
3 عربي وعالمي Sun.21 May. 2017 issue no 348
االحد 21 آيار 2017 العدد 348

حركة األسهم

المركزي األوروبي:

 ركود سوق العمل وراء تباطؤ التضخم

إنشاء مرسى العرب بجزيرة دبي الجديدة 
بقيمة 1.7 مليار دوالر

نقل "اتحاد البورصات" من تركيا إلى أرمينا 

بريطانيا تشهد إقباال واسعًا القطاع العقاري في لبنان يتجه نحو الهاوية
من الزوار 

قال ع�ض��و باملركزي الأوروب��ي اإن البنك عليه 
اأن يع��ي اأن تباط��وؤ الت�ض��خم يف منطقة اليورو 
قد ي�ض��تمر وقت اأطول من املتوقع، نتيجة ركود 
�ض��وق العمل، مطالب��ا بعدم الت�رسع يف ت�ض��ديد 

ال�ضيا�ضة النقدية.
وذكر بينوا كوري يف ت�رسيحات �ضحافية اإنه’ 
على الرغم من ركود �ض��وق العمل اإل اأنه مبجرد 
ا�ض��تقرار معدل الت�ضخم عند م�ضتوى %2 يجب 
اأن يتخذ البنك املركزي قرارا بت�ض��ديد ال�ضيا�ضة 

النقدية، ‘حتى لو بقيت البطالة مرتفعة’.

وتابع ع�ضو املركزي الأوروبي، اأنه’ با�ضتخدام 
الناق�ض��ة  والعمال��ة  للبطال��ة  اأو�ض��ع  مقيا���س 
�ضنجد اأنه �ض��عف رقم العاطلني، نتيجة لزيادة 
ع��دد العاملني ب��دوام جزئي، لذل��ك كان معدل 
الأجور �ض��عيفًا ول ي�ضنع �ضيئًا ملعدل الت�ضخم 

امل�ضتهدف’.
واأو�ض��ح ك��وري اأن ‘كل تلك العوامل ت�ض��ر اإىل 
اأن امل�ض��األة قد ت�ض��تغرق وقتا اأط��ول حتى يبداأ 
الت�ض��خم يف الرتفاع، واأن يبداأ �ض��غط الأجور 

يف ال�ضعود’.
وكان مع��دل الت�ض��خم يف منطقة اليورو �ض��جل 

منو بن�ضبة %1.9 يف ني�ضان املا�ضي.

DUBAI HOL D" �رسك��ة  ك�ض��فت 
ع��ن  املا�ض��ي  الأ�ض��بوع  لال�ض��تثمار   "ING
م�رسوع "مر�ض��ى العرب" والذي ي�ضم جزيرتني 
ا�ض��طناعيتني على جانب��ي فندق ب��رج العرب، 
مب�ض��احة اإجمالية تبلغ اأربعة ماليني قدم مربع 
)3700 م��ر مربع(. وتق��در قيمة هذا امل�رسوع 
ال�ضياحي ب� 1.72 مليار دولر، و�ضي�ضم حديقة 
مائي��ة تبل��غ م�ض��احتها 5.2 مليون ق��دم مرّبع 
)480 األ��ف مر مربع(، و300 �ض��قة مطلة على 
اخللي��ج، وم�رسحًا ي�ض��م 1700 مقع��داً، والذي 
م��ن املخط��ط اأن يحت�ض��ن اأول عر���س لفرق��ة 
"CIRQUE DU SOLIEL" يف ال���رسق 
الأو�ض��ط. اأما اجلزيرة اخلا�ض��ة الثانية، ف�ضت�ضم 
14 فيال فاخرة ومر�ض��ى لل�ضكان وفندقًا فريداً 
م��ن نوع��ه.  و�ض��تبداأ عملي��ات البن��اء يف �ض��هر 
"مر�ض��ى  م���رسوع  و�ض��يزيد  املقب��ل،  حزي��ران 
الع��رب" م��ن طول �ض��احل دبي بنح��و 1.4 ميل 
)2.2 كيلوم��راً(. وم��ن املتوق��ع اأن يتم ت�ض��ليم 
امل�رسوع يف العام 2020. كما �ضي�ض��م املر�ضى 

