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حركة األسهم

 سوريا تشغل حقل الشاعر النفطي

الفائض التجاري المغربي مع أفريقيا 1.3 بليون 
دوالر في 2016

صندوق النقد يتوقع خروج االقتصاد السعودي 
من عنق الزجاجة

أذون الخزانة األوروبية تتضرر من 
تصريحات دراغي

إطالق سوق لدعم مشاريع الشباب 
في اإلمارات 

ك�س��ف م�سدر م�س���ؤول يف وزارة النفط والرثوة 
املعدني��ة ال�س�ري��ة، ع��ن اأن ال�ر���ش الفنية يف 
حقل ال�ساع��ر انتهت من �سيانة اأول بئر نفطية 
ودخل��ت يف الإنت��اج بطاقة نح��� 900 برميل 

نفط ي�ميا.
واأو�سح امل�سدر ل�سحيفة "ال�طن" املحلية اأن 
العم��ل يف حقل ال�ساع��ر يتم على ثالث مراحل، 
اأوله��ا تاأهيل اآبار الغاز، وجتهيز املحطة ب�سكل 
اإ�سع��ايف بالإ�ساف��ة اىل جتهيز خ��ط الغاز بني 

حق��ل ال�ساع��ر، ومعم��ل اإيب��ال، بع��د اأن حلق��ت 
الأ���رار ب���10 كيل�م��رات من��ه.

واملرحل��ة الثاني��ة ه��ي ا�ستم��رار العم��ل عل��ى 
اإخماد احلرائق يف 4 اآبار نفط م�ستعلة.

النف��ط  بنق��ل  تتعل��ق  الثالث��ة  واملرحل��ة 
بال�سهاري��ج، اإذ ينق��ل نح��� 900 برميل نفط 

ي�ميا من حقل ال�ساعر.
و�سيط��رت التنظيم��ات الإرهابي��ة يف �س�ري��ا 
عل��ى معظ��م اآبارها النفطي��ة ما انعك���ش �سلبا 
على قدرة البالد على تاأمني اإمدادات الكهرباء، 

وال�ق�د وم�ستقاته.

حقق��ت جت��ارة املغ��رب اخلارجي��ة م��ع القارة 
الأفريقي��ة فائ�سًا بل��غ 12 بلي���ن درهم )1.3 
بلي���ن دولر( الع��ام املا�س��ي، وفق م��ا اأفادت 
اإح�س��اءات ر�سمي��ة، يف ح��ني مل يتج��اوز 1.3 
بلي���ن درهم عام 2008. واأكد »مكتب ال�رف 
املغرب��ي« »ا�ستم��رار من��� املب��ادلت م��ع دول 
اأفريقيا جن�ب ال�سحراء مبعدل يف�ق 9 يف املئة 
�سن�ي��ًا، خ�س��سًا م��ع دول غ��رب اأفريقيا التي 
متث��ل 58 يف املئة م��ن جتارت��ه الأفريقية، يف 
حني تاأتي ال�سنغال يف املقدمة تليها م�ريتانيا 
و�ساح��ل الع��اج ونيجريي��ا«. وي�س��ّدر املغ��رب 
اإىل ه��ذه ال��دول منتج��ات �سناعي��ة وغذائي��ة 
وزراعي��ة و�سيدلي��ة وطبي��ة، وم���اد كيماوي��ة 

وورقية ومعدنية واآلي��ات اإلكرونية وجتهيزات 
للبني��ة التحتية. وُتع��د نيجرييا امل�س��ّدر الأبرز 
للمغرب مبا ن�سبته 34.6 يف املئة من ال�اردات 
الإجمالي��ة م��ن اأفريقي��ا الغربية، وه��ي اأ�سا�سًا 
منتج��ات الطاقة. وي�سّدر املغرب م�اد كيماوية 
اإثي�بي��ا  اإىل  غذائي��ة  ومنتج��ات  وف��سف��ات 
والكام��ريون  وامل�زمبي��ق  وكيني��ا  وجيب�ت��ي 
والغاب�ن ومدغ�سق��ر وتنزانيا واأوغندا والك�نغ� 
وم��ايل وب�ركينا فا�س� وغان��ا وغينيا والنيجر 
والط�غ���. وي�ست�رد منها اإ�سافة اإىل النفط م�اد 
خ�سبية ومعدنية وحي�اني��ة وغريها. وي�ستح�ذ 
املغ��رب عل��ى نح��� واح��د يف املئة م��ن جتارة 
اأفريقي��ا جن���ب ال�سح��راء، التي ت�س��كل نح� 7 
يف املئ��ة من جتارت��ه الإجمالية مع العامل التي 

بلغ��ت 633 بلي���ن دره��م الع��ام املا�س��ي.

