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حركة األسهم

السعودية تستورد 2.5 مليون رأس ماشية 
قبل موسم الحج

روسيا تعزز احتياطياتها الدولية بنحو 35 مليار 
دوالر في 2017

تداول السندات في البورصة المصرية يبدأ 
في الربع األول من عام 2018

اجتماع لتقييم امتثال المنتجين أرباح »الملكية األردنية«  2.1 مليون دوالر في حزيران
التفاق فيينا النفطي  

ا�ضتقبل ميناء جدة الإ�ضالمي اخلمي�س املا�ضي، 
باخرت��ان حتم��الن 18 األف راأ�س م��ن املوا�ضي 

متثل اأوىل اإر�ضاليات الهدي والأ�ضاحي.
 يف ح��ن ُيتوقع و�ضول نح��و 2.5 مليون راأ�س 
�ضم��ن م���روع اململك��ة لالإف��ادة م��ن اله��دي 
وال�ضاحي ولتاأمن احتياجات ال�ضوق املحلي .
واأو�ض��ح وكي��ل وزارة البيئة واملي��اه والزراعة 
لل��روة احليواني��ة الدكتور حم��د البط�ضان وفقًا 
لوكال��ة الأنب��اء ال�ضعودي��ة )وا���س(، اأن الوزارة 
و�ضعت خطة ت�ضغيلية واأخرى طوارئ ل�ضتقبال 
الإر�ضالي��ات عل��ى م��دار 24 �ضاعة يومي��ًا، من 
خالل تكلي��ف 47 موظفًا للعمل يف ميناء جدة، 

يقومون بالت�ضجيل والك�ضف والتحليل.

ويتوىل الأطباء وامل�ضاعدون البيطريون فح�س 
و�ضه��ادات  ال�ضحي��ة  وال�ضه��ادات  امل�ضتن��دات 
التحلي��ل املتف��ق عليها ما بن ال��دول امل�ضموح 
ال�ضترياد منها، بينما ي�ضعد الأطباء البيطريون 
عل��ى ظهر الباخ��رة للتاأكد من مالئم��ة الباخرة 
واأنه��ا مهي��اأة لنق��ل املوا�ض��ي ب�ض��ورة �ضليم��ة 
وكف��اءة  الإ�ض��اءة  �ضالم��ة  لناحي��ة  و�ضحي��ة 
التهوية، وع��دم تكد�س املوا�ض��ي داخل احلظائر 
وكذل��ك ع��دم وجوده��ا يف املم��رات اخلا�ض��ة 
الظاه��ري  الك�ض��ف  بالك�ض��ف. ويج��ري لحق��ًا 
للحيوان��ات ال��واردة للتاأك��د م��ن خلوه��ا م��ن 
ث��م  واملعدي��ة،  الوبائي��ة  املر�ضي��ة  العرا���س 
ت�ضح��ب عين��ات ع�ضوائي��ة م��ن جمي��ع الأدوار 
عل��ى ظهر الباخرة، بن�ضب��ة حمددة بح�ضب حجم 

الر�ضالية لتحليلها خمربيًا.

زادت رو�ضيا احتياطياتها الدولية خالل الأ�ضهر 
ال�ضتة الأوىل من العام اجلاري مبقدار 34.498 
اإىل  يوليو/مت��وز   1 يف  لت�ض��ل  دولر  ملي��ار 
412.239 ملي��ار دولر، وفق��ا لبيانات البنك 
املرك��زي الرو�ض��ي. م��ا يعن��ي اأن الحتياطيات 
ارتفعت خالل املدة املذك��ورة بن�ضبة 9.13%. 
وبلغ��ت الحتياطي��ات يف مطلع الع��ام اجلاري 

377.741 مليار دولر، منها 60.194 مليار 
دولر احتياطي��ات ذه��ب. وخالل �ضه��ر يونيو/
حزي��ران املا�ضي رفع��ت رو�ضي��ا الحتياطيات 
مبق��دار 6.518 ملي��ار دولر م��ن 405.721 
يونيو/حزي��ران،   1 �ضجلته��ا يف  دولر  ملي��ار 
اإىل 412.239 ملي��ار دولر بلغته��ا يف مطل��ع 
يوليو/مت��وز. واحتياطات رو�ضيا الدولية عبارة 
عن اأ�ضول اأجنبي��ة عالية ال�ضيولة موجودة لدى 

امل�رف املركزي واحلكومة الرو�ضية.

