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حركة األسهم

ارتفاع العجز التجاري في المغرب 

 داماك العقارية  على الئحة مؤشر 
»مورغان ستانلي« لألسواق الناشئة

غوغل يواجه غرامة ضخمة

تقلص السيولة في سوق مصر تصدر سندات بـ3 باليين دوالر  
المال السعودية  

ارتف��ع العج��ز يف املي��زان التج��اري املغربي 
اإىل 40 بلي��ون درهم )اأكرث م��ن اأربعة باليني 
ال�سن��ة، نتيج��ة  الأول م��ن  الثل��ث  دولر( يف 
الزي��ادة يف ال��واردات بن�سبة 10 يف املئة اإىل 
155 بلي��ون دره��م، ويف ال�س��ادرات بن�سبة 

115 بليون درهم.  اإىل  3.2 يف املئة 
وكان العجز التجاري ُقّدر 35.6 بليون درهم 
يف امل��دة املقابل��ة م��ن العام املا�س��ي واأفاد 
»مكتب ال�رصف« الذي اأ�سدر هذه الإح�ساءات 
اأم�س، ب��اأن الواردات »منت بوت��رة اأ�رصع من 
ال�س��ادرات ب�سب��ب ازدي��اد م�سرتي��ات الرباط 
م��ن الطاقة بن�سبة 49 يف املئة، وُقّدرت بنحو 
2.3 بلي��ون دولر نتيجة حت�سن اأ�سعار النفط 
يف ال�سوق الدولية. وانخف�ست واردات احلبوب 
8.4 يف املئة اإىل 6.8 بليون درهم، نزوًل من 

7.4 بلي��ون درهم. كما زادت م�سرتيات �سلع 
التجهيز الداخلة يف الإنتاج ال�سناعي ب�400 
مليون دولر اأي 10 يف املئة عن قيمتها التي 
بلغ��ت 40.4 بليون دره��م يف املدة املماثلة، 
ويف املقاب��ل، زادت �س��ادرات الفو�سفات اإىل 
الغذائية والزراعية  14 بليون درهم وامل��واد 
اإىل 20 بليون��ًا، وحافظت �سادرات ال�سيارات 
والطائ��رات على مركزها كم�س��در اأول للعملة 
بقيمة 23 بليون درهم، على الرغم من منوها 
الطفي��ف الذي مل يتجاوز 1.6 يف املئة ب�سبب 
�سع��ف الطل��ب عل��ى ال�سي��ارات املغربي��ة يف 
اأ�سواق الحت��اد الأوروبي، وا�ستقرت �سادرات 
املالب�س والن�سيج وبلغت 12.5 بليون دره��م 

واأكد املكتب اأن جمموع ال�سادرات ال�سناعية 
حقق اإيرادات بقيمة 9 باليني دولر، يف حني 
انخف�س��ت عائدات ال�سياحة 4.7 يف املئة اإىل 

اأقل من بليوين دولر.

اأ�ساف��ت »مورغان �ستانلي« لالأ�سواق النا�سئة 
)MSCI( اأ�سهم داماك العقارية اإىل موؤ�رصها 
الأول م��ن  م��ن  ب��دءاً  للت��داول  الإم��ارات  يف 

حزيران )يونيو( 
وبذل��ك ان�سم��ت اإىل املعي��ار ال��ذي ي�سم 23 
بلداً من الأ�س��واق النا�سئة، مبا فيها الإمارات. 
الأ�س��واق  اىل  �ستانل��ي«  »مورغ��ان  وان�س��م 
اأداء  قيا���س  به��دف   )MSCI( النا�سئ��ة 
ال�رصكات الكبرة واملتو�سطة من حيث القيمة 
ال�سوقي��ة لراأ���س امل��ال يف �س��وق الإم��ارات. 
ويتك��ّون حاليًا م��ن 10 ���رصكات مدرجة يف 
جمموعة من القطاعات، مبا يف ذلك العقارات 

واملال وال�سناعة والت�سالت 
واأو�سح عمرو اأبو �سعبان، رئي�س ق�سم عالقات 
امل�ستثمري��ن يف دام��اك، اأن اإدراج ال�رصكة يف 
هذا املوؤ���رّص دليل على ثقة امل�ستثمرين، وذلك 
ا�ستن��اداً اىل اأ�س�سه��ا القوي��ة و�سجلها احلافل، 
ف�ساًل عن مكانتها الرائدة يف قطاع العقارات 

