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حركة األسهم

 إسبانيا تتجاوز االزمة االقتصادية 

مصر تطرح مزايدة الستكشاف الزيت الخام

كم يبلغ حجم الدين العالمي؟

منطقة  تجارة اليورو تسجل الجفاف يدمر محاصيل في جنوب أوروبا
نموًا ملحوظًا 

ب��داأت دي��ون الربتغ��ال واإيطالي��ا واليونان 
 ، "PIGS" واإ�سبانيا، التي يطلق عليها ا�سم
بالرتاجع بعد مرور ت�سعة اأعوام على الأزمة 
القت�سادي��ة، التي ع�سف��ت بالعامل يف عام 

.2008
وحم��رك النم��و القت�س��ادي لل��دول الأرب��ع 
كان��ت اإ�سباني��ا، الت��ي جنح��ت لي���س فق��ط 
بتقلي���س حج��م ديونه��ا مبق��دار 40 مليار 
اإ�سالح��ات  اإج��راء  دولر، ب��ل وا�ستطاع��ت 

عززت منو اقت�سادها.
وتراج��ع حج��م دي��ون دول منطق��ة الي��ورو 
خالل الربع الأول من العام اجلاري، بح�سب 
معهد التمويل ال��دويل، مبقدار 5.7 تريليون 

دولر، اإىل 97.7 تريليون دولر.
وي��رى حملل��ون يف الحت��اد الأوروب��ي اأن 

ارتف��اع مع��دلت البطالة، واخت��الف النمو 
املختلف��ة،  القت�سادي��ة  القطاع��ات  ب��ن 
واللتزام��ات ب�س��داد فوائ��د القرو���س، كلها 
حتديات تواجه الربتغال واإيطاليا واليونان 
واإ�سباني��ا، لكنهم اأي�سا متفائلون باأداء هذه 
القت�س��ادات خ��الل الع��ام اجل��اري، حي��ث 
يتوقعون منو حجم الناجت املحلي الإجمايل 

ما بن %1.8 و4%.
وح�سل��ت اإ�سباني��ا ما ب��ن العامن 2012 
و2014 ، يف اإطار برنامج م�ساعدات مالية، 
على 40 مليار دولر، ويتوقع البنك املركزي 
الأوروب��ي اأن حتق��ق ال�سيا�س��ة القت�سادية 
اجلدي��دة للحكوم��ة منوا اقت�سادي��ا تتجاوز 

ن�سبته %3 يف عام 2017.
واملح��رك الرئي�س��ي للنم��و القت�س��ادي يف 
اإ�سباني��ا هي القطاع ال�سياح��ي، اإ�سافة اىل 

ال�سادرات و�سناعة ال�سيارات. 

تط��رح الهيئة امل�رصية العام��ة للبرتول مزايدة 
جدي��دة، للبحث وال�ستك�ساف ع��ن الزيت اخلام 
يف مناط��ق المتي��از اخلا�سة به��ا، قبل نهاية 
ال�سن��ة احلالية. اإذ ك�سف وزي��ر البرتول والرثوة 
املعدني��ة امل���رصي ط��ارق امل��ال، ع��ن »توقيع 
العق��ود قريبًا مع ���رصكات »اأبات�سي« و»اأبيك�س 
اإنرتنا�سيون��ال اإنرج��ي« الأمريكيت��ن و»�س��ل« 
الهولندي��ة الإنكليزي��ة، الفائ��زة بخم�س مناطق 
يف ال�سحراء الغربية، يف املزايدة التي طرحتها 
الهيئ��ة وواف��ق عليه��ا جمل�سا ال��وزراء والنواب 
اأي�س��ًا »التوقي��ع م��ع �رصك��ة  اأخ��رياً«. واأعل��ن 
»مريلون« الأمريكية بعد موافقة جمل�س النواب 

على تعديل اتفاقها يف ال�سحراء الغربية«.
وكانت الهيئة امل�رصية العامة للبرتول، اأعلنت 
نتيجة مزايدته��ا العاملية لعام 2016، للبحث 

املناط��ق  الطبيع��ي يف  والغ��از  الب��رتول  ع��ن 
وال�سح��راء  ال�سوي���س  خلي��ج  يف  املطروح��ة 
الغربي��ة، واأ�سفرت نتيجة املزاي��دة عن قبول 6 
عرو���س يف 6 مناط��ق با�ستثم��ارات اإجمالي��ة 
حدها الأدن��ى 160 مليون دولر، ومنح توقيع 

