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حركة األسهم

أسعار النفط تقترب في نهاية العام 
من 60 دوالرًا للبرميل 

األسهم األوروبية عند أعلى مستوى 
في 21 شهرًا

النفط يتعافى بفعل أحاديث عن تمديد 
تخفيضات اإلمدادات

  ازدياد البطالة في المغرب 
على الرغم من تحسن النمو االقتصادي 

مصر تعتزم رفع طاقة صوامع القمح إلى 

3.13 مليون طن في 2018-2017

�القت�س��اد�ت �خلليجية �أ�س��بحت يف �أح�س��ن 
حاالتها حالي��ا باملقارنة مع ما كانت عليه 
خ��الل �ل�س��نو�ت �لثالث �ملا�س��ية، خال�س��ة 
خرج به��ا �لتقرير �لبحثي ملوؤ�س�س��ة كابيتال 
�إيكونوميك���س، بع��د �أق��ل م��ن �س��هرين، على 
حتذيرها من �خلطر �ملحدق باقت�ساد�ت دول 
�خللي��ج نتيجة �النخفا�س �الأخري يف �أ�س��عار 
�لنف��ط، �ملوؤ�س�س��ة �أ�س��ارت �إىل �أن �لتوقع��ات 
�جلزئ��ي  �لتح�س��ن  نتيج��ة  ج��اءت  �جلدي��دة 
يف �أ�س��عار �خلام، باالإ�س��افة �إىل �أن �س��ناع 
�ل�سيا�س��ات يف �خلليج قد خففو� من موقفهم 
جت��اه تو�س��يع نط��اق عمليات خف���س �إنتاج 
�لنفط يف �أوبك.  تقدير�ت �ملركز �لدبلوما�سي 
للدر��سات �ال�س��ر�تيجية �لتي �أ�سارت �إىل �أن 

�سي�س��هد م�ستويات مر�س��ية الأ�سعار   2017
�لنف��ط مع �قر�به��ا م��ن 60 دوالر�ً للربميل 
�ملرك��ز  تقدي��ر�ت  تناول��ت  كم��ا  بنهايت��ه، 
�إ�س��ار�ت �إىل �أن برميل �خلام �سي�س��ل �إىل 70 
دوالر�ً للربمي��ل بحل��ول 2022، �لتوقع��ات 
�الإيجابي��ة على �ملدى �لقري��ب قابلتها نظرة 
�لبعي��د، نتيج��ة ط��ول  �مل��دى  �س��لبية عل��ى 
�ملدة �لزمنية لو�س��ول برمي��ل �لنفط �إىل 70 
دوالر�، �الم��ر �ل��ذي ُيعزى �إىل �أ�س��باب �أهمها 
�عتب��ار 60 دوالر� للربمل �ملتوقع �لو�س��ول 
�إليه��ا بنهاية 2017 بدعم م��ن متديد �تفاق 
خف�س �الإنتاج �لنفطي بني �أوبك و�مل�ستقلني، 
�س��تكون �إيجابية للنفط �ل�س��خري �الأمريكي 
�لذي �سي�س��عى لزيادة �الإنتاج،  وهذ� �س��ياأتي 
تز�منا مع �لتح�س��ن يف م�ستويات �ال�ستخر�ج 
و�لت�سدير �لليبية و�لعر�قية وكذلك �الإير�نية.

�س��اهمت جمموعة من �الأنباء �جليدة وتعايف 
�أ�س��هم �مل��و�رد يف �رتفاع �الأ�س��هم �الأوروبية 

بعد خ�سائر طفيفة يف �جلل�سة �ل�سابقة
وز�د �ملوؤ���ر �س��توك�س 600 �الأوروبي 0.3 
يف �ملئ��ة ليقب��ع عن��د �أعلى م�س��توى يف 21 
�س��هر�ً و�س��عد�ملوؤ�ر كاك 40 �لفرن�سي 0.4 
يف �ملئة ليعو�س جزء� من خ�سائره عقب فوز 

�إميانويل ماكرون برئا�سة فرن�سا

و�س��جل �س��هم ميكرو فوكا�س �لربيطاين �أكرب 
خ�س��ائر عل��ى موؤ���ر �س��توك�س ون��زل �أك��ر 
م��ن 12 يف �ملئة بع��د �أن �أعلن��ت �ل�ركة �أن 
�نربر�ي��ز  ب��اكارد  هيلوي��ت  يف  �الإي��ر�د�ت 
�الأمريكية �لتي �ست�س��ريها هوت بنحو ع�رة 