يف املنطقة 
اأب��و �سعب��ان اأن  ه��ذه اخلط��وة جت�ّس��د  وع��ّد 
بو�سوح موقفنا املايل القوي واإمكانات النمو 
املرتفعة لدين��ا. كما تعزز مكان��ة اأ�سهمنا يف 
حتقي��ق عوائ��د عالي��ة، وجهودن��ا الرامية اإىل 
تنوي��ع قاعدة م�ساهمينا، ما يوؤدي عمومًا اإىل 
حت�س��ني �سيول��ة اأ�سهمن��ا وتوفر قيم��ة اأف�سل 

للم�ستثمرين 

تعت��زم هيئ��ة مكافحة الحت��كار يف الحتاد 
الأوروبي تغرمي حمرك البحث غوغل بنحو 9 
مليارات دولر، بع��د حتقيق ا�ستمر 7 �سنوات 
ب�س��اأن خرق��ه املفرت���س لقوان��ني مكافح��ة 

الحتكار
م�سدري��ن  ع��ن  "روي��رتز"  وكال��ة  ونقل��ت 
مطلع��ني على الق�سية، اجلمع��ة املا�سي، اأنه 
من املتوقع اأن ت�سدر الهيئة قرارها النهائي 

يف الق�سية قبل حلول اأغ�سط�س املقبل
وميك��ن اأن ت�س��ل الغرام��ة اإىل نح��و 10 يف 
املئة من العائد العاملي لغوغل لعام 2016 

، اأي ما يعدل 9 مليارات دولر
وب��داأ التحقي��ق يف جت��اوزات حم��رك البحث 

الأك��رث �سعبية يف العامل بع��د �سكاوى قدمها 
مناف�س��وه يف اأوروبا والوليات املتحدة عام 

2010
ووجه��ت الهيئ��ة الأوروبي��ة اإىل غوغ��ل عام 
2015 تهم��ة خداع املتناف�س��ني من خالل 
التالعب بنتائ��ج البحث يف الإنرتنت ل�سالح 
خدمته��ا الت�سويقي��ة "غوغ��ل �سوبينغ"، وهو 
باملناف�س��ني  اأ���رصار  اإحل��اق  اإىل  اأدى  اأم��ر 

وامل�ستهلكني على حد �سواء
وامتنعت الهيئة وغوغل عن التعليق على هذه 
املعلومات، لك��ن ال�رصك��ة الأمركية رف�ست 
يف املا�س��ي التهام��ات، وقال��ت اإن هيئ��ة 
مكافح��ة الحت��كار تتجاه��ل املناف�س��ة من 
بائعي التجزئ��ة على الإنرتنت مث��ل اأمازون 

واإيباي

اأ�سدرت وزارة املال امل�رصية �سندات 
جدي��دة بالدولر بقيمة 3 باليني دولر، 
خ��الل زي��ارة وزير املال عم��رو اجلارحي 
اأحم��د كوج��ك  املالي��ة  لل�سيا�س��ات  ونائب��ه 
اجلارح��ي  واأك��د  املا�س��ي.  ال�سه��ر  لن��دن  اإىل 
اإىل  اأخ��رى  الع��ودة م��رة  اأن م���رص »جنح��ت يف 
الأ�س��واق الدولية من خالل الإ�س��دار اجلديد«، موؤكداً 
»حت�س��ن ثق��ة امل�ستثمري��ن يف اأداء القت�ساد امل�رصي 
وقدرته وم�ستقبل��ه، اإذ اإن الفائدة املدفوعة على ال�سندات 
بفائ��دة  �س��كل ملح��وظ مقارن��ة  انخف�س��ت يف  امل�رصي��ة 
ال�سن��دات ال�س��ادرة يف كان��ون الث��اين )يناي��ر(، بنحو 0.55 
اإىل 0.85 يف املئ��ة«. واأ�س��ار اإىل »وجود طلبات �رصاء فاقت 11 
بلي��ون دولر خ��الل �ساعات من اإعالن الط��رح يف 24 اأيار )مايو( 
املا�س��ي ، واأُ�سدرت �سندات بقيمة 1.25 بليون دولر ملدة 30 عامًا 
بفائ��دة ن�سبته��ا 7.95 يف املئة، و�سندات بقيم��ة بليون دولر ملدة 10 
�سنوات بفائدة 6.65 يف املئة، و�سندات بقيمة 750 مليون دولر ملدة 5 
�سن��وات بفائدة 5.45 يف املئة. وُتعد ن�سبة طلب��ات �رصاء ال�سندات امل�رصية 
امل�سّدرة الأعلى والأكرب التي حتظى بها دول نا�سئة عند القيام باإعادة اإ�سدار 
اإ�سافي��ة عل��ى �سنداتها الدولية ، و�سدد اجلارحي عل��ى اأن م�رص  ا�ستطاعت خالل 
اأربع����ة ا�سه��ر اإ�س��دار �سندات دولية بقيم��ة 7 باليني دولر، وو�س��ل حجم طلبات 

