقازاخ�ستان� ،أكدت الوكالة �أن الإنتاج من
خارج املنظمة �سينمو بواقع � 600ألف برميل يومي ًا
خ�لال ال�سنة احلالية .و�أ���ش��ارت الوكالة ،التي تقدم
امل�شورة للحكومات الغربية ب�ش�أن �سيا�سات الطاقة،
�إىل �أنه يف حال «�أبقت �أوبك على الإنتاج عند م�ستوى
ني�سان البالغ  31.8مليون برميل يومي ًا من دون
حدوث تغيري لدى املنتجني الآخرين ،فمن املفرت�ض

�أن تنخف�ض املخزونات العاملية بواقع � 700ألف
برميل يف الربع الثاين» ،م�ضيفة �أن «تبني التوجه
ذات��ه يف الن�صف الثاين من  2017يعني انخفا�ض ًا
�أكرب للمخزون على الأرجح» .و�أكدت �أن زيادة الإنتاج
يف نيجرييا وال�سعودية ع ّو�ضت تراجع التدفقات من
ليبيا و�إيران يف ني�سان ،يف حني ظل م�ستوى االلتزام
بخفو�ضات �إنتاج «�أوبك» املتفق عليها والبالغة 1.2
مليون برميل يومي ًا قوي ًا لتبلغ ن�سبته نحو  96يف
املئة .وب�ش�أن الطلب� ،أ�شارت الوكالة �إىل �أن ا�ستهالك
�سجل زيادة تقارب 425
ال�صني ظل قوي ًا ن�سبي ًا� ،إذ ّ
�ألف برميل يومي ًا يف الربع الأول مقارنة بـ .2016
و�أ�ضافت �أن �سيا�سة �إلغاء بع�ض الفئات النقدية التي
تتبعها الهند �سيقل�ص ا�ستهالكها خالل العام احلايل
على الأرج��ح ،وتوقعت �أن ي�سجل الطلب الهندي منواً
يقارب � 200ألف برميل يومي ًا .وتراجع اال�ستهالك يف

الواليات املتحدة� ،أكرب م�ساهم يف زيادة �إمدادات اخلام
العاملية ،وتوقعت الوكالة ا�ستقرار الطلب الأمريكي
ال�سنة احلالية .و�أ�شارت �إىل �أن �أحدث بيانات الطلب
الأمريكي ل�شباط (فرباير) �أظهرت �أكرب تراجع يف ما
يزيد على �أربع �سنوات بلغ � 495ألف برميل .يف �سياق
مت�صل ،قال وزير الطاقة الرو�سي �ألك�سندر نوفاك �إن
الهدف الرئي�سي من اقرتاح متديد اتفاق خف�ض �إنتاج
النفط هو تقلي�ص املخزونات العاملية �إىل متو�سط
خم�س �سنوات ،وحتقيق اال�ستقرار يف ال�سوق .واكد
لل�صحافيني« :مل نقل قط �أن هدفنا هو ال�سعر .هدفنا
توازن ال�سوق وت�رصيف الفائ�ض (من املخزونات)».
وذكر �أن االقرتاح اجلديد يفرت�ض ا�ستمرار اخلفو�ضات
املتفق عليها مع متديد الإطار الزمني ملدة ت�سعة �أ�شهر.
وق��ال �إن �إط��ال��ة �أم��د اخلفو�ضات ��ضروري��ة لتحقيق
التوازن بني العر�ض والطلب يف �سوق النفط العاملية.

