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حركة األسهم

دول الشرق األوسط من بين األولى عالميًا 
في نمو اإلنفاق على السلع الفاخرة

 السعودية ثانية وقطر الثالثة عشرة .. 
15 دولة تتحكم بالسوق النفطية 

ميناء عدن بدل الحديدة الستقبال المساعدات الغذائية

مصر سددت 2.2 بليون دوالر من مستحقات 
شركات النفط األجنبية

المستثمرون األوروبيون 
مرتاحون لفوز ماكرون

تبواأت الأ�شواق النا�شئة املراكز الأوىل عامليًا 
ن�شبة  اإن  اإذ  الفاخرة،  ال�شلع  اأ�شواق  جلهة منو 
ال�شني  اأ�شواق  من  كل  يف  امل�شتهلكني  اإنفاق 
ورو�شيا والإمارات، التي تعترب نا�شئة، زادت 
يف   70 اإىل  املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  خالل 
الأ���ش��واق  يف  املئة  يف  ب�53  مقارنة  املئة 
الأكرث ن�شجًا، اأي الحتاد الأوروبي والوليات 

املتحدة واليابان.
جاء ذلك يف تقرير اأ�شدرته »ديلويت« وت�شمن 
100 �رشكة لل�شلع الفاخرة عامليًا بناء  اأكرب 
لل�شلع  املجمعة  املبيعات  عن  بيانات  على 
التي   2015 املالية  ال�شنة  خ��الل  الفاخرة 
 ،2016 )ي��ون��ي��و(  ح��زي��ران   30 يف  تنتهي 

ال�شلع  �شوق  ت�شّكل  التي  الرئي�شة  والتوجهات 
الفاخرة، كما قدم توقعات اقت�شادية عاملية.

وق����ال ال�����رشي��ك امل�������ش���وؤول ع���ن ال��زب��ائ��ن 
الأو�شط«  ال�رشق  »ديلويت  يف  والقطاعات 
جامي�س باب: »ل يزال قطاع ال�شياحة وال�شفر 
ي�شكل فر�شة منو مهمة ل�شوق ال�شلع الفاخرة، 
اإىل  تعود  املئة من م�شرتياتها  31 يف  اإن  اإذ 
تواجدهم  اأو خالل  امل�شافرين خارج بالدهم 
امل�شتهلكني  �رشاء  ن�شبة  يزيد  ما  املطار،  يف 

اإىل 60 يف املئة يف الأ�شواق النا�شئة«.
الأو�شط  ال�رشق  يف  ال�شوق  »ت�شتمر  واأ�شاف:   
الفاخرة،  التجارية  العالمات  با�شتقطاب 
مراكز  ودب��ي  ظبي  اأب��و  اأ�شواق  من  كل  وتبواأ 
املرغوبة  الت�شوق  وجهات  لئحة  على  مهمة 

التي يق�شدها ال�شياح،.

اإ�ش��اءة  ه��ذه  اخلليجي��ة،  الأزم��ة  �ش��وء  يف 
اإح�شائي��ة عل��ى 15 دول��ة تتحك��م بال�ش��وق 
النفطي��ة يف الع��امل، حتت��ل فيه��ا ال�شعودي��ة 
املرتب��ة الثاني��ة، بينما حتل قط��ر يف املرتبة 

الثالثة ع�رشة
تث��ر الأزم��ة اخلليجي��ة امل�شتج��دة ت�شاوؤلت 
نفطي��ة ل مف��ر م��ن اإيج��اد اإجاب��ات �شافي��ة 
عنه��ا. فاملقاطع��ة اخلليجية لدول��ة قطر، بعد 
اتهامها بدعم الإرهاب، �شت�شكل اأزمة حقيقية 
للدوح��ة، التي يعتم��د اقت�شاده��ا اأ�شا�ًشا على 
النف��ط والغ��از. ففي ع��ام 2015، بلغت ن�شبة 
ال�ش��ادرات النفطية القطري��ة 43.8 يف املئة 

