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حركة األسهم

نوفاك: روسيا وأذربيجان وإيران تتعاون 
إليجاد نطاق موحد للكهرباء

"فيش": 22 مليار دوالر اإلصدارات السيادية 
وسندات الشركات بالخليج في 5 أشهر

التسوق اإللكتروني يدفع شركة أميركية 
لالستغناء عن مئات الموظفين

الفالح: تراجع مخزونات النفط سيتسارع 
في األشهر الثالثة المقبلة

ترجيحات بخروج أيرباص من بريطانيا 
ما لم تلب مطالبها بعد االنفصال

نوفاك  الك�ساندر  الرو�سي  الطاقة  وزير  �رصح 
بان بالده وجمهورية اذربيجان واجلمهورية 
اال�سالمية االيرانية تتعاون مع بع�سها بع�سا 
الكهربائية. للطاقة  موحد  نطاق  الي��ج��اد 
تتعاون  واي��ران  واذربيجان  رو�سيا  نوفاك: 

اليجاد نطاق موحد للكهرباء
ويف ت�رصيح اديل به لل�سحفيني م�ساء االحد 
الوفاة  اث��ر  باكو  ايل  بها  ق��ام  زي��ارة  خ��الل 
ناطق  االذربيجاين  الطاقة  لوزير  املفاجئة 
تثمن  رو�سيا  ان  ن��وف��اك،  ق��ال  اوف،  علي 

التعاون مع الدول اجلارة يف قطاع الطاقة.
ن�سعي  ال�����س��ي��اق  ه���ذا  ويف  ان��ن��ا  وا����س���اف، 
بني  الكهربائية  للطاقة  موحد  نطاق  اليجاد 
ب�سورة  وايران  اذربيجان  وجمهورية  رو�سيا 

م�سرتكة.
رو�سيا  بني  للتعاون  ارتياحه  عن  واع��رب 
الطاقة،  قطاع  يف  اذرب��ي��ج��ان  وجمهورية 
وقال، ان البلدين يبادران للتعاون يف �سياق 
ال�سوق  لتنظيم  احلا�سلة  التوافقات  تنفيذ 
منظمة  يف  االع�ساء  غري  الدول  بني  النفطية 
'اوب���ك' وك��ذل��ك يف  للنفط  امل�����س��درة  ال���دول 

�سناعة الغاز.

قالت �رصكة في�ش الإدارة االأ�سول، اإن اإجمايل 
اإ�س��دار ال�سن��دات يف منطقة اخللي��ج يف ال� 5 
اأ�سهر االأوىل م��ن العام اجلاري، فاق جمموع 
االإ�س��دارات الت��ي �سهدته��ا ال�سن��ة املا�سية 

كاملة.
واو�سح��ت ال�رصكة يف مذكرة لها، اأن ظروف 
ال�س��وق الراهن��ة اأدت اإىل خلق اآف��اق مالئمة 
الإ�سدار �سندات جدي��دة، مع و�سول ال�سكوك 
ال�سادرة مبنطقة اخلليج اإىل 22 مليار دوالر 
يف �سكل اإ�س��دارات �سيادية و�سندات �رصكات 

حتى تاريخه من العام.
واأو�سح��ت املذك��رة اأن اإ�س��دار ال�سن��دات يف 
ع��ام 2016 بل��غ 21 ملي��ار دوالر، وف��اق 
بذلك اإ�س��دارات عام 2015 بن�سبة 74.6% 

البالغ��ة 12.6 ملي��ار دوالر.
واأرجعت ال�رصكة االأداء االإيجابي خالل العام 

اجل��اري اإىل الطل��ب الق��وي م��ن امل�ستثمرين 
على اأ�س��ول االأ�س��واق النا�سئة، ج��راء العائد 
الكب��ري املتاح مقارن��ة باالأ�س��واق املتقدمة، 
ع��الوة على التف��اوؤل ال�سائد بنم��و االقت�ساد 

العاملي.
وعل��ق الرئي�ش التنفي��ذي ل�رصكة في�ش الإدارة 
االأ�س��ول، على ذلك، ب��اأن التوج��ه االإيجابي 
وازدي��اد  النف��ط  اأ�سع��ار  النخفا���ش  يع��ود 
متطلب��ات التموي��ل، ووج��ود اأ�سع��ار جذاب��ة 
نتج��ت عن انتعا�ش االأ�سواق، اإىل جانب وفرة 
ال�سيول��ة يف املنطق��ة واالنتعا���ش القوي يف 

