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حركة األسهم

دمشق تعرض مشروعات واعدة على مستثمرين روس

 مصر: تأسيس المشاريع بديال عن الوظيفة العامة

فاو: تزايد الجوع في العالم مرة أخرى

المضاربون على الدرهم المغربي يتكبدون خسائر 
لمراهنتهم على ارتفاع الدوالر واليورو

الحصار الخليجي يدفع قطر إلى 
أحضان تركيا 

ك�س��ف م�س��در حك�مي �س���ري م�س���ؤول، عن 
اأن وزارة ال�س��ناعة ُتِع��ّد قائم��ة مب�رشوع��ات 
الأعم��ال  رج��ال  عل��ى  وعر�س��ها  لطرحه��ا 

وامل�ستثمرين يف رو�سيا.
وذلك بهدف ت�سجيع امل�ستثمرين الرو�س على 
اإقامة امل�رشوعات اخلا�س��ة وامل�س��ركة بني 

البلدين ما يحقق م�سلحة الطرفني.
وقال امل�س��در ل�س��حيفة "ال�طن" ال�س���رية، 
اإن هن��اك قائم��ة من امل�رشوع��ات املطروحة 

تتعلق مبختلف القطاعات.
وب��ني اأن قائم��ة القط��اع الغذائ��ي ت�س��منت 
م�رشوع��ا لإنتاج حلي��ب الب�درة، وم�س��تقات 
املعكرون��ة،  لإنت��اج  وم�رشوع��ا  الألب��ان، 
وم�رشوع��ا اآخ��ر لإنت��اج اخلم��رة، يف ح��ني 

ركزت امل�رشوعات يف القطاع الهند�س��ي على 
الطاق��ة املتجددة )�س��خان �سم�س��ي- رياح- 
اإىل م���رشوع  اإ�س��افة  خالي��ا كهرو�س���ئية( 
لإنت��اج ال�س��يلك�ن، وم�رشوع اإنتاج ال�س���ف 
البازلت��ي وخي���ط البازلت، وم���رشوع اإنتاج 
وم���رشوع  والليثي���م،  املغلق��ة  البطاري��ات 
اإنت��اج اأب��راج الت�ت��ر الع��ايل وم���رشوع اآخ��ر 
لإنتاج املح�لت الكهربائية، وم�رشوع اإنتاج 
املراج��ل البخارية ذات ال�س��تطاعات العالية 

حت��ى 40 طن��ا.
وت�س��من القط��اع الكيميائ��ي اأي�س��ا م�رشوع 

اإنتاج الزجاج املج�ف والدوائي.
ووفقا للم�سدر، فاإن اإمكانية التعاون العميق 
بني دم�س��ق وم��س��ك�، يتطلب �رشورة تنظيم 
العالقة التي ت�س��بط اأعمال ال�رشكات الكبرة 

وال�سغرة يف البلدين.

»ال�س��باب  م�ؤمت��ر  يف  املتحدث���ن  اأجم��ع 
والت�ظي��ف يف منطقة ال�رشق الأو�س��ط و�س��مال 
اأف�س��ل وظائ��ف  اأفريقي��ا« بعن���ان »مه��ارات 
اأك��ر« ال��ذي ا�ست�س��افته القاه��رة اأم���س، على 
�رشورة ت�سجيع ال�س��باب العربي على املبادرة 
الدع��م  لتاأ�س��ي�س امل�س��اريع اخلا�س��ة بت�ف��ر 
امل��ادي واملعن�ي له��م، بدًل ع��ن ت�جههم اإىل 
القطاع العام به��دف تاأمني املعا�س التقاعدي. 
وافتتح��ت وزيرة ال�س��تثمار والتع��اون الدويل 
امل�رشي��ة �س��حر ن�رش ووزي��ر التك�ي��ن املهني 
والت�س��غيل الت�ن�س��ي عم��اد احلمام��ي امل�ؤمت��ر 
الذي �س��ارك فيه املدير الإقليمي امل�س���ؤول عن 
م���رش واليمن وجيب�تي يف البنك الدويل اأ�س��عد 
ع��امل، ومدي��ر مركز التكام��ل املت��س��طي مراد 
ازي��ن، والذي ُنظم بال�رشاكة م��ع مركز التكامل 
املت��س��طي والبنك ال��دويل وال�كالة الفرن�س��ية 