م��ن الدخل القومي القطري يف ال�رشق الأو�شط 
العامل��ي، ويف  النف��ط  م��ن  املئ��ة  47.3 يف 
املئ��ة، وحت��ل قط��ر  33.4 يف  الأمركيت��ني 
الثالث��ة  )2.25 ملي��ون ن�شم��ة( يف املرتب��ة 
ع�رشة من حيث املخزون النفطي املحقق. ويف 
البل��دان العربي��ة، امل�شدرة للنف��ط، القت�شاد 
القطري هو الأقل تنوًعا، بح�شب �شندوق النقد 
الدويل، وا�شتن��اًدا اإىل مقيا�س قيمة الت�شنيع. 
وقد �شاعد النفط والغاز يف حتويل قطر واحدة 
من اأغنى دول الع��امل، يبلغ ن�شيب الفرد فيها 
من الناجت املحلي الإجمايل زهاء 130،686 
دولًرا، وه��و الأعل��ى يف الع��امل، بينم��ا يبلغ 
ن�شي��ب الف��رد م��ن الن��اجت املحل��ي الإجمايل 

الأمركي 56،175 دولًرا

وّقع الرئي�س التنفي��ذي ل�موؤ�ش�شة موانئ خليج 
عدن اليمنية )ميناء عدن( حممد علوي اإمزربة، 
وممّث��ل »برنام��ج الأغذي��ة العامل��ي« )التابع 
ل��الأمم املتحدة( يف اليم��ن �شتيف��ن اأندر�شون، 
املع��ال  مين��اء  يف  م�شاح��ة  لتاأج��ر  اتفاق��ًا 
بع��دن لغر���س ت�شهي��ل اأعم��ال اإدارة ن�شاطات 
الربنام��ج يف م��ا يخ�ّس ا�شتقب��ال امل�شاعدات 
الإن�شاني��ة واملواد الإغاثي��ة اخلا�شة باليمن، 
يف خط��وة اأوىل ل�شتخدام ميناء عدن بدًل عن 
مين��اء احلديدة الذي ت�شيط��ر عليه امليلي�شيات 

النقالبية.
واأف��اد م�ش��در حكومي باأن ه��ذه اخلطوة  ذات 
اأهمي��ة كب��رة يف م��ا يتعّل��ق بتاأ�شي���س نقطة 

اإدارة يف امليناء خلدمات الربنامج ون�شاطاته 
املقّدم��ة للمحافظ��ات اليمني��ة كاف��ة، وه��ي 
تعك���س بو�ش��وح ال�شمع��ة الطيب��ة مليناء عدن 
والإمكان��ات املتواف��رة لديه لتق��دمي اخلدمات 
ال�رشوري��ة التي حتتاجها ال�شفن واملتعاملون 

مع امليناء 
ورّح��ب وزي��ر الإدارة املحلي��ة رئي���س اللجنة 
العليا لالإغاثة عبدالرقيب فتح بتوقيع التفاق، 
معت��رباً اأن هذه اخلطوة  تاأتي يف اإطار مطالبة 
الأممي��ة  املنّظم��ات  لالإغاث��ة  العلي��ا  اللجن��ة 
للبحث عن ط��رق بديلة ل�شتقب��ال امل�شاعدات 
الإغاثي��ة بعيداً من املوانئ امل�شيطر عليها من 
النقالبي��ني، واأن هذا التفاق خطوة مهّمة يف 
توّج��ه املنّظمات الدولي��ة اىل ا�شتخدام موانئ 