ت�ق��ع �سندوق النقد ال��دويل ارتفاع من� القطاع 
غ��ري النفط��ي يف ال�سع�دي��ة اإىل 7.1 % خ��الل 
خ��الل  امل�ازن��ة  عج��ز  وانخفا���ش   ،2017

ال�سن�ات املقبلة.
وج��اء يف بي��ان لل�سن��دوق، "اأن النم��� الكل��ي 
الإجم��ايل للن��اجت املحلي احلقيق��ي يف اململكة 
�سيقرب من ال�سفر مع انخفا�ش اإجمايل الناجت 
املحل��ي النفط��ي يف اإط��ار التزام��ات اململك��ة 
مبقت�سى اتفاق )اأوبك( خلف�ش م�ست�يات اإنتاج 
النفط يف حماول��ة للحد من وفرة املعرو�ش يف 

ال�س�ق ودعم الأ�سعار".
كم��ا راأى خ��راء ال�سن��دوق اأن مع��دل الت�سخم 
يف م�ؤ���ر اأ�سع��ار امل�ستهلك��ني �سريتف��ع عل��ى 
م��دار الع��ام الق��ادم ب�سب��ب تطبي��ق املزي��د من 
الإ�سالح��ات لدع��م الأ�سع��ار يف قط��اع الطاقة 
وا�ستحداث �ريبة القيم��ة امل�سافة يف الأ�سهر 

الأوىل من 2018. ووفق��ا لل�سندوق، فاإن عجز 
املالي��ة العام��ة انخف�ش من م�ست���ى 17.2% 
اإىل   2016 يف  املحل��ي  الن��اجت  اإجم��ايل  م��ن 
%9.3 يف 2017، مت�قعا اأن ي�سل اإىل اأقل من 
%1 من اإجمايل الناجت املحلي بحل�ل 2022.
وت�ق��ع ال�سن��دوق اأن "يتح���ل ر�سي��د احل�ساب 
اجل��اري اإىل حتقي��ق فائ���ش حم��دود يف ع��ام 
2017 م��ع زيادة اإيرادات ت�سدير النفط وبقاء 
من� ال�اردات والتدفقات اخلارجة من حت�يالت 
ال�افدي��ن يف حدود منخف�س��ة ن�سبيا، وا�ستمرار 
خروج التدفق��ات املالية ال�سافي��ة، وانخفا�ش 
الأ�س���ل الأجنبية ال�سافية ل��دى م�ؤ�س�سة النقد 
العرب��ي ال�سع���دي )املرك��زي ال�سع���دي(، واإن 

كانت �ستظل يف م�ست�ى مريح".
وب�س��اأن "املخاط��ر" الت��ي ت�اجهه��ا ال�سع�دية، 
ق��ال البيان: "عدم اليقني ب�س��اأن م�ستقبل اأ�سعار 
النف��ط، والت�ساوؤلت ح�ل كيفي��ة تاأثر القت�ساد 

بالإ�سالحات اجلارية".

املرك��زي  امل���رف  حاك��م  خلطاب��ات  كان 
دراغ��ي، خ��الل كلمات��ه يف  الأوروب��ي ماري��� 
م�ؤمترات��ه الر�سمية الأخرية، اأثر وا�س��ح، اذ انقلبت 
اأو�ساع اأذون اخلزانة الأوروبية راأ�سًا على عقب ب�سكل 
فاج��اأ اجلمي��ع. اإذ ك�س��ف حاكم املرك��زي الأوروبي عن 
نيته تقلي�ش احل�افز النقدية التي تعي�ش اأ�س�اق اأوروبا يف 