���رصاء ال�سندات من امل�ستثمري��ن الأجانب اإىل نحو 24.5 بليون دولر، ما يعني اأن 
ن�س���ب��ة ال�سندات ال�س��ادرة اإىل حجم طلبات ال�رصاء الفعلي��ة بلغ نحو 30 يف املئة 
فقط، ما يعك����س اإق����باًل كبراً من �سناديق ال�ستثمار الدولية على �رصاء ال�سندات 
امل�رصي��ة ، واأو�س��ح اأن الإقبال الكبر والوا�سح م��ن املوؤ�س�سات املالية على �رصاء 
ال�سندات امل�رصية، يوؤكد وجود حت�سن كبر يف نظرة امل�ستثمرين الأجانب وثقتهم 
يف برنام��ج الإ�س��الح القت�س��ادي امل�رصي، ويف التط��ورات الإيجابي��ة التي بداأ 
يحققها القت�ساد من خف�س ن�سبة عجز املوازنة والعجز الأّويل اإىل الناجت املحلي 
الإجمايل، وحت�سن بيانات امليزان التجاري، وعودة تدفقات امل�ستثمرين الأجانب 
ل�رصاء اأوراق املال احلكومية«، من دون اأن يغفل  ارتفاع ر�سيد الحتياط الأجنبي 
وتراج��ع مع��دل البطال��ة، وتنام��ي قط��اع ال�سناع��ات التحويلي��ة ، وتزامن طرح 
ال�سن��دات م��ع اإع��الن التو�سل اإىل اتفاق م��ع �سندوق النقد الدويل ح��ول املراجعة 
الأوىل لربنام��ج الإ�س��الح القت�س��ادي امل���رصي، ما �سيمّكن م���رص من احل�سول 
عل��ى ال�رصيح��ة الثانية من قر�س ال�سن��دوق بقيمة 1.25 بلي��ون دولر ، واأو�سح 
كوج��ك، اأن »الطرح الأخر لل�سن��دات الدولية امل�رصية �سهد طلبات �رصاء من جانب 
370 م�ستثمراً و�سندوق ا�ستثمار اأجنبيًا، وبلغت ن�سبة �رصاء �سناديق ال�ستثمار 
الأوروبي��ة 52 يف املئة م��ن قيمة ال�سندات امل�رصية ال�سادرة، بينما و�سلت ن�سبة 
���رصاء �سناديق ال�ستثمار الأمركية اإىل نح��و 38 يف املئة، وا�سرتى امل�ستثمرون 
م��ن قارة اآ�سي��ا وال�رصق الأو�سط بقية ال�سندات امل�س��درة، واأكد »جناح الإ�سدار يف 
ج��ذب طلبات ال���رصاء من قب��ل اأكرب �سنادي��ق ال�ستثم��ار العاملي��ة«، مو�سحًا اأن  
ح�سيل��ة الإ�س��دار �ست�ستخ��دم لتمويل عجز املوازن��ة العامة للدول��ة لل�سنة املالية 
املقبل��ة )2017 - 2018(، اإ�ساف��ة اإىل ت�سدي��د ج��زء من املديوني��ات اخلارجية 

الق�سرة الأجل والأعلى كلفة على ال�سلطات واحلكومة امل�رصية.