نيويورك – متابعة

تراجع��ت الأ�سه��م الأوروبي��ة يف التعام�لات
املبك��رة  ،حتت وط�أة نتائج خميب��ة للآمال ،ما
�أثر �سلب ًا يف البنوك و�رشكات الدواء ،لكن حتديث ًا
م��ن «فودافون» �ساعد امل�ؤ�رش «فاينن�شال تاميز
 »100ليالم���س م�ست��وى قيا�سي�� ًا مرتفع�� ًا.
وانخف���ض امل�ؤ��شر «�ستوك���س  »600الأوروبي
 0.1يف املئة ،وا�ستقر امل�ؤ�رش «داك�س» الأملاين
تغي ُيذكر .لكن «فاينن�شال تاميز »100
من دون رّ
زاد  0.2يف املئ��ة ،مدعوم ًا ب�صعود «فودافون»
 3.6يف املئ��ة بع��د �إع�لان النتائ��ج ال�سنوي��ة.
وكان قط��اع الرعاي��ة ال�صحي��ة م��ن �أ�ضع��ف
القطاع��ات الأوروبي��ة بفع��ل هب��وط �سه��م «بي
ت��ي جي» نح��و ثمانية يف املئة ،بع��د �أن ن�رشت
�رشكة التكنولوجيا احليوية نتائج العام .و�شمل
الت�أث�ير ال�سلب��ي للتحديث��ات املخيب��ة للآم��ال
�أ�سهم �رشكات «�إيزي جت» للطريان االقت�صادي
و «دي �سي �سي» خلدمات الدعم ،وبنك �سي واي
بي جي  ،وكان لأ�سهم البنوك �أكرب �أثر �سلبي مع
هبوط �سه��م «بنكو بوب��والر» الإ�سباين �أكرث من
�أربع��ة يف املئة وهبوط «يو بي �إ�س» نحو اثنني

كافية من النقد الأجنبي
و�أظه��رت بيان��ات البن��ك املرك��زي امل��صري �أن ر�صي��د االحتياطات
النقدي��ة الدولي��ة من العم�لات الأجنبي��ة ارتف��ع �إىل  28.640بليون
دوالر ،نهاي��ة ني�سان (�أبري��ل)  ،2017بزيادة  114مليون دوالر على
�أ�سا�س �شهري
ويوا�ص��ل الت�ضخ��م قفزاته منذ حترير �سعر ال��صرف يف ت�رشين الثاين
(نوفم�بر) املا�ضي ،وخف�ض دعم الطاقة ،وقف��ز الدوالر من م�ستويات
 8.88جني��ه قب��ل التعومي ،لي�صبح يف م�ستوي��ات  18جنيه ًا حالياً.
وتوق��ع وزي��ر امل��ال عم��رو اجلارح��ي� ،أن تب��د�أ م�ستوي��ات الت�ضخ��م
يف الرتاج��ع مقارن��ة باملع��دالت احلالي��ة يف �شه��ري ت�رشي��ن الث��اين
(نوفم�بر) وكان��ون الأول (دي�سم�بر) ،بعد مرور دورة ع��ام كامل على
حتري��ر �سع��ر ال�رصف .وذك��ر غارفي���س �أن االتفاق ميثل تعزي��زاً للثقة
من خرباء ال�صندوق يف ا�ستم��رار تنفيذ ال�سلطات امل�رصية لربناجمها
االقت�ص��ادي ،كما �أنه �شاهد على ا�ستم��رار اجلهود الكبرية التي تبذلها
احلكوم��ة والبنك املركزي لإ�صالح االقت�ص��اد ،م�شرياً �إىل حتقق نتائج
ملمو�س��ة نتيج��ة حتري��ر �سع��ر ال��صرف ،وا�ستح��داث �رضيب��ة القيمة
امل�ضافة وموا�صلة �إ�صالح دعم الطاقة لتعزيز �أو�ضاع املالية العامة،
كما انتهت م�شكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبد�أ الن�شاط يتعافى يف
�س��وق «االنرتبنك الدوالري��ة» .و�أو�ضح �أن قط��اع ال�صناعة التحويلية
�شه��د تعافي�� ًا قوياً ،ما ي�ساه��م يف خلق فر�ص عمل ،ف�ض� ً
لا عن زيادة
ملحوظ��ة يف ال�صادرات ،كذلك انخف�ض عجز املالية العامة مبا يعادل
 2يف املئة تقريب ًا من �إجمايل الناجت املحلي