اأ�سواق االئتمان حتى هذا الوقت من العام.
وتاب��ع فيلي��ب ج��ود، اأن ُعم��ان اآخ��ر االأمثلة 
املوج��ودة على ا�ستف��ادة اجله��ات امل�سدرة 
من البيئ��ة االإيجابية ال�سائ��دة، حيث جنحت 
يف الو�س��ول اإىل 2 ملي��ار دوالر اأمريكي من 
ال�سن��دات ال�س��ادرة يف 23 ماي��و م��ع وجود 
طلبات اكتتاب تفوق هذا الرقم ب� 3 اأ�سعاف.

م��ع �سغوط االإلكرتوين مراكز ينتظر املوظفني 
�رصك��ة م��ارت لتج��ارة اإنهاء يف خط��ة الإلغاء 
م��ن يف املنت���رصة الوالي��ات قب��ل ال�سن��ة يف 
اجلاريونقل��ت �سرتي��ت ع��ن مقرب��ة ال�رصكة اإن 
الذي��ن ت�ستغن��ي عنه��م غالبًا مقراته��ا خا�سة 
م��ن  ه��ذه  اأن  يف  الب�رصيةويعتق��د  اأق�س��ام 
ميك��ن يق��وم غريه��م ال�رصك��ة تاأمينه��ا طريق 

اال�ست�سارات.

اأن مل ع��ن ر�سمي بخ�سو�ش ع��ن يف البيع يف 
التابع��ة وعددهم موظفونقل��ت عن هارغروف 
ات�س��االت يف م��ارت: »نح��ن دائم��ًا اأو�سحنا 
قبل كف��اءة ويف ال��ذي هيكلية با�ستم��رار يتم 
االآن ع��ن اإج��راء كاأي اأخ��رى الق��رارات حتق��ق 
النتائ��ج �سعي��د والت��ي يف عمالئناوعل��ى من 
تاأكي��د م��ارت اال�ستغن��اء موظف��ني اأن تن�سجم 
التنفي��ذي ماكميل��ون  الت��ي عنه��ا  توجه��ات 
ت�رصيح يف ت�رصي��ن املا�سي قال ال�رصكة على 

نفقاتها اأف�سل الطريقة ننفذ االأعمال ال�رصكة

 ق��ال وزي��ر الطاق��ة ال�سع��ودي، اإن تراج��ع 
خمزونات النف��ط اخلام �سيت�س��ارع يف االأ�سهر 
الثالث��ة اإىل االأربع��ة القادم��ة، وفق��ا مل��ا نقلته 
وكالة "رويرتز".واو�سح خال��د الفالح لل�سحفيني، 
م��ن العا�سمة الكازاخ�ستانية اأ�ستانا، بح�سب الوكالة، 
اأن ال�سعودي��ة �ستزي��د ال�سادرات اإىل الوالي��ات املتحدة 
يف املدى الطويل.وتابع الفال��ح: "ال�سوق االأمريكية �ستظل 
مهم��ة  لن��ا و�سنوا�س��ل يف امل��دى الطويل زي��ادة ال�سادرات 
اإىل الوالي��ات املتح��دة الت��ي تتلق��ى اإم��دادات جي��دة يف الوقت 
احلايل."وذك��ر الفالح، يف ت�رصيحات باالأم���ش، اإنه ي�ستبعد تاأثري 
االأزم��ة ال�سيا�سي��ة والدبلوما�سي��ة مع قطر على االتف��اق املوقع بني 
ال��دول م��ن "اأوب��ك" وخارجها عل��ى تقلي���ش االإنتاج.وق��ررت "اأوبك" 
نهاي��ة ماي��و املا�سي، متديد خف���ش االإنتاج ل�9 اأ�سه��ر تنتهي يف مار�ش 
2018.من جانب اخر اأبرم كل من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
واملوؤ�س�س��ة العام��ة لتحلية املياه املاحل��ة والهيئة العام��ة للمن�ساآت ال�سغرية 
واملتو�سط��ة اتفاقي��ة تع��اون م�س��رتك؛ به��دف تعزي��ز ال�رصاك��ة والتن�سي��ق ب��ني 
املوؤ�س�س��ات الثالث وتنفيذ برامج ومبادرات لدع��م ومتكني رواد االأعمال واأ�سحاب 
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة للم�ساركة الفاعلة يف �سال�سل االإمداد و�سال�سل القيمة 