للتنمية، وم�ؤ�س�س��ة »اآن��ا ليند« واحتاد جامعات 
ن���رش  واأو�س��حت  املت��س��ط.  الأبي���س  البح��ر 
اأن ه��دف امل�ؤمت��ر ه��� »دع��م ال�س��باب وتفعيل 
الق��رارات الت��ي تتخذه��ا احلك�مة �س���اء جلهة 
التعلي��م والتدري��ب وتنمية امله��ارات«. واأعلنت 
اأن فئة ال�س��باب »ت�س��كل نح��� 50 يف املئة من 
�س��كان م���رش، ل��ذا ُتع��د اأك��ر دولة ت�س��م ثروة 
�س��بابية يف املنطقة، كما اأن ال�س��باب امل�رشي 
م��ن اأذكى ال�س��باب يف العامل ولدي��ه قدرة على 

الإبداع وتط�ير نف�سه«.
وذكرت ن���رش اأن ال�زارة »اأ�س�س��ت اأخراً �رشكة 
»م���رش لري��ادة الأعم��ال وال�س��تثمار« لدع��م 
ال�س��غرة،  وال���رشكات  النا�س��ئة  ال���رشكات 
اإىل  واأ�س��ارت  دولر«.  ملي���ن   25 براأ�س��مال 
دولر،  ملي���ن   60 اإىل  ال��س���ل  »ا�س��تهداف 
م��ع الركي��ز عل��ى دور رواد الأعمال ال�س��باب، 
م��ن خالل �س��د فج���ة التم�يل من طريق �س��خ 

ال�ستثمارات املبا�رشة وغر املبا�رشة«. 

ح��ذر املدي��ر العام ملنظم��ة الأغذي��ة والزراعة 
)ف��او( ج�زي��ه غرازيان� دا �س��يلفا، من اأن عدد 
اجل�عى يف الع��امل ازداد منذ العام 2015 يف 

انتكا�سة للتقدم الذي حتقق على مدى �سن�ات.
وق��ال دا �س��يلفا يف امل�ؤمت��ر منظمة الف��او، اإن 
نح��� 60 يف املائ��ة من الذي��ن يعان�ن اجل�ع 
املتاأث��رة  املناط��ق  يف  يعي�س���ن  الع��امل  يف 

بالنزاعات والتغر املناخي.
ه��ذا وحددت فاو حاليا 19 دولة تعاين اأزمات 
ط�يل��ة، ويف الأغلب اأي�س��ًا من اأح���ال الطق�س 

املتطرفة مثل م�جات اجلفاف والفي�سانات.
كم��ا حددت املنظمة املناطق املعر�س��ة لأعلى 
خطر م��ن املجاعة وهي �س��مال �رشق نيجريا 
وال�س���مال وجن���ب ال�س���دان واليم��ن، حيث 

يتاأثر 20 ملي�ن �س��خ�س ب�س��دة.
اإىل  �س��يلفا  دا  غرازيان���  اأ�س��ار  كلمت��ه  ويف 
تق�ي�س �س��بل عي�س ه���ؤلء الأ�س��خا�س الذين 
يعي�س معظمه��م يف املناطق الريفية، م�س��يفًا 
اأن العدي��د منه��م مل يج��د خياراً �س���ى الهجرة 
ال�س��طرارية ليزي��دوا بذل��ك من مع��دلت هذا 

الن�ع من الهجرة.
اإىل ذل��ك، اأظه��رت بيان��ات �س��ادرة ع��ن هيئة 
املهاجري��ن  ع��دد  ت�س��اعف  املتح��دة  الأمم 
والنازح��ني داخليا من عام 2007 اإىل 2015 

ليبلغ نح� 60 ملي�ن �س��خ�س.
 يذك��ر اأن م�ؤمت��ر ف��او املنعقد يف بداية ال�س��هر 

احلايل، يعد اأعلى هيئة تنظيمية للمنظمة.
وجرت خالل امل�ؤمتر مراجعة برنامج وميزانية 
املنظمة ومناق�سة الأول�يات املتعلقة بالأغذية 

والزراعة.

