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حركة األسهم

الصين واليونان.. استراتيجية طريق 
الحرير الجديد

 األسهم األوربية تواصل مكاسبها 
لألسبوع الثالث على التوالي 

أوبك تدعم تمديد خفض اإلنتاج

 أرباح شركات اإلسمنت السعودية تتدنى 
إلى 214 مليون دوالر

مصر تتسلم الدفعة الثانية من قرض 

صندوق النقد  

عر���س الرئي���س ال�شيني �ش��ي جينبينغ على 
األيك�شي���س ت�شيربا���س رئي���س وزراء اليون��ان 
املثقل��ة بالديون، دعم��ا قويا ال�شب��ت، قائال 
اإنه يج��ب على البلدين تو�شي��ع تعاونهما يف 

البنية االأ�شا�شية والطاقة واالت�شاالت
واأبل��غ �شي ت�شيربا�س ب��اأن اليونان جزء مهم 
من ا�شرتاتيجية ال�شني لطريق احلرير اجلديد

ونقل��ت وزارة اخلارجي��ة ال�شيني��ة ع��ن �شي 
قوله اإن التعاون يف البينة االأ�شا�شية والطاقة 

واالت�شاالت البد اأن يكون "عميقا وقويا"
وي��زور ت�شيربا���س بك��ني حل�ش��ور اجتم��اع 
قم��ة للرتويج لروؤي��ة �شي لتو�شي��ع العالقات 
ب��ني اآ�شي��ا واأفريقي��ا واأوروبا، الت��ي تدعمها 
ت�شم��ى  ال��دوالرات  مبلي��ارات  ا�شتثم��ارات 

مبادرة طريق احلرير اجلديد
وقال��ت وزارة اخلارجي��ة ال�شيني��ة اإن �ش��ي 
ق��ال اإنه يجب عل��ى ال�شني واليون��ان تركيز 
جهودهما على حتويل ميناء برييه اإىل مركز 
دويل مه��م الإع��ادة ال�شح��ن وج��زء مه��م من 

طريق احلرير اجلديد.

وا�شل��ت االأ�شهم االأوروبي��ة مكا�شبها لالأ�شبوع 
الثال��ث على الت��وايل مدعومة باإب��رام �شفقات 
يف قط��اع االت�ش��االت ونتائ��ج جي��دة الأعمال 
ال���ركات يف الوقت ال��ذي زادت فيه التدفقات 

على االأ�شهم اإىل م�شتويات قيا�شية 
وحققت ال�ركات يف اأوروبا نتائج اأعمال قوية 
عل��ى غري املتوقع، اإذ فاقت اأرباح 67 يف املئة 
من ال�ركات التوقعات. وجذب هذا، اإىل جانب 
انح�ش��ار التوت��رات ال�شيا�شية، تدفق��ات روؤو�س 
اأموال خا�شة م��ن الواليات املتحدة. و�شاعدت 
نتائج االأعم��ال القوية موؤ�ر »�شتوك�س 600« 
االأوروبي عل��ى االرتف��اع اإىل امل�شتوى االأعلى 

يف 21 �شه��راً يف وق��ت �شاب��ق م��ن االأ�شب��وع. 
و�شجل��ت �شنادي��ق االأ�شه��م االأوروبية تدفقات 
قيا�شي��ة يف االأ�شب��وع بع��د اجلول��ة الثانية من 
االنتخاب��ات الرئا�شية الفرن�شي��ة مع �شخ اأكرث 
م��ن �شتة بالي��ني دوالر يف املنطقة، يف الوقت 
ال��ذي �شهدت في��ه �شناديق االأ�شه��م االأمريكية 
تدفق��ات خارج��ة بقيم��ة بلي��وين دوالر، وف��ق 
لتتب��ع  غلوب��ال«  اآر  اأف  ب��ي  و»اإي  »�شيت��ي» 
ال�شنادي��ق. وارتفع املوؤ�ر »�شتوك�س« وموؤ�ر 
االأ�شه��م القيادية ملنطقة اليورو 0.2 يف املئة، 
بينم��ا زاد املوؤ���ر »فاينن�ش��ال تامي��ز 100« 
الربيط��اين 0.5 يف املئ��ة مدعوم��ًا بارتف��اع 
�شهم »اإ�شرتا زينيكا« ت�شعة يف املئة بعد نتائج 

اإيجابية الختبار عقار مهم لعالج املناعة.