وا�سل��ت »�س��وق امل��ال ال�سعودية« )ت��داول( اأداءه��ا املرتاجع نتيج��ة تقّلب 
اأ�سع��ار الأ�سهم وع��زوف املتعاملني عن ال�رصاء، لتتقل���س ال�سيولة املتداولة 
يف الأ�سب��وع الأول م��ن �سهر رم�سان املب��ارك اإىل 10 باليني ريال )2.67 
بلي��ون دولر( يف مقاب��ل 13 بليون ريال )3.5 بلي��ون دولر( يف الأ�سبوع 

ال�ساب��ق برتاج��ع ن�سبت��ه 23 يف املئ��ة 
وهبط��ت الكمي��ة املتداول��ة بن�سب��ة 24 يف املئ��ة اإىل 852 ملي��ون �سهم يف 
مقابل 763 مليون �سهم، ُنفذت من خالل 246 األف �سفقة يف مقابل 319 
األف��ًا بانخفا�س 23 يف املئة، هبط معه��ا متو�سط ال�سفقة بن�سبة 0.86 يف 
املئ��ة اإىل 2371 �سهم��ًا. وب�سغ��ط من ت��دين الأ�سع��ار، اأنهى املوؤ���رص العام 
لل�س��وق تعامالت ه��ذا الأ�سبوع عند م�ست��وى 6863.62 نقط��ة، يف مقابل 
6871.72 نقطة اخلمي�س من الأ�سبوع ال�سابق برتاجع 8.10 نقطة ن�سبته 
0.12 يف املئة، لرتتفع خ�سارة املوؤ�رص منذ بداية ال�سنة اإىل 4.81 يف املئة، 

ُتع��ادل 347 نقط��ة 
وم��ن اأ�س��ل 173 �رصكة ج��رى ت��داول اأ�سهمها، هبط��ت اأ�سع��ار اأ�سهم 116 
�رصك��ة بينما زادت اأ�سعار اأ�سهم 56 �رصك��ة، وا�ستقر �سهم »احتاد ات�سالت« 
عن��د 20.57 ري��ال ما اأدى اإىل تراجع القيمة ال�سوقي��ة لالأ�سهم املدرجة اإىل 
1.621 تريليون ريال )432 بليون دولر(، برتاجع 3 باليني ريال )856 

مليون دولر( ن�سبته 0.18 يف املئة 

التصنيفات االئتمانية تقوم قدرة الدول النفطية على خدمة ديونها

حملت ت�سنيف��ات وكالة »موديز« موؤ�رصات اإيجابية عن 
الظ��روف القت�سادي��ة الت��ي تعي�سها ال��دول النفطية، اإذ 
اأظه��رت التقاري��ر »نظرة م�ستقبلية واع��دة م�ستقرة على 
امل��دى املتو�س��ط، يف الأداء ون�سبة التق��دم التي اأحرزها 
لتعزي��ز  وا�سرتاتيجياته��ا  خططه��ا  يف  ال��دول  بع���س 

عائداتها، مقارنة بالنتائج ال�سلبية عام 2016«.
 وي�س��ر ذل��ك اإىل  ت�سجي��ل حت�س��ن يف الأداء احلكوم��ي 
الئتم��اين، وم��ا يحمله م��ن اإمكانات حت�س��ن ت�سنيفها 
يف امل�ستقب��ل ، ولحظت �رصكة »نفط الهالل« الإماراتية 
يف تقريره��ا الأ�سبوعي، اأن �رصكات الت�سنيف الئتماين 
»ت�سعى من��ذ مدة طويلة اإىل اإ�س��دار ت�سنيفات ائتمانية 
ال��دول اخلليجي��ة والعربي��ة والعاملي��ة  عل��ى م�ست��وى 

واملع��روف بالت�سني��ف ال�سيادي، واله��ادف اإىل تقومي 
ق��درة ال��دول عل��ى خدم��ة ديونها وفق��ًا للم��دد الزمنية 
املح��ددة ال�ستحق��اق، وم��ن خ��الل موؤ���رصات كلية يتم 
و�س��ع ت�سني��ف حم��دد لل��دول يعك���س مع��ه الأخط��ار 
ال�سيادي��ة له��ا ، ولفت التقري��ر النتب��اه اإىل اأن وكالت 
الت�سني��ف الدولي��ة  خّف�س��ت ت�سني��ف ع��دد م��ن الدول 
املنتج��ة النف��ط يف ال�سن��وات املا�سية، نظ��راً اإىل وجود 
�سك��وك يف قدرتها على تطبيق برام��ج اإ�سالحية موؤثرة 

