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حركة األسهم

المركزي اإلماراتي: ارتفاع قروض الشركات 
إلى 248.5 مليار دوالر

بروكسل مطالبة بدفع المليارات إلى لندن 

الواليات المتحدة تودع اتفاق الشراكة 
عبر المحيط الهادئ

أسواق الخليج تتجه نحو الصعود بعد زيارة 
ترامب للسعودية وتعافي النفط  

تراجع العجز التجاري في الجزائر 
بنسبة %47.2

)البن��ك  املرك��زي  الإم��ارات  م���رف  ق��ال 
املرك��زي( اإن قرو�ض ال���ركات يف الإمارات 
ارتفعت اإىل 913 مليار درهم )248.5 مليار 

دولر( يف العام املا�ضي 2016. 
واأ�ضاف امل���رف، وفق البيان��ات املن�ضورة 
عل��ى موقع��ه اللك��روين اأن 26 باملائ��ة من 
هذه القرو���ض كانت مقومة بالعملة الأجنبية 

واملتبقية بالعملة املحلية )الدرهم(.
"بن��وك  اأن  اإىل  النتب��اه  البيان��ات  ولفت��ت 
الإم��ارات املحلي��ة ا�ضتحوذت عل��ى ثلثي هذه 
ت�ض��م  القرو���ض  اأن  اإىل  م�ض��رة  القرو���ض، 
قطاع ال���ركات والكيانات الكبرة والهيئات 
احلكومية ذات ال�ضلة، بجانب 7 اأ�ضخا�ض من 
ذوي الرثوات العاملي��ة واملوؤ�ض�ضات ال�ضغرة 

واملتو�ضطة".
ويعم��ل فى الإمارات 58 م�رف��ًا، بينها 23 

م�رفًا حمليًا، و35 م�رفًا اأجنبيًا. 
واأ�ض��ارت البيان��ات اإىل ان "ودائ��ع ال�ركات 
الع��ام  يف  باملائ��ة   0.9 بن�ضب��ة  تراجع��ت 
املا�ض��ي مقاب��ل من��و ن�ضبت��ه 9.7 باملائ��ة، 
ويرج��ع ذل��ك ب�ض��ورة اأ�ضا�ضي��ة اإىل انخفا�ض 

ودائع ال�ركات ذات ال�ضلة باحلكومة". 
وتوق��ع امل���رف املرك��زي، وف��ق البيان��ات 
املن�ض��ورة، اأن "ي�ضتم��ر حت�ض��ن الو�ضع املايل 
لدول��ة الإمارات خالل الع��ام احلايل، ل �ضيما 
اأن النظ��ام امل���ريف يف البالد ل يزال يتمتع 

براأ�ضمال جيد و�ضيولة وربحية مرتفعة".
وكان املرك��زي الإمارات��ي توق��ع يف تقري��ر 
�ضاب��ق اأن يحاف��ظ القت�ض��اد الإمارات��ي على 
مع��دلت من��و اإيجابي��ة خ��الل الع��ام احلايل 
والع��ام املقبل م��ع منو الن��اجت الإجمايل غر 
و3.7   2017 يف  باملائ��ة   3.1 النفط��ي 
باملائ��ة يف 2018 مدفوع��ًا باإجراءات �ضبط 

اأو�ضاع املالية العامة. 

قال��ت رئي�ض��ة ال��وزراء الربيطاني��ة تري��زا 
م��اي، اإن بروك�ض��ل مطالب��ة بدف��ع مليارات 
للح�ض��ول  املتح��دة  للمملك��ة  اجلنيه��ات، 
عل��ى ح�ض��ة بريطاني��ا، يف بن��ك ال�ضتثمار 

الأوروبي.
تري��زا  ع��ن  "تلغ��راف"،  �ضحيف��ة  ونقل��ت 
م��اي، اأن لربيطانيا حقوق��ا مالية، ل بد من 