الطاق��ة  وزي��ر  في��ه  اأمل��ح  ال��ذي  الوق��ت   يف 
وال�شناع��ة ال�شعودي املهند���س، خالد الفالح، 
اإىل رغبة اأع�شاء منظمة الدول امل�شدرة للنفط 
اخل��ام "اأوبك" بتمديد اتفاقي��ة خف�س االإنتاج 
�شت��ة اأ�شهر اأخرى، اأملح كبري حمللي النفط لدى 
الوكال��ة "نيل اتكين�شون" اأن �ش��وق النفط عاد 
م��رة اأخرى لي�شه��د عج��ًزا يف املعرو�س، ومن 
املتوق��ع اأن يتج��اوز الطل��ب م�شت��وى االإنتاج 
ب�ش��كل اأك��رب خ��الل الن�ش��ف الثاين م��ن العام 
اجل��اري، اإذا وافقت "اأوبك" عل��ى متديد العمل 
باتف��اق خف���س االإم��دادات. وكان الفال��ح قد 
قال يف اأواخر اأبري��ل اإن االإجماع يتنامى بني 
منتج��ي النفط على ���رورة متديد اتفاق كبح 
االإنتاج بعد مدته االأوىل البالغة �شتة اأ�شهر لكن 
ال يوجد اتفاق حتى االآن، الفتًا االنتباه اإىل اأن 
هن��اك حمادث��ات حت��ى م��ع ال��دول امل�شدرة 

من خ��ارج اأوبك كرو�شيا وغريه��ا لكن االأمور 
مل حت�ش��م بع��د، وم��ن املتوق��ع اأن يناق���س يف 
اجتماع اأوبك ي��وم 25 مايو يف فيينا ، والذي 
�شيخ�ش���س لبح��ث �شيا�شة النف��ط يف الن�شف 
الث��اين من العام. وتتطاب��ق هذه مع ت�ريبات 
م�ش��ادر يف اأوبك وقطاع النفط ب��اأن املنظمة 
ومنتج��ني من خارجها يدر�ش��ون متديد اتفاق 
خف���س اإنت��اج اخل��ام العامل��ي لت�شع��ة اأ�شه��ر 
اأو اأك��رث لتف��ادي زي��ادة يف االإنت��اج ق��د ت�ر 
باالأ�شعار يف الربع االأول من العام املقبل وهو 
الوق��ت املتوق��ع اأن يكون الطلب في��ه �شعيفا. 
واأو�شح كبري حملل��ي النفط لدى الوكالة "نيل 
اتكين�ش��ون" خالل موؤمتر "بالت���س" يف لندن، 
اأن االتفاق احلايل بني ما يزيد على 20 منتًجا 
رئي�شًي��ا جن��ح يف الت�شدي لتخم��ة املعرو�س 
العاملي التي اأبقت االأ�شعار حتت �شغوط خالل 
ال�شن��وات االأخ��رية، الفت��ًا النظ��ر اإىل اأن االأمر 

ي�شبح اأكرث و�شوًحا.