يف املئة ،موا�صلني خ�سائر اجلل�سة ال�سابقة بعد
�أن خف���ض �صندوق �سي��ادي �سنغافوري ح�صته
يف البن��ك ال�سوي��سري بخ�سارة .ياباني�� ًا ،ارتفع
امل�ؤ��شر «ني��كاي» م�ستم��داً الدع��م م��ن تراج��ع
الني وارتف��اع الأ�سهم الأمريكي��ة �إىل م�ستويات
قيا�سي��ة .و�أغل��ق «ني��كاي» مرتفع�� ًا  0.25يف
املئة عن��د  19919.82نقط��ة .وارتفع امل�ؤ�رش
القيا�س��ي يف وق��ت �ساب��ق �إىل 19998.49
نقطة ،م�سج ًال �أعلى م�ستوياته منذ كانون الأول
(دي�سمرب)  2015يف رد فعل �أويل على مكا�سب
ال�س��وق الأمريكية الليلة ال�سابق��ة ،لكنه فقد قوة
الدف��ع مع تعايف الني من بع���ض خ�سائره .وزاد
امل�ؤ��شر «توبك���س» الأو�س��ع نطاق�� ًا  0.27يف
املئ��ة �إىل  1584.23نقط��ة ،وارتف��ع امل�ؤ��شر
«جي��ه ب��ي �إك���س ني��كاي  »400بن�سب��ة 0.22
يف املئة لينهي الي��وم عند  14143.97نقطة.
وكان��ت الأ�سه��م الأمريكية قد ارتفع��ت �أول من
�أم���س ،مدعوم��ة مبكا�س��ب لأ�سه��م التكنولوجيا
بع��د هج��وم �إلك�تروين عامل��ي ،و�أرب��اح قوي��ة
�سجل فيها
�أعلنتها ب�ضع �رشكات لتختتم جل�سة ّ
امل�ؤ��شران «نا�س��داك» و «�ستان��درد �آن��د ب��ورز»
م�ستويات قيا�سية مرتفعة جديدة.

نسبة التجارة اإللكترونية اإلقليمية  ٪ 10من العالمية
الشارقة – متابعة

�أكد خرباء اقت�صاد �أن ح�صة املتاجر الإلكرتونية
العربي��ة «ال تتج��اوز  10يف املئ��ة وتعادل 3
بالي�ين دوالر من التجارة الإلكرتونية العاملية
الإجمالي��ةاملق��درةبنح��و30بلي��وندوالر».
يف ح�ين تذهب ن�سبة ال��ـ 90يف املئة املتبقية
ومبا يعادل  27بليون دوالر �إىل خارج املنطقة
العربية نحو متاجر عاملية
جاء ذلك خالل «قم��ة االبتكار وريادة الأعمال
الرقمي��ة» الت��ي ا�ست�ضافته��ا الهيئ��ة العام��ة
لتنظيم قط��اع االت�ص��االت الإماراتي��ة بعنوان
«ا�ست��شراف امل�ستقب��ل» ،مب�شارك��ة ممثل�ين
جله��ات حكومية يف الدولة وال�رشكات العاملية
يف جم��ال تقني��ة املعلوم��ات وحل��ول الدف��ع

الرقمي واالبتكار والتجارة الإلكرتونية
وتق��ود الإم��ارات املنطق��ة العربي��ة يف جم��ال
التج��ارة الإلكرتوني��ة .وحتت��ل املرتب��ة الأوىل
عربي�� ًا وال��ـ  25عاملي�� ًا يف م�ؤ��شر التج��ارة
الإلكرتوني��ة ،الذي �أ�صدرت��ه الأمم املتحدة عام
 .2016ومتلك الإمارات  53يف املئة من حجم
التج��ارة الإلكرتوني��ة ل��دول اخللي��ج� ،إذ بلغ��ت
 14.1بليون دوالر
و�أك��د م�شارك��ون يف القم��ة �أن الإم��ارات ه��ي
الدول��ة الأوىل يف املنطق��ة التي متل��ك ت�رشيع ًا
ب�ش�أن التج��ارة الإلكرتونية ،القانون االحتادي
ذي الرق��م واح��د لع��ام  2006ب�ش���أن التجارة
الإلكرتوني��ة واملعام�لات ،ال�صادر ع��ن رئي�س
الدول��ة ال�شي��خ خليف��ة بن زاي��د �آل نهي��ان قبل
� 10سنوات .