عدن ل�شتقبال امل�شاعدات الإغاثية 

ط��ارق  امل���رشي  الب��رتول  وزي��ر  ك�ش��ف 
2.2 بلي��ون  اأن بل��ده �ش��دد  امل��ال يف بي��ان 
دولر م��ن م�شتحق��ات �رشكات النف��ط الأجنبية 
لدى احلكوم��ة امل�رشية خ��الل الأ�شابي��ع الثالثة 
املا�شي��ة، م�ش��راً اإىل اأن م�شتحق��ات ���رشكات النفط 
الأجنبية لدى احلكومة تبلغ 2.3 بليون دولر، مقارنة 
ب�3.5 بليون نهاية كانون الأول )دي�شمرب( املا�شي. ومن 
ب��ني ال���رشكات الأجنبية التي تعم��ل يف اأن�شط��ة ا�شتك�شاف 
واإنت��اج النف��ط والغاز يف م���رش »بريت�س برتولي��وم« و »�شل« 
الهولندي��ة و »اإين��ي« الإيطالي��ة ، واأعلن��ت �رشك��ة »دان��ة غ��از« 
اأنه��ا ت�شلم��ت 40 مليون دولر م��ن احلكومة امل�رشي��ة، كجزء من 
م�شتحقاته��ا املتاأخرة، وفقًا للبي��ان.  واأ�شارت ال�رشكة اإىل اأن املبالغ 
الت��ي ت�شلمته��ا م��ن احلكوم��ة امل�رشية خ��الل العام احل��ايل بلغ 497 
ملي��ون دره��م )135.3 ملي��ون دولر(، يف ح��ني يبل��غ الإجم��ايل 687 
مليونًا. وكانت »دانة غاز« ت�شلمت من احلكومة امل�رشية يف 21 اأيار )مايو( 
املا�ش��ي دفع��ة قيمتها 20 ملي��ون دولر م��ن م�شتحقاتها املتاأخ��رة.  وارتفع 
�ش��ايف اأرب��اح »دانة غاز« خ��الل الأ�شهر الثالثة الأوىل م��ن العام احلايل 83 يف 
املئ��ة اإىل 11 ملي��ون دولر، مقارن��ة ب���6 ماليني خالل الرب��ع الأول عام 2016 

، واأك��دت ال�رشك��ة اأن »اأداء دانة غاز م�رش كان قويًا عل��ى �شعيد الإنتاج يف الربع 
الأول م��ن العام احل��ايل، ووا�شل م�شنع الو�شطاين العم��ل بطاقته الق�شوى لي�شل 
مع��دل الإنتاج اليوم��ي اإىل 40.950 برميل نفط مكافئ يومي��ًا، بارتفاع 24 يف 
املئ��ة مقارن��ة بالرب��ع الأول ع��ام 2016«. وكان وكي��ل حمافظ البن��ك املركزي 
امل�شاع��د رامي اأب��و النجا اأعلن اأن م�رش �شددت 750 ملي��ون دولر من م�شتحقات 
���رشكات النفط الأجنبية. وال�شهر املا�شي، �شددت م���رش 750 مليون دولر اأي�شًا 
م��ن ه��ذه امل�شتحقات، موؤك��دة اأنها �شتدفع مبلغ��ًا مماثاًل هذا ال�شه��ر ، واأو�شح اأبو 
النجا اأن م�رش ملتزمة بت�شديد التزاماتها كافة، اإذ ت�شتعد لت�شديد نحو 700 مليون 
دولر ق�شط��ًا م�شتحق��ًا لنادي باري�س مطلع متوز )يولي��و( املقبل ، اإىل ذلك اأظهرت 
بيان��ات البن��ك املركزي ارتفاع م�شاهم��ة ر�شيد الذهب اإىل الحتي��اط الأجنبي 5 
يف املئ��ة، اأي 124 ملي��ون دولر، نهاية اأيار املا�شي على اأ�شا�س �شنوي. وبح�شب 
البيان��ات، تبل��غ قيم��ة م�شاهم��ة الذهب يف الحتي��اط نح��و 2.637 بليون دولر 
نهاي��ة اأيار املا�ش��ي، مقارنة بنح��و 2.513 بليون دولر خ��الل ال�شهر ذاته عام 
2016. واأ�ش��ار »املرك��زي« اإىل اأن احتي��اط الذهب ارتفع نح��و 7 ماليني دولر 
خ��الل اأيار، مقارنة ب�2.63 بلي��ون يف ني�شان املا�شي. واأظهرت بيانات البنك اأن 
ر�شيد العمالت الأجنبية يف الحتياط ارتفعت اإىل 27.694 بليون دولر يف اأيار 
املا�ش��ي، من 25.215 بلي��ون يف ني�شان. وكان »املركزي« اأعلن ارتفاع احتياط 
النق��د الأجنب��ي اإىل 31.12 بليون دولر نهاية اأيار املا�شي، من 28.6 بليون يف 
ني�ش��ان املا�ش��ي. وتنتظر م�رش احل�ش��ول على الدفعة الثانية م��ن قر�س �شندوق 