قط���اع  ل�ركات  ال�شافية  االأرباح  هبطت 
ال�شوق  ف����ي  اأ�شهمها  املدرجة  »االإ�شمنت« 
االأول  الربع  خ����الل  )تداول(  ال�شعودية  املالية 
 214( ريال  ملي���ون   792 اإىل  احلايل  العام  من 
للربع  ريال  بليون   1.6 مق����ابل  يف  دوالر(  مليون 
من  املباعة  الكميات  تراجع  نتيجة   ،2016 من  االأول 
»االإ�شمنت  �ركة  وت�شدرت  املبيعات.  واأ�شعار  االإ�شمنت 
�شافية  اأرباحًا  حتقيقها  بعد  الرابحة  ال�ركات  ال�شعودية« 
عن الربع االأول بلغت 165 مليون ريال يف مقابل 263 مليونًا 
للربع  ريال  مليون   187 مقابل  ويف   ،2016 من  ذاتها  للمدة 
ال�شابق، تراجعت معها ربحية ال�شهم 1.08 ريال يف مقابل 1.72 
ريال  مليون   191 الربح  اإجمايل  وبلغ   .2016 االأول  للربع  ري��ال 
يف مقابل 295 مليونًا، ويف مقابل 221 مليون ريال للربع االأخري من 
271 مليون  168 مليون ريال يف مقابل  الت�شغيلي  الربح  وبلغ   ،2016
ريال، ويف مقابل 195 مليون ريال للربع االأخري من 2016. وعزت ال�ركة 
نتيجة النخفا�س  وقيمتها  املبيعات  كمية  تراجع  اإىل  الربح  انخفا�س �شايف 
الثانية  املرتبة  يف  ينبع«  »اإ�شمنت  �ركة  وجاءت  االإ�شمنت.  على  املحلي  الطلب 
باأرباح مقدارها 124 مليون ريال يف مقابل 171 مليون ريال للربع االأول من 

اإىل  ال�ركة  عزتها  ال�شابق،  للربع  ريال  ماليني   105 مقابل  ويف   ،2016 عام 
يف  حمققة  غري  اأرباح  وجود  من  الرغم  على  ال�شديدة  واملناف�شة  الطلب  انخفا�س 
حمققة  غري  وخ�شائر  احلايل  الربع  نهاية  يف  املالية  للم�شتقات  ال�شوقية  القيمة 
ال�شابق،  العام  الربع املماثل من  املالية يف نهاية  للم�شتقات  ال�شوقية  القيمة  يف 
بينما جاء ارتفاع االأرباح يف الربع االأول مقارنة بالربع ال�شابق اإىل حتمل الربع 
اإىل  الربح  اإجمايل  الذهبي(. وتراجع  )ال�شيك  املبكر  الت�شوية  ال�شابق كلفة برنامج 
 136 2016، ويف مقابل  200 مليون للربع االأول  132 مليون ريال يف مقابل 
123 مليون ريال يف  اإىل  الت�شغيلي  الربح  ال�شابق، فيما هبط  للربع  مليون ريال 
مقابل 189 مليونًا للربع االأول من العام املا�شي، ويف مقابل 126 مليون ريال، 
�ركة  اأما  ريال.   1.09 مقابل  يف  ريال   0.79 اإىل  ال�شهم  ربحية  معها  تراجعت 
»اإ�شمنت املدينة«، فحققت اأرباحًا �شافية عن الربع االأول من العام احلايل بلغت 
38 مليون ريال يف مقابل 73.3 مليون ريال للفرتة ذاتها من عام 2016، ويف 
20 هل���ة  45 مليون ريال للربع ال�شابق، تراجعت معها ربحية ال�شهم اإىل  مقابل 
يف مقابل 39 هللة للربع االأول 2016. فيم���ا بلغ اإجمايل الربح 47 مليون ريال 
 ،2016 من  االأخري  للربع  ريال  مليو���ن   54 مقابل  ويف  مليونًا،   84 مقابل  يف 
وبل���غ الربح الت�شغيلي 40 مليون ريال يف مقابل 77 مليون ريال، ويف مقابل 48 
مليون ريال للربع االأخري من 2016. وعزت ال�ركة �شبب االنخفا�س خالل الربع 
احلايل مقارنة بالربع املماثل من العام ال�شابق النخفا�س املبيعات وارتفاع كلفة 
واأرباح  املرابحة  عائدات  ارتفاع  من  الرغم  على  البيعية  وامل�شاريف  املبيعات 

التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمار مع زيادة يف اإيرادات اأخرى.