يف �سناعات وتقنيات حتلية املياه، وذلك يف مقر مدينة امللك عبدالعزيز بالريا�ش. 
ووق��ع االتفاقي��ة رئي�ش مدينة املل��ك عبدالعزيز للعلوم والتقني��ة االأمري د. تركي بن 
�سع��ود، وحمافظ املوؤ�س�سة العامة لتحلية املي��اه املاحلة م. علي احلازمي، وحمافظ 
الهيئ��ة العام��ة للمن�ساآت ال�سغ��رية واملتو�سطة د. غ�س��ان ال�سليم��ان. ومبوجب هذه 
االتفاقية، �ستتعاون املوؤ�س�سات الثالث يف تطوير الفر�ش اال�ستثمارية املتوفرة لدى 
املوؤ�س�س��ة العام��ة لتحلية املياه املاحل��ة ومتكني رواد االأعم��ال واأ�سحاب املن�ساآت 
ال�سغ��رية واملتو�سط��ة من احل�سول عليه��ا، مما ي�ساهم يف زي��ادة املحتوى املحلي 
مب��ا ين�سجم مع برنام��ج التحول الوطني 2020 املنبثق م��ن روؤية اململكة 2030. 
وتتبن��ى االتفاقية مفاهيم واأطر الثورة ال�سناعية الرابعة )ال�سناعة4-( حيث �سيتم 
الب��دء يف تاأ�سي�ش �سحابة اإلكرتوني��ة توفر التقنيات املتقدم��ة واال�ست�سارات وكذلك 
�ستتمكن املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة من احل�سول على الفر�ش ال�سناعية ب�سورة 
رقمية توفر على اجلميع الوقت واجلهد واملال. وتنطوي االتفاقية على التعاون بني 
املوؤ�س�س��ات الث��الث يف عدة جماالت منها تطوير عدد م��ن امل�ساريع القابلة للتحول 
اإىل فر���ش ا�ستثماري��ة واعدة يف جمال ت�سنيع قطع الغي��ار املتعلقة بتحلية املياه، 
وتاأ�سي���ش وت�سغي��ل مركز لتطوير املنتج��ات اخلا�سة بتحلية املي��اه يوفر جتهيزات 
وتقنيات ت�سنيعية متقدمة مث��ل الطباعة الثالثية وال�سب اال�ستثماري، واال�ستفادة 
م��ن االمكان��ات العلمي��ة والتقني��ة والق��درات الوطني��ة الت��ي متتلكها مدين��ة امللك 
عبدالعزي��ز للعل��وم والتقنية يف ه��ذا املجال، اإىل جان��ب تاأ�سي���ش وت�سغيل حا�سنة 
اأعم��ال متخ�س�سة بتطوي��ر موؤ�س�سات خمت�سة بال�سناع��ات املتعلقة بتحلية املياه 
املاحلة وفقا للمنهجية املعتمدة لدى الهيئة العامة للمن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.

 ذكرت �سحيفة �سنداي تاميز اإن ايربا�ش قد تنقل اإنتاج طائرات جديدة من 
بريطانيا اإذا مل تلب طلبات ال�رصكة االأوروبية امل�سنعة للطائرات غري القابلة 
للتفاو�ش ب�ساأن حرية حركة االأفراد ور�سوم التجارة يف املحادثات املرتقبة 

لالنف�سال عن االحتاد االأوروبي.
وتب��داأ بريطانيا مفاو�س��ات مع االحت��اد االأوروبي ب�ساأن ���رصوط انف�سالها 
خ��الل ت�سع��ة اأيام لكن موقف رئي�سة الوزراء ترييزا م��اي اأ�سبح اأ�سعف االآن 