مراعاتها.
اإن  الربيطاني��ة  ال��وزراء  رئي�ض��ة  وقال��ت 
ه��ي  م��ا  ح��ول  ت��دور  كث��رة  "اأحادي��ث 
ه��ي  م��ا  وكذل��ك  الربيطاني��ة،  اللتزام��ات 
حقوق اململكة، نظرا اإىل النقود التي دفعتها 
بريطاني��ا يف املا�ضي، نحن نقول، بو�ضوح، 

اإننا �ضناأخذ بالعتبار حقوقنا وواجباتنا".
م��اي  اأن" تري��زا  اإىل  ال�ضحيف��ة  واأ�ض��ارت 
اأعرب��ت، للم��رة الأوىل، عن نيته��ا الحتفاظ 
بح�ضة بالدها يف بنك ال�ضتثمار الأوروبي، 

التي تقدر بنحو 10 مليارات يورو".
وكان��ت �ضلطات الحت��اد الأوروبي �رحت، 
يف وق��ت �ضاب��ق، باأنها قد تطال��ب بريطانيا 
بدف��ع نحو 100 مليار يورو، وهي التزامات 

قدمتها لندن يف املا�ضي.
وقد حدد كب��ر مفاو�ضي الحتاد الوروبي، 
مي�ضي��ل بارنير، ي��وم 19 حزي��ران املقبل، 
موعدا ر�ضمي��ا لبدء املحادثات مع بريطانيا 
الأوروب��ي  الحت��اد  م��ن  خروجه��ا  ب�ض��اأن 
"بريك�ضيت"، التي قال معلقون اإنها �ضتكون 

اأهم مفاو�ضات يف تاريخ بريطانيا.

ق��ال املمث��ل التج��اري روب��رت ليتهاي��زر اإن 
الولي��ات املتح��دة لن تعود اىل اتف��اق ال�راكة 
ع��رب املحي��ط الهادئ، بع��د اأن اتفق��ت 11 دولة 
متبقي��ة يف ال�راك��ة �ضابق��ا عل��ى بح��ث �ضب��ل 

امل�ضي قدما من دون وا�ضنطن.
و���رح ليتهاي��زر ، ال��ذي ي�ض��ارك يف اجتماع 
وزاري ملنتدى التع��اون القت�ضادي لدول اآ�ضيا 
واملحيط الهادئ "اأبك" اإن بالده تف�ضل اتفاقات 

جتارية ثنائية ولي�ضت متعددة الأطراف، م�ضيفا 
اأنه يتوقع اإبرام عدة اتفاقات يف املنطقة. وقال 
ان  بفيتن��ام  يف موؤمت��ر �ضح��ايف يف هان��وي 
"الوليات املتحدة ان�ضحبت من اتفاق ال�راكة 
ع��رب املحيط اله��ادئ ولن تغ��ر قرارها وهذا ل 

يعني اأننا لن نعمل يف املنطقة".
وتاب��ع "الرئي���ض ترام��ب اأتخذ ق��رارا، اتفق معه 
ب��كل تاأكيد، ب��اأن املفاو�ض��ات الثنائي��ة اأف�ضل 
للولي��ات املتح��دة م��ن املفاو�ض��ات متع��ددة 

الأطراف".

اأغلب  توا�ضل  اأن  حمللون  توقع 
اأ�ضواق اخلليج ارتفاعاتها امل�ضاربية 
النفط،  اأ�ضعار  تعايف  مع  بالتزامن   ،
تخفي�ض  ع��ن  اإي��ج��اب��ي��ة  اأن��ب��اء  و���ض��ط 
بع�ض  ن�ضاط  بعودة  والتكهنات  الإنتاج، 
القطاعات القت�ضادية بال�ضعودية مع زيارة 

الرئي�ض الأمركي دونالد ترامب اإىل الريا�ض.
التوقعات  تنامي  بفعل  النفط  اأ�ضعار  وارتفعت 
الإنتاج و�ضعد خام برنت اىل  بتمديد تخفي�ضات 
 18 منذ  له  ت�ضوية  �ضعر  اأعلى  وهو  دولر   53.61