"جمرا"  2400 غرفة فندقية تابعة ملجموعة 
والت��ي يتملك معظم اأ�ض��همها حاكم دبي ال�ض��يخ 
حممد بن را�ض��د اآل مكتوم. وه��ذا لي�س امل�رسوع 
الأول م��ن ه��ذا النوع للمجموع��ة، والتي ت�رسف 
اأي�ض��ًا على فن��دق برج الع��رب، الذي ب��داأ بناوؤه 

على جزيرة ا�ضطناعية يف العام 1994. 
كم��ا عمل��ت املجموع��ة عل��ى م�ض��اريع اأخ��رى 
ت��راوح م��دى جن��اح كل منه��ا، مث��ل م���رسوع 
"نخلة جمرا"، والذي تبلغ م�ض��احته 9.6 مياًل 
مربع��ًا )24.8 كيلومر(، وي�ض��م 12 فندقًا يف 
الأق��ل واملئات من املناطق ال�ض��كنية.  لكن على 
عك�س امل�ض��اريع الأخرى، واجه م�رسوعا "نخلة 
جب��ل عل��ي" ونخلة ديرة" نك�ض��ة ب�ض��بب الأزمة 
القت�ض��ادية التي حّل��ت يف العام 2008، حيث 
بداأ العمل عل��ى الأول يف العام 2002 ولكنه مل 
يكتمل، بينما تغرت العالمة التجارية مل�رسوع 
"نخلة ديرة" التي ل تزال قيد البناء اإىل "ديرة 
اآيالند." ول �ضك باأن جمموعة "جمرا" تاأمل األ 
يت�ض��ابه م�ضر م�رسوعها مب�ضر م�رسوع "جزر 
العامل" الذي ل يزال فارغًا منذ انتهاء بنائه يف 

العام 2008.

ق��رر احت��اد البور�ض��ات الأوروبي��ة الآ�ض��يوية، 
نق��ل مقره م��ن مدين��ة اإ�ض��طنبول يف تركيا اإىل 
العا�ض��مة الأرميني��ة يريفان، ح�ض��ب ما ذكرت 

�ضحيفة تركية.
وقالت �ضحيفة ‘حرييت ديلي نيوز’ اإن قرار نقل 
املقر اإىل يريفان اُتخذ خالل اجتماع ا�ض��تثنائي 
للموؤ�ض�ضة املالية يف العا�ضمة الإيرانية طهران.

واأورد الحتاد، يف بيان، اأن اأغلب اأع�ضائه قرروا 
نقل املق��ر اإىل اأرمينيا، بعد 22 عاما كاملة من 

العم��ل يف مق��ر تركي��ا. واأبدى رئي�س البور�ض��ة 
امل�رسي��ة رئي�س احت��اد البور�ض��ات الأوروبية 
الآ�ضيوية، حممد عمران، ارتياحه للقرار، وا�ضفا 
اإي��اه بالتاريخ��ي، مبين��ا ان��ه ج��اء بع��د ثالث 

�ضنوات من الن�ضال.
ومت اإع��الن الحت��اد يف 15 م��اي 1995، م��ن 
قبل 12 ع�ض��وا موؤ�ض�ضا، من اأجل زيادة التعاون 
املايل على م�ض��توى الأ�ض��واق املالية يف اآ�ض��يا 
وتطويره��ا. وي�ض��م الحت��اد، يف الوقت احلايل، 
40 ع�ض��وا م��ن هيئات ومتعامل��ني واحتادات 

اإقليمية  لنحو 30 بلدا، وفق البيان نف�ضه.

لبنان  العقاري يف  القطاع  ان  يبدو   
يف طريقه نحو الهاوية، �ضيحات فزع 
املحدود  ن�ضاطه  ظل  يف  اخلرباء  يطلقها 
وا�ضعاره املنخف�ضة وفر�س �رسائب جديدة 

عليه تكبله وتقيده.
اإىل  بالن�ضبة  كبرة  اأهمية  العقاري  وللقطاع 
اىل   25% بني  ما  ي�ضكل  اإذ  اللبناين،  الإقت�ضاد 
القرو�س  ت�ضكل  بينما  اللبناين،  الإقت�ضاد  من   30%
امل�رسفية  القرو�س  اإجمايل  ثلث  من  اأك��ر  العقارية 
اأو  مهنة   70 نحو  ت�ضغيل  يف  القطاع  وي�ضاهم  لبنان.  يف 
والتجارة  وال�ضياحة  ال�ضناعة  قطاعات  يف  جتاريا  عمال 