الثان�ية  املالية  ال�س�ق  يف  متعامل�ن  تكبد 
كبرة  خ�سائر  املغرب  يف  ال�س�داء  وال�س�ق 
اإع��الن  ع�سية  ال��دره��م،  على  امل�ساربة  ب�سبب 
الدولية  العمالت  مع  �رشفه  قيمة  من  جزء  تع�مي 
م�سادر  وقالت  وال��دولر.  الي�رو  خ�س��سًا  الأخ��رى، 
قبل  من  الأخ��رة  اللحظة  يف  الدرهم  حترير  اإرج��اء  اإن 
العمالت  لتجار  فادحة  مادية  بخ�سائر  ت�سبب  احلك�مة، 
الدولية يف ال�س�ق ال�س�داء. وحتدث �رشاف�ن عن تكبد خ�سائر 
اأن  بع�سهم  اعتقد  بعدما  اجلاري،  الأ�سب�ع  خالل  ن�ساطهم  يف 
تع�مي �سعر �رشف الدرهم �سرفع قيمة الدولر والي�رو يف ال�س�ق 
الثان�ية. وحافظ املركزي على ال�سعر املعتمد �سلفًا ملبادلة العملتني 
الأمركية والأوروبية، اأي اأقل من 10 دراهم للدولر ونح� 11 درهمًا 
 40 بن�سبة  املغربية  العملة  اإليهما  ت�ستند  اللتان  العملتان  للي�رو، وهما 
و60 يف املئة على الت�ايل. وكان م�سارب�ن ت�قع�ا ارتفاع الي�رو اإىل 13 
ال�سعر  لالإبقاء على  ت�سبب بخ�سارتهم بعد تدخل املركزي  اأكر، ما  اأو  درهمًا 
املحدد ل�رشف العمالت. وك�سفت م�سادر مطلعة عن اأن وزير القت�ساد واملال 
حممد ب��سعيد تدخل يف اللحظة الأخرة لدى امل�رشف املركزي، ل�قف تنفيذ قرار 

اإىل حدوث م�ساربات كبرة  م�ؤ�رشات  بروز  بعد  الدرهم،  تع�مي جزء من �رشف 
على العملة املغربية من قبل و�سطاء وجتار عملة غر مرخ�سني، كان�ا يراهن�ن 
على انخفا�س حمتمل يف قيمة �رشف الدرهم. وطلب ب��سعيد اإرجاء التحرير اإىل 
وقت لحق، يف انتظار ا�ستكمال اإجراءات اإ�سافية م�ساحبة قد ُيك�سف عنها لحقًا.
كبرة  اأرب��اح  حتقيق  يف  يرغب�ن  كان�ا  ال��سطاء  بع�س  اأن  امل�سادر  واأو�سحت 
ال�ساحر، وبات  ال�سحر على  انقلب  العملة يف زمن قيا�سي. ثم  من امل�ساربة على 
قبل  �رشائها  �سعر  من  باأقل  النقدية  اأوراق��ه��م  ت�رشيف  يقرح�ن  امل�سارب�ن 

امل�ساربة بعد تدخل املركزي.
للعملة  مفيد  غر  ال�سيف  ف�سل  مطلع  مع  العملة  حترير  تزامن  اأن  حملل�ن  وعّد 
الطلب  فيها  يرتفع  التي  الآونة  هذه  يف  ال��سطاء  حركة  انت�سار  ب�سبب  ال�طنية، 
اآخرون  واأعرب  العمرة واحلج.  اأو  الدرا�سة  اأو  ال�سفر  ب�سبب  الأجنبية  العمالت  على 
الجتماعية، على غرار ما حدث يف  وتاأثراته  الت�سخم  ارتفاع  عن خماوف من 
دول اأخرى مثل م�رش والأرجنتني والربازيل. وقال املندوب ال�سامي يف التخطيط 
اإن »امل�ساربة على العملة وتدخل ال��سطاء غر املهنيني  اأحمد احلليمي العلمي، 
وجتار ال�س�ق ال�س�داء، و�رشف العمالت الأجنبية يف اأ�س�اق غر مرخ�س لها وغر 
مهيكلة، كانت وراء تاأجيل تطبيق التع�مي اجلزئي ل�رشف الدرهم، ب�سبب ما و�سفه 
العملة ل  اأن »حترير  اإىل  العامة«. ولفت النتباه  للمالية  »التهديدات املحتملة  ب� 
يخل� من الأخطار ويحتاج اإىل مزيد من اليقظة وت�فر �رشوط التحكم يف العجز 

الهيكلي«.

