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حركة األسهم

نسبة التجارة اإللكترونية اإلقليمية 10 ٪ من العالمية 

توشيبا تتوقع خسائر بأكثر من 8 مليارات دوالر 

 األسهم األوربية مثقلة بنتائج الشركات 

األسهم األوروبية تغلق مستقرة 3  باليين دوالر قيمة توسيع مطارات دبي

و»فودافون« ترفع قطاع االتصاالت

اأكد خرباء اقت�صاد اأن ح�صة املتاجر الإلكرتونية 
العربي��ة »ل تتج��اوز 10 يف املئ��ة وتعادل  3 
بالي��ن دولر من التجارة الإلكرتونية العاملية 

الإجمالي��ة املق��درة بنح��و 30 بلي��ون دولر«.
 يف ح��ن تذهب ن�صبة ال���90 يف املئة املتبقية 
ومبا يعادل 27 بليون دولر اإىل خارج املنطقة 

العربية نحو متاجر عاملية 
جاء ذلك خالل »قم��ة البتكار وريادة الأعمال 
العام��ة  الهيئ��ة  ا�صت�صافته��ا  الت��ي  الرقمي��ة« 
لتنظيم قط��اع الت�ص��الت الإماراتي��ة بعنوان 
ممثل��ن  مب�صارك��ة  امل�صتقب��ل«،  »ا�صت���راف 
جله��ات حكومية يف الدولة وال�ركات العاملية 
الدف��ع  يف جم��ال تقني��ة املعلوم��ات وحل��ول 

الرقمي والبتكار والتجارة الإلكرتونية 
وتق��ود الإم��ارات املنطق��ة العربي��ة يف جم��ال 
التج��ارة الإلكرتوني��ة. وحتت��ل املرتب��ة الأوىل 
التج��ارة  موؤ���ر  25 عاملي��ًا يف  وال���  عربي��ًا 
الإلكرتوني��ة، الذي اأ�صدرت��ه الأمم املتحدة عام 
2016. ومتلك الإمارات 53 يف املئة من حجم 
التج��ارة الإلكرتوني��ة ل��دول اخللي��ج، اإذ بلغ��ت 

14.1 بليون دولر 
واأك��د م�صارك��ون يف القم��ة اأن الإم��ارات ه��ي  
الدول��ة الأوىل يف املنطق��ة التي متل��ك ت�ريعًا 
ب�صاأن التج��ارة الإلكرتونية، القانون الحتادي 
ذي الرق��م واح��د لع��ام 2006 ب�ص��اأن التجارة 
الإلكرتوني��ة واملعام��الت، ال�صادر ع��ن رئي�س 
الدول��ة ال�صي��خ خليف��ة بن زاي��د اآل نهي��ان قبل 

. 10 �صنوات  

ف�صلت �ركة تو�صيبا اليابانية يف الإف�صاح عن 
نتائجه��ا املالية يف املوعد املحدد لذلك، لكنها 
ح��ذرت من اأنها قد ت�صجل خ�صائر ت�صل اإىل نحو 

8.4 مليارات دولر.
وكان��ت هيئة �ص��وق املال يف طوكي��و قد اأعطت 
ال�رك��ة الياباني��ة مهل��ة حتى 15 ماي��و/ اأيار 
اجل��اري لإ�ص��دار تقاري��ر الأداء امل��ايل، لك��ن 
تو�صيب��ا قالت اإن املراجع��ن ل يزالون يدر�صون 

الأرقام النهائية.
وتاأت��ي اخل�صائ��ر التقديري��ة يف الع��ام امل��ايل 

املنته��ي يف مار���س/ اآذار املا�ص��ي اأق��ل بقليل 
مما توقعه عمالق الإلكرتونيات ال�صهر املا�صي.
اأن  اأي�ص��ا  �صاب��ق  وق��ت  يف  ال�رك��ة  واأعلن��ت 
م�صتقبلها قد يكون على املحك. وواجهت تو�صيبا 