نعيمها حاليًا، خالل الأ�سهر املقبلة.
ول�سك يف اأن امل�ستثمرين الدوليني تفاعل�ا �سلبًا مع ت�ريحات 
دراغ��ي، مبا اأنهم عم��دوا اىل بيع كميات كبرية م��ن اأذون اخلزانة 
الأوروبي��ة امل�ج�دة بح�زتهم ب�سكل يعد �سابقة، اإمنا ب�ترية ل تزال 

حتت ال�سيطرة.
ويفي��د خ��راء الب�ر�سة يف �س�ي�را، ب��اأن جمم�ع م��ا مت بيعه »ب�رعة« 
م��ن اأذون خزانة اأوروبي��ة و�سندات �ركات خا�س��ة وال�سندات ذات املردود 
الع��ايل الثاب��ت يف منطق��ة الي���رو، و�س��ل اإىل 200 بلي���ن دولر يف الأي��ام 
الأخ��رية. وعادة م��ا ينظر امل�ستثم��رون الدولي�ن، ومن بينه��م ال�س�ي�ري�ن، يف 
قط��اع ال�سن��دات اخلا�سة واحلك�مية، اإىل م�ؤ�ر مع��روف با�سم »بل�مبريغ باركليز 

ي�رو اأغريغيت ب�ند ايندك�ش«.

وعل��ى غرار امل�ؤ�رات الأخرى، تعد التقلب��ات الق�ية التي ت�سيب هذا امل�ؤ�ر، مبثابة 
جر���ش اإن��ذار، اإل اأن ناق����ش اخلطر مل ي��دق حتى ال�ساع��ة. اإذ اإن ر�سملة ه��ذا امل�ؤ�ر 

احلي�ي للم�ستثمرين يف اأن�اع ال�سندات كافة، اأعلى مما كانت عليه يف مطلع ال�سنة.
كم��ا اأن اأو�ساع��ه اأف�سل كثرياً مما كانت عند انتخ��اب دونالد ترامب رئي�سًا لل�ليات 
املتح��دة. مع ذلك، جن��د فئة من امل�ستثمرين احلذرين جداً، الذي��ن �سارع�ا اإىل بيع ما 
لديه��م م��ن �سندات واأذون خزانة اأوروبية، مبددين بذلك كّل الأرباح التي حقق�ها يف 

الأ�سهر ال�ستة الأخرية.
واعتم��اداً على التحليالت ال�س�ي�ري��ة الأولية، فاإن اخل�ف من تال�سي برامج احل�افز 
النقدي��ة املعرو�س��ة م��ن »املركزي« الأوروبي تدريج��ًا يف امل�ستقبل، وّل��د حذراً لدى 

امل�ستثمرين.
وطغ��ى احلذر على امل�ستثمرين ال�س�ي�ريني ب�سكل خا�ش، اإذ �سكلت ن�سبتهم نح� 18 
يف املئ��ة م��ن جمم�ع امل�ستثمري��ن احلذرين الذي��ن اأحرق�ا عدة باليني م��ن الأرباح 

خالل الأ�سب�عني املا�سيني.
اإ�ساف��ة اىل م��ا �سبق، ي�س��ري خراء اقت�س��اد يف جامعة »�سان غال��ن« اإىل اأن الإبحار 
املحتم��ل لأذون اخلزائن الأوروبية يف املياه العك��رة، قد يك�ن م�قتًا وملدة ق�سرية. 
وب�رف النظر عن اأو�ساع هذه الأذون، يجب على امل�ستثمرين الدوليني البحث دائمًا 
عن بدائل جتارية لهم لتاأمني حماية »مزدوجة« لروؤو�ش اأم�الهم. فعلى �سبيل املثال، 
ق��د تك���ن ال�سن��دات الأمريكية ذات املردود الع��ايل، جتربة مهمة له��م بداية اخلريف 

املقبل.