توشيبا تتوقع خسائر بأكثر من  8مليارات دوالر
طوكيو – متابعة

ف�شلت �رشكة تو�شيبا اليابانية يف الإف�صاح عن
نتائجه��ا املالية يف املوعد املحدد لذلك ،لكنها
ح��ذرت من �أنها قد ت�سجل خ�سائر ت�صل �إىل نحو
 8.4مليارات دوالر.
وكان��ت هيئة �س��وق املال يف طوكي��و قد �أعطت
ال�رشك��ة الياباني��ة مهل��ة حتى  15ماي��و� /أيار
اجل��اري لإ�ص��دار تقاري��ر الأداء امل��ايل ،لك��ن
تو�شيب��ا قالت �إن املراجع�ين ال يزالون يدر�سون
الأرقام النهائية.
وت�أت��ي اخل�سائ��ر التقديري��ة يف الع��ام امل��ايل

�أعلنت دائ���رة املالية يف حكومة
دب��ي و «م�ؤ�س�سة دب��ي لال�ستثمارات
احل��ك��وم��ي��ة» و «م��ؤ���س�����س��ة م��دي��ن��ة دب��ي
للطريان» ،توقيع «�رشكة متويل املطارات»
(فينكو) اتفاق متويل قيمته  3باليني دوالر
مع عدد من امل�صارف املحلية والدولية ،وهو
الأول من نوعه ل�رشكة «فينكو» ،يف �إطار من�صة
املخ�ص�صة لتطوير مطارات
التمويل الطويل الأجل
ّ
دبي.
و�أكد بيان �أ�صدرته حكومة دبي �أن التمويل ،الذي �أدى بنك
«�أت�ش �أ�س بي �سي» فيه دور امل�ست�شار املايل� ،س ُي�ستخدم «يف
دعم م�شاريع تو�سيع مطاري دبي الدويل و�آل مكتوم الدويل،
كما ميثل املرحلة الأوىل من برنامج متويلي �أكرب ي�سعى جلعل
مطار �آل مكتوم الدويل املطار الرئي�سي يف دبي ،ليخدم نحو 146
مليون راكب بحلول عام 2025
وي�شمل التمويل �شقني ،الأول متويل تقليدي قيمته  1.625بليون
دوالر ميتد اىل � 7سنوات ،و�آخ��ر �إ�سالمي بالدرهم الإم��ارات��ي ب�صيغة
الإجارة تعادل قيمته  1.475بليون دوالر ميتد اىل � 7سنوات .ومتت تغطية
الت�سهيالت بفائ�ض كبري زاد على  50يف املئة ،ما يعد دلي ًال على ا�ستمرار الدعم
الذي حتظى به مبادرات حكومة دبي

مؤشرات
األسواق العالمية

أسعار
السلع والمعادن

املنته��ي يف مار���س� /آذار املا�ض��ي �أق��ل بقليل
مما توقعه عمالق الإلكرتونيات ال�شهر املا�ضي.
و�أعلن��ت ال�رشك��ة يف وق��ت �ساب��ق �أي�ض��ا �أن
م�ستقبلها قد يكون على املحك .وواجهت تو�شيبا
�صعوبات مالية عديدة يف املدة املا�ضية.
وكان��ت ف�ضيح��ة حما�سبي��ة ك�برى ق��د ظهرت
عل��ى ال�سط��ح يف  2015ق��د �أدت �إىل ا�ستقال��ة
ع��دد كب�ير م��ن املديري��ن البارزي��ن بال�رشكة،
وم��ن بينهم الرئي���س التنفيذي له��ا� ،إذ اكت�شفت
اجلهات الرقابية �أن تو�شيبا تالعبت يف �سجالت
احل�سابات من �أجل تعظي��م �أرباحها بواقع 1.2
مليار دوالر.