�صعوبات مالية عديدة يف املدة املا�صية.
وكان��ت ف�صيح��ة حما�صبي��ة ك��ربى ق��د ظهرت 
عل��ى ال�صط��ح يف 2015 ق��د اأدت اإىل ا�صتقال��ة 
ع��دد كب��ر م��ن املديري��ن البارزي��ن بال�ركة، 
وم��ن بينهم الرئي���س التنفيذي له��ا، اإذ اكت�صفت 
اجلهات الرقابية اأن تو�صيبا تالعبت يف �صجالت 
احل�صابات من اأجل تعظي��م اأرباحها بواقع 1.2 

مليار دولر.

التعام��الت  يف  الأوروبي��ة  الأ�صه��م  تراجع��ت 
املبك��رة ، حتت وطاأة نتائج خميب��ة لالآمال، ما 
اأثر �صلبًا يف البنوك و�ركات الدواء، لكن حتديثًا 
م��ن »فودافون« �صاعد املوؤ�ر »فاينن�صال تاميز 
مرتفع��ًا.  قيا�صي��ًا  م�صت��وى  ليالم���س   »100
وانخف���س املوؤ���ر »�صتوك���س 600« الأوروبي 
0.1 يف املئة، وا�صتقر املوؤ�ر »داك�س« الأملاين 
من دون تغررّ ُيذكر. لكن »فاينن�صال تاميز 100« 
زاد 0.2 يف املئ��ة، مدعومًا ب�صعود »فودافون« 
3.6 يف املئ��ة بع��د اإع��الن النتائ��ج ال�صنوي��ة. 
اأ�صع��ف  م��ن  ال�صحي��ة  الرعاي��ة  قط��اع  وكان 
القطاع��ات الأوروبي��ة بفع��ل هب��وط �صه��م »بي 
ت��ي جي« نح��و ثمانية يف املئة، بع��د اأن ن�رت 
�ركة التكنولوجيا احليوية نتائج العام. و�صمل 
التاأث��ر ال�صلب��ي للتحديث��ات املخيب��ة لالآم��ال 
اأ�صهم �ركات »اإيزي جت« للطران القت�صادي 
و »دي �صي �صي« خلدمات الدعم، وبنك  �صي واي 
بي جي ، وكان لأ�صهم البنوك اأكرب اأثر �صلبي مع 
هبوط �صه��م »بنكو بوب��ولر« الإ�صباين اأكرث من 
اأربع��ة يف املئة وهبوط »يو بي اإ�س« نحو اثنن 

يف املئة، موا�صلن خ�صائر اجلل�صة ال�صابقة بعد 
اأن خف���س �صندوق �صي��ادي �صنغافوري ح�صته 
يف البن��ك ال�صوي���ري بخ�صارة. ياباني��ًا، ارتفع 
املوؤ���ر »ني��كاي« م�صتم��داً الدع��م م��ن تراج��ع 
الن وارتف��اع الأ�صهم الأمركي��ة اإىل م�صتويات 
قيا�صي��ة. واأغل��ق »ني��كاي« مرتفع��ًا 0.25 يف 
املئة عن��د 19919.82 نقط��ة. وارتفع املوؤ�ر 
 19998.49 اإىل  �صاب��ق  وق��ت  يف  القيا�ص��ي 
نقطة، م�صجاًل اأعلى م�صتوياته منذ كانون الأول 
)دي�صمرب( 2015 يف رد فعل اأويل على مكا�صب 
ال�ص��وق الأمركية الليلة ال�صابق��ة، لكنه فقد قوة 
الدف��ع مع تعايف الن من بع���س خ�صائره. وزاد 
املوؤ���ر »توبك���س« الأو�ص��ع نطاق��ًا 0.27 يف 
املئ��ة اإىل 1584.23 نقط��ة، وارتف��ع املوؤ���ر 
»جي��ه ب��ي اإك���س ني��كاي 400« بن�صب��ة 0.22 
يف املئة لينهي الي��وم عند 14143.97 نقطة. 
وكان��ت الأ�صه��م الأمركية قد ارتفع��ت اأول من 
اأم���س، مدعوم��ة مبكا�ص��ب لأ�صه��م التكنولوجيا 
بع��د هج��وم اإلك��رتوين عامل��ي، واأرب��اح قوي��ة 
ل فيها  اأعلنتها ب�صع �ركات لتختتم جل�صة �صجرّ
املوؤ���ران »نا�ص��داك« و »�صتان��درد اآن��د ب��ورز« 