اأعل��ن »مركز ال�سباب العرب��ي« تنظيم »�س�ق م�ساري��ع ال�سباب العربي«، 
وه� جتمع �سن�ي ي�سلط ال�س�ء عليها، �سمن مبادرات املركز الذي اأطلقه 
نائ��ب رئي�ش جمل���ش ال�زراء وزي��ر �س���ؤون الرئا�سة يف دول��ة الإمارات 
من�س���ر بن زايد اآل نهيان، خالل القمة العاملية للحك�مات خالل ال�سنة 

احلالية.
وتع��د ال�س���ق من�س��ة فعالة تعم��ل عل��ى تعزي��ز التفاعل ب��ني اأ�سحاب 
الأعم��ال ال�سباب وامل�ستثمرين من خمتلف اأنحاء العامل العربي، لتن�سيط 

ريادة الأعمال يف املجالت القت�سادية الإبداعية وتبادل املعرفة. 
ومن املقرر اأن يبداأ الن�ساط يف ت�رين الأول )اأكت�بر( املقبل، اإذ �ستدعى 
���ركات ال�سب��اب العرب��ي النا�سئ��ة للم�سارك��ة يف عر���ش م�ساريعه��ا 
الإبداعي��ة على املهتمني وامل�ستثمرين، لعق��د اأكر قدر من ال�سفقات يف 
املج��الت كافة وعلى راأ�سه��ا التكن�ل�جيا والإع��الم والتعليم وال�سحة 

ومراكز البح�ث والبتكار وغريها.
وع��ّر من�س���ر ب��ن زايد عن فخ��ره بق��درات ال�سب��اب العرب��ي وطاقاته 
الإبداعي��ة الت��ي ت�ساه��م يف دعم اقت�س��اد م�ست��دام ومتجدد، م�ؤك��داً اأن 
»ال�سب��اب العرب��ي حري���ش عل��ى قي��ادة م�ستقبل��ه ول غن��ى عن��ه لبناء 

م�ستقبل زاهر للعامل العربي يف املجالت كافة«.

المتعاملون في سوق المال يترقبون نتائج الشركات القيادية

خ��الل  )ت��داول(  ال�سع�دي��ة«  امل��ال  »�س���ق  وا�سل��ت 
تعامالت الأ�سب�ع املا�سي، اأداءها املراجع لالأ�سب�ع 
الث��اين على الت���ايل، نتيج��ة ترقب املتعامل��ني اإعالن 
النتائ��ج املالية لل���ركات القيادية ع��ن الربع الثاين، 

وجممل اأعمالها عن الن�سف الأول من ال�سنة.
وتاأت��ي »ال�رك��ة ال�سع�دي��ة لل�سناع��ات الأ�سا�سي��ة« 
)�ساب��ك( يف طليعة تل��ك ال�ركات الت��ي ُت�ؤثر نتائجها 
املالي��ة يف اجت��اه ال�س���ق. وكان��ت »�ساب��ك« حقق��ت 
ارباحًا �سافية عن الن�س��ف الأول من ال�سنة املا�سية، 
بلغ��ت 8.14 بلي���ن ري��ال )نح��� 2 بلي���ن دولر( يف 
مقاب��ل 10.11 بلي���ن ري��ال للن�س��ف الأول من عام 

19.49 يف املئة. 2015، براجع ن�سبته 

وهبط��ت ربحية ال�سهم مع هذا الراجع اإىل 2.71 ريال 
يف مقاب��ل 3.37 ري��ال لل�سه��م ع��ن امل��دة ذاته��ا من 
2015، وانخف���ش اإجمايل الرب��ح اإىل 19.41 بلي�ن 
ري��ال يف مقاب��ل 22.17 بلي���ن ريال بن�سب��ة تراجع 
12.45 يف املئ��ة، بينما تراجع الرب��ح الت�سغيلي اإىل 
11.95 بلي���ن ريال يف مقابل 15.51 بلي�ن ريال، 

بن�سبة 22.95 يف املئة.
ويرقب املتعامل���ن يف ال�س�ق النتائج املالية ل�ركة 
»الت�س��الت ال�سع�دي��ة« ع��ن الرب��ع الث��اين والن�سف 
الأول م��ن ال�سن��ة اجلاري��ة، وكانت ال�رك��ة �سجلت يف 
الن�سف الأول من العام املا�سي، اأرباحًا �سافية بلغت 
4.241 بلي���ن ري��ال يف مقابل 5.062 بلي�ن ريال 
للن�سف الأول م��ن 2015، براجع ن�سبته 16.22 يف 
املئة، اأدى اإىل تراجع ربحية ال�سهم اإىل 2.12 ريال يف 