دفع��ت اأزمة اخلليج، القطريني اإىل التفكر جديا بنقل ا�س��تثماراتهم من دول 
"احل�سار" اإىل تركيا، ل�سيما واأن اأنقرة وقفت اإىل جانب الدوحة يف خالفها 
مع مقاطعيها. ونقل امل�قع الإلكروين عن امل�س��تثمر القطري البارز، ال�سيخ 
عبد العزيز بن اأحمد اآل ثاين، اأن بالده �س��تق�م "ب�س��خ ا�س��تثمارات اأكرب يف 
تركي��ا، وتفتح بابه��ا "على م�رشاعيه" لل�رشكات الركية، بل "�س��تتخذ قطر 
م��ن تركي��ا، بعد الآن، مركزا لها، لإدارة اأعمالها مع بع�س الدول الأخرى يف 
ال�رشق الأو�س��ط". وبح�س��ب امل�قع الإلكروين، الذي يتخ��ذ من لندن مقرا له، 
يبلغ حجم ال�س��تثمارات القطرية يف تركيا نح� 20 مليار دولر، يف مقابل 

نح� 11.6 مليار دولر،  حجم ا�ستثمارات الأتراك يف قطر.
ونق��ل امل�ق��ع الإلكروين، ع��ن اخلبر الرك��ي، اأوكت��اي يلمظ، تاأكي��ده، اأن 
"خيارات قطر مفت�حة على العديد من بلدان املنطقة، �س�اء اإيران اأو الك�يت 
اأو تركيا، ولكن نتيجة ل�ق�ف اأنقرة اإىل جانب الدوحة، �س��تاأتي فر�س مهمة 
للبلدين، لزيادة ال�ستثمارات وحجم التبادل التجاري، مبا يف�ق 5 مليارات 
دولر �سن�يًا". واأ�ساف، "�سيزور وفد تركي قطر، خالل الأيام القليلة املقبلة، 
لبح��ث زيادة التبادل وتاأمني امل���اد الأولية لقطاع البناء، حيث اأن �رشكات 
البناء والإن�س��اءات الركية م�ج�دة يف قطر .. وهي على ا�ستعداد ل�ستكمال 

البنى واملن�ساآت املتعلقة ببط�لة كاأ�س العامل لكرة القدم.

إجراءات فرنسية إلقناع القطاع المالي باالنتقال من لندن إلى باريس

قدم��ت احلك�مة الفرن�س��ية اإج��راءات جدي��دة تهدف 
ب�سكل وا�سح اإىل اإقناع القطاع املايل مبغادرة لندن 
لال�س��تقرار يف باري�س، مع بدء عملية بريك�س��ت، لكن 
احلك�م��ة الربيطاني��ة قللت من اأهمية ه��ذه التدابر، 
م�ؤكدة رغبتها يف ا�س��تمرار ازدهار اخلدمات املالية 

يف لندن.
وت�س��مل الإج��راءات الفرن�س��ية الت��ي اأُعلن��ت اجلمعة 
القط��اع ال�رشيب��ي، عرب اإلغاء ت��س��يع الر�س���م على 
ال�س��فقات املالي��ة للع��ام 2018، وحتدي��د �س��قف 
ال�رشيح��ة العلي��ا لل�رشيب��ة عل��ى الأج�ر الت��ي ت�ؤثر 
يف الدخ���ل الكبرة للقطاع امل��ايل بع�رشين باملئة، 
وا�س��تثناء "املكاف��اآت" الت��ي تك���ن كب��رة جًدا يف 

القط��اع امل��ايل يف بع���س الأحيان من تع�ي�س��ات 
ت�رشيح امل�ظفني "املجازفني" )مثاًل ال��سطاء...( ما 