واملقاولت والقطاع امل�رسيف.
وي�ضجل القطاع العقاري يف لبنان للعام الثالث على التوايل ن�ضب 

متدنية لأ�ضباب داخلية وخارجية.
وي�ضكل الو�ضع ال�ضيا�ضي الداخلي والإقليمي غر امل�ضتقر حاجزاً جديًا 
الأ�ضول  يف  كبرة  مالية  مبالغ  ا�ضتثمار  من  اللبنانيني  معظم  مينع 
الثابتة كالعقار. وت�ضببت زيادة الر�ضوم على القطاع العقاري التي اأقرها 

جمل�س النواب يف جتميد القطاع العقاري على وفق و�ضف املعنيني.
احلاد  والتباين  ال�ضيا�ضية  التجاذبات  لبنان  يف  العقاري  القطاع  �ضفو  ويعكر 

حول اأمور م�ضرية تتعلق بقانون النتخاب واملوازنة وال�رسائب.

وكان القطاع ينتظر اعفاءه من بع�س الر�ضوم ال�رسيبية لتعوي�س ما فاته خالل 
املدة ال�ضابقة، لكن جاءت زيادة ال�رسائب لتزيد المور �ضوءاً بالن�ضبة اىل التجار 
واملطّورين والزبائن. وعرب اخلبر العقاري رجا مكارم عن عدم ثقته يف نهو�س 
القطاع العقاري من كبوته خ�ضو�ضًا مع ما ت�ضمنه م�رسوع موازنة 2017 من 
اأن  اأن مرحلة اجلمود امل�ضيطرة ل بد من  �رسائب جديدة. وطاملا كان رجا يعّد 

تزول مع بروز بوادر ايجابية على ال�ضعيدين القت�ضادي وال�ضيا�ضي.
اأن  القول  حد  اىل  مت�ضائمة  اىل  املتفائلة  نظرته  غّرت  اجلديدة  ال�رسائب  ولكن 
اأن يعمد امل�ضوؤولون اىل فر�س  القطاع"، وا�ضتغرب  "وقعها �ضيكون كارثيًا على 

�رسائب ع�ضوائية على قطاع يعاين اأزمات ويرزح حتت ركود قاتل .
واإذا  القطاع،  هذا  حق  يف  ب�ضعة  جرمية  يرتكبون  "انهم  العقاري  اخلبر  وقال 
النهيار  فاإن  الو�ضع  ت�ضحيح  اىل  النواب  جمل�س  يف  القرار  اأ�ضحاب  ي�ضارع  مل 
اتت  ال�رسائب  ان  اىل  وزين  غازي  القت�ضادي  اخلبر  وي�ضر  حمالة".  ل  قادم 
وتراجع  اجلمود  وط��اأة  حتت  القطاع  فيه  يرزح  وقت  يف  اخلاطئ،  التوقيت  يف 
اهتمامات امل�ضتثمرين الجانب واملغربني اللبنانيني، ويف ظل تراجع مداخيل 
الدولة والفاق ال�ضيا�ضية والمنية امللّبدة. وقال اإذ كان على احلكومة، وفق راأيي، 
اأن تفر�س هذه ال�رسائب ما بني عامي 2007 و2012، فعليها الآن اعادة النظر 
ار�ضال كتاب اعرا�س اىل  الأبنية يف لبنان اىل  فيها. و�ضارعت جمعية من�ضئي 
لت فيه مالحظاتها على ال�رسائب امل�ضتحدثة يف موازنة 2017. وزارة املال ف�ضّ
ركود  ظل  يف   2017 موازنة  يف  املفرو�ضة  ال�رسائب  ان  اجلمعية  واعتربت 
القت�ضاد عامليًا واقليميًا �ضتوؤدي اىل تقزمي القت�ضاد ول �ضيما ان هذه املوازنة 
اأعوام كان فيها القت�ضاد اكر ازدهارا ون�ضبة النمو فيه اعلى مما  و�ضعت منذ 

هي عليه اليوم.