توقع رئي���س البور�ضة امل�ري��ة حممد عمران، 
ب��دء ت��داول ال�ضن��دات يف �ضوق امل��ال يف الربع 

الأول من عام 2018.
واأو�ضح عمران يف ت�ريح اإىل وكالة »رويرتز« 
على هام�س موؤمتر �ضحايف يف القاهرة، عندما 
�ضئ��ل عم��ا اإذا كان يتوق��ع ب��دء تفعي��ل �ض��وق 
ال�ضندات يف الربع الأول من عام 2018: »نعم... 
و�ضلن��ا اىل مراح��ل متقدمة م��ع البنك املركزي 
وهناك توج��ه اإىل اأن ي�ضهد الربع الأول من عام 

2018 حتركًا يف هذا الجتاه«.
وت�ضعى م�ر منذ �ضنوات لتفعيل تداول ال�ضندات 
يف البور�ض��ة يف اإطار جهود تطوير �ضوق اأدوات 
الدخل الثابت التي ميكن اأن ت�ضاهم بدرجة اأكرب 

يف موقعها كاأحد م�ضادر التمويل.

واف��ق  البور�ض��ة  اإدارة  جمل���س  اأن  اإىل  واأ�ض��ار 
عل��ى ال�ضماح م��ن جدي��د بتحوي��ل امل�ضتثمرين 
امل�رين لعائدات بيع �ضهادات الإيداع الدولية 

يف اخلارج بالدولر داخل م�ر.
وق��ررت بور�ض��ة م���ر يف حزي��ران )يوني��و( 
امل�ضتثمري��ن  حتوي��ل  يقت���ر  اأن   2015
الإي��داع  �ضه��ادات  بي��ع  لعائ��دات  امل�ري��ن 
الدولي��ة يف اخل��ارج عل��ى اجلنيه امل���ري اإذا 
كان��وا ا�ضرتوه��ا اأ�ض��اًل عل��ى �ض��كل اأ�ضه��م يف 
بور�ضة م�ر باجلني��ه. وكانت م�ر تعاين يف 
ذلك الوق��ت �ضحًا �ضدي��داً يف مواردها الدولرية 
قب��ل اأن تقوم بتحرير �ضع��ر ال�رف يف ت�رين 

الثاين )نوفمرب( املا�ضي.
وي�ضتل��زم ق��رار جمل���س اإدارة البور�ض��ة موافقة 
الهيئ��ة العام��ة للرقاب��ة املالي��ة ليدخ��ل حي��ز 

التنفيذ.

امللكي��ة  اجلوي��ة  »اخلط��وط  �ضجل��ت 
الأردني��ة« خالل الأ�ضهر ال�ضتة من ال�ضنة 
 26.3 بلغ��ت  �ضافي��ة  خ�ض��ارة  اجلاري��ة 
دولر(،  ملي��ون   37 )نح��و  دين��ار  ملي��ون 
وفق��ًا للنتائج املالية الت��ي اأقرها جمل�س اإدراة 

ال�ركة.
واأظه��رت النتائج املالي��ة اأن ال�رك��ة حققت خالل 
�ضه��ر حزيران )يونيو( املا�ض��ي ربحًا �ضافيًا بلغ نحو 
1.5 مليون دينار )2.1 بليون دولر(، يف مقابل خ�ضارة 
�ضافي��ة لل�ضهر ذات��ه من العام املا�ضي، بلغ��ت 2.1 مليون 

دينار.
وتاأت��ي هذه النتائج على الرغ��م من ارتفاع قيمة فاتورة الوقود 
الت��ي دفعته��ا ال�رك��ة يف حزي��ران 27 يف املئ��ة، اإذ بلغت 10.5 
ملي��ون دين��ار يف مقابل 8.3 مليون دين��ار يف ال�ضهر ذاته من العام 