النق��د الدويل وقيمتها 1.25 بليون دولر يف الن�شف الث��اين م��ن ال�شه��ر اجل��اري  

 يعرب امل�شتثمرون الأوروبيون وال�شوي�رشيون عن ارتياحهم لنتخاب اإميانويل 
ماكرون رئي�شًا جديداً لفرن�شا، كما اأن فوز امل�شت�شارة الأملانية اأنغيال مركل يف 
النتخاب��ات الإقليمية الأملانية اأ�شفى ارتياحًا على اأج��واء اأوروبا ال�شيا�شية، 
م��ا يخول القارة العجوز النظر اإىل امل�شتقبل بتفاوؤل. و�شحيح اأن لدى �شوي�رشا 
عمل��ة وطنية م�شتقل��ة، لكن موقعها اجلغرايف يف قل��ب اأوروبا، يجعلها �رشيكة 
يف الأح��داث والق��رارات ال�شيا�شي��ة والقت�شادي��ة التي تتخذه��ا دول الحتاد 
الأوروب��ي. واأف��اد مراقب��ون مالي��ون يف مدين��ة زوريخ ب��اأن 87 يف املئة من 
امل�شتثمري��ن ال�شوي�رشي��ني والأوروبي��ني، ي��رون اأ�شواق��ًا مالي��ة ذات اأو�ش��اع 
م�شتق��رة اأو متجه��ة نحو النمو والنتعا�س حتى نهاية ف�ش��ل ال�شيف، علمًا اأن 
81 يف املئ��ة من ه��وؤلء امل�شتثمرين اأعربوا عن تفاوؤلهم يف الربع الأول من 
الع��ام احلايل، ويبدو اأن الن�شبة التي توؤم��ن مب�شتقبل اقت�شادي و�شيا�شي واعد 
�شرتتفع با�شطراد حتى نهاية ال�شنة. ويف ما يتعلق بامل�شتثمرين ال�شوي�رشيني، 
ف��اإن 53 يف املئة منهم يتوقعون ارتفاعًا يف موؤ���رشات البور�شات الأوروبية 
ب��ني 3 و10 يف املئ��ة حت��ى نهاية ف�شل اخلري��ف املقبل، يف ح��ني يتوقع 5 
يف املئ��ة منه��م اأن تتجاوز هذه املوؤ�رشات 10 يف املئة خ��الل الأ�شهر الثالثة 
املقبل��ة. واعت��رب 33 يف املئ��ة من امل�شتثمري��ن ال�شوي�رشي��ني اأن اأ�شواق املال 
يف اأوروب��ا �شتبق��ى م�شتقرة، اأي �شتع��اين من تقلبات �شع��وداً ونزوًل يف قيمة 

املوؤ�رشات املالية مبعدل ل يتجاوز 3 يف املئة.