قر�س  من  الثانية  ال�ريحة  عن  �شيفرج  اأنه  الدويل  النقد  �شندوق  اأعلن 
بقيمة 12 مليار دوالر مل�ر، مل�شاعدة القاهرة على النهو�س من االأزمة 
االقت�شادية التي تعانيها ، ح�شب فران�س بر�س، جاء يف بيان �شادر عن 
ال�شندوق اأن قيمة هذه ال�ريحة هي 1،25 مليار دوالر، وال تزال بحاجة 
اإىل  التو�شل  اأن مت  الدويل، بعد  النقد  التنفيذي ل�شندوق  ملوافقة املجل�س 
"اتفاق على م�شتوى اخلرباء" ك�شف عنه اجلمعة يف ختام زيارة وفد من 
ال�شندوق اإىل م�ر، وكان وزير املال امل�ري عمرو اجلارحي اأعلن يف 
وقت �شابق اأن هذه ال�ريحة الثانية �شتدفع خالل الن�شف الثاين من �شهر 
خطة  على   2016 نوفمرب  يف  وافق  الدويل  النقد  �شندوق  وكان  يونيو، 
م�شاعدة بقيمة 12 مليار دوالر على ثالث �شنوات مل�ر، ودفع ال�ريحة 
احلكومة  التزمت  املقابل  يف  دوالر،  مليار   2،75 قيمتها  البالغة  االأوىل 
م�شادر  على  الدعم  خف�س  �شملت  قا�شية  اإ�شالحات  بتنفيذ  امل�رية 
الدوالر  �شعر  اأن  حني  ويف  امل�ري،  اجلنيه  �رف  �شعر  وحترير  الطاقة 
ال�رف وبلغت  ازداد كثريا مع حترير �شعر  8،83  جنيهات  ر�شميا كان 
قيمته اجلمعة 18 جنيها، واأو�شح البيان اأن اإعالن هذا االتفاق ياأتي يف 
اإىل القاهرة قام بها وفد من �شندوق النقد الدويل مكلف ب�  ختام زيارة 
"مناق�شة اأولويات ال�شيا�شات يف اإطار املراجعة االأوىل لربنامج االإ�شالح 

االقت�شادي الذي و�شعته م�ر             

ضعف األداء المؤسسي يضغط على بورصات الخليج

تراجعت موؤ�رات معظم البور�شات اخلليجية خالل 
يف  وارتفعت  بور�شات   4 يف  فهبطت  االأ���ش��ب��وع، 
بور�شتني. وتراجعت ال�شوق العمانية 0.8 يف املئة، 
والبحرينية   ،0.19 والظبيانية   ،0.6 وال�شعودية 
يف   1.74 القطرية  ال�شوق  ارتفعت  بينما   ،0.07

املئة، والدبيانية 0.01 يف املئة.
ال�شامرائي  اأحمد  �شحارى«  »جمموعة  رئي�س  وراأى 
للبور�شات  العام  »االأداء  اأن  اأ�شبوعي  حتليل  يف 
العربية �شجل تداوالت روتينية على م�شتوى اأحجام 
وتغيري  التبادل  م�شتوى  على  ون�شطة  ال��ت��داوالت، 
ال��ت��داوالت  قيمة  على  امل�شتوى  ودون  امل��راك��ز، 

واالإغالقات ال�شعرية لالأ�شهم املتداولة، خ�شو�شًا.
و�شهدت جل�شات التداول املا�شية الكثري من التقلبات 

اإعالنات  تدفق  ا�شتمرار  نتيجة  اال�شتقرار  وع��دم 
التوقعات  ب��ني  م��ا  ت���راوح  بقيت  وال��ت��ي  النتائج، 

ودونها«.
واأ�شاف: »كان لتحركات االأفراد دور يف الرتاجعات 
امل�شجلة مع ا�شتمرار تلك التي دفعت باجتاه تقلي�س 
والتي  جديدة،  مراكز  نحو  االجت��اه  وع��دم  املراكز 
التداوالت  تن�شيط  �شاأنها  من  نوعية  حوافز  تنتظر 
البور�شات  لتنهي  امل�شاربات،  عن  بداًل  االيجابية 
فنية  موؤ�رات  توافر  دون  من  االأ�شبوعية  تداوالتها 