املا�ضي.
وارتف��ع ُمعامل امتالء الطائرات خالل �ضه��ر حزيران املا�ضي 3.9 نقطة 
مئوي��ة اإىل 64.1 يف املئ��ة مقارنة ب� 60.2 يف املئة، بعد اأن ارتفعت اأعداد 
امل�ضافري��ن الذي��ن نقلته��م ال�ركة 13 يف املئ��ة لتبلغ 253 األ��ف م�ضافر يف 

مقابل 224 األفًا يف حزيران 2016.
وع��ّد الرئي�س التنفيذي ل�«امللكية الأردنية« �ضتيف��ان بي�ضلر، اأن الأرباح ال�ضافية 

الت��ي �ضجلت خ��الل حزيران ه��ي نقطة انطالق جدي��دة لبدء عملي��ة التحول التي 
تنفذه��ا الناقل��ة يف هذه املرحلة، م�ضرياً اإىل اأن ال�رك��ة تعمل يف الوقت احلا�ر 
باأق�ض��ى جهوده��ا واىل العتم��اد عل��ى طاقتها الب�ري��ة من الأردني��ن الأكفاء 
لتحقيق نتائج اإيجابية �ريعة على ال�ضعيد التجاري عرب زيادة اأعداد امل�ضافرين 
ورف��ع معدل امتالء الطائرات، وزيادة اإي��رادات ال�ركة و�ضبط نفقاتها وموا�ضلة 

تقدمي اأف�ضل اخلدمات للم�ضافرين وتلبية تطلعات امل�ضاهمن.
وق��ال بي�ضل��ر اإن نتائ��ج الن�ضف الأول م��ن ال�ضنة تاأث��رت مبو�ضمية حرك��ة ال�ضفر 
والنخفا���س امللمو���س يف اأ�ضع��ار التذاك��ر نتيج��ة املناف�ضة احل��ادة وخ�ضو�ضًا 
يف منطق��ة اخللي��ج العرب��ي، اإذ تراجعت الإي��رادات بن�ضبة 1 يف املئ��ة على الرغم 
م��ن الرتف��اع الذي ح�ض��ل يف اأع��داد امل�ضافرين الذي��ن نقلتهم طائ��رات ال�ركة 
خ��الل الأ�ضه��ر ال�ضتة املا�ضية بن�ضبة 6 يف املئة، ف�ض��اًل عن ارتفاع معدل امتالء 
الطائ��رات م��ن 62 يف املئ��ة يف الن�ضف الأول من ع��ام 2016 اإىل 68 يف املئة 

خالل مدة املقارنة من عام 2017.
واأ�ض��اف اأن التكالي��ف الت�ضغيلية لل�ركة ارتفعت يف الن�ض��ف الأول بن�ضبة 3 يف 
املئ��ة من جراء الرتفاع الذي ط��راأ على قيمة فاتورة الوقود بن�ضبة 15 يف املئة، 
م��ن دون اأن تواكبه��ا زيادة يف اأ�ضع��ار التذاكر، بل انخف�س مع��دل اأ�ضعار التذاكر 
)YIELD( ب�ضكل ملح��وظ نتيجة املناف�ضة الناجتة عن زيادة ال�ضعة املعرو�ضة 

وارتفاع عدد املقاعد املتاحة على الطائرات اإقليميًا وعامليًا.
وتاب��ع اأن ال�رك��ة �ضتوا�ضل العمل عل��ى ا�ضتحداث الو�ضائ��ل الناجعة لرفع معدل 
امت��الء الطائرات يف موا�ض��م الركود، بينها طرح خ�ضوم��ات ملحوظة على اأ�ضعار 
تذاك��ر ال�ضف��ر لت�ضجيع امل�ضافرين على ���راء التذاكر ل�ضتخدامه��ا خالل مو�ضمي 

اخلريف وال�ضتاء اللذين ي�ضهدان عادًة تراجعًا يف اأعداد امل�ضافرين.