م�صتويات قيا�صية مرتفعة جديدة. 

حكومة  يف  املالية  دائ���رة  اأعلنت 
لال�صتثمارات  دب��ي  »موؤ�ص�صة  و  دب��ي 
احل��ك��وم��ي��ة« و »م��وؤ���ص�����ص��ة م��دي��ن��ة دب��ي 
املطارات«  »�ركة متويل  توقيع  للطران«، 
دولر  بالين   3 قيمته  متويل  اتفاق  )فينكو( 
وهو  والدولية،  املحلية  امل�صارف  من  عدد  مع 
من�صة  اإطار  يف  »فينكو«،  ل�ركة  نوعه  من  الأول 
مطارات  لتطوير  �صة  املخ�صرّ الأجل  الطويل  التمويل 

دبي.
واأكد بيان اأ�صدرته حكومة دبي اأن التمويل، الذي اأدى بنك 
»اأت�س اأ�س بي �صي« فيه دور امل�صت�صار املايل، �صُي�صتخدم »يف 
الدويل،  مكتوم  واآل  الدويل  دبي  مطاري  تو�صيع  م�صاريع  دعم 
ي�صعى جلعل  اأكرب  برنامج متويلي  من  الأوىل  املرحلة  كما ميثل 
مطار اآل مكتوم الدويل املطار الرئي�صي يف دبي، ليخدم نحو 146 

مليون راكب بحلول عام 2025 
بليون   1.625 قيمته  تقليدي  متويل  الأول  �صقن،  التمويل  وي�صمل 
ب�صيغة  الإم��ارات��ي  بالدرهم  اإ�صالمي  واآخ��ر  �صنوات،   7 اىل  ميتد  دولر 
الإجارة تعادل قيمته 1.475 بليون دولر ميتد اىل 7 �صنوات. ومتت تغطية 
الت�صهيالت بفائ�س كبر زاد على 50 يف املئة، ما يعد دلياًل على ا�صتمرار الدعم 

الذي حتظى به مبادرات حكومة دبي 

ل�  التنفيذي  الرئي�س  الأعلى  الرئي�س  امل��دين«  للطران  دبي  »هيئة  رئي�س  واأك��د 
اإمارة  يف  املالية  لل�صيا�صة  العليا  اللجنة  رئي�س  واملجموعة  الإم��ارات«  »طران 
بتطوير  والرا�صخ  الكامل  الإمارة  »التزام  مكتوم،  اآل  �صعيد  بن  اأحمد  ال�صيخ  دبي 
مطار اآل مكتوم الدويل وقطاع الطران يف دولة الإمارات ككل«. وقال: »يعد هذا 
التمويل البالغ 3 بالين دولر، والذي يدعم اأهداف دبي الطموحة يف زيادة اأعداد 
 ،2025 عام  بحلول  العاملي  الطران  لقطاع  الت�صهيالت  اأف�صل  وتقدمي  الركاب 
دلياًل على هذا اللتزام التنموي الكبر يف �صوء روؤية نائب رئي�س الدولة رئي�س 
املكانة  تر�صيخ  اإىل  الرامية  را�صد،  بن  حممد  ال�صيخ  دبي  حاكم  ال��وزراء  جمل�س 
العام  املدير  الدويل«. وقال  ال�صعيد  بها دبي على  تتمتع  التي  البارزة  العاملية 
لدائرة املالية يف حكومة دبي عبدالرحمن �صالح اآل �صالح، اإن »متويل مطارات 
الر�صيدة يف احلفاظ على مكانة الإمارة بو�صفها  دبي ين�صجم مع روؤية القيادة 