قادرة على عك�س االجتاه خالل اجلل�شات املقبلة«.
لبور�شات  اليومي  »االأداء  اأن  اإىل  االنتباه  ولفت 
حتركات  مع  وان�شجامًا  ترابطًا  اأكرث  بات  املنطقة 
اإليها  تنتمي  التي  االقت�شادية  القطاعات  واأداء 
ال�ركات املدرجة، والتي ميكن تقوميها من منظور 
االأداء احلقيقي للقطاعات وموؤ�رات العر�س والطلب 

اال�شتهالكية  القطاعات  ب��ات��ت  وق��ت  يف  عليها، 
املحرك االأ�شا�س للقطاعات االقت�شادية وللبور�شات 
ياأتي يف ظل  »ذلك  اأن  واأكد  املنطقة«.  م�شتوى  على 
الرئي�شية،  االقت�شادية  القطاعات  له  تتعر�س  ما 
والقطاعات  والعقارات  الطاقة  قطاع  راأ�شها  وعلى 
اخلدمية، ملزيد من ال�شغوط املحلية واخلارجية، ما 
انعك�س و�شينعك�س جمدداً على قرارات ال�راء والبيع 
البور�شات من  واالحتفاظ من قبل املتعاملني لدى 

اأفراد وموؤ�ش�شات«.
من  الكثري  حملت  االأ�شبوع  »ت���داوالت  اأن  واأو���ش��ح 
تقومي  خاللها  من  ميكن  التي  املادية  امل��وؤ���رات 
طبيعة امل�شارات امل�شجلة، اإذ مل يطراأ اأي حت�ّشن على 
تن�شيط  �شاأنها  من  والتي  املتداولة،  ال�شيولة  قيمة 
وترية التداوالت وت�شجيع املتعاملني على اأخذ مراكز 
جديدة، يف حني بقيت نتائج االأداء تتخذ من اجلانب 

من  ب��داًل  لها  �شبياًل  اليومي  االأداء  على  ال�شاغط 
التاأثري اإيجابًا يف قرارات املتعاملني«.

و�شدد على اأن »موؤ�رات التما�شك التي �شجلت خالل 
تداوالت االأ�شبوع جاءت نتيجة توجهات امل�شتثمرين 
ذات  االأ�شهم  خ�شو�شًا  باالأ�شهم،  حمافظهم  لتنويع 
نتائج  �شاهمت  اإذ  القوي واملرتاكم،  الت�شغيلي  االأداء 
التقومي  عملية  يف  احل��ايل  العام  من  االأول  الربع 
الكثري  واأو�شح  االحتفاظ،  اأو  البيع  قرارات  واتخاذ 
من املوؤ�رات للمتعاملني اأفراداً وموؤ�ش�شات عن قوة 
اأن  تاأكيد  املتداولة، مع  واأ�شهمها  ال�ركات  و�شعف 
تراجع الدور املوؤ�ش�شي يف التداوالت اليومية �شيحمل 
البور�شات،  الأداء  ال�شعف  موؤ�رات  من  الكثري  معه 
فوق  ما  اإىل  االأخطار  م�شتوى  ارتفاع  اأن  حني  يف 
قدرة املتعاملني االأفراد على حتمله، �شيوؤدي اإىل اأداء 

متقلب و�شعيف«.

 �ل�سعودية ودبي و�أبو ظبي
ت���داوالت  خ��الل  ال�شعودية  ال�شوق  اأداء  وت��راج��ع 
والقطاعات.  االأ�شهم  اأداء  يف  تباين  و�شط  االأ�شبوع، 
يف   0.60 اأو  نقطة   41.57 العام  املوؤ�ر  وخ�ر 
انخفا�س  و�شط  نقطة،   6882.51 عند  ليقفل  املئة 
امل�شتثمرون  ت��داول  بعدما  التداوالت،  وقيمة  حجم 
 3.5( ري��ال  بليون  ب�13.3  �شهم  مليون   861.5

بليون دوالر(.
و�شط  هام�شية  مكا�شب  الدبيانية  ال�شوق  وحققت 
موؤ�ر  وارتفع  والقطاعات.  االأ�شهم  اأداء  يف  تباين 
ال�شوق العام 0.01 يف املئة اإىل 3420.19 نقطة، 
بعدما  وحجمها،  التعامالت  قيمة  وتراجعت  بينما 
تداول امل�شتثمرون 11.6 مليون �شهم ب�1.28 بليون 