أداء البورصات الخليجية يراوح ما بين ارتفاع طفيف وتوازن وانخفاض حاد

تباي��ن اأداء البور�ش��ات اخلليجي��ة خ��الل الأ�شب��وع، 
 .3 اأ�ش��واق، وارتفع��ت يف   4 فهبط��ت املوؤ���رشات يف 
وتراجع��ت ال�شوق القطرية 7.06 يف املئة، والعمانية 
1.48، والظبياني��ة 0.05، والكويتي��ة 0.03، بينما 
ارتفعت ال�شوق الدبيانية 1.44 يف املئة، والبحرينية 

0.03 يف املئة. 0.84، وال�شعودية 
واعت��رب رئي�س »جمموعة �شح��ارى« اأحمد ال�شامرائي 
للبور�ش��ات  الع��ام  الأداء  اأن   اأ�شبوع��ي  حتلي��ل  يف 
الرتف��اع  ب��ني  تف��اوت  الأ�شب��وع  اخلليجي��ة خ��الل 
الطفي��ف والتوازن وب��ني النخفا�س احلاد، فيما كان 
لل�شيول��ة الق��ول الف�ش��ل يف حتدي��د طبيع��ة الجت��اه 
النهائ��ي ب��ني جل�ش��ة واأخ��رى«. واأ�ش��اف: »ا�شتهل��ت 

البور�ش��ات تداولته��ا الأ�شبوعية على وت��رة عالية 
و�شيول��ة ا�شتثماري��ة و�شيولة م�شارب��ات جيدة، فيما 
ارتفع��ت التباين��ات خالل جل�ش��ات الت��داول الأخرى 
نتيج��ة التط��ورات ال�شيا�شي��ة امل�شجل��ة والت��ي رفعت 
من نطاقات التذبذب وقي��م ال�شيولة املتداولة، نتيجة 
ارتف��اع اجتاهات البيع والتخارج م��ن الأ�شهم الأكرث 
تاأثراً بالتط��ورات الأخرة«. ولف��ت اإىل اأن »امل�شارات 
وفئاته��م  املتعامل��ني  يف  �شلب��ًا  اأّث��رت  امل�شجل��ة 
واأهدافهم، اإذ اإن التط��ورات الأخرة غر قابلة للتوقع 
اأو حتديد �شقف التاأثر النهائي لها، لتنهي البور�شات 
العربية تداولتها بدخ��ول موؤ�رشات متا�شك جيدة، ما 
يعك���س ا�شتيع��اب البور�ش��ات لل�شدم��ة وبات��ت اأكرث 

قدرة على ت�شجيل تداولت اأكرث اإيجابية
واأك��د ال�شامرائ��ي ا�شتم��رار التاأثر ال�شلب��ي مل�شارات 

اأ�ش��واق النفط على قيم��ة ال�شيولة املتداول��ة وقرارات 
املتعامل��ني الق�ش��رة واملتو�شط��ة الأج��ل، يف وق��ت 
�شجل��ت اأ�شع��ار النفط هبوط��ًا ملمو�شًا، م��ا �شاهم يف 
ت�شجي��ل مزيد م��ن الرتاجع لالأ�شعار، ووت��رة الن�شاط 

بني جل�شة واأخرى
�ل�سعودية ودبي و�أبو ظبي

وحققت ال�شوق ال�شعودي��ة ارتفاعًا هام�شيًا يف اأدائها 
خ��الل تداولت الأ�شبوع، و�شع��د املوؤ�رش العام 1.86 
نقط��ة، اأو 0.03 يف املئ��ة، ليقف��ل عن��د 6865.48 
نقطة. وارتفعت اأحجام وقيمة التداولت بعدما تداول 
امل�شتثم��رون 1.1 بلي��ون �شهم ب���15.7 بليون ريال 

)4.2 بليون دولر(.
ووا�شل��ت ال�ش��وق الدبياني��ة ارتفاعاته��ا بدعم قاده 
القط��اع العق��اري. وارتف��ع موؤ�رشه��ا الع��ام 48.37 