يجتم��ع ممثلون عن بع�س ال��دول الأع�ضاء يف منظمة "اأوبك" وخارجها 
يف اأبوظب��ي يوم��ي 7 و8 اأغ�ضط�س/اَب، لبحث �ضب��ل تعزيز امتثال الدول 

املنتجة بتخفي�ضات الإنتاج املن�ضو�ضة يف اتفاق فيينا النفطي.
وقال��ت منظمة الدول امل�ضدرة للنفط "اأوب��ك" يف بيان اإن اللجنة الفنية 
امل�ضرتك��ة ب��ن "اأوبك" والدول م��ن خارج املنظمة �ضتعق��د اجتماعا يف 
العا�ضمة الإماراتية يومي 7 و8 اأغ�ضط�س/اَب، على اأن ترتاأ�س الجتماع 

رو�ضيا والكويت، وبح�ضور ممثلن عن ال�ضعودية.
و�ضتبحث اللجنة الفنية مع بع�س م�ضاركي اتفاقية فيينا م�ضائل متعلقة 
بالإنت��اج النفط��ي، و�ضبل حت�ضن م�ضتوي��ات المتث��ال لالتفاق، بهدف 

بلوغ التوازن يف �ضوق النفط ب�ضكل اأ�رع.
وياأتي اجتماع اللجنة الفنية بعد اجتماع اللجنة الوزارية ملراقبة تنفيذ 
اتف��اق فيين��ا النفط��ي، والتي ت�ضم كال م��ن الكويت وفنزوي��ال واجلزائر 
وال�ضعودي��ة ورو�ضي��ا و�ضلطن��ة عم��ان، يف �ض��ان بطر�ضب��ورغ الأ�ضب��وع 

الفائت.
وخ��الل اجتم��اع اللجن��ة الوزارية اأك��د وزيرا الطاق��ة الرو�ض��ي األك�ضندر 
نوف��اك وال�ضعودي خال��د الفالح، ���رورة التزام جميع ال��دول املنتجة 

بتخفي�ضات الإنتاج املن�ضو�ضة بالتفاق بن�ضبة 100%

األسواق العقارية تحافظ على موقعها التنافسي

الع��امل  ح��ول  الن�ضط��ة  العقاري��ة  الأ�ض��واق  ت��زال  ل 
تتمت��ع بقدرة على ج��ذب امل�ضتثمرين عل��ى الرغم من 
الأو�ضاع القت�ضادية التي ت�ضغط على امل�ضهد العام، 
اإذ ا�ضتطاع��ت بريطاني��ا احلف��اظ عل��ى ال�ضتثم��ارات 
العقارية متحدية التوقعات ال�ضلبية التي رافقت اإعالن 

خروجها من الحتاد الأوروبي.
 وتركيا اأي�ضًا مل تكن بعيدة عن هذه ال�ضورة، اإذ دخلت 
ال�ضتثم��ارات الأجنبية اإىل ال�ض��وق الرتكية على الرغم 
م��ن حال��ة ع��دم ال�ضتق��رار ال�ضيا�ضي وم��ا رافقها من 
تراج��ع العمل��ة، يف وق��ت حافظت دبي عل��ى مكانتها 

اجلاذبة لال�ضتثمار العقاري.
»املزاي��ا  ل�رك��ة  اأ�ضبوع��ي  عق��اري  تقري��ر  واأ�ض��ار 

القاب�ض��ة«، اإىل اأن »احلرك��ة ال�ضتثماري��ة تن�ضب بن 
اأ�ض��واق دب��ي وتركي��ا وبريطانيا يف ظل م��ا تتمتع به 
ه��ذه الأ�ضواق م��ن م�ضتوي��ات طلب حملي��ة وخارجية 
مرتفع��ة، وتتمت��ع ا�ضواقها العقارية بط��رح املزيد من 
امل�ضاريع العقاري��ة اجلديدة التي تلبي تطلعات الكثري 
م��ن راغبي ال�ضتثمار والتمل��ك النهائي، اإىل جانب ما 
تتمت��ع ب��ه هذه الأ�ض��واق من ق��درة كب��رية على جذب 
ال�ضتثمارات اخلليجية �ضواء الفردية اأو املوؤ�ض�ضاتية«.