يفر�س اأن يع�د بالفائدة على اأرباب العمل.
حمكمة جديدة

�س��تفتح يف منطق��ة اإيل-دو-فران�س ث��الث مدار�س 
ثان�ي��ة دولي��ة اإ�س��افية حت��ى 2022، يف ك�ب�ف�ا 
بالق��رب من ح��ي الأعم��ال ل ديفان�س و�س��اكلي يف 
جن���ب غربي العا�س��مة ويف فان�س��ني )���رشق(، اإىل 

جانب �ست من هذه املدار�س م�ج�دة حالًيا.
الإج��راء امله��م الآخر ال��ذي اأعلن اجلمع��ة ه� اإطالق 
احلك�م��ة م�رشوع حمكمة جديدة هي "غرفة جتارية 
دولي��ة متخ�س�س��ة باخلالف��ات الت��ي تت�س��م بتقنية 
��م اإىل حمكمة ال�س��تئناف يف  قان�ني��ة عالية"، ُت�سَ

باري�س.

وقال رئي�س ال�زراء الفرن�سي اإدوار فيليب: "ميكن اأن 
ن�س��عر بالأ�سف لهذا القرار )بريك�س��ت( اأو بالرتياح، 
ا�س��تخال�س  وعلين��ا  الأح���ال  كل  يف  قائ��م  لكن��ه 

النتائج".
اأما رئي�س��ة منطق��ة باري�س فال��ري بيكري�س فقالت 
م��ن جهته��ا "اإىل امل�س��تثمرين والذي��ن خ��اب اأملهم 
نتيجة بريك�س��ت اأريد اأن اأق�ل اإننا م�ستعدون لأن مند 
لكم ال�س��جاد الأزرق والأبي���س والأحمر )األ�ان العلم 
الفرن�س��ي(، كما فعلت لندن مع باري�س يف املا�س��ي. 

نرّحب بع�دتكم اإىل اأوروبا".
لندن: نحن الأهم

ه��ذا وقلل��ت احلك�م��ة الربيطانية م�س��اء اجلمعة من 
اأهمية هذه الإجراءات. وقالت ناطقة با�س��م احلك�مة 
ل�كالة فران�س بر�س اإن "لندن هي اأهم من�س��ة مالية 

يف الع��امل باأك��رب ح�س��ة من ه��ذه ال�س���ق يف قطاع 
اخلدمات املالية". اأ�سافت "نريد اأن يت�ا�سل ازدهار 
اخلدمات املالية هنا، ونحن م�ستعدون مل�ساعدة هذا 
القط��اع على ال�س��تفادة من الفر�س التي ت�س��نح اإىل 

اأق�سى حد".
وكانت احلك�مة الفرن�سية ال�سراكية ال�سابقة عملت 
��ا مع ت�س��هيل  يف جم��ال جذب قطاع املال، خ�س��سً
ع���دة املغربني وامل�افقة عل��ى خط القطار ال�رشيع 
من مطار روا�س��ي الدويل وخف�س تدريجي لل�رشائب 

املفرو�سة على ال�رشكات.
لك��ن تقري��ًرا ملجل�س ال�س��ي�خ ن�رش يف ال�س��هر املايل 
اأ�س��ار اإىل اأن ه��ذه التداب��ر "غ��ر كافي��ة" لتتمك��ن 
باري�س من اللحاق بفرانكف�رت ول�ك�سمب�رغ ودبلن 
املراكز املالية الأخرى، التي ت�سعى اإىل انتزاع بع�س 

ال�رشكات الكربى من قطاع املال الربيطاين.
وم��ا زال تاأث��ر بريك�س��ت عل��ى باري���س حم��دوًدا، 
با�س��تثناء اإعالن م�رشف "اإت�س اإ�س بي �س��ي"، الذي 
ين�ي اإح��داث األف وظيفة يف فرن�س��ا. اأما املجم�عة 
امل�رشفي��ة الأمركي��ة العمالق��ة "جي ب��ي م�رغان 
ت�سيز" فقد اختارت دبلن وفرانكف�رت ول�ك�سمب�رغ.