ني�ضان املا�ضي.
وزاد �ضعر اخلام الأمركي اإىل 50.33 دولر وهو اأعلى 

اإغالق منذ 19 ني�ضان املا�ضي.
"ارتفاع  اإن  العجمي،  ن��واف  امل��ال  باأ�ضواق  املحلل  وذك��ر 
البرول جمدداً �ضيدفع اأ�ضواق الأ�ضهم اخلليجية لالجتاه الأفقي 

املائل لالرتفاع ".
اإيجابيًا  اخلليجية  البور�ضات  اأغلب  تتاأثر  اأن"  العجمي،  ورجح 
اإق��ب��ال  و���ض��ط  ال�ضعودية،  البور�ضة  ارت��ف��اع  تكهنات  بتزايد 

الأرباح."  جني  ووقف  النتقائية  الأ�ضهم  �راء  على  امل�ضتثمرين 
الرئي�ض  اأن تعيد زيارة  "الآمال معقودة على  اأن  العجمي  واأو�ضح 
المركية  الكربى  ال�ركات  بع�ض ممثلي  ترامب ومعه  الأمركي 
اىل الريا�ض الن�ضاط لقطاعات اقت�ضادية اأبرزها التعدين والطاقة 
وال�ضيارات والدفاع هي عامل رئي�ضي يف تزايد النظرة الإيجابية 

لالأ�ضهم ال�ضعودية".
ونوه املحلل يف اأ�ضواق املال عبداهلل العلي ، باأن" ال�ضوق ال�ضعودي 
بتحركاته  اخلليجية  الأ�ضهم  تتاأثر  ما  و�رعان  باملنطقة  القائد 

وخ�ضو�ضا يف م�ضتهل جل�ضات ال�ضبوع".
ومن جانبه لفت املحلل الفني باأ�ضواق املال حممد العازمي النظر 
اىل اأن "م�ضار ال�ضهم اخلليجية �ضرتبط اإىل نهاية الأ�ضبوع احلايل 
ب�ضكل قوي باجتاه الدول الكربى املنتجة حال اقرابها من اتفاق 
من  مزيداً  يجذب  اأن  حدوثه  حال  يتوقع  الذي  الأم��ر  التخفي�ض؛ 

ال�ضيولة لالأ�ضواق اخلليجية".
وجتتمع منظمة البلدان امل�ضدرة للبرول ومنتجون اآخرون بينهم 
رو�ضيا يف 25 ايار اجلاري ومن املتوقع اأن يقرروا متديد خف�ض 

الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية اذار 2018.
اإن الأ�ضهم يف اخلليج وخ�ضو�ضًا الرخي�ضة �ضتظل  وذكر العازمي 
عامل جذب قويًا لال�ضتثمارات الأجنبية خالل جل�ضات الأ�ضبوع يف 

ظل و�ضولها مل�ضتويات متدنية ومغرية.

�ضجل العجز التجاري يف اجلزائر تراجعًا بن�ضبة %47.2 خالل الأ�ضهر 
الأربعة الأوىل من العام اجلاري، مقارنة باملدة ذاتها من العام املا�ضي، 

م�ضتقراً عند حدود 3.5 مليار دولر.
واأتت هذه الأرقام، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اجلزائرية الر�ضمية، عن 

الديوان الوطني لالإعالم والإح�ضاء التابع للجمارك .
خالل  دولر  مليار   3.5 اجلزائر  يف  التجاري  العجز  بلغ  الديوان  ووفق 
 6.63 بنحو  قدر  العام اجلاري، مقابل عجز  الأوىل من  الأربعة  الأ�ضهر 
2016، لي�ضجل بذلك انخفا�ضا  مليار دولر خالل املدة ذاتها من عام 
بن�ضبة %47.2. ولفتت الأرقام النظر اإىل اأن �ضادرات البالد ارتفعت اإىل 
اجلاري،  العام  وني�ضان من  الثاين  كانون  ما بني  دولر  مليار   11.92
مقابل 8.81 مليار دولر خالل املدة ذاتها من عام 2016، اأي بارتفاع 