واحداً من املراكز الثقافية والتجارية املهمة يف العامل.
عة على التمويل 12 م�رفًا دوليًا وحمليًا اأدت  ت جمموعة امل�صارف املوقرّ و�صمرّ
دوراً يف الرتتيب امل�صرتك للتمويل واإدارته، وهي، وفق الرتتيب الهجائي، »بنك 
اأبو ظبي الأول«، و»م�رف اأبو ظبي الإ�صالمي«، و»بنك اأبو ظبي التجاري«، وبنك 
»اأت�س اأ�س بي �صي«، و»بنك اإنتي�صا �صانباولو«، و»بنك جيه بي مورغان«، و»بنك 
ال�صناعي  و»البنك  بنك«،  و»�صيتي  ت�صارترد«،  �صتاندرد  و»بنك  الإ�صالمي«،  دبي 

والتجاري ال�صيني املحدود«، و»بنك ال�صن«، و »بنك نور« 
ويعد »مطار دبي الدويل« اأكرب مطارات امل�صافرين الدولين يف العامل، اإذ ا�صتقبل 
12.7 يف  ب  ُمركَّ �صنوي  ما ميثل معدل منو   ،2016 عام  م�صافر  مليون   84.5
املئة منذ العام 2000، يف حن من املقرر اأن ُي�صبح »مطار اآل مكتوم الدويل« 

املطار الرئي�صي يف دبي ومقراً ل� »طران الإمارات« ابتداًء من عام 2025 . 

اأغلقت الأ�صهم الوروبية من دون تغر يذكر اإذ �صغطت توقعات خميبة 
لالآمال على اأ�صهم البنوك و�ركات الأدوية، لكن توقعات من »فودافون« 
لقت ترحيبًا من امل�صتثمرين دفعت موؤ�ر »فاينن�صال تاميز« الربيطاين 
اأعلى  اأي�صًا  اإىل م�صتوى قيا�صي مرتفع. ولم�س موؤ�ر »داك�س« الأملاين 
ي�صهد  ومل  م�صتقراً.  ليغلق  اإجتاهه  يغر  اأن  قبل  الإطالق  على  م�صتوياته 
موؤ�ر »�صتوك�س 600« الأوروبي تغرا يذكر بينما تراجع موؤ�ر »كاك« 
الفرن�صي 0.2 يف املئة. وارتفع موؤ�ر »فاينن�صال تاميز« الربيطاين نحو 
0.9 يف املئة مدعومًا ب�صعود �صهم »فودافون« بنحو اأربعة يف املئة مع 
تغا�صى امل�صتثمرين عن �صايف خ�صائر بلغ 6.1 بليون يورو )6.7 بليون 
عن  بدل  وتركيزهم  )مار�س(  اآذار  حتى  عام  يف  ال�ركة  �صجلته  دولر( 
ذلك على توقعات لنمو الأرباح يف ال�صنة احلالية. واأعطت مكا�صب �صهم 
 4.8 الأوروبي املرتفع نحو  »فودافون« دعمًا ملوؤ�ر قطاع الت�صالت 
يف املئة عن م�صتواه يف بداية العام لكنه ل يزال بن القطاعات الأ�صعف 
اآداء. وهو اأي�صا اآداء اأ�صعف من موؤ�ر »�صتوك�س 600« الذي �صعد 9.6 
يف املئة يف املدة نف�صها. وت�رر موؤ�ر قطاع الرعاية ال�صحية الأوروبي 
مع هبوط �صهم »بي تي جي« 6.8 يف املئة بعدما ن�رت �ركة »الرعاية 
ال�صحية الربيطانية« نتائجها املالية للعام باأكمله والتي جاءت خميبة 

لالآمال مع توقعات بتباطوؤ اأكرب من املتوقع للنمو.