 ا�ضتقبلت بريطانيا عدداً قيا�ضيا من الزوار الجانب العام املا�ضي بعد 
هبوط �ضعر اجلنيه ال�ضرليني عقب الت�ضويت على اخلروج من الحتاد 
اظهرت  ما  بح�ضب  للزوار،  ال�رسائية  القوة  زيادة  اىل  اأدى  ما  الوروب��ي 
البيانات الر�ضمية. وذكر مكتب الح�ضاءات الوطني يف تقرير حديث ان 
البالد ا�ضتقبلت نحو 37،6 مليون زائر يف العام 2016، بارتفاع بن�ضبة 

%4 عن العام ال�ضابق، وذلك يف �ضاد�س زيادة متتالية لعداد الزوار.
وقال التقرير ان ‘امل�ضطافني وغرهم من الزوار الجانب ينفقون ب�ضكل 
اأكرب يف بريطانيا، اذ بلغ اجمايل انفاقهم 22،5 مليار جنيه ا�ضرليني 
بن�ضبة  زيادة  يف   ،2016 يف  يورو(  مليار   26،2 دولر،  مليار   29،1(

%2 عن العام الذي �ضبق’.
الذي  ال�ضتفتاء  يف  الوروب��ي  الحت��اد  من  اخل��روج  البالد  ق��رار  واأدى 
اليورو  2016 اىل انخفا�س قيمة اجلنيه مقابل  23 حزيران  جرى يف 

والدولر، ال انه ا�ضتعاد بع�ضا من قيمته منذ ذلك الوقت.
ويوؤدي انخفا�س اجلنيه ال�ضرليني اىل جعل ال�ضلع واخلدمات اقل تكلفة 

واكر جاذبية للزوار الجانب.
و�ضّكل ال�ضياح اأغلبية الزوار الجانب حيث زار نحو 13،9 مليون �ضخ�س 
بريطانيا العام املا�ضي، تالهم ال�ضخا�س الذين جاوؤوا لزيارة اقاربهم 

)11،6 مليونا( وم�ضافرو العمال )9،2 مليون �ضخ�س(.

أوبك تدرس تعميق خفض اإلنتاج وتمديده

م�ضتوياته  اأعلى  اإىل   ، الآجلة  العقود  يف  النفط  ارتفع 
كبار  ميدد  ب��اأن  التفاوؤل  تنامي  و�ضط  �ضهر  نحو  يف 
املنتجني خفو�ضات الإنتاج لتقلي�س تخمة املعرو�س 
امل�ضتمرة يف ال�ضوق، ويتجه "برنت" واخلام الأمركي 

اىل حتقيق مكا�ضب لالأ�ضبوع الثاين.
وزاد خام القيا�س العاملي مزيج "برنت" 28 �ضنتًا اأو 
0.5 يف املئة اإىل 52.79 دولر للربميل. وكان اخلام 
ارتفع يف وقت �ضابق لأعلى م�ضتوى له منذ 21 ني�ضان 
ويتجه اىل حتقيق ثاين مكا�ضب اأ�ضبوعية على التوايل 
تقارب ن�ضبتها اأربعة يف املئة. وارتفع اخلام الأمركي 
29 �ضنتًا اأو 0.6 يف املئة اإىل 49.64 دولر للربميل 
م�ضجاًل اأعلى م�ضتوياته منذ 26 ني�ضان. ويتجه اخلام 
اىل ت�ضجيل �ضعود اأ�ضبوعي ن�ضبته نحو اأربعة يف املئة 

اأي�ضًا. ومنذ مطلع اآذار ، تتاأرجح اأ�ضعار اخلام بني ما 
47 دولراً للربميل  اأقل من  اإىل  56 دولراً  يزيد على 
زيادة  تاأثر  حول  ال�ضوق  يف  املتعاملني  انق�ضام  مع 
التي  الإنتاج  مقابل خفو�ضات  الأمركي يف  الإنتاج 
�رسعت فيها منظمة البلدان امل�ضدرة للبرول )اأوبك( 
وبع�س املنتجني خارجها بينهم رو�ضيا. لكن مراقبي 
ال�ضوق يزدادون ثقة باأن "اأوبك" ورو�ضيا وغرهما من 
نحو  الإنتاج  خف�س  اتفاق  �ضيمددون  املنتجني  كبار 
1.8 مليون برميل يوميًا حتى نهاية اآذار 2018. ول 
تتعلق  اتفاقات  اأي  الأمركيون يف  املنتجون  ي�ضارك 