بعد خ�سارة االأغلبية يف االنتخابات العامة التي اأجريت يوم اخلمي�ش.
وذك��ر فابري���ش بريجييه مدير العملي��ات يف ايربا�ش اإن االتف��اق ينبغي اأن 
ي�سم��ح للعامل��ني بال�رصكة من جميع اأنحاء العامل بدخ��ول بريطانيا ب�سهولة 
و�سمان اإعفاء املكونات من ر�سوم التجارة واحلر�ش على ا�ستمرارية معايري 
تنظيمي��ة معين��ة. واو�س��ح اأنه اإذا مل يح��دث ذلك فقد تخ���رص بريطانيا اإنتاج 
ايربا���ش م�ستقب��ال. وذك��رت ال�سحيفة نقال ع��ن بريجييه بالن�سب��ة لالإنتاج 
اجلدي��د من ال�سهل جدا احل�سول عل��ى م�سنع جديد يف اأي مكان اآخر بالعامل.
لدين��ا الكث��ري من العرو���ش للقيام بذلك. واو�س��ح نريد البق��اء يف بريطانيا 
ب���رصط ا�ستيف��اء �رصوط العم��ل �سم��ن منظومة متكامل��ة. وق��د ت�سطر ماي 
الإع��ادة تقيي��م اأولوياته��ا يف حمادثات االنف�س��ال بعدم��ا اأ�سعفتها نتيجة 
االنتخاب��ات وق��د قال��ت من قب��ل اإن بريطانيا تري��د االن�سحاب م��ن االحتاد 

اجلمركي االأوروبي وكذلك ال�سوق االأوروبية املوحدة.

توقعات بارتفاع حجم الصيرفة اإلسالمية إلى 4 تريليونات دوالر في العام 2020

ق��ال عبداالإل��ه بلعتي��ق، االأمني الع��ام للمجل���ش العام 
�سيب��ايف،  االإ�سالمي��ة  املالي��ة  واملوؤ�س�س��ات  للبن��وك 
اإن البن��وك االإ�سالمي��ة مازال��ت ق��ادرة عل��ى م�ساعفة 
حج��م اأ�سوله��ا كل خم���ش �سن��وات تقريب��ا، م�سريا اإىل 
اأن ال�سك��وك الت��ي تطرحها احلكوم��ات باملنطقة لي�ش 
كافية المت�س��اك ال�سيول��ة الكبرية للبن��وك االإ�سالمية 

التي تقارب 300 مليار دوالر.
وذك��ر بلعتي��ق، يف حدي��ث تابعته االقت�س��اد نيوز، اإن 
حج��م ال�سريف��ة االإ�سالمي��ة يف من��و م�ستم��ر، رغم اأن 
العامني املا�سيني �سهدا تباطوؤا بالنمو مقارنة بالعقد 
ال�ساب��ق. وحت��دث بلعتي��ق ع��ن تف��اوت يف النم��و بني 
االأ�س��واق بح�سب مدى ن�سج ال�سريف��ة االإ�سالمية فيها 

بحي��ث ي�سجل يف بع�سها �سبعة يف املائة بينها يرتفع 
يف بع�سها االآخر اإىل ما بني 15 اإىل 20 يف املائة.

واو�س��ح: هناك منو م�ستمر على �سعيد االأ�سول، ونحن 
نالحظ اأن حج��م ال�سريفة اال�سالمية يت�ساعف عامليًا 
كل خم���ش �سن��وات تقري��ا، يعن��ي يف 2010 كان 1 
تريلي��ون دوالر واأ�سبح يف 2015 اأك��ر من تريليوين 
 4 اأو   3.5 اإىل  ي�س��ل  اأن  املتوق��ع  م��ن  واالن  دوالر، 

تريليون دوالر يف 2020.
وحول بحية امل�سارف يف الظروف الراهنة رد بلعتيق 
بالق��ول: يف ع��ام 2014 تراجع��ت الربحي��ة يف الدول 
الت��ي ترتبط فيه��ا ال�سيولة بامل��وارد النفطية، كمنطقة 
اخللي��ج و�رصق اآ�سيا، ولك��ن يف االأ�سهر ال�ستة اأو الت�سعة 
املا�سي��ة كان للبن��وك االإ�سالمية القدرة عل��ى التاأقلم 
م��ع االأ�سع��ار اجلدي��دة للنف��ط. وكانت هنال��ك �سعوبة 

يف ال�سيول��ة يف ال�سن��ة املا�سية لبع���ش الدول وقامت 
احلكوم��ات بتقلي���ش اال�ستثم��ارات، ولك��ن يف الرب��ع 