مقاب��ل 2.53 ري��ال للن�سف الأول م��ن 2015. وهبط 
اإجم��ايل الرب��ح اإىل 14.582 بلي���ن ري��ال يف مقابل 
14.7 بلي���ن ري��ال بن�سب��ة تراج��ع 0.86 يف املئة، 
وتراجعت الأرباح الت�سغيلية للن�سف الأول من 2016 
اإىل 5.6 بلي���ن ري��ال يف مقاب��ل 6.34 بلي���ن ريال، 

بن�سبة تراجع 11.7 يف املئة.
واأنه��ى امل�ؤ���ر الع��ام ل� »ت��داول« تعام��الت الأ�سب�ع 
املا�س��ي بهب���ط اإىل م�ست���ى 7261.13 نقط��ة يف 
مقاب��ل 7313.42 نقط��ة لي�م اخلمي�ش م��ن الأ�سب�ع 
ال�ساب��ق، براجع مق��داره 52.29 نقطة ن�سبتها 0.71 
يف املئ��ة. وبخ�سم اخل�سارة الأخ��رية، تقل�ست مكا�سب 
امل�ؤ���ر منذ مطلع ال�سن��ة اإىل 51 نقطة ن�سبتها 0.71 
يف املئ��ة، مقارن��ة بق��راءة امل�ؤ���ر يف نهاي��ة اجلل�سة 

الأخرية من 2016 البالغة 7210 نقاط.

و�سه��دت جل�س��ات الأ�سب���ع املا�س��ي الت��داول باأ�سهم 
174 �رك��ة، ارتفعت اأ�سعار 101 �ركة منها، بينما 
تراجعت اأ�سعار 70 �رك��ة، وا�ستقرت اأ�سهم 3 �ركات 
عن��د ا�سعاره��ا لي���م اخلمي���ش م��ن الأ�سب���ع ال�سابق، 
لتراجع القيم��ة ال�س�قية لالأ�سهم املدرجة اإىل 1.721 
تريلي�ن ريال )459 بلي���ن دولر(، بخ�سارة مقدارها 
10 بالي��ني ريال )2.6 باليني دولر( ن�سبتها 0.56 

يف املئة.
وتراجع��ت ال�سي�ل��ة الإجمالي��ة املتداول��ة يف ال�س���ق 
الأ�سب�ع املا�سي اإىل 13.2 بلي�ن ريال )3.52 بلي�ن 
دولر(، بن�سب��ة تراج��ع 11 يف املئ��ة، يف حني هبطت 
الكمية املتداولة اإىل 638 ملي�ن �سهم يف مقابل 835 
ملي���ن �سه��م لالأ�سب���ع ال�سابق بن�سب��ة تراجع 24 يف 
املئة، وتراجع عدد ال�سفقات املنفذة بن�سبة 2 يف املئة 

اإىل 376 األف �سفقة ، تراجع معها مت��سط ال�سفقة اإىل 
1699 �سهم��ًا بن�سب��ة تراج��ع 22 يف املئ��ة.

ويف نهاي��ة تعام��الت الأ�سب���ع املا�س��ي ، �سّجل �سهم 
»الإمن��اء« اأكر �سي�لة وكمية متداولة يف ال�س�ق، بلغت 
157 ملي�ن �سهم ن�سبتها 25 يف املئة و�سلت قيمتها 
اإىل 2.37 بلي�ن ريال ن�سبتها 18 يف املئة من �سي�لة 
ال�س���ق، ارتفع �سعر ال�سه��م خاللها 5.18 يف املئة اإىل 

15.64 ري��ال.
وحّل �سهم »�سابك« يف املرتبة الثانية ب�سي�لة متداولة 
بلغ��ت 1.72 بلي���ن ري��ال �سكل��ت 13 يف املئ��ة م��ن 
ال�سي�ل��ة املتداول��ة يف ال�س���ق، جاءت من ت��داول 17 
ملي���ن �سهم ن�سبتها 2.7 يف املئ��ة، هبطت ب�سعره اإىل 

1.46 يف املئة. 99.89 ريال بن�سبة هب�ط 
وحق��ق �سه��م »الراجح��ي« ثالث اأك��ر �سي�ل��ة متداولة 