بقيمة 65 مليون دولر.
واأك��د امل��ال اأن »ال�ستم��رار يف ط��رح املزايدات 
وتوقي��ع التفاق��ات م��ع ال���رصكاء، ه��و موؤ�رص 
وال�ستك�س��اف  البح��ث  عملي��ات  موا�سل��ة  اإىل 
لزي��ادة الحتياط امل�رصي م��ن الزيت اخلام اأو 
الغ��از وتنميت��ه«. ولفت النتب��اه اإىل بلوغ عدد 
التفاق��ات نح��و 83 خ��الل ال�سن��وات الأرب��ع 
املا�سي��ة«، ع��اداً اأن »ط��رح مزاي��دات اإ�سافية 
ميثل حجر الزاوية بالن�سبة اإىل قطاع البرتول«.
بيان��ات  »مزاي��دة جتمي��ع  اإر�س��اء  اإىل  واأ�س��ار 
جيوفيزيقي��ة يف مناطق املياه القت�سادية يف 

البحر الأحمر )اأعمال امل�سح ال�سيزمي(.

ق��ال معه��د التمويل ال��دويل اإن الدي��ن العاملي 
ارتفع اإىل م�ست��وى قيا�سي يبلغ 217 تريليون 
الع��امل  يف  اقرتا���س  بف��ورة  مدفوع��ا  دولر، 

النامي قيمتها 3 تريليونات دولر.
وح��ذر املعهد، ال��ذي يعد اأحد امل�س��ادر الأكرث 
م��ن  الأم��وال،  تدفق��ات  تتب��ع  يف  م�سداقي��ة 
خماط��ر تته��دد الأ�س��واق النا�سئ��ة م��ن �س��داد 

الديون الق�سرية الأجل.
واأ�س��اف اأن الدين العامل��ي ارتفع اإىل 327% 
من الناجت القت�سادي ال�سنوي للعامل يف الربع 
الأول من 2017. وبينما وا�سلت القت�سادات 
املتقدم��ة تقلي��ل ال�ستدان��ة بخف���س اإجم��ايل 
الدين العام واخلا�س باأكرث من تريليوين دولر 

يف الع��ام املا�س��ي، وج��د التقري��ر اأن اإجمايل 
الدي��ون يف ال��دول النامي��ة ارتف��ع بنحو ثالثة 

تريليون��ات دولر اإىل 56 تريلي��ون دولر.
واأو�س��ح املعه��د اأن ال�س��ن �سكل��ت تريلي��وين 
دولر م��ن الزيادة، حيث يبل��غ دينها الآن نحو 
33 تريلي��ون دولر بقي��ادة اقرتا���س الأ���رص 
واأي�سا اقرتا�س ال���رصكات. وقال تقرير املعهد 
اإن الأ�س��واق النا�سئة لديها �سندات وديون تزيد 
قيمته��ا عل��ى 1.9 تريلي��ون دولر وت�ستح��ق 
ال�س��داد بنهاية 2018 واأن %15 منها مقومة 

بالدولر.
ووجد التقري��ر اأن ديون القت�س��ادات النا�سئة 
املقوم��ة بالعملة ال�سعبة ارتفعت مبقدار 200 
مليار دولر خ��الل الأ�سهر ال�12 املا�سية، مع 

منوها باأ�رصع وترية منذ عام 2014.

اأوروب��ا  جن��وب  اجلف��اف يف  ين��ذر 
يف  احلب��وب  اإنت��اج  بانخفا���س 
اإي�����طالي��ا واأج������زاء م��ن اإ�س��بانيا، اإىل 
الأق��ل،  يف  �سن��ة   20 يف  م�ست��وى  اأدن��ى 
اأخ��رى يف املنطق��ة،  والإ���رصار مبحا�سي��ل 

بينها الزيتون واللوز.
القم��ح ال�سل��د ومرب��ي املا�سي��ة  ور�س��د م��زارع 
املنتج��ة لالألب��ان الإيط��ايل اتيلي��و توت�س��ي خ��الل 
ال�ست��اء، موؤ�رصات حتذيرية تن��ذر بقدوم موجة اجلفاف 
ال�سدي��د اإىل اأر�س��ه الواقع��ة عل��ى بع��د مي��ل م��ن �ساحل 