بخف�س الإنتاج.
من  جلنة  اأن   ، "اأوبك"  يف  م�ضادر  اأعلنت  ذل��ك  اإىل 
الجتماع  �ضيناريوهات  يف  النظر  مكلفة  املنظمة 
املقرر الأ�ضبوع املقبل لتحديد �ضيا�ضة الإنتاج، تدر�س 
تقوده  الذي  النفط  اإنتاج  خف�س  اتفاق  متديد  خيار 

م�ضوؤولون  واجتمع  اخلفو�ضات.  وتعميق  "اأوبك" 
اىل  اأوبك،  يف  الأع�ضاء  ع�رسة  الثالث  للدول  ممثلون 
جانب م�ضووؤلني من الأمانة العامة للمنظمة يف فيينا 
اأو�ضاع  لبحث  املا�ضيني  واخلمي�س  الأربعاء  يومي 
النتهاء  ب��اأن  "اأوبك"  من  م�ضادر  واأف��ادت  ال�ضوق. 
مقرراً  كان  القت�ضادية  اللجنة  جمل�س  اجتماع  من 

اخلمي�س، لكنه اختتم اجلمعة.
ال�ضيناريوهات  على  نتفق  "مل  امل�ضادر  اأحد  واأ�ضاف 

النهائية". 
واأ�ضار م�ضدر ثان اإىل اأن تعميق خفو�ضات الإمدادات 
الإم��دادات من خارج  تقديرات منو  على  يعتمد  خيار 
املنظمة والنفط ال�ضخري الأمركي. وكانت ال�ضعودية 
على  اتفقتا  العامل  يف  للنفط  منتجني  اأك��رب  ورو�ضيا 
�رسورة متديد العمل بخفو�ضات الإنتاج احلالية حتى 

اآذار 2018.

ال��دول  نفط  وزراء  اجتماع  اللجنة  اجتماع  وي�ضبق 
الأع�ضاء يف "اأوبك" وعدد من املنتجني امل�ضتقلني يف 
ال�ضهر اجلاري لتخاذ قرار بخ�ضو�س متديد  25 من 

اتفاق خف�س اإنتاج اخلام ملا بعد 30 حزيران .
وكانت "اأوبك" ورو�ضيا وغرهما من املنتجني اتفقوا 
مليون   1.8 بواقع  الإنتاج  خف�س  على  الأ�ضل  يف 
برميل يوميًا ملدة �ضتة اأ�ضهر تبداأ من الأول من كانون 

الثاين لدعم ال�ضوق.
ووجدت اأ�ضعار النفط التي يتم تداولها قرب 53 دولراً 
للربميل دعمًا يف خف�س الإنتاج، لكن ارتفاع م�ضتوى 
اإمدادات املنتجني غر امل�ضاركني يف  املخزون ومنو 
مربرات  يعزز  ما  الأ�ضعار،  ارتفاع  من  يحد  التفاق 

متديد التفاق. 
اأم�س،  فني  اجتماع  يتمخ�س  اأن  متوقعًا  يكن  ومل 
يف  امل�ضاركني  امل�ضتقلني  واملنتجني  "اأوبك"  بني 

يف  م�ضدر  واأ�ضار  ق��رار.  اأي  عن  الإنتاج  خفو�ضات 
املنظمة اإىل اأن 

ول  املعلومات،  تبادل  ملجرد  هو  اخلمي�س  اجتماع 
�ضيء مهم".

ل�رسكة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأع��ل��ن  ال�����ض��ي��اق،  ويف 
اأن  اأم�س،  من  اأول  �ضيت�ضن  اإيغور  "رو�ضنفت" الرو�ضية 
الإنتاج  حيث  من  العامل  يف  مدرجة  نفط  �رسكة  اأكرب 
النفط  اأ���ض��واق  يف  للمناف�ضة  ال�ضتعداد  على  تعكف 
الإنتاج  خف�س  اتفاق  �رسيان  انتهاء  بعد  العاملية 
يف  اأ�ضا�ضيًا  دوراً  "رو�ضنفت"  وت��وؤدي  "اأوبك".  مع 
اتفاق  يف  بالتزاماتها  للوفاء  الرامية  رو�ضيا  جهود 
الإنتاج  بخف�س  مو�ضكو  فيه  وع��دت  ال��ذي  "اأوبك" 
300 األف برميل يوميًا. وكانت رو�ضيا، التي التزمت 
يف  ال�ضعودية  مع  اتفقت  ني�ضان،  يف  كاماًل  اخلف�س 
متديد  �رسورة  على  احلايل  الأ�ضبوع  من  �ضابق  وقت 