االأخري من ال�سنة املا�سية بداأت االأمور تتح�سن.
ولك��ن بلعتي��ق لف��ت اإىل اأن ع��ام 2017 م��ازال ي�سهد 
بخ�سو���ش  ال�سبابي��ة  والروؤي��ة  التحدي��ات  بع���ش 
التقلب��ات اجليو-ا�سرتاتيجي��ة الت��ي تق��ع يف ال��دول، 
وبينه��ا االنتخاب��ات يف اأكر من دول��ة غربية، وا�سفا 

الو�سع باأنه تفاوؤل حذر حيال امل�ستقبل.
وراأى بلعتي��ق اأن عملي��ات االندم��اج ب��ني امل�س��ارف 
االإ�سالمي��ة املعلن عنها موؤخ��را، وخا�سة يف البحرين 
وقط��ر، تطور طبيع��ي يف ظل الو�س��ع اخلا�ش بالكثري 
من امل�سارف االإ�سالمي��ة �سارحا وجهة نظره بالقول: 
ه��ذا نوع من احلتمية، فق��د �سهدنا يف العقد اأو العقدين 
املا�سي��ني اإن�س��اء م�س��ارف ب��دون راأ���ش م��ال كاف 

وب��دون عملي��ات كافي��ة، االآن ن�ساهد منذ ب��دء االأزمة 
املالي��ة العاملي��ة اأن هن��اك تغ��ريات رقابي��ة ومعايري 
احرتازي��ة، وه��ذه املعاي��ري ت�س��كل عبئ��ا عل��ى البنوك 
االإ�سالمي��ة، وال�سغ��رية خ�سو�س��ا، نظرا لتكلف��ة اإدارة 
املخاطر وتلبية متطلب��ات ال�سيولة. و�سدد بلعتيق على 
اأن امل�س��ارف املركزية يف دول املنطق��ة كانت توجه 
للبن��وك االإ�سالمي��ة ط��وال ال�سن��وات املا�سي��ة دعوات 
لالندماج من حل جتاوز هذه االإ�سكاالت وامتالك راأ�ش 

مال اأكرب ي�ساعدها على حتقيق منو اأف�سل.
وح��ول �رصيب��ة القيم��ة امل�ساف��ة يف منطق��ة اخلليج 
وتاأثريه��ا املرتق��ب عل��ى امل�س��ارف االإ�سالمي��ة التي 
ي��رى البع���ش اأنه��ا قد تع��اين اأكر م��ن �سواه��ا ب�سبب 
طبيع��ة عمله��ا قال بلعتي��ق اإن االأمر لي���ش جديدا على 
قط��اع ال�سريف��ة االإ�سالمي��ة ب�س��كل عام، خا�س��ة واأن 

تل��ك ال�رصيبة مطبق��ة يف م�رص وتون���ش ودول اأخرى، 
اإعط��اء امل�س��ورة  �سيب��ايف يف  تق��دم خ��ربة  عار�س��ا 
وامل�ساع��دة. وبالن�سب��ة لراأي��ه يف اإ�س��دارات ال�سك��وك 
ال�سيادي��ة اخلليجي��ة وخا�سة التج��ارب يف ال�سعودية 
والبحرين ق��ال بلعتيق: هذا املو�سوع مهم جدا، ونحن 
يف �سيب��ايف، وقب��ل ب��روز حتدي��ات اأ�سع��ار النفط، كنا 
نطل��ب اإيجاد ا�س��دارات ل�سك��وك �سيادي��ة الأن البنوك 
االإ�سالمي��ة حتتاجه��ا الإدارة ال�سيولة، وق��د �سبق لدول 
غ��ري اإ�سالمي��ة اأن اأ�سدرت �سكوكا مماثل��ة، مثل هونغ 

كونغ وبريطانيا ولوك�سمبورغ.
وتابع بلعتيق بالقول: متوي��ل البنوك اال�سالمية للبنى 
التحتي��ة خ��ارج اإط��ار ال�سك��وك م�سكلة اأخ��رى، وهي 
تتعل��ق بالقوان��ني والرقاب��ة وكيفي��ة اإدارة املخاط��ر، 
ورغ��م اأن بع�ش الدول بداأت ُت�س��در ال�سكوك ال�سيادية 