تو�سكان.
وق��ال »ح��ن بداأ الربيع ومل تنزل الأمط��ار، اأدركنا اأن الأمر ل 

ميكن تداركه بالفعل«.
وت���رصرت ق�ستال��ة ولي��ون ب�س��دة املعروف��ة بزراع��ة احلبوب يف 
اإ�سبانيا، اإذ تقدر خ�سائر املح�سول مبا يرتاوح بن نحو 60 و70 يف 
املئ��ة. وقال خواك��ن اأنطونيو بينو وهو مزارع حب��وب، كانت » ال�سنة 

احلالية كارثية«.
وُيع��ّد الحت��اد الأوروب��ي ككل م��ن م�س��دري القمح الكب��ار، لك��ن اإ�سبانيا 
واإيطاليا تعتمدان على ال�سترياد من دول بينها فرن�سا وبريطانيا واأوكرانيا.

وُيتوق��ع اأن ترتف��ع واردات اإ�سبانيا من القمح الل��ن اأكرث من 40 يف املئة اإىل 

5.6 ملي��ون ط��ن يف ال�سنة الت�سويقية 2017 2018- ، بح�سب »اأغري اإنفو 
ماركت«. و�ساهم اجلفاف يف دعم العقود الآجلة للقمح الأوروبي، التي ارتفعت 
نح��و �ست��ة يف املئة من��ذ بداية حزي��ران )يوني��و( املا�سي، ول��و كان احتمال 
ح�س��اد حم�س��ول اأك��رب يف فرن�سا خ��الل ال�سن��ة احلالي��ة، ي�س��م��ن اإم��دادات 

اإجم��الية ك��افي��ة ف��ي الت��حاد.
وُتع��د اإ�سباني��ا واإيطالي��ا اأي�سًا من ب��ن اأكرب منتجي زيت الزيت��ون يف العامل. 
وُيرّج��ح اأن ينخف�س اإنتاج البلدين، م��ع احتمال اأن تكون وترية الهبوط حادة 
جداً يف اإيطاليا التي ي�سكل فيها اجلفاف اأحدث م�سكلة ملزارعي الزيتون، الذين 

عانوا بالفعل ب�سبب احل�رصات ومر�س بكتريي يف ال�سنوات الأخرية.
وقّدر املجل�س الدويل للزيتون، انخفا�س الإنتاج الإيطايل بن�سبة 60 يف املئة.
ويق��ول فران�سي�سكو �سوات��وين، الذي يزرع نحو اأربع��ة اآلف �سجرة زيتون على 
م�س��ارف مدينة اأميليا القدمية يف اأومربيا و�سط اإيطاليا، »توقعنا اإنتاجًا جيداً 

هذه ال�سنة، لكن الأمور مل مت�س على هذا النحو«.
ورج��ح تدين الإنتاج 50 يف املئة عن العام املا�سي. وقدرت الرابطة الزراعية 
الإيطالية )كولديريتي(، اأن يكّلف اجلفاف املزارعن يف البالد اأكرث من بليون 

يورو«.
وق��ال املحل��ل لدى رابط��ة املزارع��ن ال�سب��ان يف اإ�سبانيا خو�سي��ه اأوغاريو، 
»اجلف��اف يوؤث��ر بدرجة اأو باأخرى، يف كل املحا�سي��ل يف اإ�سبانيا«. وانخف�س 
اإنت��اج املك���رصات مثل اللوز والف�ست��ق ب�سكل حاد اأي�سًا. وق��ال اأوغاريو »رمبا 

�سيهبط اإنتاج اللوز بن�سبة 23 يف املئة مقارنة بالعام املا�سي«.
وي��رى البع���س اأن ارتف��اع درج��ات احل��رارة �سي�ستمر مل��دة طويل��ة، مبا ينذر 

بتقوي�س جدوى الزراعة يف املنطقة.

ازده��رت جتارة منطقة اليورو يف اأيار )ماي��و( املا�سي، اإذ �سجلت ال�سادرات 
والواردات منواً ملحوظًا يف موؤ�رص جديد اإىل قوة التجارة العاملية.