 3باليين دوالر قيمة توسيع مطارات دبي
دبي – متابعة

مؤشرات
األسواق العربية

و�أك��د رئي�س «هيئة دبي للطريان امل��دين» الرئي�س الأعلى الرئي�س التنفيذي لـ
«طريان الإم��ارات» واملجموعة رئي�س اللجنة العليا لل�سيا�سة املالية يف �إمارة
دبي ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم« ،التزام الإمارة الكامل والرا�سخ بتطوير
مطار �آل مكتوم الدويل وقطاع الطريان يف دولة الإمارات ككل» .وقال« :يعد هذا
التمويل البالغ  3باليني دوالر ،والذي يدعم �أهداف دبي الطموحة يف زيادة �أعداد
الركاب وتقدمي �أف�ضل الت�سهيالت لقطاع الطريان العاملي بحلول عام ،2025
دلي ًال على هذا االلتزام التنموي الكبري يف �ضوء ر�ؤية نائب رئي�س الدولة رئي�س
جمل�س ال��وزراء حاكم دبي ال�شيخ حممد بن را�شد ،الرامية �إىل تر�سيخ املكانة
العاملية البارزة التي تتمتع بها دبي على ال�صعيد الدويل» .وقال املدير العام
لدائرة املالية يف حكومة دبي عبدالرحمن �صالح �آل �صالح� ،إن «متويل مطارات
دبي ين�سجم مع ر�ؤية القيادة الر�شيدة يف احلفاظ على مكانة الإمارة بو�صفها
واحداً من املراكز الثقافية والتجارية املهمة يف العامل.
و�ضمت جمموعة امل�صارف املوقّعة على التمويل  12م�رصف ًا دولي ًا وحملي ًا �أدت
ّ
دوراً يف الرتتيب امل�شرتك للتمويل و�إدارته ،وهي ،وفق الرتتيب الهجائي« ،بنك
�أبو ظبي الأول» ،و«م�رصف �أبو ظبي الإ�سالمي» ،و«بنك �أبو ظبي التجاري» ،وبنك
«�أت�ش �أ�س بي �سي» ،و«بنك �إنتي�سا �سانباولو» ،و«بنك جيه بي مورغان» ،و«بنك
دبي الإ�سالمي» ،و«بنك �ستاندرد ت�شارترد» ،و«�سيتي بنك» ،و«البنك ال�صناعي
والتجاري ال�صيني املحدود» ،و«بنك ال�صني» ،و «بنك نور»
ويعد «مطار دبي الدويل» �أكرب مطارات امل�سافرين الدوليني يف العامل� ،إذ ا�ستقبل
 84.5مليون م�سافر عام  ،2016ما ميثل معدل منو �سنوي ُمركَّ ب  12.7يف
املئة منذ العام  ،2000يف حني من املقرر �أن ُي�صبح «مطار �آل مكتوم الدويل»
املطار الرئي�سي يف دبي ومقراً لـ «طريان الإمارات» ابتدا ًء من عام . 2025

األسهم األوروبية تغلق مستقرة
و«فودافون» ترفع قطاع االتصاالت
لندن – متابعة

�أغلقت الأ�سهم االوروبية من دون تغري يذكر �إذ �ضغطت توقعات خميبة
للآمال على �أ�سهم البنوك و�رشكات الأدوية ،لكن توقعات من «فودافون»
القت ترحيب ًا من امل�ستثمرين دفعت م�ؤ�رش «فاينن�شال تاميز» الربيطاين
�إىل م�ستوى قيا�سي مرتفع .والم�س م�ؤ�رش «داك�س» الأملاين �أي�ض ًا �أعلى
م�ستوياته على الإطالق قبل �أن يغري �إجتاهه ليغلق م�ستقراً .ومل ي�شهد
م�ؤ�رش «�ستوك�س  »600الأوروبي تغريا يذكر بينما تراجع م�ؤ�رش «كاك»
الفرن�سي  0.2يف املئة .وارتفع م�ؤ�رش «فاينن�شال تاميز» الربيطاين نحو
 0.9يف املئة مدعوم ًا ب�صعود �سهم «فودافون» بنحو �أربعة يف املئة مع
تغا�ضى امل�ستثمرين عن �صايف خ�سائر بلغ  6.1بليون يورو ( 6.7بليون
دوالر) �سجلته ال�رشكة يف عام حتى �آذار (مار�س) وتركيزهم بدال عن
ذلك على توقعات لنمو الأرباح يف ال�سنة احلالية .و�أعطت مكا�سب �سهم
«فودافون» دعم ًا مل�ؤ�رش قطاع االت�صاالت الأوروبي املرتفع نحو 4.8
يف املئة عن م�ستواه يف بداية العام لكنه ال يزال بني القطاعات الأ�ضعف
�آداء .وهو �أي�ضا �آداء �أ�ضعف من م�ؤ�رش «�ستوك�س  »600الذي �صعد 9.6
يف املئة يف املدة نف�سها .وت�رضر م�ؤ�رش قطاع الرعاية ال�صحية الأوروبي
مع هبوط �سهم «بي تي جي»  6.8يف املئة بعدما ن�رشت �رشكة «الرعاية
ال�صحية الربيطانية» نتائجها املالية للعام ب�أكمله والتي جاءت خميبة
للآمال مع توقعات بتباط�ؤ �أكرب من املتوقع للنمو.