يف �ملئة يف �لربع �الأخري
كم��ا تلق��ت �ل�س��وق دعم��ًا م��ن تعايف �أ�س��هم 
�ملو�رد �الأ�سا�س��ية ومكا�س��ب �ركات �لطاقة 
و�رتفعت �أ�س��هم ���ركات �لتعدي��ن مع زيادة 

�سعر �لنحا�س

�أغلق��ت �أ�س��عار �لنف��ط مرتفع��ة يف تعامالت 
متقلب��ة مدعوم��ة ببيانات من دول رئي�س��ية 
تخفي�س��ات  �أن  �إىل  ت�س��ري  للخ��ام  منتج��ة 
و�ملنتج��ني  �أوب��ك  منظم��ة  م��ن  �الإم��د�د�ت 
خارجها قد يج��ري متديدها �إىل نهاية �لربع 

�الأول من 2018.
وح�س��ب روي��رز، �أنهت عق��ود خ��ام �لقيا�س 
�لعاملي مزيج برنت الأقرب ��س��تحقاق جل�سة 
�لت��د�ول مرتفعة 24 �س��نتا �أو ما يعادل 0.5 
باملئة لت�س��جل عند �لت�س��وية 49.34 دوالر 

للربميل.
و�س��عدت عقود خام �لقيا�س �الأمريكي غرب 
تك�س��ا�س �لو�س��يط 21 �س��نتا �أو0.45 باملئة 

�إىل 46.43 دوالر للربميل
وقالت م�س��ادر يف قطاع �لنفط ويف �أوبك �إن 
�ملنظمة و�ركاءها غري �الأع�س��اء يدر�س��ون 
متدي��د �التف��اق �حل��ايل، �ل��ذي ين���س عل��ى 
خف���س �الإنت��اج 1.8 ملي��ون برمي��ل يوميا، 

لت�سعة �أ�سهر �أو �أكر
وتقو�س��ت جه��ود منظم��ة �لبلد�ن �مل�س��درة 
للب��رول خلف�س خمزون��ات �لنف��ط �لعاملية 
بفع��ل زي��ادة يف ن�س��اط �حلف��ر بالوالي��ات 
�ملتحدة ودفعت �س��عر�خلام للهبوط �أكر من 

ع�رة باملئة يف �ل�سهر �ملا�سي
وجتتمع �أوبك يف 25 مايو حيث من �ملتوقع 
�أن تناق�س متديد �لتخفي�سات لنهاية 2017 
لك��ن حملل��ني يقول��ون �إن متدي��د� ملدة �س��تة 

�أ�سهر فقط قد ال يكون كافيًا. 

�زد�د عدد �لعاطلني عن �لعمل يف �ملغرب 
�لن�سيطة  �لفئة  من  �سخ�س  �أل��ف   63 نحو 
ب�  ُيقدر  ما  �سخ�س،  مليون   1.3 �إىل  لي�سل 
�ل�سنة، على  �لربع �الأول من  10.7 يف �ملئة يف 
�لرغم من ت�سجيل �القت�ساد �ملحلي ن�سبة منو عالية 

و�سلت �إىل 4.7 يف �ملئة.
�لتخطيط«  يف  �ل�سامية  »�ملندوبية  �إح�ساء�ت  و�أفادت 
باأن �القت�ساد �ملغربي متّكن من �إحد�ث 109 �آالف وظيفة 
�ل�سنة  2016 و�لربع �الأول من  جديدة بني �لربع �الأول من 
�حلالية، منها 45 �ألف وظيفة يف قطاع �خلدمات و28 �ألفًا يف 
�لزر�عة و20 �ألفًا يف �الأ�سغال و�لبناء و16 �ألفًا يف �ل�سناعة. وال 
تكفي تلك �لوظائف المت�سا�س �لطلب على �لعمل، يف وقت �رتفع 
عدد �ل�سكان يف �سن �لعمل 1.4 يف �ملئة. وبذلك �نتقل معدل �لبطالة 
يف �ملغرب �إىل 10.7 يف �ملئة بعد �أن كان يقّدر ب�10.4 يف �ملئة. وُتعّد 
هذه �لن�سب مرتفعة قيا�سًا ملا كان عليه �سوق �لعمل قبل �الأزمة �لعاملية 