بلغ��ت 900 ملي�ن ريال ن�سبتها 7 يف املئة من �سي�لة 
ال�س���ق، ج��اءت م��ن ت��داول 14 ملي���ن �سه��م ن�سبتها 
2.16 يف املئة، تراجع �سعره خاللها بن�سبة 3.31 يف 

املئة اإىل 64 رياًل.
وت�س��در �سهم »م��الذ للتاأمني« قائم��ة الأ�سهم الرابحة 
بع��د ارتف��اع �سع��ره بن�سب��ة 27 يف املئ��ة اإىل 23.91 
ري��ال، م��ن ت��داول 3.89 ملي���ن �سه��م، ت��اله �سه��م 
ري��ال   52.87 اإىل  ال�ساع��د  والت�س�ي��ق«  »الأبح��اث 

بارتفاع ن�سبته 8.67 يف املئة.
و�سج��ل �سه��م »ال�سع���دي الفرن�س��ي« اأك��ر خ�سارة يف 
ال�س���ق ن�سبته��ا 6.16 يف املئ��ة، وهب��ط اإىل 30.49 
ريال من تداول 3.89 ملي�ن �سهم، تاله �سهم »اللجني« 
اخلا���ر 4.57 يف املئة م��ن قيمته ليهب��ط اإىل 23.2 

ريال. 

بورصة لندن تقبل برنامج القاهرة إلصدار سندات دولية

اأعل��ن وزي��ر امل��ال امل���ري عم��رو اجلارحي جن��اح م���ر يف الع�دة 
م��رة اأخ��رى اإىل �س�ق ال�سندات الدولية من خ��الل طرح اإ�سايف لل�سندات 
الدولي��ة امل�ري��ة الت��ي اأ�س��درت يف كان���ن الثاين )يناي��ر( املا�سي، 
وقام��ت وزارة امل��ال باإ�سدار �سن��دات دولرية جدي��دة بقيمة 3 باليني 
دولر اأثن��اء الزي��ارة التي قام بها اجلارحي ونائب��ه لل�سيا�سات املالية 
اأحمد كج�ك، اإىل العا�سمة الريطانية لندن من 23 اإىل 26 اأيار )ماي�( 
املا�س��ي، �ساهم��ت يف الع�دة م��رة اأخرى اإىل الأ�س���اق الدولية، وب�سعر 
فائ��دة يقل عن الإ�سدار الأخري ال��ذي مت يف كان�ن الثاين 2017 بنح� 

085-0.55 يف املئة.
وجت��اوزت طلب��ات ال���راء 11 بلي���ن دولر خالل �ساع��ات من اإعالن 
الط��رح يف 24 اأي��ار 2017. واأو�س��ح وزير املال جن��اح اإ�سدار �سندات 
بقيم��ة 1.25 بلي�ن دولر ملدة 30 �سنة بعائد 7.95 يف املئة، اإ�سافة 
اإىل اأخرى ببلي�ن دولر ملدة 10 �سن�ات وبعائد مقداره 6.65 يف املئة 
و�سن��دات بقيمة 750 ملي���ن دولر ملدة 5 �سن�ات بعائد بلغ 5.45 يف 

املئة.
وتعد ن�سب��ة طلبات �راء ال�سن��دات امل�رية امل�س��درة، الأعلى والأكر 
الت��ي حتظ��ى به��ا دول نا�سئة عند القي��ام باإعادة اإ�س��دار اإ�سافية على 

�سنداتها الدولية.
كم��ا اأكد اجلارح��ي اأن العائد املدف�ع على ال�سن��دات امل�رية انخف�ش 
ب�س��كل ملح���ظ مقارن��ة بعائ��د ال�سن��دات امل�س��درة يف كان���ن الثاين 
املا�سي، وانخف�ش العائد املطل�ب من قبل امل�ستثمرين الأجانب بنح� 
0.55 اإىل 0.85 يف املئ��ة، م��ا ي�ؤكد حت�س��ن ثقة امل�ستثمرين يف اأداء 

القت�ساد امل�ري وقدرته واآفاقه.
واأ�ساف ال�زير اأن م�ر ا�ستطاعت خالل اأربعة اأ�سهر اإ�سدار 

�سن��دات دولي��ة ب�7 بالي��ني دولر بل و�س��ل حجم طلبات 
���راء ال�سن��دات من قب��ل امل�ستثمرين الأجان��ب اإىل نح� 