ن�ضبته %35.3، وهو ما ميثل زيادة قيمتها 3.11 مليار.
لتبلغ  طفيفًا  انخفا�ضًا  �ضجلت  الواردات  اأن  اإىل  الديوان  اأرقام  واأ�ضارت 
اجلاري،  العام  وني�ضان من  الثاين  كانون  ما بني  دولر  مليار   15.42
مقابل 15.44 مليار دولر خالل املدة ذاتها من العام املا�ضي، اأي ما 

ميثل انخفا�ضا ب� 0.14%..
ال��واردات  قيمة  من   77% ذاتها  الأرق��ام  وفق  على  ال�ضادرات  وغطت 

مقابل %57 خالل مدة املقارنة ذاتها.

تحت عنوان "شراكة لألجيال" 

إبرام صفقات بقيمة 22 مليار دوالر بين الرياض وواشنطن 

بقيمة  �ضفقات  واأمركية،  �ضعودية  �ركات  اأبرمت 
منتدى  خ���الل  اأم���رك���ي،  دولر  م��ل��ي��ار   22 بلغت 
نظم  الذي  الأمركي  التنفيذيني" ال�ضعودي  "الروؤ�ضاء 

يف الريا�ض.
و�ضارك يف املنتدى الذي حمل ا�ضم "�راكة لالأجيال" 
النفط  التنفيذيني يف قطاع  امل�ضوؤولني  عدد من كبار 
الرئي�ض  زي��ارة  مع  ويتزامن  الدولتني،  من  وال��غ��از 

الأمركي دونالد ترامب لل�ضعودية.
اإن امل�ضوؤولني التنفيذيني يف  وقال املنتدى يف بيان 
والغاز  النفط  اأجل تطوير قطاع  "التقوا من  ال�ركات 

والرتقاء به ارتكازاً على املوارد واخلربات امل�ضركة". 
التي  امل�ضركة  التطلعات  على  املنتدى  "ركز  وتابع 
فر�ض  توفر  ومنها  اجلانبني  م�ضلحة  يف  ت�ضب 
الن�ضاط  اآفاق  وتو�ضيع  العاملي،  الطاقة  واأمن  العمل، 
عن  املنتدى  نتائج  "اأثمرت  واأ���ض��اف  التجاري". 
 ،2030 اململكة  روؤي���ة  م��ع  تتما�ضى  مهمة  نتائج 
والتزام الرئي�ض ترامب بتوفر فر�ض العمل للمواطنني 

الأمركيني".
واأعلن الرئي�ض التنفيذي ل�ركة اأرامكو ال�ضعودية، اأمني 
لتعزيز  ال�ركة  برنامج  تو�ضيع  املنتدى  يف  النا�ر، 
"اكتفاء"،  التوريد  لقطاع  الإجمالية  امل�ضافة  القيمة 
اإىل  تهدف  ا�ضراتيجية  مبادرة  ثل  ميمُ برنامج  وهو 

م�ضاعفة ن�ضبة املنتجات واخلدمات املحلية املرتبطة 
بالطاقة. واأو�ضح اأن ذلك �ضيتم بال�راكة مع موردين 
اأمركيني مثل و"وذرفورد" و"جاكوب" و"هانيويل" 
و"ماكديرموت" و"نابور�ض". كما اأعلنت �ركة "بيكر 
مذكرة  توقيع  ونيتها  بالربنامج  اإلتزامها  هيوز" 

تفاهم بهذا ال�ضاأن يف وقت لحق.
على  يزيد  ما  توفر  اأن  املبادرة  لهذه  املتوقع  ومن 
10 اآلف فر�ضة عمل مبا�رة للمواطنني ال�ضعوديني 

