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حركة األسهم

 هبوط األسهم اإليطالية بسبب أحاديث عن انتخابات مبكرة 

صدور حزمة قرارات لتخفيف العبء عن 
المواطنين في مصر 

مع تعافي بورصة دبي من الخسائر..
 بورصات الخليج تغلق متباينة

السوق تستهل تعامالت »رمضان« 
بتراجع في األداء

انخفضت من أعلى مستوياتها في 
عامين.. تراجع طفيف لألسهم األوروبية

تعامللات  يف  الأوروبيللة  الأ�سهللم  تراجعللت 
هادئللة وجاءت الأ�سهللم الإيطالية يف مقدمة 
اخلا�رضيللن مللع ت�رضرهللا مللن اأحاديللث عن 

انتخابات مبكرة حمتملة 
وانح�رض الن�ساط مع غياب م�ستثمرين كثريين 
ب�سبب اإغاق الأ�سواق يف بريطانيا والوليات 

املتحدة يف عطلة يف كل من البلدين 
وتراجللع موؤ�للرض »�ستوك�للس 600« الأوروبي 
0.03 يف املئة مت�للرضراً من هبوط املوؤ�رض 
القيا�سللي لأ�سهم ال�للرضكات الإيطالية الكربى 
الأدنللى  امل�ستللوى  اإىل  املئللة  يف   2 بن�سبللة 
يف اأكللر مللن ثاثللة اأ�سابيع. وخالللف موؤ�رض 

»داك�للس« الأملاين اجتاه ال�سوق ليغلق مرتفعًا 
0.2 يف املئللة ، وجاء القطاع امل�رضيف يف 
مقللدم اخلا�رضين بللن الأ�سهللم الإيطالية مع 
هبللوط �سهللم م�للرضيف »انتي�سللا �سانباولللو« 
و»يونيكريللدت« 2 و4 يف املئة على الرتتيب. 
وانخف�للس اأي�سللًا موؤ�رض قطاعللت املرافق مع 
ت�رضره من هبوط �سهللم »اإينيل« التي ت�سيطر 
عليهللا الدولللة 2.3 يف املئللة ، وهبللط �سهللم 
جمموعللة »اإنرتنا�سيونللال اإرلينللز« امل�سجلة 
يف اإ�سبانيللا، وهللي ال�رضكة الأم لللل »بريتي�س 
رحللات  وعانللت  املئللة.  يف   2.8 اإروايللز«، 
»بريتي�للس اإروايز« اإ�سطرابللًا وا�سعًا يف مطلع 
الأ�سبللوع مع اإلغاء اأكر مللن األف رحلة ب�سبب 

عطل يف نظام الكمبيوتر 

عمللرو  امل�للرضي،  املاليللة  وزيللر  اأعلللن 
اجلارحللي،اأن احلكومللة اأقللرت حزمللة �سمان 
اجتماعللي اإ�سافيللة بقيمللة 43 مليللار جنيلله 
)2.4 مليار دولر( يف ال�سنة املالية -2017

2018 لتخفيف العبء عن املواطنن.
اإن  �سحفللي،  موؤمتللر  يف  اجلارحللي،  وقللال 
عاوتللن  اإقللرار  علللى  وافقللت  احلكومللة 
للمخاطبللن بقانللون اخلدمة املدنيللة واحدة 
ب�سبعللة يف املئللة والأخرى للغللاء ب�سبعة يف 
املئة بحد اأدنللى 65 جنيها وحد اأق�سى 130 

جنيها لكل منهما
لغللري  عاوتللن  اأي�سللا  احلكومللة  واأقللرت 
املخاطبللن باخلدمللة املدنيللة واحللدة بن�سبة 

ع�للرضة يف املئللة، واأخللرى ملواجهللة الغللاء 
بن�سبللة ع�رضة يف املئة، بحللد اأدنى 65 جنيها 

وحد اأق�سى 130 جنيها لكل منهما
لغللري  العاوتللن  جممللوع  ي�سبللح  وبذلللك 

املخاطبن باخلدمة املدنية 20 يف املئة
وقالللت وزيللرة الت�سامللن الجتماعللي، غادة 
وايل، يف موؤمتللر �سحفللي مبقللر احلكومللة يف 
القاهرة اإن حزمللة ال�سمان الجتماعي ت�سمل 
زيللادة معا�سللات التقاعللد بن�سبللة 15 باملئة 
اأن تطبللق  9.5 مليللون مواطللن علللى  لنحللو 
الزيللادة مللن اأول يوليو بعللد اأن يقرها جمل�س 