وكالة الطاقة: وتيرة عودة التوازن إلى سوق النفط العالمية تتسارع

ال�صعودية  اإعالن  بعد  مكا�صبه  موا�صاًل   ، النفط  ارتفع 
اتفاق  لتمديد  �صعيهما  للخام،  منتجن  اأكرب  ورو�صيا، 
 ،2018 )مار�س(  اآذار  نهاية  حتى  الإنتاج  خفو�صات 
ل خام القيا�س  ما لقي قبوًل من منتجن اآخرين. و�صجرّ
 52.07 الآج��ل��ة  العقود  يف  »ب��رن��ت«  مزيج  العاملي 
�صعر  عن  املئة  يف   0.5 اأو  �صنتًا   25 بارتفاع  دولر، 
تك�صا�س  غ��رب  خ��ام  وارتفع  اأم�س.  من  اأول  الإغ��الق 
ما  �صنتًا،   24 الآجلة  العقود  يف  الأم��رك��ي  الو�صيط 

يعادل 0.5 يف املئة، اإىل 49.09 دولر للربميل 
ال�صعودية  اأعلنت  املعرو�س  تخمة  كبح  اأج��ل  وم��ن 
ورو�صيا اأول من اأم�س، اإنهما اتفقتا على �رورة متديد 
اتفاق خف�س الإمدادات بواقع 1.8 مليون برميل يوميًا 

ملدة ت�صعة اأ�صهر حتى نهاية اآذار 2018.

و�صلطنة  بوتن  فالدمير  الرو�صي  الرئي�س  تاأييد  وبعد 
ُعمان، ملرّحت م�صادر لوكالة »رويرتز« اإىل اأن اإيران قد 

تدعم التفاق يف حال التوافق. 
وان�صم وزير النفط الكويتي ع�صام املرزوق اإىل قائمة 
ال�صعودية  اق��رتاح  تدعم  ب��الده  اإن  قال  اإذ  املوؤيدين، 
ورو�صيا.  واأ�صاف يف بيان اأن »التفاق يهدف اإىل اإعادة 
التوازن بن العر�س والطلب العاملين من خالل اإعادة 
اخلم�س  معدل  اإىل  العاملي  النفطي  املخزون  م�صتوى 
اإيجابية«  »ب��وادر  هناك  اأن  واأك��د  املا�صية«.  �صنوات 
)اأبريل(  ني�صان  �صهري  بيانات  خالل  من  تظهر  بداأت 
اأن هناك »انخفا�صًا ملحوظًا« يف  ُتبن  واأيار )مايو(، 
»وكالة  اأ�صارت  ذلك،  اإىل  العاملي   النفطي  املخزون 
توازنها،  ت�صتعيد  النفط  �صوق  اأن  اإىل  الدولية«  الطاقة 
والطلب  العر�س  بن  الفجوة  تقلرّ�س  وترة  اأن  موؤكدة 
»منظمة  اإم��دادات  خفو�صات  تاأثر  كان  واإن  تت�صارع، 

الدول امل�صدرة للنفط« )اأوبك( ل يظهر على املخزونات 
حتى الآن. ويف تقريرها ال�صهري، اأبقت الوكالة توقعها 
احلالية  ال�صنة  خالل  النفط  على  العاملي  الطلب  لنمو 
يف  التباطوؤ  نتيجة  يوميًا  برميل  مليون   1.33 عند 
دول م�صتهلكة مثل الوليات املتحدة واأملانيا وتركيا. 
لل�صهر  نزلت  التجارية  املخزونات  اأن  التقرير  واأ�صاف 
الثاين على التوايل يف اآذار بواقع 32.9 مليون برميل 
زادت  الأول  الربع  ويف  برميل.  بليون   3.025 اإىل 
مليون   24.1 بواقع  ال�صناعية  الدول  يف  املخزونات 
برميل، واأفادت الوكالة باأن البيانات الأولية ت�صر اإىل 
ومقرها  الوكالة  واأك��دت  ني�صان.  يف  جمدداً  ارتفاعها 
باري�س، اأن »املخزونات ا�صتغرقت بع�س الوقت لتعك�س 
تزال متت�س  ل  ال�صوق  اأن  اإذ  الإم��دادات،  انخفا�س  اأثر 
خارجها  من  دولة  و11  اأوبك  اأنتجتها  التي  الكميات 
قبل �ريان خفو�صات الإنتاج«. واأ�صافت: » يف الربع 