 3400.10 ليقف��ل عن��د  املئ��ة  1.44 يف  اأو  نقط��ة 
نقط��ة، وارتفع حجم التعامالت وقيمتها بعدما تداول 
امل�شتثم��رون 2.21 بليون �شهم ب�2.42 بليون درهم 

)680.5 مليون دولر(
و�شجل��ت ال�ش��وق الظبياني��ة تراجع��ات طفيف��ة خالل 
تعام��الت الأ�شب��وع املا�ش��ي و�ش��ط تباي��ن يف اأداء 
الأ�شهم والقطاعات وتراجع كبر يف حجم التعامالت 
وقيمتها. وتراجع موؤ�رش ال�شوق العام 2.24 نقطة، اأو 
0.05 يف املئة، ليقفل عند 4476.57 نقطة، بعدما 
ت��داول امل�شتثم��رون 276.3 مليون �شه��م ب�351.3 

مليون درهم 
�لكويت وقطر

وتراجعت ال�شوق الكويتية يف ظل هبوط اأداء موؤ�رشات 
الأحجام وقيمة ال�شيولة. وتراجع موؤ�رش ال�شوق 1.95 

نقطة اأو 0.03 يف املئة ليقفل عند 6783.42 نقطة، 
كما هبطت اأحجام التداول وقيمته 37.39 و36.63 
يف املئ��ة عل��ى الت��وايل، بعدم��ا ت��داول امل�شتثم��رون 
دين��ار  ملي��ون  ب���34.53  �شه��م  ملي��ون   185.98

)115.2 مليون دولر( يف 8.2 األف �شفقة.
وتراج��ع اأداء ال�ش��وق القطري��ة ب�ش��كل ملمو���س و�شط 
وانخف���س  والأحج��ام.  ال�شيول��ة  موؤ���رشات  ارتف��اع 
موؤ�رشها اإىل 9237.68 نقطة، مبقدار 701.9 نقطة 
اأو 7.06 يف املئ��ة. وارتفع حج��م التداولت وقيمتها 
68.9 و84.5 يف املئ��ة على الت��وايل، بعدما تداول 
امل�شتثم��رون 104.42 ملي��ون �شهم ب���2.93 بليون 
األ��ف   31.01 يف  دولر(  ملي��ون   822.05( ري��ال 
�شفق��ة. وارتفع��ت اأ�شع��ار اأ�شه��م 44 �رشك��ة، بينم��ا 

تراجعت يف 41 �رشكة وا�شتقرت يف �رشكة واحدة 

�لبحرين وُعمان
و�شجل��ت ال�ش��وق البحريني��ة ارتفاع��ًا و�ش��ط دعم من 
التجاري��ة واخلدم��ات. وارتف��ع  قطاع��ي امل�ش��ارف 
موؤ�رشه��ا الع��ام 10.98 نقط��ة اأو 0.84 يف املئ��ة 
ليقفل عند 1325.2 نقطة. وانخف�س حجم التداولت 
وقيمته��ا 26.90 و11.41 يف املئ��ة عل��ى الت��وايل، 
بعدما تداول امل�شتثم��رون 12 مليون �شهم ب�3.493 

مليون دينار )9.2 مليون دولر( يف 253 �شفقة
وعانت ال�شوق العمانية تراجعًا ب�شغط من قطاعاتها 
كاف��ة، و�ش��ط تراج��ع موؤ���رشات ال�شيول��ة والأحج��ام. 
وهب��ط موؤ���رش ال�ش��وق الع��ام اإىل 5354.77 نقط��ة، 
بانخفا���س 80.64 نقط��ة اأو 1.48 يف املئ��ة، كم��ا 
تراجعت اأحجام وقيمة الت��داولت 24.80 و16.70 

يف املئة على التوايل.