درهم )353.8 مليون دوالر(.
القطاع  ق��اده  ب�شغط  الظبيانية  ال�شوق  وتراجعت 

وقيمتها.  التعامالت  حجم  ارتفاع  و�شط  امل�ريف، 
نقطة،   4608.28 عند  العام  ال�شوق  موؤ�ر  واأقفل 
وتداول  املئة.  يف   0.19 اأو  نقطة   8.88 مرتاجعًا 
بليون  ب�1.15  �شهم  مليون   382.14 امل�شتثمرون 

درهم 
قطر و�لبحرين وُعمان

تراجعات  من  �شل�شلة  بعد  القطرية  ال�شوق  وارتفعت 
العام  املوؤ�ر  و�شعد  متتالية،  اأ�شابيع   4 ا�شتمرت 
عند  ليقفل  نقطة   172.56 اأو  املئة  يف   1.74
املتداولة  ال�شيولة  وتراجعت  نقطة.   10110.84
7.88 يف املئة اإىل نحو 1.2 بليون ريال )329.5 
مليون دوالر(، كما تقل�شت الكمية املتداولة 12.89 
وتراجعت  �شهم،  مليون   44.8 نحو  اإىل  املئة  يف 
األف   14.97 اإىل  املئة  يف   6.51 املنفذة  العقود 

�شفقة.

منتدى إعادة اإلعمار يتوقع دورًا أساسيًا للبنوك العربية 
في تمويلها

التي  العربية  ال��دول  يف  االإعمار  الإع��ادة  املرتفعة  الكلفة  �شوء  يف 
وفقًا  دوالر،  الرتيليون  تناهز  والتي  والنزاعات  احل��روب  دمرتها 
لتقديرات »اإ�شكوا«، وتخطي خ�شائر الن�شاط االقت�شادي 600 بليون 
دوالر، كان اإجماع يف افتتاح منتدى »متويل اإعادة االإعمار- ما بعد 
امل�شارف  احتادا  نظمه  الذي  بريوت،  يف  اأم�س  العربية«  التحوالت 
العربية و »الدويل للم�رفيني العرب« برعاية رئي�س جمل�س الوزراء 
اللبناين �شعد احلريري وح�شوره، على الدور الكبري للقطاع امل�ريف 

العربي يف متويل اإعادة االإعمار.
اأن  طربيه،  جوزف  العرب  للم�رفيني  الدويل  االحتاد  رئي�س  واأعلن 
التي دّمرتها احلروب  العربية  الدول  التحتية يف  البنى  اإعمار  »كلفة 
والنزاعات بح�شب »اإ�شكوا« تبلغ نحو تريليون دوالر«، الفتًا االنتباه 
بليون   600 االقت�شادي  الن�شاط  يف  ال�شافية  »اخل�شائر  جتاوز  اإىل 
دوالر اأي ما يعادل 6 يف املئة من الناجت املحلي يف املنطقة العربية، 
250 بليون  الدول بلغ  العامة لهذه  اإىل عجز يف املاليات  اأّدت  كما 

دوالر ما بني عامي 2011 و2015«.
والتح�شري  االأحداث  تطور  لر�شد  االحتاد  يف  جهودنا  »تكثيف  واأكد 
ملجابهة ارتداداتها املالية واالقت�شادية وو�شع اخلطط امل�شتقبلية«. 
املع�شلة  ه��ذه  اأم��ام  »يتمحور  العربية  امل�شارف  دور  اأن  وراأى 
البناء  اإعادة  م�شاريع  اإىل  بالن�شبة  خ�شو�شًا  التمويل،  تاأمني  حول 
واالإعمار، بو�شفها متلك االإمكانات والكفاءات واملوارد الب�رية، لكن 
تنق�شها عودة االأمن واال�شتقرار، واال�شرتاتيجيات احلكومية للتعامل 

مع جمريات االأحداث«.
اجلراح  حممد  ال�شيخ  العربية  امل�شارف  احتاد  رئي�س  وعّد 

االإعمار  اإع��ادة  متويل  كيفية  »درا�شة  ���رورة  ال�شباح، 
وكلفتها  تاأمينها  وم�شادر  املطلوبة  املبالغ  جلهة 