النواب
واأ�سافت وايل اأن الإجراءات ت�سمل زيادة نحو 
100 جنيه �سهريا "لربنامج تكافل وكرامة" 

لدعم الأ�رض الأكر فقرا

تباينللت اأ�سللواق الأ�سهم اخلليجيللة مع تعايف 
بور�سة دبي من خ�سائر اجلل�سة ال�سابقة التي 
اأثارتهللا خيبة الأمللل، بعدما مل يتخذ اجتماع 
ملنتجللن عاملين للنفللط الأ�سبللوع املا�سي 

اإجراًء اأكر قوة لدعم اأ�سعار اخلام.
وارتفللع موؤ�للرض �سللوق دبللي 0.7 يف املئللة. 
و�سعللد �سهللم »الحتللاد العقاريللة« 2.4 يف 
املئللة وكان الأكللر تللداوًل يف ال�سللوق. وزاد 
�سهللم »دي اإك�للس بي« اإنرتتينمنت�للس للحدائق 
الرتفيهيللة، الذي �سغط هبوطلله العام احلايل 

ب�سدة على �سوق دبللي بن�سبللة 0.5 يف املئللة.
وياأتي هللذا الرتفاع، بعدما قالت ال�رضكة اإن 
»رئي�سهللا التنفيذي رائد كاجور النعيمي عن 

رئي�سًا تنفيذيًا لكيان جديد �سيدير م�رضوعات 
تطويرية لدبللي القاب�سة ومرا�للس القاب�سة«، 
م�سيفللة اأن  النعيمللي �سيظل رئي�سللًا تنفيذيا 
لللدي اإك�س بللي اإنرتتينمنت�للس اإىل حن تعين 

رئي�س جديد  
وارتفللع �سهم »دريك اآند �سللكل« انرتنا�سونال 
للمقللاولت التي تعاين خ�سائر 1.5 يف املئة، 
بعدمللا حتدثللت م�سللادر م�رضفية عللن خطة 
لل�رضكة للتعايف، مبا يف ذلك توقعاتها لعودة 

اإىل منو الأرباح خال العام احلايل 
وتراجللع موؤ�للرض بور�سة قطللر 0.1 يف املئة، 
لكن �سهم بنك »قطر الأول« قفز 5.8 يف املئة 
وكان الأكللر تللداول يف ال�سللوق. ويف الأيللام 
املا�سية، تعافى ال�سهم من م�ستويات قيا�سية 

منخف�سة يف تداول قوي ب�سكل غري معتاد 

املاليللة  لل�سللوق  العللام  املوؤ�للرض  ا�ستهللل 
ال�سعوديللة )تللداول( تعامات �سهللر رم�سان 
املبللارك برتاجع يف الأداء، �سمللل قيمة الأ�سهم 
املنفللذة،  ال�سفقللات  املتداولللة وكميتهللا وعللدد 
اإ�سافة اإىل تراجع يف اأ�سعار معظم الأ�سهم املتداولة، 

عند املقارنة باأداء ال�سوق يف اجلل�سة ال�سابقة 
وكانللت اأ�سهم 165 �رضكللة �سجلت تراجعللًا يف اأ�سعارها 
مللن اأ�سللل 172 �رضكللة جرى تللداول اأ�سهمها اأم�للس، بينما 
ارتفعللت اأ�سعار اأ�سهللم �سبع �للرضكات، لتهبط القيمللة ال�سوقية 
لاأ�سهم املدرجللة اإىل 1.602 تريليون ريال، بخ�سارة مقدارها 
21 ريللال، ن�سبتهللا 1.32 يف املئة، �ساحب ذلك تراجع ال�سيولة 
املتداولللة بن�سبة 33 يف املئللة، اإىل 1.73 بليون ريال هي الأقل يف 