وحق��ق الحت��اد الأوروب��ي وهو ميث��ل اأكرب حرك��ة جتارة يف الع��امل، منواً يف 
جتارت��ه اأي�س��ًا مع جمي��ع ال���رصكاء الرئي�سين، و�س��ط تنامي املب��ادلت مع 

رو�سيا على الرغم من العقوبات القت�سادية املفرو�سة على مو�سكو.
واأف��اد مكت��ب اإح�ساءات الحتاد الأوروب��ي )يورو�ستات( اأم���س، باأن »منطقة 
العمل��ة املوح��دة املوؤلفة من 19 دول��ة، �سّدرت �سلعًا قيمته��ا 189.6 بليون 
ي��ورو )216.3 بلي��ون دولر( اإىل بقي��ة الع��امل يف اأي��ار املا�س��ي، بزي��ادة 
12.9 يف املئ��ة عل��ى اأ�سا�س �سنوي«. ولفت النتباه اإىل اأن الواردات »زادت 
بن�سب��ة 16.4 يف املئ��ة لت�سل اإىل 168.1 بليون ي��ورو«، وفقًا للبيانات غري 
املعدل��ة يف �سوء العوامل املو�سمية، وكال الرقمن هو ثاين اأكرب م�ستوى على 
الإط��الق ملنطقة اليورو منذ الذروة املحققة يف اآذار )مار�س( املا�سي، عندما 
جت��اوزت ال�سادرات 200 بليون يورو و�سجلت ال��واردات 176 بليونًا. وذكر 
»يورو�ست��ات« اأن الفائ�س التجاري ملنطقة الي��ورو »تقل�س اإىل 21.4 بليون 
ي��ورو يف اأي��ار من 23.4 بلي��ون يف ال�سهر ذاته من ع��ام 2016«. كما زادت 
حرك��ة التجارة بن الدول ال�19 الأع�ساء »بن�سبة 15.3 يف املئة على اأ�سا�س 

�سنوي يف اأيار لت�سجل 162.4 بليون يورو. 

 طيران اإلمارات تساهم بـ 21 بليون دوالر في االقتصاد األميركي

دعم��ت »طريان الإمارات« اأكرث م��ن 104 اآلف فر�سة 
عم��ل لالأمريكي��ن، وبلغ��ت م�ساهمته��ا يف القت�س��اد 
الأمريك��ي 21.3 بلي��ون دولر، بينه��ا 10.5 بلي��ون 
يف الناجت املحلي الإجم��ايل، و6.4 بليون يف مداخيل 
اليد العامل��ة خالل عام 2015، وفق��ًا لدرا�سة اأجرتها 
جمموعة »كامبل- هيل اأفيي�سن«، ال�رصكة ال�ست�سارية 
للناق��الت اجلوية واملطارات و�سناعة الطريان. وت�سم 
اأمريكي��ة  جوي��ة  ناق��الت  املجموع��ة  زبائ��ن  قائم��ة 
وعاملي��ة واأك��رث م��ن 30 مط��اراً وموؤ�س�س��ات مالي��ة 

ووكالت حكومية.
وته��دف الدرا�سة، التي اأعلن��ت نتائجها مبنا�سبة مرور 
25 �سن��ة عل��ى توقي��ع الولي��ات املتح��دة اأول اتفاق 

اأج��واء مفتوحة، اإىل حتديد التاأثري القت�سادي ال�سنوي 
ل� »طريان الإمارات« يف القت�ساد الأمريكي.

وق��ال رئي���س »ط��ريان الإم��ارات« تي��م كالرك: »تعيد 
بيانات كامب��ل- هيل التاأكيد على التاأثري التح���فيزي 
لعملي��ات ط��ريان الإم��ارات يف القت�س��اد الأمريك��ي، 
وتظه��ر اأنن��ا جلبن��ا مئ��ات اآلف ال��زوار اإىل الوليات 
املتح��دة، و�ساعدنا عل��ى تو�سيع اخلي��ارات التناف�سية 
لل�سفر املتاح��ة اأمام اأكرث من ملي��ون اأمريكي واأجنبي 
الطل��ب عل��ى  تنمي��ة  و�س���اهمن��ا يف  �ساف��روا معن��ا، 
ال�س��ادرات الأمريكي��ة يف �سناعة الط��ريان وقطاعات 
اأخ��رى«. واأ�ساف : »عل��ى مدى اأكرث من عق��د، وا�سلت 
ال�سح��ن  لنق��ل  عملياته��ا  تو�سي��ع  الإم��ارات  ط��ريان 
وال��ركاب يف الوليات املتحدة، مدفوع��ة بنمو الطلب، 
و�سن�ستم��ر يف العم��ل مع �رصكائن��ا يف قطاعات ال�سفر 

وال�سياح��ة والط��ريان وال�سناع��ات الأخ��رى لتطوي��ر 
وحت�سن املنتجات واخلدمات التي نقدمها لزبائننا«.