لك��ن امل�ستوي��ات غ��ري كافي��ة. حج��م االإمكاني��ات يف 
ال�سيول��ة يف البن��وك اال�سالمي��ة ميكن اأن ي��رتاوح بني 
250 و300 ملي��ار دوالر، ه��ذا مبل��غ كبري جداً، لكن 
االإ�س��دارات ال تكاد تكفي الأكر من واحد اإىل ثالثة يف 

املائة منه.
نح��ن نري��د فر�س��ة للبن��وك االإ�سالمي��ة للم�ساعدة يف 
خطط التنمية ومتويل البنية التحتية، ونطلب اأن ت�سمح 

احلكومات باإيجاد اآليات لهذا اال�ستثمار.
وعن تقييمه لتجربة امل�رصفية االإ�سالمية التي انطلقت 
موؤخ��را يف املغرب ق��ال بلعتيق اإن هن��اك حالة ترقب 
جتاه التجرب��ة جلهة ت�سميتها بالبنوك الت�ساركية اأوال، 
عو���ش بنوك اإ�سالمية، عالوة عل��ى اإيجاد جلنة وطنية 
موح��دة للفت��وى حمل اللج��ان ال�رصعي��ة اخلا�سة بكل 

بنك.

اإلمارات الـ 12 عالميًا بين قائمة االقتصادات الواعدة 
لالستثمار حتى 2019

ق��ال مع��ايل املهند���ش �سلطان ب��ن �سعي��د املن�س��وري، وزي��ر االقت�ساد، 
اإن الدول��ة تعم��ل وف��ق خط��وات مدرو�س��ة لتحقي��ق م�ستهدف��ات االأجندة 
الوطني��ة لروؤي��ة االإم��ارات 2021، وذل��ك ع��رب تكات��ف وتكام��ل اجلهود 
كاف��ة من خمتل��ف اجلهات احلكومية على امل�ستوي��ني االحتادي واملحلي 
يف ظ��ل توجيهات القيادة الر�سي��دة. وتاأتي النتائج املتقدمة التي يوا�سل 
االقت�س��اد الوطني حتقيقها عل��ى املوؤ�رصات العاملية، لترتجم حجم اجلهد 

املبذول يف هذا ال�سدد.
واأ�ساف املن�س��وري اأن اال�ستثمار االأجنبي املبا�رص يعترب اأحد املرتكزات 
الرئي�س��ة لتحقي��ق النم��و االقت�سادي املتن��وع وامل�ستدام، نظ��راً اإىل دوره 
الب��ارز يف تعزي��ز ال�سيول��ة املالي��ة ورف��د االقت�س��اد الوطن��ي مب�ساري��ع 
تنموي��ة مهمة، ف�ساًل عن م�ساهمته يف نقل التكنولوجيا وتوطني املعرفة 
واالرتق��اء بالكفاءات الوطنية، االأمر الذي يدع��م خطوات الدولة نحو بناء 
اقت�س��اد تناف�سي وع��ايل االإنتاجية، قائم على املعرف��ة واالبتكار بقيادة 

كفاءات وطنية متمكنة.
وتاب��ع معالي��ه اأنه عل��ى الرغم م��ن تراجع تدفق��ات اال�ستثم��ار االأجنبي 
املبا���رص على امل�ست��وى العاملي خالل ع��ام 2016 مقارنة بعام 2015 
بن�سب��ة %1.6 وتراجعه��ا يف منطقة غ��رب اآ�سيا بن�سب��ة %2، بح�سب ما 
اأورده تقري��ر اال�ستثمار العامل��ي 2017 ال�سادر عن موؤمتر االأمم املتحدة 
للتج��ارة والتنمي��ة )االأونكت��اد(، اإال اأن دول��ة االإم��ارات حقق��ت من��واً يف 
تدفق��ات اال�ستثم��ار االأجنبي املبا�رص الواردة اإليه��ا بن�سبة %2.2 لت�سل 
اإىل م��ا يقارب 9 ملي��ارات دوالر، مقارنة مع 8.8 ملي��ار دوالر يف العام 

2015، وفق��ًا للتقري��ر الدويل الذي �سنف دول��ة االإمارات يف 
املرتب��ة ال��� 12 عاملي��ًا ب��ني قائم��ة االقت�س��ادات الواع��دة 

لال�ستثمار خالل الفرتة من 2017 حتى 2019.
واأو�س��ح املن�س��وري اأن معاي��ري االأونكت��اد فيم��ا يتعلق 