و�روط احل�شول عليها«.
القطاع  »م�شاركة  هو  املوؤمتر  من  الهدف  اأن  واأكد 

اال�شرتاتيجيات  و���ش��ع  يف  العربي  امل�����ريف 
وال�شيا�شات التمويلية املطلوبة لتاأمني االأموال 

الالزمة لت�ريع عجلة االإعمار والتنمية«.
للقطاع  املجمعة  املوجودات  اأن  اإىل  واأ�شار 

تريليون   3.4 »بلغت  العربي  امل�ريف 
 140 2016، م�شكلة  دوالر نهاية عام 

العربي،  ال��ن��اجت  حجم  م��ن  املئة  يف 
تريليون   2.2 اإىل  الودائع  وو�شلت 

الت�شليفات  ُت��ق��در  بينما  دوالر، 
اأي  دوالر  تريليون   1.9 بنحو 

ال��ن��اجت،  م��ن  امل��ئ��ة  يف   77
بنمو 8 يف املئة نهاية عام 

.»2015
تخ�ره  م��ا  يغفل  ومل 

�شنويًا  العربية  الدول 
»ب�������ش���ب���ب ه��ج��رة 

العربية«،  العقول 
اخل�شائر  مقدراً 

ب��� »اأك���رث من 
بليون   1.7

دوالر ما يتطلب بيئة �شيا�شية واأمنية منا�شبة وم�شتقرة«.
اللبنانية  والزراعة  وال�شناعة  التجارة  غرف  احتاد  رئي�س  واأعلن 
بفعالية  للم�شاركة  »جاهز  اللبناين  اخلا�س  القطاع  اأن  �شقري،  حممد 
يف عملية اإعادة االإعمار«. وك�شف عن »التوا�شل خالل املدد املا�شية 
�راكات  خللق  واالأجنبية،  العربية  اخلا�س  القطاع  موؤ�ش�شات  مع 
العملية«.  هذه  حجم  قدر  على  تكون  عاملية  ومبوا�شفات  �شخمة 
ون�شاندها  وقتها  يف  تاأتي  التي  االندفاعة  هذه  »اأهمية  على  و�شدد 

بكل اإمكاناتنا«.
»النظام  اأن  �شالمة،  ريا�س  املركزي  لبنان  م�رف  حاكم  واعترب 
عليه  �شي�شعب  »بازل3-«،  مقررات  �شوء  ويف  العامل  يف  امل�ريف 
مبفرده متويل اإعادة بناء الدول العربية التي عا�شت وتعي�س حروبًا«. 
يبلغ   1974 عام  املحلي  الناجت  كان  لبنان،  اإىل  نظرنا  »اإذا  وقال: 
الَدين  وكان  دوالر،  بليون   3.5 ي�شاوي  ما  اأي  لرية  باليني   8 نحو 
العام 52 مليون لرية اأي 22.6 مليون دوالر. وكان �شعر اللرية يف 
مقابل الدوالر 2.3، وكانت الفائدة على �شندات اخلزينة باللرية ل�شنة 
واحدة 3.73 يف املئة عام 1977«. واأو�شح �شالمة اأن الناجت »كان 
ليحافظ على منوه ال�شنوي بن�شبة 6 يف املئة لوال احلرب، ولكان حجم 
االقت�شاد و�شل اإىل �شعف ما هو عليه اليوم اأي 100 بليون دوالر، 

ولكان مت احتواء الَدين العام �شمن م�شتويات مقبولة«.
واأو�شح �شالمة اأن لبنان »�شعى اإىل اإعادة بناء الدولة واإعادة تنظيم 
املداخيل وتثبيت اللرية، حماية للقدرة ال�رائية التي كانت انعدمت 
يف احلرب«. وخُل�س مقدراً االأ�رار والتكاليف االقت�شادية للحروب 
الثالثة االأهم )ليبيا- اليمن- �شورية(، مبئات الباليني وهي فر�شة 

لال�شتثمار حني يحل ال�شالم«.  
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