عودة متباينة للنمو في دول المغرب العربي

توق��ع »البن��ك ال��دويل« يف تقري��ر ن�ش��ف �شن��وي ع��ن اآف��اق القت�شاد 
العامل��ي له��ذه ال�شن��ة، تباين انتعا���س النم��و يف دول املغ��رب العربي 
ارتباط��ًا بتح�ش��ن تدريجي يف اأ�شع��ار املواد الأولي��ة يف ال�شوق الدولية 
وتعاٍف ن�شبي يف عجز احل�شابات املاكرو اقت�شادية وزيادة ال�شادرات 

والتدفقات ال�شتثمارية 
واأك��د التقرير اأن النمو يف منطقة �شمال اأفريقيا وال�رشق الأو�شط �شيبقى 
�شعيف��ًا عند معدل 2.1 يف املئة هذه ال�شن��ة، لرتفع اإىل 2.9 يف املئة 
يف الع��ام املقبل. وهو منو اأق��ل من املعدل العاملي املرجح يف 2.7 يف 
املئ��ة. و�شتكون ن�شبة النمو اأعلى يف املغرب، اإذ توقع التقرير اأن ُت�شجل 
3.8 يف املئة هذه ال�شنة، و3.7 يف املئة العام املقبل، و3.6 يف املئة 

عام 2019 
و�شيرتاج��ع النمو يف اجلزائ��ر اإىل 1.8 يف املئة ه��ذه ال�شنة، وواحد يف 
املئ��ة الع��ام املقب��ل، و1.5 يف املئ��ة ع��ام 2019 حتت وط��اأة �شعف 
الإيرادات وقل��ة ال�شتثمارات وزيادة الت�شخ��م وتداعيات رفع الأ�شعار 

وحترير الدعم 
ويف تون���س، �شيك��ون النم��و 2.3 يف املئة هذه ال�شن��ة لرتفع يف العام 
املقب��ل اإىل 3 يف املئة، ويبلغ 3.5 يف املئة قبل نهاية العقد مع حت�شن 

املوؤ�رشات وعودة تدريجية لثقة املتعاملني 
ولف��ت التقري��ر اإىل اأن الأث��ر ال�شلب��ي الناج��م ع��ن خف�س اإنت��اج الدول 
امل�ش��درة للطاق��ة يف��وق بدرج��ة ب�شيط��ة حت�ّش��ن الظ��روف يف ال��دول 
امل�شت��وردة للنفط. ما يعني اأن املجموعتني تواجهان بدرجات خمتلفة، 
حتدي��ات التعامل مع اأ�شعار امل��واد الأولية يف ال�شوق الدولية هبوطًا اأو 
�شع��وداً، اإذ ت���رشرت الدول امل�ش��درة من خف�س العائ��دات، ومل ت�شتفد 
ال��دول امل�شت��وردة كث��راً ب�شب��ب �شع��ف ال�ش��ادرات، وغي��اب ال�ش��وق 
املغاربي��ة الت��ي ل تتجاوز جتارتها البيني��ة 5 يف املئة وهي الأ�شعف 

عامليًا 
وتوق��ع البنك ال��دويل اأن يتعافى النم��و يف املنطقة اإىل 2 يف 

املئ��ة عام 2018، وه��ي �شتظل مهددة اأي�ش��ًا بتزايد اأعباء 
الدي��ون وعجز املالية العامة يف الأ�ش��واق ال�شاعدة التي 

تنتمي اإليها دول �شمال اأفريقيا.
وكان��ت ال�شن��وات املا�شي��ة �شه��دت ارتفاع��ًا كب��راً 

يف مديوني��ة دول املغ��رب العرب��ي ب�شب��ب احل��راك 
الجتماعي من جهة، وتقلبات الأ�شواق اخلارجية 

وبرام��ج الإ�شالح التي دفعت دول املنطقة اإىل 
ال�شتدان��ة اخلارجية. وقد تزيد هذه املعادلة 

يف اجلزائ��ر الت��ي حتت��اج اإىل ال�شتثم��ار 
اخلارج��ي  املي��زان  عج��ز  وتغطي��ة 