و�حلر�ك �لعربي قبل �سبع �سنو�ت.
15.7 يف �ملئة لدى �سكان �ملدن،  و�أفادت �لبيانات باأن �لبطالة �رتفعت �إىل 
وز�دت �إىل 14.7 يف �ملئة لدى �لن�ساء �ملتعلمات، وبلغت 18.5 يف �ملئة لدى 

ت�رر�ً  �الأكر  �سنة،   25 من  �أقل  �لعمرية  �لفئة  وتبدو  �لعليا.  �ل�سهاد�ت  حملة 
�ملئة.  يف   25.5 �إىل  فيها  �لبطالة  ن�سبة  ترتفع  �إذ  �لعمل،  �سوق  تباطوؤ  من 
ذ�تها.  �لعمرية  �لفئة  �سمن  �الإن��اث  لدى  �ملئة  يف   34.6 �إىل  �لن�سبة  وترتفع 
متوقعة،  غري  مفاجاأة  �لتخطيط  مندوبية  �أوردتها  �لتي  �ملعطيات  و�سكلت 
�لنمو  �مل�سّجل يف  �النتعا�س  بعد  �لعمل  �سوق  ينتظر حدوث حت�سن يف  �إذ كان 
13 يف �ملئة وهو قطاع يعمل فيه  �لزر�عي نحو  �الإنتاج  �القت�سادي وحت�ّسن 
نحو ثلث �لقوة �لعاملة. وتوقعت �لبيانات �أن يو��سل �لنمو �القت�سادي منحاه 
4.6 يف �ملئة من �لناجت �الإجمايل يف �لربع �لثاين، مدعومًا  �لت�ساعدي ليبلغ 
بارتفاع �لطلب �خلارجي على �ل�سادر�ت �ملغربية نحو 4.7 يف �ملئة، وحت�سن 
�لتجارة �لعاملية، و�نتعا�س �أ�سعار �ملو�د �الأولية، و�نخفا�س م�سريات �ملغرب 

من �ملو�د �لغذ�ئية يف �ل�سوق �لدولية.
14.8 يف  �لزر�عي �سرتفع  �لقطاع  �لقيمة �مل�سافة يف  �أن  �إىل  �لتقرير  و�أ�سار 
�ملئة بف�سل حم�سول جيد من �حلبوب يتجاوز 10 ماليني طن، و�إنتاج قيا�سي 
 3.6 �ل�سناعي  �لن�ساط  �أن يرتفع  من �خل�سار و�لفو�كه و�لدو�جن. كما يتوقع 
يف �ملئة و�إنتاج �لفو�سفات 8 يف �ملئة و�لقطاعات غري �لزر�عية 3.2 يف �ملئة. 
يف  منو  �أف�سل  �سُيحقق  �ملغربي  �القت�ساد  باأن  �العتقاد  �إىل  �ملحللون  ومييل 
�أن �لتحديث  2017. يف �ملقابل يعتقد »�لبنك �لدويل«  �ملنطقة �لعربية نهاية 
��ستحد�ث  فر�سة  ُيفقد  �ملغرب،  ومنها  �لنا�سئة  �القت�ساد�ت  من  لعدد  �ل�ريع 
�لتناف�سية  �سعف  ب�سبب  �لعاملي،  �القت�ساد  يف  �الندماج  ز�د  كلما  وظائف 

�خلارجية لل�سادر�ت وعدم مالءمة مناهج �لتعليم حاجات �سوق �لعمل.

�لقمح  ل�سو�مع  �لتخزينية  �لطاقة  رف��ع  ت�ستهدف  �حلكومة  ت�ستهدف 
يف  طن  مليون   1.528 من   2017-2018 يف  طن  مليون   3.13 �إىل 

2015-2016
وتعّد م�ر �أكرب م�ستورد للقمح يف �لعامل لكنها تتطلع �ىل تعزيز طاقتها 

�لتخزينية لتكوين �حتياطيات ��سر�تيجية من �حلبوب
تطوير  على  تعمل  م�ر  �أن  بيان  يف  �مل�رية  �لتخطيط  وز�رة  و�أ�سافت 
منظومة �لتخزين لديها من خالل "توفري قدرة تخزينية عالية ومتطورة 