ت�سعة اأ�سهر، جاءت من تداول 94 مليون �سهم 
ونتيجللة تراجللع الأ�سعللار، اأنهللى املوؤ�للرض العام جل�سللة اأم�س هابطللًا اإىل 
م�ستللوى 6783.39 نقطللة، يف مقابللل 6871.72 نقطللة يللوم اخلمي�للس 
املا�سللي، برتاجع مقللداره 88.33 نقطة، ن�سبتهللا 1.29 يف املئة، وباإ�سافة 
اخل�سارة الأخرية ترتفع خ�سارة املوؤ�رض منذ مطلع العام اإىل 427 نقطة، ن�سبتها 
�ستللة يف املئللة. واملتابللع لتعامات اأم�س ياحللظ ت�سدر �سهم »انعللام القاب�سة« 

قائمللة الأ�سهللم الرابحللة، مرتفعًا بن�سبللة 2.33 يف املئللة، اإىل 18.01 ريال، من 
تللداول 352 األللف �سهم. تاه �سهم »رعاية« ال�ساعللد 0.88 يف املئة اإىل 47.20 
ريللال، فيمللا �سجل �سهم »مناء« اأكللرب خ�سارة بن الأ�سهم، بلغللت 9.88 يف املئة، 
هبوطللًا اإىل 15.60 ريللال. تللاه �سهم »�سناعللة الورق« بخ�سللارة ن�سبتها 8.58 

يف املئة، اإىل 7.03 ريال 
اإىل ذلللك، هبطللت قيمة الأ�سهم املتداولللة الأ�سبوع املا�سللي اإىل 13 بليون ريال، 
بن�سبللة هبللوط 19 يف املئللة، مقارنة بل16 بليللون ريال يف الأ�سبللوع الذي قبله، 
بينمللا بلغت القيمة ال�سوقية لاأ�سهم املدرجة 1.624 تريليون ريال، بنهاية هذه 

املللدة، برتاجللع ن�سبتلله 0.73 يف املئللة، مقارنللة بالأ�سبللوع الللذي قبللله 
وبح�سللب تقريللر ال�سللوق املاليللة ال�سعودية )تللداول(، بلغللت قيمة عمليللات �رضاء 
»ال�سعوديللن« 12.2 بليللون ريال، متثللل 93.97 يف املئة مللن اإجمايل عمليات 
ال�للرضاء، فيمللا بلغت قيمة عمليللات البيع 12.21 بليون ريللال، متثل 94.29 يف 
املئللة مللن اإجمايل عمليللات البيع، يف حن �سكلللت قيمة ملكيللة »ال�سعودين« ما 
ن�سبتلله 93.50 يف املئللة من القيمللة ال�سوقية لاأ�سهم املدرجللة، بارتفاع 0.03 
يف املئللة ، وبلغللت قيمة م�سرتيات �للرضاء »اخلليجين« مللن الأ�سهم 208 ماين 
ريللال، متثللل 1.60 يف املئللة من اإجمايل عمليللات ال�رضاء، وبلغللت قيمة عمليات 
البيللع 281 مليون ريللال، متثل 2.2 يف املئة من اإجمللايل عمليات البيع، وبلغت 
م�ساهمة »اخلليجيللن« يف القيمة ال�سوقية 2.30 يف املئة، برتاجع ن�سبته 0.05 
يف املئللة ، وبلغللت قيمة عمليات �رضاء »الأجانب« 573 مليون ريال، متثل 4.43 

يف املئة من اإجمايل عمليات ال�رضاء،.

�سجلللت الأ�سهم الأوروبيللة تراجعًا طفيفًا لللدى افتتاح الأ�سللواق ، لتنخف�س 
من اأعلللى م�ستوياتها يف خال عامن نتيجة تللدين اأ�سهم ال�رضكات املالية. 
يف حللن اأبعدت العطللات امل�ستثمرين عن الن�ساط يف اأ�سللواق رئي�سية، مثل 
بريطانيللا والوليللات املتحدة. وهبط املوؤ�للرض »�ستوك�للس« الأوروبي بن�سبة 
0.1 يف املئللة وموؤ�للرض الأ�سهللم الإ�سبانية 0.4 يف املئللة، وا�ستقر املوؤ�رض 