�سيا�سة الأجواء املفتوحة
واأ�سار اإىل اأن »طريان الإمارات اعتمدت �سيا�سة الأجواء 
املفتوح��ة، الت��ي ت�ساه��م يف تعزي��ز حرك��ة التج��ارة 
وال�سياحة، وحت�ّسن الإنتاجية وحتفز النمو القت�سادي 
واإيج��اد فر���س عمل جمزي��ة. وداأبت »دلت��ا اإرلينز« و 
»اأم��ريكان اإرلين��ز« و »يونايت��د اإرلين��ز« ووكالوؤه��ا 
عل��ى تخ�سي���س موازن��ات لل�سغ��ط عل��ى امل�رصع��ن 
واإطالق اتهام��ات ل اأ�سا�س لها من ال�سحة �سد طريان 
الإم��ارات، لكن الناقالت الثالث مل تتق��دم باأي �سكوى 
ر�سمي��ة �سدن��ا اإىل وزارة النقل الأمريكي��ة، على الرغم 
م��ن اأن ذل��ك ي�س��كل املنه��ج القانوين املعتم��د من قبل 
الناق��الت الأمريكية للتعامل م��ع مزاعم املناف�سة غري 

امل�رصوع��ة«. واأ�س��اف: »ه��ذا الأمر يف ح��د ذاته جدير 
بالتوق��ف عن��ده، فالناق��الت الأمريكية الث��الث، التي 
حتق��ق اأرباحًا قيا�سية وتوف��ر فر�س عمل عالية دائمًا، 
تعل��م اأن ادعاءاتها ل ت�ستند اإىل اأي اأ�سا�س من ال�سحة، 
وتبن احلقائ��ق با�ستمرار اأهمية الفوائ��د التي توفرها 
طريان الإم��ارات للم�ستهلك ولالقت�ساد الأمريكي، كما 

تظهر عدم �سحة ادعاءات �رصر املناف�سة«.
و�ساهم��ت عملي��ات »ط��ريان الإم��ارات« يف الوليات 
املتح��دة يف جلب اأكرث من 580 األف زائر اإىل البالد مل 
يكون��وا لي�سافروا اإىل هناك ل��و مل توفر الناقلة رحالت 
مبا���رصة م��ن دون توق��ف، ونتج��ت عن ذل��ك عائدات 

جتارية تقدر بنحو 3.2 بليون دولر.
و�ساه��م الإنفاق غ��ري املبا���رص يف الولي��ات املتحدة 
م��ن قب��ل ال��زوار الإ�سافي��ن، اإ�ساف��ة اإىل متطلباتهم 

م��ن ال�سل��ع واخلدم��ات، يف توف��ري اأك��رث م��ن 30 األف 
فر�س��ة عم��ل م�ستحدث��ة، وعائ��دات جدي��دة لل�رصكات 
الأمريكي��ة تقدر باأك��رث من 4.6 بلي��ون دولر، مبا يف 
ذل��ك 1.7 بليون مداخيل ي��د عاملة و2.5 بليون دولر 
يف الناجت املحل��ي الإجمايل. وا�ستمر التاأثري الإيجابي 
لعملي��ات »طريان الإمارات« عل��ى القت�ساد الأمريكي 
يف النم��و بثب��ات وت�س��ارع على مدى ال�سن��وات القليلة 
املا�سي��ة. وب��داأت الناقل��ة اأوىل خدماته��ا اإىل مط��ار 
»جي��ه اأف كيندي« ال��دويل يف نيوي��ورك عام 2004، 
وتوف��ر اليوم اأك��رث من 350 خطًا جوي��ًا بن الوليات 
املتح��دة والكث��ري من ال��دول يف ال���رصق الأو�سط و�سبه 
الق��ارة الهندية واأفريقيا واآ�سيا، كم��ا تقدم للم�سافرين 
م��ن الوليات املتحدة مزي��داً من اخلي��ارات لل�سفر اإىل 

وجهات عاملية.