ت�سل �إىل ت�سعة ماليني طن �سنويا
من  �سنويا  �لقمح  من  طن  ماليني  ع�رة  نحو  �لعادة  يف  م�ر  وت�سري 
الإنتاج  و�مل�ستورد  �ملحلي  �لقمح  من  خليطا  وت�ستخدم  �لعاملية  �الأ�سو�ق 

�خلبز �ملدعم
من  �ملحلي  �النتاج  زيادة  ت�ستهدف  �حلكومة  �إن  �لتخطيط  وز�رة  وقالت 
�ل�سكر �إىل 1.011 مليون طن يف 2018-2017 من نحو 931 �ألف طن 
يف 2016-2015 من دون �أن تذكر تفا�سيل عن �أنو�ع �ل�سكر �مل�ستهدفة
�أكر  تنتج  لكنها  �سنويا  �ل�سكر  من  طن  ماليني  ثالثة  م�ر  وت�ستهلك 
قلياًل فح�سب من مليوين طن من �سنفي ق�سب �ل�سكر و�لبنجر معا وتقوم 
�حلكومة وم�ستوردون من �لقطاع �خلا�س ب�سد �لفجوة من خالل م�سريات 

بني يوليو متوز و�أكتوبر ت�رين �الأول.

انطالق أعمال مؤتمر التنمية المحلية في األردن 

ممثاًل  �لزعبي،  غالب  �الأردين  �لد�خلية  وزير  �فتتح 
�لتنمية  »موؤمتر  �أعمال  �مللقي،  هاين  �لوزر�ء  رئي�س 
�لنمو  تعزيز  �إىل  �لذي يهدف  �القت�سادية �ملحلية«، 
�لعمل  فر�س  قاعدة  وتو�سيع  �لعادل  �القت�سادي 
»�لتنمية  �أن  �إىل  �لزعبي  و�أ�سار  وتنويعها.  للجميع 
�لتنمية  م��ع  تت�ساوى  �مل�ستد�مة  �الق��ت�����س��ادي��ة 
عبد�هلل  �مللك  �هتمامات  تت�سدر  �إذ  �ل�سيا�سية، 
يف  وتظهر  �لد�ستورية،  �ل�سلطات  توليه  منذ  �لثاين 
معي�سي  م�ستوى  تاأمني  �إىل  �لر�مية  جهوده  خمتلف 
تعمل  �لد�خلية  »وز�رة  �إن  وقال   ، للمو�طنني  �أف�سل 
لها على  �لتابعة  �لتنمية �ملحلية  من خالل مديرية 
حتويل مفهوم �لتنمية �ملحلية �إىل و�قع ملمو�س عرب 
م�ساريع  وو�سع  �لالمركزية،  لنهج  �لعملي  �لتطبيق 

للتنمية �ملحلية يف حمافظات �ململكة كافة«. ولفت 
من  للحد  جديدة  ��سر�تيجية  »�إع��د�د  �إىل  �النتباه 
وبناء  جديدة  عمل  فر�س  �إيجاد  �إىل  ت�سبو  �لفقر، 
قدر�ت �لقطاع �خلا�س ودعم �ملوؤ�س�سات و�مل�ساريع 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة، و�سواًل �إىل �إيجاد فر�س عمل، 
�ململكة  حمافظات  بني  و�لتفاوت  �لفجوة  وردم 
�لتنمية  تعزيز  »برنامج  �أن  �لزعبي  و�أو�سح  كافة«. 
وز�رة  تنفذه  �لذي  �الأردن،  يف  �ملحلية  �القت�سادية 
منوذجي  �الأوروب����ي،  �الحت��اد  من  بدعم  �لد�خلية 
وهدفه �ال�ستجابة لهذه �حلاجات، وين�سجم مع روؤية 
�لقانون  �سيادة  تعزيز  �إىل  �لهادفة   2025 �الأردن 
وتكافوؤ �لفر�س وحتقيق معدالت منو حقيقية، و�حلد 
من معدالت �لفقر و�لبطالة«. و�أ�سار �إىل �أن »�ململكة 
و�ملجال�س  �لالمركزية  �نتخابات  �إج��ر�ء  �إىل  تتجه 
�لتنمية  لعمليات  حم��ور�ً  ت�سكل  و�لتي  معًا  �لبلدية 