»داك�س« الأملاين. اأما اأ�سواق بريطانيا فاأقفلت يف منا�سبة عطلة 
وتراجعللت موؤ�رضات القطاعات الرئي�سية يف اأوروبا، وت�سدرت البنوك قائمة 
اخلا�رضيللن مللع موا�سلة امل�ستثمرين جنللي الأرباح بعللد املكا�سب ال�سخمة 

التي حققها القطاع، مقارنة بامل�ستويات املتدنية ال�سيف املا�سي 
وهبللط �سهللم جمموعللة »انرتنا�سونال اآرلينللز« بن�سبللة 2.5 يف املئة، وهي 
ال�رضكة الأم لل »اخلطوط اجلوية الربيطانية« التي واجهت ا�سطرابات كبرية 
يف ن�ساطاتهللا مطلللع الأ�سبللوع، اأدت اإىل اإلغللاء اأكللر مللن األف رحلللة ب�سبب 
عطللل يف نظم الكمبيوتر. ونللزل �سهما »بانكو بي بللي اأم« و »اأوين كريديت« 
الإيطاليان نحو اثنن يف املئة لكل منهما ، وا�ستقر املوؤ�رض »نيكي« القيا�سي 
يف بور�سة طوكيو لاأوراق املالية اأم�س، و�سط تعامات ات�سمت بالتقلب يف 
وقللت يرتقب م�ستثمرون �سدور موؤ�رضات اقت�ساديللة اأمريكية رئي�سية خال 
الأ�سبللوع احلايل، بينها بيانات التوظيف للح�سول على اإ�سارات على توقيت 

رفع اأ�سعار الفائدة الأمريكية. 

نشاطات الحفر األميركية تضغط على أسعار النفط

متا�سكللت اأ�سعللار النفللط  ولكنهللا ظلللت غللري م�ستقللرة 
بعدمللا قّو�ست زيادة اأخرى يف عدد من�سات احلفر يف 
الوليللات املتحللدة م�ساعللي تقودها »اأوبللك« للحد من 

املعرو�س من النفط . 
وكانللت التعامللات �سعيفللة ب�سبللب عطلللة يف ال�سن 
والوليللات املتحدة وبريطانيا، لكن الأ�سواق تظل قلقة 
ب�سبللب �سكوك ب�ساأن مللدى جدوى خفو�سللات »منظمة 

الدول امل�سدرة للنفط« )اأوبك( لتعزيز الأ�سعار 
وارتفعت اأ�سعار التعاقدات الآجلة خلام »برنت« خم�سة 
�سنتللات عن اآخر اإغاق لها اإىل 52.20 دولر للربميل، 
واأنهللى العقللد الأ�سبللوع املا�سي منخف�سللًا نحو ثاثة 

يف املئللة. وزادت اأ�سعار التعاقللدات الآجلة خلام غرب 
تك�سا�للس الو�سيللط الأمريكي اأربع �سنتللات اإىل 49.84 
دولر للربميللل. وكانللت »اأوبللك« وبع�للس املنتجللن 
مللن خارجهللا اتفقللوا الأ�سبللوع املا�سللي علللى متديد 
تعهللد بخف�س الإنتللاج نحو 1.8 مليللون برميل يوميًا 
حتللى نهايللة الربع الأول مللن 2018. وعلى الرغم من 
اخلفو�سات املتوا�سلة مل ترتفع اأ�سعار النفط كثرياً عن 

50 دولراً للربميل 
و�سيعتمللد كثري من جنللاح »اأوبك« يف خف�للس الإنتاج 
علللى الوليات املتحدة التي ل ت�سارك يف اخلفو�سات، 
والتللي زاد اإنتاجهللا ع�للرضة يف املئللة منللذ منت�سللف 
2016 اإىل اأكر من 9.3 مليون برميل يوميًا مقرتبًا 
مللن م�ستويات اإنتللاج رو�سيا وال�سعوديللة اأكرب منتجي 

اخلام 
واأكدت �رضكة »بيكر هيوز« خلدمات الطاقة اأن �رضكات 
التنقيللب زادت عللدد من�سات احلفللر لاأ�سبوع 19 على 
التللوايل اإىل 722 من�سللة وهللو اأعلى عدد منللذ ني�سان 
)اأبريللل( 2015. ويقللول حمللللون اإن ال�سبيللل لوقللف 
التخمللة امل�ستمللرة يف املعرو�س هللو خف�س املخزون 