للعجز،  قوية  ع��ودة  ن�صهد  مل  رمبا   2017 من  الأول 
ولكن هذا التقرير يوؤكد ر�صالتنا الأخرة باأن ا�صتعادة 
يف  وتت�صارع  حاليًا،  حتدث  النفط  �صوق  يف  التوازن 
املدى الق�صر يف الأقل«. واأفاد التقرير باأن املعرو�س 
على  يوميًا  برميل  األف   140 تراجع  العاملي  النفطي 
برميل  مليون   96.17 اإىل  ني�صان  يف  �صهري  اأ�صا�س 

وقادت الرتاجع دول من خارج »اأوبك« مثل كندا.
الوليات املتحدة  ويف ظل زيادات كبرة لالإنتاج من 
الإنتاج من  اأن  الوكالة  اأكدت  وقازاخ�صتان،  والربازيل 
يوميًا  برميل  األف   600 بواقع  �صينمو  املنظمة  خارج 
تقدم  التي  الوكالة،  واأ���ص��ارت  احلالية.  ال�صنة  خ��الل 
الطاقة،  �صيا�صات  ب�صاأن  الغربية  للحكومات  امل�صورة 
اإىل اأنه يف حال »اأبقت اأوبك على الإنتاج عند م�صتوى 
دون  من  يوميًا  برميل  مليون   31.8 البالغ  ني�صان 
املفرت�س  فمن  الآخرين،  املنتجن  لدى  تغير  حدوث 

األف   700 بواقع  العاملية  املخزونات  تنخف�س  اأن 
التوجه  »تبني  اأن  م�صيفة  الثاين«،  الربع  يف  برميل 
انخفا�صًا  يعني   2017 من  الثاين  الن�صف  يف  ذات��ه 
اأكرب للمخزون على الأرجح«. واأكدت اأن زيادة الإنتاج 
من  التدفقات  تراجع  عورّ�صت  وال�صعودية  نيجريا  يف 
ليبيا واإيران يف ني�صان، يف حن ظل م�صتوى اللتزام 
 1.2 والبالغة  املتفق عليها  »اأوبك«  اإنتاج  بخفو�صات 
يف   96 نحو  ن�صبته  لتبلغ  قويًا  يوميًا  برميل  مليون 
ا�صتهالك  اأن  اإىل  الوكالة  اأ�صارت  الطلب،  وب�صاأن  املئة. 
 425 تقارب  زيادة  ل  �صجرّ اإذ  ن�صبيًا،  قويًا  ظل  ال�صن 
 .2016 ب�  مقارنة  الأول  الربع  يف  يوميًا  برميل  األف 
التي  النقدية  الفئات  بع�س  اإلغاء  �صيا�صة  اأن  واأ�صافت 
احلايل  العام  خالل  ا�صتهالكها  �صيقل�س  الهند  تتبعها 
منواً  الهندي  الطلب  ي�صجل  اأن  وتوقعت  الأرج��ح،  على 
يقارب 200 األف برميل يوميًا. وتراجع ال�صتهالك يف 