يف الأداء القت�سادي 
واأ�س��ار اإىل اأن التق��ومي ال��ذي رافق تراجع اأ�سع��ار النفط 
والعائ��دات الإجمالية منذ منت�س��ف عام 2014 وحتى 
الآن، »كان �سلبي��ًا نظ��راً اإىل دخ��ول املوازن��ات العام��ة 
يف عج��ز مرتاكم«. يف حني واجه��ت امل�ساريع التنموية 
»اإلغ��اء  ق��رارات  الطاق��ة  احلكومي��ة وم�ساري��ع قط��اع 

وتاأجي��ل م��ا يدل على ع��دم قدرة الدول عل��ى التخطيط، 
والتخفي��ف م��ن تداعيات تقلبات اأ�س��واق النفط منذ ذلك 

الوقت وحتى الآن«.
 ومل تغف��ل »نف��ط اله��الل« اأن الأعوام الثالث��ة املا�سية 
»اأثبت��ت الق��درة التي تتمتع بها حكوم��ات دول املنطقة 
النفطي��ة لعتم��اد خط��ط وموازن��ات اأكرث مرون��ة، كما 
اأظه��رت امتالكها مراكز مالية جي��دة، وظهر ذلك عندما 
ب��داأت الدول النفطية العتماد عل��ى خطط التحول، التي 
هدف��ت م��ن خالله��ا اإىل تقلي���س العتم��اد عل��ى النفط 
م�س��دراً رئي�سي��ًا للدخل، ف�ساًل ع��ن اأهدافها احلافزة يف 

تنويع القطاعات القت�سادية 
يف املقابل، �سجل التقرير »ح�سول تقدم يف دول املنطقة 
عل��ى م�ست��وى تر�سي��د ال�سته��الك، و�سب��ط �سيا�س��ات 
الإنف��اق الت��ي كانت تتخذ م��ن التو�سع امل�ستم��ر اأ�سا�سًا 

له��ا منذ بداية ظهورها، ف�ساًل عن التح�سن امللحوظ يف 
الأ�سول الأجنبية لدى البنوك املركزية اخلليجية«. وعّد 
اأن ذلك ي�سي باأن املرحلة املقبلة »حتمل موؤ�رصات جيدة 
على العالق��ات التجارية اخلليجية مع اقت�سادات الدول 

الإقليمية والعاملية  
و�س��دد عل��ى اأن دول املنطق��ة  ل تزال حتت��اج اإىل خطط 
كفيل��ة ل�سد العجز املرتاك��م ب�سبب تراج��ع اأ�سعار النفط، 
عل��ى الرغ��م م��ن التح�س��ن يف الأداء القت�س��ادي حتى 
الآن وال��ذي حملت��ه الت�سنيفات ال�سادرة خ��الل الأيام 
املا�سي��ة، وكان��ت نتيجة للخط��ط وال�سرتاتيجيات قيد 

التنفيذ 
وخُل�ست »نفط اله��الل« اإىل اأن اقت�سادات دول املنطقة 
»ل ي��زال اأمامه��ا مهم��ات يج��ب تنفيذه��ا للو�سول اإىل 
الأه��داف، لأن املوازنات ل تزال تواجه ا�ستمرار �سعفها 

والعج��ز«.  يف ح��ني ت�س��ر التوقع��ات اإىل اأن الأخط��ار 
اجليو�سيا�سية »�ستبقى على حالها، ما يفر�س مزيداً من 
ال�سغوط على الأداء املايل والقت�سادي للدول، ويقل�س 

جناح خطط التحول اجلاري تنفيذها 
وع��ن اأهم الأحداث يف قطاع النفط والغاز، اأعلنت �رصكة 
»دان��ة غاز«، موافقة جمل�س اإدارته��ا على تنفيذ برنامج 
حفر حم��دود يف م�رص، بعدما �سددت احلكومة امل�رصية 

جزءاً من م�ستحقات ال�رصكة املتاأخرة.
التخطي��ط  ع��ن  ال�سعودي��ة«  »اأرامك��و  �رصك��ة  وك�سف��ت 
ل�ستثمار مبلغ 30 بلي��ون دولر يف وحدتها الأمركية 
»موتيف��ا اإنرتبرايزيز«. وتوقعت »�س��خ ا�ستثمار مبدئي 
لزي��ادة طاق��ة  م���رصوع  بلي��ون دولر يف   12 بقيم��ة 
التكري��ر يف م�سف��اة موتيف��ا يف ب��ورت اآرث��ر يف ولية 
تك�سا���س، وه��ي بالفع��ل الأك��رب يف الولي��ات املتحدة، 