العاملي ال�سخم من الوقود 
اإىل ذلك، اأظهرت بيانات من »بور�سة انرتكونتننتال«، 
اأن امل�ستثمريللن زادوا رهاناتهللم علللى �سعللود خللام 
اأعلللى  اإىل  لت�سللل  »برنللت«  العاملللي مزيللج  القيا�للس 
م�ستوياتهللا خال اأربعة اأ�سابيللع يف الأ�سبوع املنتهي 
يف 23 اأيار)مايو(، قبيل اجتماع منظمة »اأوبك« ب�ساأن 
متديد خف�س الإنتاج. وزادت �سناديق التحوط ومديرو 

الأموال �سايف مراكزهم الدائنة على خام »برنت« 51 
األفللًا و453 عقللداً اإىل 347 األفللًا و852 عقللداً وفقللًا 

للبيانات 
مللن جهة اأخرى، اأكللد ح�ساب »اأرامكللو ال�سعودية« على 
»تويللرت« اأن رئي�سهللا التنفيللذي اأمللن النا�للرض التقللى 
الرئي�للس التنفيذي ل�رضكللة »رو�سنفللت« الرو�سية اإيغور 
�سيت�سللن. ومل تتطرق »اأرامكو ال�سعوديللة« اإىل تفا�سيل 
ب�سللاأن موعد عقللد الجتمللاع، لكنها قالللت اإن �سيت�سن 

اطلع على اأعمال وا�سرتاتيجيات ال�رضكة 
يذكللر اأن »رو�سنفللت« هللي اأكللرب �رضكللة نفللط مدرجللة 
يف العللامل مللن جهللة الإنتللاج. كمللا اأنهللا، اإىل جانللب 
»غازبروم« التللي حتتكر ت�سدير الغاز الطبيعي، واحدة 

من جوهرتي تاج الدولة الرو�سية 

ويف العراق، قال رئي�س »�رضكة ت�سويق النفط العراقية« 
)�سومللو( فللاح العامللري، اإن بغداد قللد تدر�س التحوط 
يف جللزء مللن اإنتللاج نفطهللا اخلللام كو�سيلللة حلمايللة 
الإيللرادات احلكوميللة يف مواجهة اأخطار تقلللب اأ�سعار 
اخلللام. واأ�سللاف يف ت�رضيح اإىل وكالللة »رويرتز«، اأن  
مللن �سمن ا�سرتاتيجيتنللا يف امل�ستقبل اأننللا قد ندر�س 
التحللوط جلزء مللن اخلام العراقللي،  �سومو تقرتح فكرة 

يف الوقت احلايل ومل تتم درا�ستها بعد .
 ولي�للس مللن الوا�سللح نللوع التحوط الللذي قللد تدر�سه. 
وي�سعى بع�س املوؤ�س�سللات، مثل »بيمك�س« التي حتتكر 
النفللط يف املك�سيللك، ل�سمللان بيللع النفط ب�سعللر ثابت 
وم�سمللون طللوال ال�سنللة، بينمللا يتحوط اآخللرون مثل 
»�سل« و »بي بي« يف مبيعاتهم �سد تقلب اأ�سعار النفط 

يف الأجل الق�سري 
وي�ساعللد التحللوط يف الأجللل الق�سللري علللى احلللد من 
التقلبللات ال�سعريللة بن وقللت توقيع عقود بيللع النفط 

ووقت الت�سليم و�سداد القيمة 
وقللال العامللري اإن »هناك الكثري مللن املتطلبات التي 
يجللب تنفيذهللا اأوًل، وهللي احلاجة اإىل در�للس التحوط 
جيللداً وتدريللب اأ�سخا�س واحلاجللة اإىل معرفللة اأف�سل 
ال�للرضكات العاملة يف التحوط. ما زلنللا ل نفهم عملية 
التحللوط يف �سللكل كامللل«، واأ�سللاف اأن تبنللي العراق 
ملمار�سللات التحوط »لي�س موؤكداً«. كمللا قال العامري 
اإن  �سومللو تهللدف اإىل ا�ستخللدام اأدوات مثللل املللزادات 
وامل�ساريللع امل�سرتكللة لتعزيز م�سالح العللراق النفطية 