فائ�ض جتاري
وحتتل »طريان الإمارات« منذ 8 �سنوات املرتبة الأوىل 
كاأكرب �سوق لل�سادرات الأمريكية من ال�سلع واخلدمات 
عل��ى م�ستوى منطقة ال�رصق الأو�س��ط واأفريقيا وجنوب 
اآ�سي��ا. ويف ع��ام 2016، متتع��ت الولي��ات املتح��دة 
دول��ة  م��ع  دولر  بلي��ون   19 بل��غ  بفائ���س جت��اري 
الإم��ارات، وهو ثالث اأكرب فائ�س جت��اري عاملي لها، 
وف��ق بيانات »جمل�س العمل الإماراتي الأمريكي«.  ول 
تقت�رص فوائد تو�سي��ع �سبكة خطوط »طريان الإمارات« 
عل��ى حت�سن قن��وات التجارة مع دول��ة الإمارات فقط، 
لكنه��ا تن�س��ئ رواب��ط عاملية جدي��دة وتول��د �سادرات 
وواردات جديدة لل�سلع واخلدمات من الوليات املتحدة 
واإليها. واإ�سافة اإىل ت�سهيل ال�سفر بن الوليات املتحدة 

ودولة الإمارات واأ�سواق اأخرى يف ال�رصق الأو�سط.

استقرار اإليجارات في مناطق دبي الرئيسية 

كمركز  مكانتها  وتر�سيخ  اقت�سادها  تنويع  يف  دبي  روؤية  �ساهمت 
التجاري يف عدد  الن�ساط  لالأعمال، يف ت�رصيع وترية  عاملي مزدهر 
على  الطلب  من  جديدة  موجة  اإىل  اأدى  ما  املبتكرة،  ال�سناعات  من 
العاملة  »كالتونز«  �رصكة  تقارير  اأحدث  وفق  ال�سناعية،  امل�ساحات 

يف جمال ال�ست�سارات العقارية.
ب�سوق  اخلا�سة  ال�سنوية  ن�سف  »كالتونز«  توقعات  ن�رصة  واأظهرت 
خالل  الطلب  من  جديدة  موجة   ،2017 ل�سيف  ال�سناعية  العقارات 
الأ�سهر ال�ستة الأوىل من ال�سنة من قبل �رصكات عدة مثل »نون دوت 
كوم« التي تعمل على افتتاح م�ستودع حديث على م�ساحة 195 األف 
»اأم��ازون«  �رصكة  تدر�س  حن  يف  اجلنوب«،  »دب��ي  يف  مربعة  قدم 
دوت  »�سوق  �رصائها  بعد  الطلب  وفق  م�سممة  م�ستودعات  خيارات 
للخدمات  العاملي  مركزها  لإن�ساء  خططها  »�سيمنز«  واأعلنت  كوم«. 
الأهمية  يوؤكد  ما   ،»2020 »اإك�سبو  موقع  يف  والتوزيع  اللوج�ستية 
الآن  من  املنطقة  ه��ذه  �ستكت�سبها  التي  الإ�سرتاتيجية  اجلغرافية 
ف�ساعداً بالن�سبة اإىل �رصكات اخلدمات اللوج�ستية والتوزيع العاملية.

 �سركات جديدة ومبتكرة
»توا�سل  دوراين:  في�سل  »كالتونز  لدى  البحوث  ق�سم  رئي�س  وقال 
دبي امل�سي قدمًا يف خططها التنموية الطموحة، ما مّهد الطريق اإىل 
ظهور �رصكات جديدة ومبتكرة، اإ�سافة اإىل تو�سع ال�رصكات العاملية 
الكربى يف ال�سوق املحلية. فعلى �سبيل املثال، تعد �رصكات التجزئة 
الإلكرتونية جديدة ن�سبيًا يف املنطقة و�ستتطلب مراكز توزيع ومرافق 

لوج�ستية اأخرى.
واأ�ساف: »نتوقع اأن ن�سهد تزايداً يف الطلب من هذا الق��طاع مع ت�سارع 
اآل مكتوم الدويل  وترية منوه، خ�سو�سًا يف املنطقة املحيطة مبطار 

وموقع اإك�سبو 2020، حيث يرتكز ال�سواد الأعظم من الطلب 
على امل�ساحات ال�سناعية حاليًا«.