اإ�سارة اإىل امل�ستثمرين
وق��ال بنجام��ني غريف��� وزي��ر الدول��ة ل��دى وزي��ر 
القت�س��اد برون� ل�مرب "حتى الآن لي�س هناك �س�ى 
وعد +اإت�س اإ�س بي �س��ي+. نعم��ل على ذلك. اإجراءات 

الي�م ت�سكل اإ�سارة مهمة اإىل امل�ستثمرين".
وكان يفر�س ت��سيع الر�س�م على ال�سفقات املالية 
لت�سمل ال�سفقات الي�مية )اأنراداي( يف 2018. لكن 
اإدوار فيليب قال اإن هذا الت��س��يع "�سيلغى". ت�ساف 

الإجراءات الفرن�س��ية اجلديدة اإىل تدابر اأخرى حتفز 
قط��اع امل��ال، مث��ل ا�س��تثناء الأ�س��هم م��ن �رشيب��ة 
املمتل��كات وخف�س ال�رشيبة على ال�رشكات وتعديل 

قان�ن العمل.
وع��رّبت املنظم��ة غ��ر احلك�مي��ة اأوك�س��فام، الت��ي 
تداف��ع عن فر�س ر�س���م على ال�س��فقات املالية عن 
العمل  التنفيذي��ة  ال�س��لطة  "ا�س��تيائها" م��ن اختيار 
عل��ى "مد ال�س��جاد الأحمر مل�رشفيي" ح��ي الأعمال 

الربيطاين.
وقال��ت اأوك�س��فام ومنظمة "وان" غ��ر احلك�مية اإن 
متديد العمل بالر�س�م على ال�سفقات املالية )مبعدل 
الفائ��دة الذي �س��جل اجلمع��ة 0.3 باملئ��ة( التي تدّر 
ملي��ار ي���رو الي���م، كان ميك��ن اأن يجل��ب "ملياري 

دولر" اإ�سافيني يف الأقل.

وفرة المعروض تضغط على أسعار العقارات في دبي

التجارية يف  والقطاعات  والفلل  ال�سقق  املعرو�س اجلديد من  وا�سل 
مدينة دبي، ال�سغط على معدلت الإيجارات واأ�سعار املبيعات خالل 
الربع الثاين من العام احلايل، ا�ستناداً اإىل �رشكة »ا�ستيك�« العاملية، 
التي اأ�سارت يف تقرير �سّلط ال�س�ء على واقع القطاع العقاري يف دبي 
اأ�سعار  مت��سط  »انخفا�س  اإىل  احلالية،  ال�سنة  الثاين من  الربع  خالل 
املئة  3 و2 و2 يف  بن�سبة  والفلل واملكاتب يف دبي  ال�سقق  مبيعات 

على الت�ايل«.
وت�قع التقرير »ا�ستمرار هذا الجتاه بف�سل الت�قعات بت�سليم 15 األف 
�سقة و2900 فيال و2.5 ملي�ن قدم مربعة من امل�ساحات املكتبية 

القابلة للتاأجر يف الن�سف الثاين من ال�سنة«.
ظروف  »�ساهمت  �ستيفنز،  ج�ن  »ا�ستيك�«  ل�  التنفيذي  املدير  وقال 
يف  كر  مل�ستاأجرين  التفاو�سي  امل�قف  تعزيز  يف  احلالية  ال�س�ق 
ال�حدات ال�سكنية والتجارية، اإذ اغتنم كر منهم هذه الفر�سة لإعادة 
اختاروا  اأو  العق�د،  انتهاء  عند  اإيجارهم  ���رشوط  على  التفاو�س 
النتقال اإىل خيارات جديدة ب�رشوط اأكر جاذبية«. ولفت النتباه اإىل 
ال�حدات  من  كبر  عدد  ت�سليم  »�سي�سهد  ال�سنة  من  الثاين  الن�سف  اأن 

اجلديدة«، مت�قعًا اأن »ي�ؤدي ذلك اإىل ا�ستمرار الجتاهات احلالية«.
حني  اإىل  العقارية  ال�س�ق  »تتعافى  اأن  �ستيفنز  وا�ستبعد 

الإنفاق  حت�سن معن�يات القت�ساد مبا يتما�سى مع زيادة 
التن�يع  ا�سراتيجيات  تنفيذ  وم�ا�سلة  احل��ك���م��ي، 

كما  النفط.  اأ�سعار  يف  املت�قع  التدريجي  والرت��ف��اع 
املعرو�س  من  ال�ستفادة  من  امل�ستاأجرون  �سيتمكن 