وتقليل ا�سترياد املنتجات النفطية 

صندوق أبو ظبي للتنمية يمول 17 مشروعًا بـ 1.5 بليون دوالر 

اأعلن »�سندوق اأبو ظبي للتنمية« اأن اإجمايل متوياته وا�ستثماراته خال 
عللام 2016 ا�ستهدفللت 17 م�رضوعللًا تنمويللًا بل5.6 بليللون درهم )نحو 
1.5 بليللون دولر(، لريتفع اإجمايل متوياته وا�ستثماراته منذ تاأ�سي�سه 
عللام 1971 اإىل 80 بليون درهم لتمويللل م�ساريع تنموية يف 83 دولة، 
اإ�سافللة اإىل بنللاء �للرضاكات اإ�سرتاتيجيللة جديللدة مللع موؤ�س�سللات اإقليمية 
ودوليللة تخدم اأهداف ال�سنللدوق التنموية وتطلعاتلله يف العمل الإمنائي 

امل�ستدام.
واأكد ال�سندوق يف تقرير اأ�سدره خال موؤمتر �سحايف اأم�س، اأن متوياته 
وا�ستثماراته خللال عام 2016 �سملت 3.9 بليون درهم قرو�سًا مي�رضة 
و1.7 بليللون درهللم منحًا تنموية مقدمة من حكومللة اأبو ظبي ا�ستفادت 
منهللا 7 دول ناميللة، يف حن بلللغ اإجمايل التمويات عللام 2015 نحو 
1.9 بليللون درهم، 1.2 بليللون منها منح تنموية، و700 مليون درهم 
قرو�للس مي�رضة. و�سملت متويات ال�سنللدوق وا�ستثماراته مع نهاية عام 
2016 قرو�سللًا قيمتهللا 35 بليون درهم، ومنحًا حكومية بل42 بليون 
درهم، ا�ستفادت منها 83 دولة، كما بلغ حجم ال�ستثمارات يف ال�رضكات 

واملحافظ ال�ستثمارية نحو 3 باين درهم.
واأكد املدير العام لل »�سندوق اأبو ظبي للتنمية« حممد �سيف ال�سويدي اأن  
ال�سندوق حر�س على اأن تكون متوياته لهذه امل�ساريع ذات تاأثري فعال 

مل�ساعدة الدول امل�ستفيدة على حتقيق التنمية امل�ستدامة«.
 واأ�سللاف : »و�سلنا بتموياتنا وا�ستثماراتنللا اإىل 83 دولة حول العامل، 
ون�سيف دولتن �سنويًا وفق اأولويات عدة لتكون ال�ستفادة اأكرب يف هذه 
الدول«، موؤكللداً اأن ال�سندوق ي�سري وفقللًا لإ�سرتاتيجية دولة الإمارات يف 

ا�ستهداف الدول النامية بالتنمية والتطوير 
واأ�سللار اإىل اأن  ال�سنللدوق يحتللل اليللوم مكانللة متقدمللة علللى م�ستللوى 
موؤ�س�سللات الإقرا�س التنموية العاملية، من خللال م�ساهمته ب�سكل فعال 
يف حتقيللق التنمية امل�ستدامة يف الدول النامية يف العديد من القطاعات 

الإ�سرتاتيجية ذات الأولوية التنموية يف تلك الدول  
واأو�سللح اأن »متويللات ال�سندوق تخللدم قطاعات تنمويللة متنوعة، مثل 

م�ساريللع البنية التحتية والتعليمية وال�سحية والإ�سكان والنقل 
واملوا�سللات والللري والزراعة وغريهللا، اإ�سافللة اإىل متويل 

م�ساريللع الطاقللة املتجددة التي انعك�سللت يف �سكل مبا�رض 
يف حيللاة ماين ال�سللكان يف الدول الناميللة، و�ساهمت 

يف اإيجللاد حلللول للكثللري مللن ال�سعوبات التللي كانت 
تواجههم 

ال�سنللدوق  جهللود  »�ساهمللت  ال�سويللدي:  وقللال 
التنموية اإىل جانب جهللود املوؤ�س�سات الوطنية 