�لقر�ر  �أو�سع م�ساركة يف �سنع  �ل�ساملة، كما حتقق 
�لتي  �لتنموية  �خلطط  وو�سع  �مل�سوؤوليات،  وحتمل 
تلبي حاجات �ملو�طن �أينما ُوِجد يف مناطق �ململكة 
كافة«. و�أ�سار وزير �لتخطيط و�لتعاون �لدويل عماد 
�أولوية  �القت�سادية  �لتنمية  »�إي��الء  �إىل  فاخوري 
ق�سوى يف �لربنامج �لتنفيذي للحكومة، وعلى �لرغم 
�لتي  و�ال�ستثنائية  �لقائمة  �لتحديات  ��ستمر�ر  من 
تعمل على مو��سلة  �حلكومة  فاإن  �الأردن،  يو�جهها 
م�سار�ت �الإ�سالح �ل�سامل وحتقيق �الزدهار وحتويل 
�لتحديات �إىل فر�س من خالل �حلفاظ على ��ستقر�ر 
»�ل��وز�رة  �أن  و�أو���س��ح  و�مل���ايل«.  �لكلي  �القت�ساد 
خالل  من   2030 �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أجندة  تتابع 
�ملتعاقبة،  �لتنفيذية  �لتنموية  �لرب�مج  يف  دجمها 
�إىل جانب و�سع برنامج تنفيذي ومعايري �أد�ء خلطة 
 2018-2022 �الأردين  �القت�سادي  �لنمو  تعزيز 

وت�سمينها يف �لرب�مج �لتنموية �لتنفيذية �ملتعاقبة 
�سمن �الأولويات �لق�سوى للتنفيذ«.

�أن »�لوز�رة با�رت باإعد�د بر�مج تنمية  و�أ�سار �إىل 
�إذ  م��رك��زي،  ال  ومنهج  م�سار  �سمن  �ملحافظات 
�لبيئة  ويوفر  ي�سمن  �لذي  �ملوؤ�س�سي  �الإطار  ُو�سع 
و�ملركز  �مليد�ن  بني  و�لتعاون  للتن�سيق  �ملنا�سبة 
�ملحافظني  برئا�سة  حملية  عمل  ف��رق  ومب�ساركة 
وع�سوية �ملجال�س �ال�ست�سارية و�لتنفيذية و�لبلدية 
وموؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين و�لقطاع �خلا�س وقطاع 

�ل�سباب و�ملر�أة يف �ملحافظات«.
�أع��ّدت  »�ل���وز�رة  �أن  �إىل  �النتباه  �لفاخوري  ولفت 
�إنتاجها  لتعزيز  للمحافظات  �ال�ستثمارية  �خلر�ئط 
وتعمل  فيها،  �ملحلية  �القت�سادية  �لتنمية  ودع��م 
ل�120  �قت�سادية  ج��دوى  در����س��ات  �إع���د�د  على 
فر�سة ��ستثمارية مبقد�ر 10 فر�س لكل حمافظة«. 

وخ�س�ست �لوز�رة مليوين دينار )2.8 مليون دوالر( 
�ملحافظات  �ملهني يف كل  �لتدريب  لتاأهيل معاهد 
�لتدريب  بر�مج  تطوير  بهدف  �لتجهيز�ت  وتطوير 

�ملهني و�حلريف.
�إن  �مل�����ري  وليد  �لبلدية  �ل�����س��وؤون  وزي��ر  وق��ال 
بالتنمية  �ملعنية  �ملوؤ�س�سات  �أوىل  هي  »�لبلديات 
�لوز�رة وحد�ت  �إذ تدعم  �ملحلية وحتفيز �القت�ساد، 
كل  �إمكانات  لدر�س  �لبلديات،  يف  �ملحلية  �لتنمية 
و�لتعاون  للتنمية  فيها  �ملتاحة  و�لفر�س  بلدية 
ال�ستثمار  �ملحلي  �ملجتمع  يف  �خلا�س  �لقطاع  مع 
بلديات  »بع�س  �أن  �مل�ري  و�أك��د  �لفر�س«.  هذه 
�ململكة نفذ مبادر�ت مل�ساريع زر�عية، مثل معا�ر 
فر�س  �أوج��دت  ع�سوية،  خ�سار  �إنتاج  �أو  �لزيتون 
عمل للمجتمع �ملحلي«، م�سري�ً �إىل �أن »نظام �الأبنية 
�ملنزل،  من  متار�س  �لتي  �ملهن  على  �سجع  �جلديد 

لعمل  �خلا�س  للقطاع  وت�سهيالت  حو�فز  ومنح 
�مل�ساريع �ال�ستثمارية و�لتنموية«.