ولتو�سي��ع عمليات »موتيف��ا« يف �سل�سل��ة القيمة لقطاع 
البرتوكيماوي��ات«. كم��ا رجحت  �س��خ ا�ستثمار اإ�سايف 

بقيم��ة 18 بلي��ون دولر يف موتيف��ا بحل��ول 2023 
اإىل ذلك، وقعت �رصكة »ج��رال اإلكرتيك« اتفاق م�رصوع 
م�س��رتك بقيم��ة بلي��ون ري��ال )267 ملي��ون دولر( مع 
�رصك��ة »د�رص ال�سعودي��ة للتنمية ال�سناعي��ة« املدعومة 
م��ن الدولة لت�سني��ع توربين��ات غاز يف مدين��ة الدمام 
���رصق اململك��ة ، وياأت��ي التف��اق بع��د اإع��الن »ج��رال 
اإلكرتيك« �سفق��ات اأعمال بقيمة 15 بليون دولر خالل 
زي��ارة الرئي�س الأمركي دونالد ترام��ب مطلع الأ�سبوع 
وم��ن بينها مذك��رات تفاهم. ووقعت »ج��رال اإلكرتيك« 
و »د���رص« مذكرة تفاهم العام املا�س��ي، ُيتوقع اأن تنتج 
ا�ستثم��ارات لل�رصكت��ني بنح��و 3.75 بلي��ون ري��ال يف 

قطاعات متنوعة خالل العام اجلاري 

المشاريع الضخمة وإلزامية التأمين الصحي تعززان القطاع في اإلمارات

تتناف���س �رصكات التاأم��ني املحلية والعاملية يف الإم��ارات ل�ستقطاب 
اأك��رب عدد م��ن املواطنني واملقيم��ني، يف وقت �سجلت من��واً لفتًا للنظر 
بف�س��ل امل�ساريع التي ُتنّفذ يف اإم��ارات الدولة. كما اأن التاأمني ال�سحي 
الإلزام��ي ال��ذي فر�ست��ه دبي اأخ��راً، وقبله��ا اأبوظبي عل��ى املواطنني 
واملقيم��ني، �ساه��م يف دفع��ة قوية للقط��اع املتوقع ا�ستم��رار منوه يف 

ال�سنوات املقبلة.
وُيع��د قط��اع التاأم��ني يف الإم��ارات الأك��رب خليجي��ًا، جله��ة الأق�س��اط 
املكتتبة وحج��م اأعمال �رصكات التاأمني وعدد اخلرباء، اإذ ت�ستحوذ على 
45 يف املئة من حجم ال�سوق يف املنطقة. ويكاد ل مير �سهر من دون 
ان�سم��ام �رصك��ة اأو اثنتني اأو اأك��رث للعمل يف اأ�سواق الإم��ارات وحتديداً 
يف الأ�سه��ر الأخره، التي �رصى خالله��ا تطبيق قانون التاأمني ال�سحي 
الإلزامي يف دب��ي. وان�سمت اإىل ال�سوق 11 �رصكة جديدة لي�سل عددها 
اإىل 424 . يف ح��ني بل��غ عدد العامل��ني يف القطاع 12 األف��ًا منهم 54 
يف املئ��ة اأي 7 اآلف يف ال���رصكات ذات امل�سوؤولي��ة املح��دودة، ويعمل 
22 يف املئ��ة منه��م اأي 3 اآلف يف ال�رصكات امل�ساهمة العامة، ونحو 

األفني ل يف فروع ال�رصكات الأجنبية  اأي  10.5 يف املئة 
وكان املدي��ر العام لهيئة التاأمني يف الإم��ارات اإبراهيم عبيد الزعابي، 
اأعلن اأن حجم ا�ستثمار �رصكات التاأمني 40 بليون درهم )10.4 بليون 

دولر(  يف حني جتاوزت قيمة الأق�ساط 37 بليون درهم )10 
باليني دولر( العام املا�سي. 