2018. وقال �ضيت�ضن خالل زيارته  اآذار  اإىل  التفاق 
دويت�ضالند"،  "رو�ضنفت  وحدة  مكتب  لفتتاح  برلني 
احل��ايل  ال��ع��ام  خ��الل  خططتها  �ضت�ضع  ال�رسكة  اإن 
الأ���ض��واق  يف  املناف�ضة  على  ق���ادرة  ت��ك��ون  بحيث 
العاملية عندما ينتهي اأجل التفاق. واأ�ضاف "�ضرن�ضم 
نلتزم  جتعلنا  بطريقة  العام  نهاية  حتى  عملنا  خطة 
خا�ضًا  اهتمامًا  ن��ويل  ذات��ه  الوقت  ويف  التفاقات 
باحلقول النا�ضجة حتى ل نخ�رس موارد نفطية ونتخذ 
اإذا  الرتيبات الالزمة لتد�ضني حقول جديدة، ومن ثم 
انتهى التفاق نكون م�ضتعدين للمناف�ضة يف الأ�ضواق 

من دون خ�ضارة ح�ضتنا ال�ضوقية".
واأ�ضاف اأن ال�رسكة تقلل الإنتاج يف حقولها اجلديدة 
النا�ضجة  احلقوق  مت�س  ول  "اأوبك"  اتفاق  على  بناًء 
اإىل كامل طاقتها بعد  اإىل احتمال عدم عودتها  نظراً 

اخلف�س. 

االستثمارات األجنبية تتجه إلى السعودية 

 يج��ذب واح��د من اأك��رب برامج اخل�ضخ�ض��ة يف العامل بنوك ال�ض��تثمار 
و���رسكات ال�ض��تثمار املبا���رس الأجنبية اإىل ال�ض��عودية عل��ى الرغم من 

احتمال انخفا�س الر�ضوم و�ضبابية البيئة التنظيمية.
كيه.كيه.اآر واحدة من �رسكات ال�ضتثمار املبا�رس الأمركية التي تن�ضم 
اإىل ���رسكات على غرار جلف كابيتال باأبوظب��ي يف البحث عن الفر�س 
النا�ض��ئة من خطة احلكومة لبيع اأ�ض��ول بنحو 200 مليار دولر عالوة 

على ح�ضة يف �رسكة النفط الوطنية العمالقة اأرامكو ال�ضعودية.
وتعزز البنوك اأي�ض��ا عملياتها، فقد ح�ض��لت �ضيتي غروب على ترخي�س 
لتقدمي خدمات بنوك ال�ض��تثمار يف ال�ض��عودية ال�ض��هر املا�ضي ويتطلع 
جولدمان �ض��اك�س اإىل احل�ض��ول على ترخي�س �ض��عودي لتداول الأ�ضهم. 
ويعتزم كريدي �ض��وي�س التقدم بطلب للح�ضول على ترخي�س ا�ضتثماري 

كامل ويزيد جيه.بي مورجان عدد امل�رسفيني العاملني يف اململكة.
وقال كايف �ض��امي الذي يراأ�س منطقة ال�رسق الأو�ض��ط و�ضمال افريقيا 
ل��دى كيه.كي��ه.اآر "نرى املزيد م��ن الفر�س يف ال�ض��عودية لأن احلكومة 

تتطلع للمرة الأوىل لل�رساكة مع �رسكات مثلنا واآخرين".
ولع���رسات ال�ض��نني اأبقى الكثر من ال�رسكات املالية الأجنبية ح�ض��وره 
يف الريا���س عن��د احل��د الأدنى. و�ض��عت هذه ال���رسكات وراء الأن�ض��طة 
املرتبطة با�ض��تثمارات ال�ض��عودية البرولية البالغة مليارات الدولرات 

يف اخلارج لكنها عّدت اأن الفر�س قليلة يف القت�ضاد املحلي.
وت�ض��تهر اململكة بعر�س ر�ضوم منخف�ضة على بنوك ال�ضتثمار 

يف الوقت الذي جتد فيه �رسكات ال�ض��تثمار املبا�رس فر�ض��ا 
قليل��ة يف القت�ض��اد الذي تهيم��ن عليه ���رسكات حكومية 

غنية وجمموعات عائلية.
لكن املناخ بداأ يف التغر منذ الإعالن يف العام املا�ضي 

م�ض��عى للخ�ضخ�ض��ة م��ن اأج��ل امل�ض��اعدة يف تنويع 
موارد القت�ضاد يف ع�رس انخفا�س اأ�ضعار النفط.