واأ�ساف: »ي�سكل ذلك منعطفًا حا�سمًا بالن�سبة اىل املدينة 
العاملي  امل�ستوى  ذات  اللوج�ستية  مرافقها  حتول  مع 

اإعالن  وميثل  عاملية.  مراكز  اإىل  اإقليمية  مراكز  من 
اإن�ساء  املا�سي  )اأبريل(  ني�سان  يف  �سيمنز  �رصكة 

والتوزيع  اللوج�ستية  للخدمات  العاملي  مركزها 
الثقة  2020، دفعًا كبرياً من  اإك�سبو  يف موقع 

احلكومة  جهود  على  ال�سوء  وي�سلط  لدبي 
على  الإم���ارة  مكانة  تعزيز  اإىل  الرامية 

ال�ساحة العاملية«.
�رصكات  اإىل  �سيمنز  »تن�سم  اأن  وتوقع 

دولية رائدة اأخرى، للم�ساركة يف اأكرب 
اللوج�ستي  للتوزيع  مركز  واأح��دث 

املنطقة  حم��ي��ط  يف  ال��ع��امل  يف 
احل���رة يف ج��ب��ل ع��ل��ي ج��اف��زا 

ال���دويل،  مكتوم  اآل  وم��ط��ار 
ت���زداد  اأن  ُي��ت��وق��ع  وال����ذي 

عند  دوره  ويكرب  اأهميته 
�سبكة  حمطات  اإن�����س��اء 

الحتاد للقطارات«.
وع��ل��ى ال��رغ��م من 

متطلبات  ظهور 
ج������دي������دة يف 

امل�����س��اح��ات 

ال�سناعية، تراجع الطلب يف مناطق ال�سوق كافة خالل العام احلايل، 
وتفاقمت هذه الظاهرة نظراً اإىل حلول ف�سل ال�سيف وتباطوؤ الأعمال 
مبطلع  مقارنة  جداً  منخف�سة  م�ستويات  ال�سوق  �سجلت  اإذ  التجارية، 
العام. و�ساهم ا�ستمرار حال عدم ال�ستقرار يف التوقعات القت�سادية 
العاملية، والتي ت�سببت يف تراجع م�ستويات الطلب يف املدينة، اإ�سافة 
بن  املناف�سة  وزي��ادة  بناوؤها  املزمع  امل�س��احات  حجم  تزايد  اإىل 
اأ�سحاب العقارات، يف مزيد من الركود يف �سوق العقارات ال�سناعية. 
واأ�ساف تقرير »كالتونز«: »على الرغم من تراجع الطلب، فاإن اإجمايل 
مراقبتها،  متت  التي  املناطق  يف  الرئي�سية  الأ�سواق  يف  الإيجارات 

بقيت ثابتة اإىل حد كبري.
دبي  جممع  يف  التاأجري  اأ�سعار  فانخف�ست  الثانوية،  الأ�سوق  يف  اأما 
ما  تراوحت  بن�سبة  اجلنوب  ودبي  ال�سناعي  دبي  وجممع  لال�ستثمار 

بن 4 و12 يف املئة خالل الأ�سهر ال�12 املا�سية«.
توقع خف�ض اليجارات

اأن  »نتوقع  �سرتانغ:  موراي  دبي  يف  »كالتونز«  مكتب  رئي�س  وقال 
الإن�ساء  قيد  تزال  ل  التي  ال�سناعية  امل�ساحات  اأع��داد  تزايد  ي��وؤدي 
اإىل و�سع الإيجارات حتت مزيد من ال�سغط خالل الن�سف الثاين من 
العام احلايل، مع تزايد الرتجيحات باأن ت�سهد امل�ساحات يف الأ�سواق 
�سعف  ا�ستمرار  توقع  اإىل  نظراً  و�سوحًا  اأكرث  ت�سحيحات  الثانوية 
م�ستويات الن�ساط«. واأ�ساف: »وُيتوقع اأن يلجاأ اأ�سحاب العقارات اإىل 
جديدة،  م�ستودعات  اإىل  النتقال  عمليات  لتن�سيط  الإيجارات  خف�س 
ذلك  اأخذ  ومع  اخلطوة.  هذه  من  امل�ستاأجرون  ي�ستفيد  اأن  نتوقع  كما 
بن�سبة ت�سل  املتو�سط  الإيجارات يف  اأن ترتاجع  نتوقع  العتبار،  يف 
اإىل 5 يف املئة حتى نهاية العام احلايل، قبل اأن يعود احتمال زيادة 
معدل ال�ستقرار مع بدء النمو القت�سادي الناجت من ا�ست�سافة معر�س 

اإك�سبو 2020 مطلع عام 2018«. 
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