الوليات املتحدة، اأكرب م�صاهم يف زيادة اإمدادات اخلام 
الأمركي  الطلب  ا�صتقرار  الوكالة  وتوقعت  العاملية، 
الطلب  بيانات  اأحدث  اأن  اإىل  واأ�صارت  احلالية.  ال�صنة 
ما  يف  تراجع  اأكرب  اأظهرت  )فرباير(  ل�صباط  الأمركي 
يزيد على اأربع �صنوات بلغ 495 األف برميل. يف �صياق 
اإن  نوفاك  األك�صندر  الرو�صي  الطاقة  وزير  قال  مت�صل، 
اإنتاج  اتفاق خف�س  اقرتاح متديد  الرئي�صي من  الهدف 
متو�صط  اإىل  العاملية  املخزونات  تقلي�س  هو  النفط 
واكد  ال�صوق.  يف  ال�صتقرار  وحتقيق  �صنوات،  خم�س 
هدفنا  ال�صعر.  هو  هدفنا  اأن  قط  نقل  »مل  لل�صحافين: 
املخزونات(«.  )من  الفائ�س  وت�ريف  ال�صوق  توازن 
اأن القرتاح اجلديد يفرت�س ا�صتمرار اخلفو�صات  وذكر 
املتفق عليها مع متديد الإطار الزمني ملدة ت�صعة اأ�صهر. 
لتحقيق  ���روري��ة  اخلفو�صات  اأم��د  اإط��ال��ة  اإن  وق��ال 

التوازن بن العر�س والطلب يف �صوق النفط العاملية. 

 ستاندرد آند بورز:

 ال تغيير في تصنيف مصر السيادي

اأبق��ت وكال��ة الت�صنيف الئتم��اين »�صتاندرد اآند ب��ورز« على ت�صنيف 
م�ر ال�صيادي عند »B-/B« مع نظرة م�صتقرة.

واأك��دت الوكالة، يف مذكرة بحثية، اأن النظ��رة امل�صتقرة تعك�س توازنًا 
ب��ن اأخطار العجز املايل واخلارجي الكبر يف م�ر والدعم التمويلي 
م��ن برنامج »�صن��دوق النقد الدويل«، متوقعة ا�صتم��رار �صبط اأو�صاع 
امل��ال يف م���ر خ��الل 2020-2017 بدع��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، اإن فري��ق خ��رباء ال�صن��دوق وال�صلط��ات امل�ري��ة 
تو�صل��وا اإىل اتف��اق عل��ى م�صت��وى اخل��رباء ب�ص��اأن املراجع��ة الأوىل 
لربنامج الإ�ص��الح القت�صادي الذي و�صعته م�ر ويدعمه ال�صندوق 

باتفاق تبلغ قيمته 12 بليون دولر على ثالث �صنوات.
واأ�ص��اف اأن اتف��اق البعث��ة م��ع م���ر يخ�ص��ع اإىل موافق��ة املجل���س 
التنفي��ذي لل�صن��دوق، واأن��ه م��ع ا�صتكم��ال املراجع��ة �صيمك��ن مل�ر 
احل�ص��ول على 1.25 بلي��ون دولر، لي�صل جمموع املبالغ امل�روفة 

يف ظل الربنامج اإىل نحو 4 بالين دولر يف ال�صنة الأوىل 
وتنفذ م�ر برناجمًا اإ�صالحيًا بالتفاق مع ال�صندوق، يت�صمن حترير 
العمل��ة، وخف�س الدعم تدريجًا ع��ن املحروقات واأ�صعار الطاقة، وعدد 
من الإج��راءات الأخرى. واأ�صارت الوكالة اإىل اأنها تتوقع تراجع العجز 
امل��ايل يف م�ر عند متو�ص��ط 8.6 يف املئة خ��الل 2017-2020، 

من 12 يف املئ��ة يف 2016-2012. وتوقعت ا�صتمرار منو 
الناجت املحلي الإجم��ايل احلقيقي مبعدل متوا�صع يقل عن 

4 يف املئ��ة يف املتو�صط خالل 2020-2017، بعدما 
ل 3.9 يف املئة يف الربع الأول من ال�صنة احلالية. �صجرّ
���س �صن��دوق النق��د توقعات��ه ملع��دل من��و  كم��ا خفرّ

القت�ص��اد امل���ري يف ال�صنة املالي��ة احلالية اإىل 
3.5 يف املئة، يف مقابل 4 يف املئة يف توقعاته 

ال�ص��ادرة من قبل. واأعرب عن ثقته يف اأن البنك 
الالزم��ة  الأدوات  ميل��ك  امل���ري  املرك��زي 

خلف���س الت�صخم اإىل اأرقام يف خانة الآحاد 
على املدى املتو�صط.