وتوليد ا�ضتثمارات بقيمة 19 مليار دولر.
واأ�ضارت "اأرامكو" اإىل حتديث مذكرتي تفاهم، واإعداد 
البدء بت�ضميم واختيار حفارات  اأخرى جديدة: ت�ضمل 
دولر  مليارات   7 بقيمة  ا�ضتثمار  اإطار  �ضمن  بحرية 

امتالك  بهدف  وذل��ك  "روان"،  �ركة  م��ع  اأم��رك��ي 
2،800 فر�ضة عمل  وت�ضغيل حفارات بحرية وتوفر 

جديدة يف اململكة.
يف  اإ�ضافية  ودرا���ض��ات  خدمات  تقدمي  جانب  واإىل 
لتو�ضيع  خطوة  يف  النفطية  الآب��ار  حفارات  جم��ال 
نطاق امل�روع امل�ضرك مع �ركة نابور�ض، الذي من 
دولر  مليار   9 فيه  ال�ضتثمار  قيمة  تبلغ  اأن  املتوقع 
جديدة  عمل  فر�ضة  اآلف  خم�ضة  اإىل  اأربعة  ويوفر 
"اأرامكو  بني  جديدة  �راكة  واإن�ضاء  ال�ضعودية.  يف 
ال�ضعودية" و"نا�ضيونال اأويل ويل فاركو" يف اململكة، 
عالية  مبوا�ضفات  حفر  من�ضات  ت�ضنيع  ب��ه��دف 

ومعدات حفر متطورة وتقدمي خدمة ما بعد البيع.

الصين تشيد مدينة صناعية جديدة في المغرب 
بقيمة 10 باليين دوالر

فازت جمموع��ة "ت�ضاينا ريلوي كون�ضرك�ض��ني كوربوري�ضن" ال�ضينية 
لالإن�ض��اء، ب�ضفق��ة بن��اء ب��رج يف الرب��اط، �ضيكون الأعل��ى يف املغرب 

بارتفاع 250 مراً وي�ضم 50 طبقة، تتوزع بني 86 األف مر مربع. 
وبلغ��ت قيمة امل���روع نحو 380 ملي��ون دولر، تتقا�ضمها املجموعة 
ال�ضيني��ة "�ض��ي اأر �ضي �ض��ي" التي حازت عل��ى 60 يف املئة من ح�ضة 
الت�ضيي��د، و�رك��ة "الأ�ضغال الك��ربى" املغربية )تي ج��ي �ضي �ضي( يف 

الدار البي�ضاء، التي متلك 40 يف املئة يف الربج.
و�ضيمُبنى الربج على �ضكل لولبي مطل على املحيط الأطل�ضي ووادي اأبي 
رق��رار وي�ضم مكات��ب وفنادق و�ضققًا فاخرة، �ضتك��ون يف ملكية البنك 
املغرب��ي للتج��ارة اخلارجي��ة )بيم�ضيه بن��ك( وهو امل���رف املغربي 

الأول الذي افتتح فروعًا يف ال�ضني. 
بنى فيها م���رح �ضخم بقيم��ة بليون دولر  ويق��ع الربج يف منطق��ة يمُ
ومن�ض��اآت عمرانية و�ضياحي��ة وجتارية وترفيهي��ة، تنجزها "جمموعة 
و�ضال املغربية اخلليجية"، ي�ضاهم فيها عدد من ال�ضناديق ال�ضيادية.

واأفادت م�ضادر اقت�ضادية، باأن ال�ركات ال�ضينية ترغب يف مزيد من 
عقود العمل يف املغرب يف جمالت البني التحتية، مثل الطرق ال�ريعة 

واملوانئ وال�ضكك احلديد واملطارات والقناطر. 
ولفت��ت النتب��اه اإىل اأن ال�راكة القت�ضادي��ة وال�ضتثمارية 

التحتي��ة  البن��ي  جم��الت  تتج��اوز  ال�ضيني��ة،  املغربي��ة 
ونق��ل  الثقيل��ة  ال�ضناع��ات  نح��و  الكب��رة  والأ�ضغ��ال 

التكنولوجي��ا واخل��ربة العلمي��ة، ومنها تطوي��ر �ضناعة 
الطاق��ات املتج��ددة واحلوا�ضي��ب والآلي��ات الزراعية 

ال�ضيدلي��ة  وال�ضناع��ات  املنزلي��ة،  والتجهي��زات 
والغذائية وغرها.