الأخللرى، يف احتللال دولة الإمللارات املركز 
الأول على م�ستللوى العامل عام 2016 يف 

جمللال امل�ساعللدات التنمويللة الر�سميللة 
امل�ساعللدات  جلنللة  تقريللر  �سمللن 

الإمنائية التابعللة ملنظمة التعاون 
القت�سللادي والتنميللة، ا�ستمراراً 

ملا حققه اأي�سللًا عامي 2013 
و2014  

»ال�سنللدوق  اأن  واأ�سللاف 
 2016 عللام  وا�سللل 

التن�سيللق مع �رضكائه 
 ، تيجيللن ا �سرت ل ا

راأ�سهللم  وعلللى 

»بنللك ال�ستثمار الآ�سيللوي« يف البنية التحتية والوكالللة الدولية للطاقة 
املتجددة )اآرينا(، وبرنامج ال�رضاكة مع دول جزر املحيط الهادىء بهدف 

تعزيز العمل التنموي امل�سرتك و�سمان فعالية العون التنموي 
و�سللدد علللى اأن »ال�سندوق بداأ متويل بع�س امل�ساريللع يف دولة الإمارات 
ويعمل علللى اإطاق برنامج تنمية ال�سللادرات الإماراتية لدعم القت�ساد 
يف الدولللة والو�سول باملنتج الإماراتي اإىل الأ�سللواق العاملية، كما اأبرم 
�رضاكة مع �سندوق العي�س واملعي�سة بهدف متويل م�ساريع البنية التحتية 
يف الللدول الأع�ساء يف »البنك الإ�سامللي للتنمية« للم�ساهمة يف حت�سن 

الظروف الجتماعية والقت�سادية 
واأظهللرت البيانات املالية اأن متويات ال�سنللدوق مع نهاية عام 2016 
والبالغللة قيمتها 77 بليللون درهم جاءت �سمن القطاعللات الرئي�سية، اإذ 
مللّول ال�سنللدوق 91 م�رضوعًا يف قطاع اخلدمللات ال�سحية والجتماعية 
بللل9.7 بليللون درهللم، و92 م�رضوعًا يف قطللاع الكهربللاء واملياه بل7.6 
بليللون درهللم، �سكلت نحللو10 يف املئة من اإجمايل قيمللة متوياته فيما 
�سكلللت م�ساريللع قطللاع النقل واملوا�سللات اأهمية خا�سللة، ل �سيما اأنها 
ا�ستحللوذت علللى نحللو 18 يف املئة مللن اإجمللايل امل�ساريع التللي نفذها 

ال�سندوق، مبقدار 87 م�رضوعًا بل13.2 بليون درهم.
ومللّول ال�سنللدوق 56 م�رضوعللًا يف قطللاع الزراعللة والللري وا�ست�سللاح 
الأرا�سللي بل6.7 بليللون درهم، الذي ا�ستحوذ على 9 يف املئة من اإجمايل 
م�ساريللع ال�سندوق، يف حن ركز الأخري يف عملياته على قطاع الإ�سكان 
وم�ساعللدة حكومات الدول النامية على توفري ال�سكن املائم للمجتمعات 
مللن خللال تنفيذ 45 م�رضوعللًا بل7.3 بليللون درهللم، اأي 9 يف املئة من 
اإجمايل التمويات. واأظهرت البيانات املالية لل�سندوق اأن الدول العربية 
ا�ستحللوذت على 76 يف املئة من حجللم التمويات نهاية عام 2016، اإذ 

مول ال�سندوق 339 م�رضوعًا تنمويًا بل58 بليون درهم.
وا�ستحللوذت قارة اآ�سيا على 6 يف املئة مللن اإجمايل متويات ال�سندوق، 
اإذ مول 66 م�رضوعًا تنمويًا بل4.6 بليون درهم، و74 م�رضوعًا يف الدول 
الأفريقية بل3.3 بليون درهم، اأي 4 يف املئة من الإجمايل، و18 م�رضوعًا 
يف عللدد من الدول الأوروبية واأمريكا الاتينية بل10.7 بليون درهم، اأي 

14 يف املئة من الإجمايل 
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