الإ�سايف لل�سقق والفلل واملكاتب«.
انخفا�سًا  دبي  يف  ال�سقق  مبيعات  اأ�سعار  و�سجلت 

�سن�ي،  رب��ع  اأ���س��ا���س  على  امل��ئ��ة  يف   3 ن�سبته 
عمليات  ع��دد  ارتفاع  اإىل  جزئيًا  ذل��ك  وُيعزى 

وم�ا�سلة  مي�رّشة  بكلفة  امل�ساريع  اإط���الق 
اأقل،  باأ�سعار  اأ�سغر  تقدمي املط�رين وحدات 

اإ�سافة اإىل تقدمي خيارات اأو�سع للدفع بعد 
النتهاء«.

املايل  دب��ي  »مركز  مناطق  وحافظت 
ريزيدن�س«  بيت�س  و »جمرا  العاملي« 

و »نخلة جمرا« و »اخلليج التجاري« 
و »ال���رو����س���ة« ع��ل��ى اأ���س��ع��اره��ا 

»املدينة  �سجلت  بينما  امل�ستقرة، 
العاملية« و »مر�سى دبي« اأعلى 

البيع  اأ���س��ع��ار  يف  انخفا�س 
بن�سبة 7 يف املئة.

وتراجعت معدلت اإيجارات 
دبي  مدينة  يف  ال�سقق 

املئة على  2 يف  بن�سبة 
�سن�ي،  رب��ع  اأ���س��ا���س 

وو�سلت ن�سبة التدين 
ال�سن�ي اإىل نح� 7 

يف املئة. وُيت�قع 
ي�������س���ل  اأن 

امل���ع���رو����س 
اجل������دي������د 

ل���ل�������س���ن���ة 
احل��ال��ي��ة 

ىل  اإ

ورجحت   .2016 عام  وح��دة   8750 ب�  مقارنة  وح��دة،   17700
»ا�ستيك�«، طرح عدد من هذه ال�حدات يف ال�س�ق »باأ�سعار خمف��سة«.
اأعلى انخفا�س  و�سجلت معدلت الإيجار يف منطقة دبي داون تاون 
يف  املعدلت  تراجعت  فيما  �سن�ي،  اأ�سا�س  على  املئة  يف   6 ن�سبته 
وكذلك  املئة،  يف   4 بن�سبة  و »الرو�سة«  ريزيدن�س«  بيت�س  »جمرا 
تاون«  داون  و »دبي  التجاري«  »اخلليج  مناطق  يف  التاأجر  اأ�سعار 
املئة  يف  و9  و11  و12   14 بن�سبة  العاملية«  و »املدينة  و »دي��رة« 

�سن�يًا على الت�ايل.
و�سجلت اأ�سعار مبيعات الفلل تغراً طفيفًا بني الربعني الأول والثاين 
من هذه ال�سنة، بانخفا�س ن�سبته 2 يف املئة يف املت��سط. بينما تدّنت 
اأ�سعار مبيعات الفلل بن�سبة 2 يف املئة يف املت��سط يف الربع الثاين. 
وتراجعت اأ�سعار تاأجر الفلل يف �سكل طفيف يف الربع الثاين يف كل 
املناطق، با�ستثناء مردف والرب�ساء التي �سهدت ا�ستقراراً يف الأ�سعار. 
ال�حدات  قطاع  يف  الإيجار  ومعدلت  املبيعات  اأ�سعار  هبطت  كما 
التجارية بن�سبة 2 يف املئة يف الربع الأول، لي�سل مت��سط النخفا�س 
ال�سن�ي اإىل 3 يف املئة. وا�ستمر الطلب على ال�حدات املكتبية ال�سغرة 

واملجهزة بالكامل واملخدومة باأ�سعار تناف�سية.
ومن املقرر اأن ت�سهد ال�س�ق اإ�سافة 2.5 ملي�ن قدم مربع من امل�ساحة 

القابلة للتاأجر يف الن�سف الثاين من ال�سنة.

 دبي – متابعة 

دمشق -  متابعة 

 القاهرة – متابعة 

لندن – متابعة  

قطر – متابعة الرباط – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

باريس – متابعة 

ً