يف   15 جت��اوز  ال��ذي  للمدفوع��ات 
املئة من الن��اجت. وت�ش��ل املديونية 

نح��و  اإىل  املغ��رب  اخلارجي��ة يف 
ثلث الن��اجت الإجمايل، لكنها يف 

ا�شتقرار بعدم��ا كانت اأقل من 
املئ��ة قب��ل احلراك  20 يف 

تون�س،  اأم��ا  الجتماع��ي. 
فقد تواجه �شعوبات يف 

اخلارجي  القرتا���س 
ح��دوث  ح��ال  يف 

مفاج��اأة  اأي 
اأ�شع��ار  يف 

الفائ��دة اأو ت�شديد ���رشوط منح القرو�س. ويعتقد البنك الدويل اأن الديون 
احلكومية زادت ع�رش نقاط من اإجمايل الناجت يف اأكرث من ن�شف البلدان 
ال�شاعدة والنامية، على رغم تعايف التجارة اخلارجية وا�شتمرار �شعف 

ال�شتثمار.
واأ�ش��اف التقري��ر اأن النتعا���س يف القت�ش��اد العامل��ي �شيتوا�ش��ل يف 
العام��ني املقبل��ني، اإذ ت�شاع��د عوام��ل انتعا���س ال�شناع��ات التحويلية 
والتج��ارة يف حت�شن ثقة الأ�شواق وا�شتق��رار اأ�شعار ال�شلع الأولية، ما قد 
ي�شاع��د يف زيادة النم��و يف الأ�شواق ال�شاعدة والقت�ش��ادات امل�شدرة 

لل�شلع الأولية.
ويب��دو الره��ان ال�شناع��ي يف املغ��رب م�شاع��داً عل��ى ال�شتف��ادة م��ن 
النتعا���س املرتقب يف القت�ش��اد العاملي يف اأف��ق 2020. وقال وزير 
امل��ال والقت�شاد حممد بو�شعي��د يف ت�رشيح اىل »احلي��اة«، اإن الرباط 
تراه��ن عل��ى زيادة �ش��ادرات ال�شي��ارات اإىل اأكرث م��ن 12 بليون دولر 
�شنوي��ًا يف ال�شنوات الثالث املقبلة، م�ش��راً اإىل اأن ال�شادرات ال�شناعية 
ُتعت��رب م��ن امل�شادر املهم��ة للعملة ال�شعب��ة مع الفو�شف��ات وال�شياحة 
والتحوي��الت، وبلغ��ت نح��و 9 بالي��ني دولر يف الربع الأول م��ن ال�شنة 

بزيادة 6 يف املئة.
واأ�ش��اف بو�شعيد اأن »املغرب ي�شتعد ملرحلة ما بعد ا�شتعادة التوازنات 
املاك��رو اقت�شادي��ة التي تطلبت الكث��ر من اجلهد والإب��داع والإ�شالح 
على م��دى ال�شنوات املا�شية«، م�ش��راً اإىل اأن املغرب يتطلع اإىل منوذج 
اقت�ش��ادي جديد تكون في��ه ال�شناعة والبتكار والتج��ارة وال�شتثمار، 
قاط��رة النم��و وجالب��ة الإي��رادات وموفرة لفر���س العم��ل ونقل اخلربة 
والتكنولوجيا والندماج يف القت�شاد العاملي والتناف�شية الدولية عرب 

املهن اجلديدة ذات فائ�س القيمة املرتفعة.
اإىل ذل��ك، اأف��ادت املندوبي��ة ال�شامي��ة يف التخطي��ط  ، ب��اأن القت�ش��اد 
املغرب��ي جت��اوز عتب��ة تريلي��ون درهم يف نهاي��ة الع��ام املا�شي، كما 
ارتفع الدخل الفردي املتاح من 29 األف درهم عام 2014 اإىل 31 األفًا 

نهاية عام 2016 
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