24.5 بلي���ن دولر، اأي اأن ن�سب��ة ال�سندات امل�سدرة 
اإىل حج��م طلب��ات ال���راء الفعلية بل��غ نح� 30 يف 

املئ��ة فقط، ما يعك���ش وج�د اإقبال كب��ري من قبل 
�سنادي��ق ال�ستثمار الدولية عل��ى �راء ال�سندات 

امل�رية.
الكب��ري  الإقب��ال  اأن  امل��ال  وزي��ر  واأو�س��ح 

وال�ا�س��ح م��ن امل�ؤ�س�س��ات املالي��ة عل��ى 
���راء ال�سن��دات امل�ري��ة، ي�ؤك��د وج�د 

امل�ستثمري��ن  نظ��رة  يف  كب��ري  حت�س��ن 
برنام��ج  يف  وثقته��م  الأجان��ب 

امل���ري  القت�س��ادي  الإ�س��الح 
ويف التط�رات الإيجابية التي بداأ 

يحققها القت�ساد امل�ري من 
خف���ش ن�سب��ة عج��ز امل�ازنة 

اإىل الناجت املحلي الإجمايل، 
وحت�س��ن بيان��ات امليزان 

وع���دة  التج��اري، 
تدفق��ات امل�ستثمري��ن 

ل���راء  الأجان��ب 
مالي��ة  اأوراق 

 ، مي��ة حك�
وارتفاع ر�سيد 

الحتياط��ي 

ال�سناع��ات  قط��اع  وتنام��ي  البطال��ة،  مع��دل  وانخفا���ش  الأجنب��ي، 
التح�يلية.

وتزام��ن طرح ال�سن��دات مع اإعالن الت��سل اإىل اتف��اق مع �سندوق النقد 
ال��دويل ح�ل املراجعة الأوىل لرنام��ج الإ�سالح القت�سادي امل�ري، 
م��ا �سيتيح مل�ر احل�س�ل عل��ى ال�ريحة الثانية م��ن قر�ش ال�سندوق 

بقيمة 1.25 بلي�ن دولر.
واأو�س��ح نائب وزير املال لل�سيا�سات املالي��ة والتط�ير امل�ؤ�س�سي اأحمد 
ك�ج��ك، اأن الط��رح الأخري لل�سندات الدولية امل�ري��ة �سهد طلبات �راء 
م��ن قبل 370 م�ستثمراً و�سن��دوق ا�ستثمار اأجنبي��ًا، وبلغت ن�سبة �راء 
�سناديق ال�ستثمار الأوروبية 52 يف املئة من قيمة ال�سندات امل�رية 
ال�سادرة، والأمريكية نح� 38 يف املئة بينما قام امل�ستثمرون من قارة 

اآ�سيا وال�رق الأو�سط ب�راء بقية ال�سندات. 
واأك��د جناح الإ�س��دار يف جذب طلبات لل�راء من جان��ب اأكر �سناديق 

ال�ستثمار العاملية وه� اأحد عنا�ر جناح الإ�سدار.
كم��ا اأو�سح اأن ح�سيلة الإ�سدار �سيتم ا�ستخدامها لتم�يل عجز امل�ازنة 
العام��ة للدولة للعام املايل املقب��ل )2017/2018( اإ�سافة اإىل �سداد 
ج��زء م��ن املدي�ني��ة اخلارجي��ة الق�س��رية الأج��ل والأعل��ى كلف��ة على 
ال�سلط��ات واحلك�م��ة امل�رية، مب��ا يح�سن هيكل املدي�ني��ة اخلارجية 

مل�ر.
كم��ا اأو�سح ك�جك اأن العائد امل�ستحق عل��ى ال�سندات امل�رية الأخرية 
يق��ل ع��ن العائد املدف�ع من قب��ل بع�ش الدول النا�سئ��ة الأخ���رى، على 
اإ�سدارته��ا الدولية على الرغم من متتعها بتق�مي ائتماين اأف�سل من قبل 
م�ؤ�س�س��ات التق���مي ال�سيادي��ة العاملية، م��ا ي�ؤكد وج�د ثق��ة كبرية من 

جانب امل�ستثمرين الأجانب يف اآفاق القت�ساد امل�ري وقدراته.
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