�ل�سوؤون  من�سق  �ملتحدة  لالأمم  �ملقيم  �ملن�سق  وقال 
�أهمية  �أن  بيدر�سون  �أندر�س  �الأردن  يف  �الإن�سانية 
دعم �ململكة للو�سول �إىل حلول م�ستد�مة للتحديات 
�الأردين  »�القت�ساد  �أن  �إىل  �لنظر  الفتًا  �لر�هنة، 
يحتاج �إىل نحو 57 �ألف وظيفة جديدة خالل �الأعو�م 
�ل�سبعة �ملقبلة، ما يوؤكد �رورة �أن يكون هناك منو 

م�ستد�م يف هذ� �ملجال«.
�ململكة  لدى  �الأوروب���ي  �الحت��اد  بعثة  �سفري  وق��ال 
�أندريا فونتانا �إن »�الحتاد �الأوروبي ي�ساعد �الأردن 
تعزيز  �أهمية  م��وؤك��د�ً  �القت�سادية«،  �لتنمية  على 
و�لفتيات  �مل���ر�أة  متكني  �إىل  �لهادفة  �مل��ب��ادر�ت 
ال�سيما  كافة،  �لتنمية  عمليات  يف  �مل�ساهمة  يف 

�القت�سادية منها«.

صفقات األغذية في المنطقة تبلغ 3.4 بليون دوالر

3.4 بليون  جتاوزت قيمة �ل�سفقات يف قطاع �الأغذية و�مل�روبات 
 .2015 يف  دوالر  مليون  ب�402  مقارنة   ،2016 عام  خالل  دوالر 
وعّد تقرير �سدر يف »منتدى �الأ�سهم �خلا�سة و�سفقات �لدمج و�لتمّلك 
يف �ل�رق �الأو�سط«، �أن �لقيمة �الإجمالية لل�سفقات خالل هذه �ل�سنة، 
»هي �الأكرب منذ �سدور �لتقرير �الأول عن �لبيانات يف هذ� �لقطاع عام 

 2009
»تنفيذ  �إىل  �ملنتدى،  خالل  ماركت«  »مريجر  ملوؤ�س�سة  تقرير  و�أ�سار 
بقيمة  �حلالية،  �ل�سنة  خالل  �ال�ستهالكي  �لقطاع  يف  �سفقات  �أربع 
�ل�سفقات  104 ماليني دوالر، مع توقعات بعقد جمموعة من  بلغت 

�لقوية خاللها 
و�سجلت �ركة »ن�ستله« �أعلى قيمة �سفقة يف �لقطاع �لفرعي لالأغذية 
و�مل�روبات حتى �الآن، بالغة 33 مليون دوالر وذلك يف �إطار عملية 
��ستحو�ذ �ركة »كار�فان للت�سويق« �مل�رية و�ملتخ�س�سة بت�سنيع 
�لقهوة �ل�ريعة �لتح�سري و�لتي متلك �لعالمة �لتجارية »بوجنورنو«. 
يف  ��ستثمار�تها  تو�سيع  �إىل  »ن�ستله«  طموح  �لعملية  هذه  وتعك�س 
�كت�سبت  �لتي  �لذوبان  �ل�ريعة  �لقهوة  لفئة  �ملت�سارع  و�لنمو  م�ر، 

�سعبية و��سعة يف �ملنطقة.
نيتها  �أعلنت  �للحوم،  الإنتاج  �لرب�زيلية  �ل�ركة  �أف«  �آر  »بي  وكانت 

�إبر�م �سفقة مربحة تتمثل ببيع ح�ستها يف وحدة �الأطعمة 
ماليني  بخم�سة  قيمتها  تقدر  و�لتي  ف��ودز«،  »ون  �حلالل، 

دوالر، مع �الأخذ يف �العتبار تدين فو�ئد �الأ�سول، نتيجة 
حتقيقات  عن  ك�سفت  �لتي  �لرب�زيلية  �ل�رطة  تقارير 

جنائية يف قطاع �للحوم يف �لدولة. وُيتوقع �أن ي�سعى 
�لزر�عي  لال�ستثمار  �ل�سعودية  »�ل�ركة  من  كل 