و�ض��ُتعر�س جمموع��ة وا�ض��عة م��ن الأ�ض��ول ع��رب 
اأ�ض��اليب �ض��تى ت��راوح ما ب��ني عملي��ات الطرح 

العام الأويل و�ضفقات ال�ضتثمار املبا�رس.
وكان حممد التويجري نائب وزير القت�ض��اد 

ق��ال ال�ض��هر املا�ض��ي اإن الريا���س ته��دف 
اإىل جم��ع نح��و 200 ملي��ار دولر خالل 

عدة �ض��نوات ل ت�ض��مل القيم��ة املتوقعة 
لبيع ح�ض��ة اأرامكو ال�ض��عودية البالغة 

ع�رسات املليارات من الدولرات.
الرئي���س  ال�ض��لح  ك��رمي  وق��ال 

التنفي��ذي جلل��ف كابيت��ال التي 
ال�رسك��ة  اإن  اأبوظب��ي  مقره��ا 

يف  ن�ض��اطا  اأك��ر  اأ�ض��بحت 
ل�ض��تثمارات  ال�ض��عي 

�ض��عودية واإن التفاق��ات 
املحتمل��ة الت��ي تخط��ط 

للقي��ام به��ا زادت يف 
ثالث �ضنوات.

�ض��ورد  وق��ال 
م�ض��وؤول  لينارت 

ال�رسق  عمليات 
�ض��ط  و لأ ا

ل  �ض��ما و

اأفريقي��ا وتركي��ا يف جيه.بي مورج��ان "مع التحول القت�ض��ادي تاأتي 
احلاجة اإىل خدمات املعامالت، والولوج اإىل راأ�س املال وامل�ضورة". 

واأجرى ات�س.ا�س.بي.�ض��ي تغيرات بني موظفيه لدعم اأن�ضطته ال�ضعودية 
مبا يف ذلك اإعارة �ضامر دغيلي، الرئي�س امل�ضارك لأ�ضواق راأ�س املال يف 

املنطقة، ال�ضهر املا�ضي اإىل وحدته ال�ضعودية.
و�ض��تظل ال�رسكات الأجنبية تخطو بحذر يف ال�ضعودية وقد ي�ضعى الكثر 
منه��ا لتقييد التكالي��ف واملخاطر عرب انتقال موظفني من دبي عو�ض��ا 

عن تعيني موظفني يف الريا�س.
وتنخف�س م�ض��تويات الإنتاجية بني ال�ض��كان املحليني وتتزايد �ضعوبة 
توظي��ف الأجان��ب. ويردد بع�س الغربيني يف النتق��ال اإىل هناك نظرا 

للقيود الجتماعية.
ويب��دي امل�ض��تثمرون عزوف��ا اأي�ض��ا ب�ض��بب النظ��ام الت�رسيع��ي الذي ل 

يت�ضمن قوانني خا�ضة بالإفال�س.
ودفعت احلكومة ر�ض��وما منخف�ض��ة مقدارها 0.1 نقطة مئوية من قيمة 
التفاق يف عمليات اخل�ضخ�ض��ة ال�ض��ابقة مقارنة مع نحو واحد باملئة 
يف الأ�ض��واق املتقدمة. والريا�س حري�ضة على اأن ُتظهر اأنها ل تتعر�س 

لال�ضتغالل من ال�رسكات الأجنبية لذا رمبا ل تزيد الر�ضوم كثرا.
لك��ن حج��م الأعم��ال يظ��ل كب��را للغاي��ة م��ا يجعل م��ن ال�ض��عب على 
امل�رسفي��ني جتاهله. ويقدر ات�س.ا�س.بي.�ض��ي اأنه �ض��يجرى اإدراج 100 
�رسك��ة ب�ض��وق الأ�ض��هم يف قطاع��ات مث��ل التعدي��ن والرعاية ال�ض��حية 

وجتارة التجزئة.

الرياض – متابعة 

فرانكفورت – متابعة 

دبي – متابعة 

انقرة – متابعة 

 بيروت – متابعة 

 لندن – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
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مؤشرات 
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