بح�رص بيان��ات اال�ستثمارات االأجنبية املبا�رصة، ت�سمل 
اال�ستثم��ارات التي ت�ساوي اأو تف��وق ن�سبة م�ساهمتها 

%10 يف ال���رصكات االإماراتي��ة، علم��ا باأن هناك 
الدول��ة  االأجنبي��ة يف  العدي��د م��ن اال�ستثم��ارات 

تقل ح�سته��ا عن ال��� %10، وبالتايل يف حال 
احت�س��اب تل��ك اال�ستثم��ارات �سيف��وق احلجم 

الفعل��ي لال�ستثم��ارات االأجنبي��ة املبا�رصة 
حاجز ال� 9 مليارات دوالر.

واأ�س��اف املن�س��وري اأنه م��ن املتوقع 
اأن ت�ستم��ر روؤو���ش االأم��وال االأجنبية 

دول��ة  اإىل  كب��ري  ب�س��كل  بالتدف��ق 
االإم��ارات خالل االأع��وام اخلم�سة 

للم�رصوع��ات  نتيج��ة  املقبل��ة 
تقوده��ا  الت��ي  العمالق��ة 

قطاعات الطاق��ة املتجددة 
اإىل  الفت��ًا  والتجزئ��ة، 

الرتاكم��ي  الر�سي��د  اأن 
حلج��م اال�ستثم��ارات 

املبا�رصة  االأجنبية 
دولة  اإىل  الواردة 

ق��د  االإم��ارات 

ارتفع اإىل 117.9 مليار دوالر بنهاية العام 2016 مقابل 109 مليارات 
يف نهاي��ة 2015، وبن�سب��ة من��و بلغ��ت %8.2، مدعومًا ب�س��ورة رئي�سة 
باال�ستثم��ارات املتزاي��دة يف ال�سناع��ات التحويلية وال�سناع��ات الثقيلة 
االأخ��رى مث��ل االأملني��وم والبرتوكيماوي��ات، اإ�سافة اإىل قطاع��ات اأخرى 

كال�سياحة والطريان.
كما �س��كل ر�سيد اال�ستثم��ار االأجنبي املبا�رص املتج��ه اإىل دولة االإمارات 
حت��ى نهاية عام 2016 ما ن�سبته %16.9 من اإجمايل ر�سيد اال�ستثمار 
االأجنب��ي املبا�رص املتج��ه اإىل دول غرب اآ�سيا، بينم��ا ا�ستحوذت االإمارات 
عل��ى ما ن�سبته %26.5 م��ن اإجمايل ر�سيد اال�ستثم��ار االأجنبي املبا�رص 

املتجه اإىل دول جمل�ش التعاون اخلليجي حتى نهاية عام 2016.
م��ن جهة اخرى اأبرمت �رصك��ة كا�سرب�سكي الب، مذك��رة تفاهم مع �رصكة 
»اإجن��ازات لنظم البيان��ات« )اإجنازات(، ال�رصكة الرائ��دة اإقليميًا يف جمال 
حل��ول مراك��ز البيان��ات االآمنة واخلدم��ات امل��دارة، واململوك��ة بالكامل 
ل�رصك��ة املبادلة لال�ستثم��ار )مبادلة(. ويف اإطار ه��ذه االتفاقية، يتعاون 
الطرف��ان مع��ًا لتطوي��ر �رصاك��ة مرتقب��ة يف جم��االت اأم��ن تكنولوجي��ا 
املعلوم��ات ال�سناعية والدفاع االإلكرتوين وغريها من احللول واملنتجات 

االأخرى.
اأب��رم االتفاقي��ة يوج��ني كا�سرب�سك��ي، رئي���ش جمل���ش االإدارة والرئي���ش 
التنفي��ذي لكا�سرب�سك��ي الب وخال��د امللح��ي، الرئي���ش التنفي��ذي ل�رصكة 
اإجن��ازات. ومبوجب بنود االتفاقي��ة، يعمل الطرفان عل��ى مناق�سة وو�سع 
من��اذج ت�سويقي��ة من �ساأنه��ا اإتاحة فر�ش اأعمال جدي��دة تهدف اإىل جذب 
عم��الء جدد، بينما يحر�ش الطرفان على ت�سخري خربتهما الفردية التقنية 

وتقدمي الدعم الالزم يف املجاالت ذات االهتمام امل�سرتك.
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