ط��رق  ت�ضيي��د  يف  �ضيني��ة  ���ركات  و�ضاهم��ت 
وقناطر يف املغرب جتاوزت 17 مرة ما كانت 

عليه قبل عقد م��ن الزمن، منها قنطرة معلقة 
عد الأعلى يف اأفريقيا  على م�ضارف الرباط تمُ

والأجم��ل يف الع��امل، وت�ضاه��ي غول��دن 
بريدج يف �ضان فران�ضي�ضكو.

وتبن��ي جمموع��ة "هايت��ي ال�ضينية" 
للطائ��رات مدينة �ضناعية يف طنجة 

املغرب��ي  "البن��ك  م��ع  بالتع��اون 
للتج��ارة اخلارجي��ة" بقيمة 10 

بالي��ني دولر على م��دى ع�ر 
األ��ف   300 �ضن��وات، لتوف��ر 

فر�ض��ة عم��ل منه��ا 10 يف 
�ضيني��ون  عم��ال  املئ��ة 

املدين��ة  يف  �ضيعمل��ون 
اجلدي��دة  ال�ضني��ة 

ويقيمون فيها. 
العاه��ل  وكان 

املل��ك  املغرب��ي 
حمم��د ال�ضاد�ض 

وق��ع مع الرئي���ض ال�ضين��ي يف بكني اتفاق تع��اون ا�ضراتيج��ي العام 
املا�ض��ي. واأو�ضحت موؤ�ض�ضة "اإك�ضفورد غ��روب بزن�ض" الربيطانية، اأن 
ال�ض��ني "حتت��اج بق��وة اإىل املغرب الواقع عل��ى بع��د 17 كيلومراً من 
اأ�ض��واق الحت��اد الأوروبي. وه��ي ترغب يف موطئ ق��دم يف طنجة على 
البح��ر الأبي���ض املتو�ض��ط ومينائها ال��دويل، الذي ميكن��ه ت�ضدير 8.2 
ملي��ون حاوية �ضنويًا، م�ضتفيدة من عق��ود ال�راكة الأوروبية املغربية 
واتفاق��ات املناط��ق التجاري��ة احل��رة مع الولي��ات املتح��دة وتركيا، 
وقواع��د املن�ضاأ م��ع دول اإعالن "اأغادي��ر" العربية والم��ارات والقارة 

الأفريقية.
وحتت��اج الرب��اط اإىل ال�ضتثمارات واخل��ربة ال�ضيني��ة ملعاجلة م�ضكلة 
البطال��ة وزي��ادة ال�ض��ادرات.  ومل ت�ضتبع��د اأن يك��ون املغ��رب م�ضدراً 
لل�ضناع��ات احلديث��ة وامله��ن اجلدي��دة يف العق��ود املقبل��ة، خ�ضو�ضًا 
ال�ضي��ارات والطائ��رات وتكنولوجي��ا املعلومات وال��ذكاء ال�ضطناعي 
وال�ضناع��ات الغذائي��ة وغره��ا. وتعم��ل الرب��اط عل��ى زي��ادة ح�ض��ة 
ال�ض��ادرات ال�ضناعي��ة اإىل 25 يف املئة من الن��اجت الإجمايل يف العقد 
املقبل، وهي حتتاج اإىل ا�ضتثمارات جديدة على غرار امل�ضاريع القائمة 
مع "اآربا�ض" و "بوينغ" و "بومبارديه" و "رينو" و "بيجو" يف تركيب 

ال�ضيارات وت�ضنيع قطع غيار الطائرات.

بكين – متابعة 

أبو ظبي- متابعة 

لندن- متابعة 

واشنطن – متابعة 

الجزائر – متابعة دبي – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

الرياض – متابعة 

ّ