وقال رئي�س بعثة ال�صندوق مل�ر كري�س 
»ال�صلط��ات  اإن  بي��ان،  يف  غارفي���س 

امل�ري��ة تع��د خف���س الت�صخم من 
عل��ى  للحف��اظ  الأولوي��ات  اأه��م 

امل�صتوي��ات املعي�صية للمواطنن 
يف كل اأنح��اء البل��د«، مو�صحًا 

اأن��ه عل��ى ثق��ة م��ن اأن البنك 
الأدوات  ميتل��ك  املرك��زي 

ه��ذا  لتحقي��ق  الالزم��ة 
ُن�صي��د  كم��ا  اله��دف، 

املرك��زي  بالبن��ك 
حلفاظ��ه على نظام 

ال���رف  �صع��ر 
وتاأم��ن  احل��ر 

ت  ط��ا حتيا ا

كافية من النقد الأجنبي 
واأظه��رت بيان��ات البن��ك املرك��زي امل���ري اأن ر�صي��د الحتياطات 
النقدي��ة الدولي��ة من العم��الت الأجنبي��ة ارتف��ع اإىل 28.640 بليون 
دولر، نهاي��ة ني�صان )اأبري��ل( 2017، بزيادة 114 مليون دولر على 

اأ�صا�س �صهري 
ويوا�ص��ل الت�صخ��م قفزاته منذ حترير �صعر ال���رف يف ت�رين الثاين 
)نوفم��رب( املا�صي، وخف�س دعم الطاقة، وقف��ز الدولر من م�صتويات 
8.88 جني��ه قب��ل التعومي، لي�صبح يف م�صتوي��ات 18 جنيهًا حاليًا. 
وتوق��ع وزي��ر امل��ال عم��رو اجلارح��ي، اأن تب��داأ م�صتوي��ات الت�صخ��م 
يف الرتاج��ع مقارن��ة باملع��دلت احلالي��ة يف �صه��ري ت�ري��ن الث��اين 
)نوفم��رب( وكان��ون الأول )دي�صم��رب(، بعد مرور دورة ع��ام كامل على 
حتري��ر �صع��ر ال�رف. وذك��ر غارفي���س اأن التفاق ميثل تعزي��زاً للثقة 
من خرباء ال�صندوق يف ا�صتم��رار تنفيذ ال�صلطات امل�رية لربناجمها 
القت�ص��ادي، كما اأنه �صاهد على ا�صتم��رار اجلهود الكبرة التي تبذلها 
احلكوم��ة والبنك املركزي لإ�صالح القت�ص��اد، م�صراً اإىل حتقق نتائج 
ملمو�ص��ة نتيج��ة حتري��ر �صع��ر ال���رف، وا�صتح��داث �ريب��ة القيمة 
امل�صافة وموا�صلة اإ�صالح دعم الطاقة لتعزيز اأو�صاع املالية العامة، 
كما انتهت م�صكلة عدم توافر العملة الأجنبية وبداأ الن�صاط يتعافى يف 
�ص��وق »النرتبنك الدولري��ة«.  واأو�صح اأن قط��اع ال�صناعة التحويلية 
�صه��د تعافي��ًا قويًا، ما ي�صاه��م يف خلق فر�س عمل، ف�ص��اًل عن زيادة 
ملحوظ��ة يف ال�صادرات، كذلك انخف�س عجز املالية العامة مبا يعادل 

اإجمايل الناجت املحلي  2 يف املئة تقريبًا من 
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الشارقة – متابعة 
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مؤشرات 
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سنغافورة – متابعة   