�ل�سيادية،  �لروة  و�الإنتاجي �حليو�ين«، و�سناديق 
�ال�ستثمار  وهيئة  لال�ستثمار،  ظبي  �أب��و  وهيئة 

�لقطرية �إىل �ر�ء �حل�سة.
م��ارك��ت«  »م��ريج��ر  مكتب  رئي�سة  وق��ال��ت 

ملنطقة �ل�رق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا روث 
�الأغذية  قطاع  ي��ز�ل  »ال  �لغامدي،  ماكي 

�لقطاعات  �أبرز  �سمن  من  و�مل�روبات 
منطقة  يف  و�لتمّلك  �لدمج  لعمليات 

�أفريقيا«.  و�سمال  �الأو���س��ط  �ل�����رق 
�ملوؤ�س�سات  �أن  �إىل  �النتباه  ولفتت 

و�ركات �الأ�سهم �خلا�سة »ت�سعى 
ل��ال���س��ت��ح��و�ذ ع��ل��ى �ل�����رك��ات 

�نخفا�س  ظ��ل  يف  �ل���و�ع���دة، 
�أ���س��ع��ار �ل��ن��ف��ط و�ل���ظ���روف 

�ل�سعبة،  �الق��ت�����س��ادي��ة 
و�مل��ن��اف�����س��ة �ل�����ر���س��ة«. 

»جمموعة  �إىل  و�أ�سارت 
من �ملفاهيم �لناجحة 

تتو�سع  باتت  �لتي 
�إم��ا  �ملنطقة،  يف 

�فتتاح  خالل  من 
مملوكة  مكاتب 

�ل�ركات،  من 
�أو من خالل 

م�������ن�������ح 

�المتياز«. ورجحت �أن »ت�سود �ل�سفقات يف هذ� �ملجال يف �الإمار�ت 
و�ل�سعودية وم�ر«.

�لن�سف  يف  و�لتملك  �لدمج  ن�ساطات  »تزيد  �أن  �خل��رب�ء  ي�ستبعد  ومل 
�حتمال  �إىل  ماركت«  »مريجر  حتقيقات  �أ�سارت  �إذ  �ل�سنة،  من  �لثاين 
�حلديثة  �الإمار�ت  �ركة  ت�سمل  قد  و�لتي  �ل�سغرية،  �ل�سفقات  تو�سع 
ما  تر�وح  بقيمة  م�سركًا  م�روعًا  تدر�س  �لتي  )�لرو�سة(،  للدو�جن 
بني 20 مليون دوالر و30 مليونًا، يف كل من �لكويت وُعمان بهدف 

تو�سيع قدر�تها �لت�سديرية.
�سل�سلة  �أن  �ملا�سي،  )م��ار���س(  �آذ�ر  يف  ماركت«  »مريجر  و�أعلنت 
�ملطاعم �للبنانية »�ساورمنجي« تخو�س حاليًا مفاو�سات مع �ركة 
�متياز  �تفاقات منح  ن�سبة من �حل�س�س. ووقعت  لبيع  �أ�سهم خا�سة 
�ملقبلة، مع  �ل�سبع  �ل�سنو�ت  �ل�سعودية خالل  50 مطعمًا يف  الفتتاح 
�ل�سوق  دخ��ول  وخطط  وم�ر،  ُعمان  يف  مطاعم  الفتتاح  تفاو�س 

�الأوروبية بحلول نهاية عام 2018 
�ل�رق  يف  �خلا�سة  و�الأ�سهم  و�ال�ستحو�ذ  �الندماج  منتدى  وح�ر 
�ل�رق  منطقة  يف  �ل�سفقات  عقد  جمال  يف  متخ�س�سون  �الأو�سط 
�الأو�سط و�سمال �أفريقيا، بهدف در�س �جتاهات �ل�سفقات يف �ملنطقة. 
ماركت«  »مريجر  و��ست�سافت  �الأو�سط.  �ل�رق  يف  �آفاقها  وناق�سو� 
�ملنتدى يف �ر�كة ��سر�تيجية مع »بيكر �آند ماكينزي« و »�إرن�ست �آند 

يونغ« و  بنك �ستاند�رد ، و  �ملجموعة �الأمريكية �لعاملية 

  دبي – متابعة  

 اإلمارات – متابعة 

 باريس – متابعة 

أبو ظبي – متابعة 

القاهرة – متابعة الرباط – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

عمان – متابعة 