واأظهرت بيانات قط��اع الت�سجيل والرتخي�س التجاري يف 
»اقت�سادي��ة دب��ي«، وج��ود 833 ن�ساطًا تق��وم به 424 

�رصك��ة تعم��ل يف قطاع التاأمني، اإذ ي�س��كل ن�ساط و�سيط 
التاأم��ني 192 ن�ساطًا اأي 23 يف املئة من الن�ساطات، 

يليه ن�ساط التاأم��ني من احلوادث وامل�سوؤولية البالغ 
108 ممث��اًل 12.9 يف املئ��ة م��ن الإجم��ايل، ثم 

والبح��ري  ال��ربي  النق��ل  اأخط��ار  م��ن  التاأم��ني 
واجلوي والذي ياأت��ي يف املرتبة الثالثة و�سكل 

نح��و 103 ن�ساط��ات اأي 12.3 يف املئة. اأما 
ح�سة �رصكات التاأم��ني التكافلي فقد بلغت 

نح��و 17 يف املئة من الأق�س��اط املكتتبة 
بح�س��ب   ،2015 نهاي��ة  الدول��ة  يف 

الإ�سالمي��ة  »دب��ي  �رصك��ة  تقدي��رات 
للتاأم��ني واإع��ادة التاأم��ني« )اأمان( ، 

التي توقعت ارتفاع هذه الن�سبة اإىل 
35 يف املئة يف ال�سنوات اخلم�س 

املقبلة 
فق��د  ال�سح��ي،  التاأم��ني  اأم��ا 

ت��راوح ع��دد امل�سمونني من 
حاملي اإقامات اإمارة دبي 

ب��ني 3 مالي��ني �سخ���س 
و4 مالي��ني، خ�سو�سًا 

اأن دب��ي بداأت تفر�س 
على  مالي��ة  غرام��ة 

ال���رصكات التي مل 
العاملني  توؤّم��ن 

ال�سه��ر  لديه��ا 
 ، �س��ي ملا ا

تبل��غ  و

500 درهم �سهريًا عن كل فرد 
واأك��دت دائ��رة التنمية القت�سادي��ة يف دبي، اأن قط��اع التاأمني  خدمة 
م�ستقبلي��ة غ��ر ملمو�سة، على عك���س ما هو معروف م��ن ال�سلع املادية 
واخلدم��ات ، اإذ بات البحث عن الأم��ان والدخار للم�ستقبل وما ينطوي 
علي��ه من اأخطار من املح��ددات الرئي�سة لقرار وثيقة التاأمني، ف�ساًل عن 

املزايا املالية للتاأمني 
وكان��ت هيئة التاأمني الإماراتية اأطلقت اخلط��ة ال�سرتاتيجية 2017– 
2021   لتطوير القطاع ان�سجامًا مع »روؤية الإمارات 2021«، واأهداف 
الأجن��دة الوطني��ة والتوجه��ات والأولوي��ات ال�سرتاتيجي��ة للحكوم��ة 

الحتادية 
وتظهر البيانات ال�سادرة ب��ني عامي 2007 و2016، م�ستوى التطور 
ال��ذي حققت��ه الهيئ��ة وقطاع التاأم��ني يف الإم��ارات، اإذ من��ت الأق�ساط 
املكتتب��ة بن�سب��ة 12 يف املئ��ة �سنويًا. وارتفع ن�سيب الف��رد من اأق�ساط 
التاأم��ني بن�سب��ة 146 يف املئ��ة، لي�س��ل اإىل األ��ف و185 دولراً ع��ام 

2016 متج��اوزاً املتو�س��ط العامل��ي البال��غ 635 دولراً 
واأك��دت م�س��ادر اأجنبية عاملة يف القط��اع، اأنه يبقى متقدم��ًا باأ�سواط 
عل��ى الأ�س��واق النا�سئة، عل��ى الرغم من اأنه ل ي��زال ي�سجل يف الإمارات 
م�ستوي��ات منخف�س��ة م��ن مع��دلت اخ��رتاق التاأم��ني مقارن��ة باأ�سواق 
متطورة اأخرى، مث��ل الوليات املتحدة واأوروبا. وعّدوا اأن الإمارات من 
الدول الأ�رصع منواً للتاأمني بني دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى .

 دبي – متابعة 

الرباط – متابعة 

 االمارات – متابعة 

واشنطن – متابعة 

القاهرة – متابعة 

الرياض – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

الشارقة – متابعة 
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