واأكد التقرير اأن »التحدي الأكرب الذي واجهه القت�ضاد 
الربيط��اين يف ب�ضكل عام والقط��اع العقاري بخا�ضة، 
هو حالة الهبوط احلاد الذي �ضجله اجلنيه الإ�ضرتليني، 
ما حمل تاأثريات �ضلبية يف م�ضتويات املعي�ضة واأ�ضعار 
ال�ضل��ع واخلدمات، يف حن �ضجل��ت الوحدات العقارية 
ح��اًل م��ن التما�ض��ك ومل ت�ضج��ل اأي ارتفاع��ات نتيجة 

النخفا�س امل�ضجل عل��ى الإ�ضرتليني«. ولفت النتباه 
اإىل اأن »العا�ضم��ة لندن مل ت�ضج��ل اأي انخفا�ضات بعد 
اإع��الن اخلروج كم��ا كان متوقعًا، مع الإ�ض��ارة اإىل اأن 
اأ�ضع��ار املن��ازل يف بريطاني��ا ت�ضاعف��ت من��ذ الأزمة 

املالي��ة العاملي��ة 2009«. 
وت�ضري البيانات املتداولة يف ال�ضوق العقارية اللندنية، 
اإىل اأن اأ�ضع��ار املن��ازل �ضت�ضه��د من��واً يق��در ب�3.7 يف 
املئة حتى نهاية ال�ضنة، مقارنة بن�ضبة ارتفاع و�ضلت 
اإىل 4.4 يف املئة خالل العام املا�ضي، كما اأن ال�ضوق 
العقاري��ة الربيطانية تتمتع مبقوم��ات متا�ضك وثبات 

ومنو ل يتمتع بها الكثري من اأ�ضواق العامل .
ال�ضتثم��ار  تن��وع م�ض��ادر  اأن  التقري��ر عل��ى  و�ض��دد 
العق��اري وفر�ضه يف اأكر من �ض��وق، لن ينعك�س �ضلبًا 

على امل�ضتثمرين اخلليجين يف الأ�ضواق اخلارجية . 

اجلاذب��ة  املوؤ���رات  تتزاي��د  وق��ت  ذل��ك يف  وياأت��ي 
العقاري��ة الربيطاني��ة للم�ضتثمري��ن م��ن  ال�ض��وق  يف 
الإمارات وقطر وال�ضعودية والكويت، اإذ �ضيدفع تراجع 
الإ�ضرتلين��ي اأم��ام ال��دولر اإىل تعزيز الق��وة ال�رائية 
للم�ضتثمري��ن اخلليجين، و�ضي�ضي��ف الرتاجع الن�ضبي 
لأ�ضع��ار املن��ازل جاذبي��ة اإ�ضافي��ة ل�ض��خ مزي��د من 
ال�ضتثمارات العقارية هن��اك. ويرجح تقرير »املزايا« 
اأن »ي�ضه��د ال�ضتثم��ار اخلليج��ي تغ��ريات جذري��ة يف 
ال�ض��وق العقارية الربيطانية، يف ظل تف�ضيل امل�ضتثمر 
اخلليجي ال�ضتثمار يف القطاع الفندقي اأكر من اقتناء 
املنازل به��دف ال�ضتخدام ال�ضخ�ض��ي، لال�ضتفادة من 
ن�ض��ب النمو التي ي�ضجلها القط��اع ال�ضياحي على مدار 
ال�ضن��ة، اإذ ت�ض��ري البيان��ات املتداول��ة اإىل اأن نحو 2.7 
بلي��ون جنيه اإ�ضرتلين��ي )نحو 3.5 بلي��ون دولر( من 

ال�ضتثم��ارات اخلليجية تدفق��ت لال�ضتثمار يف القطاع 
الفندق��ي ل��دى اململكة املتحدة خالل الع��ام املا�ضي، 
يف ح��ن يتوقع 40 يف املئة من الربيطانين، ارتفاع 
اأ�ضع��ار العق��ارات يف ال�ض��وق الربيطاني��ة بعد اخلروج 
الكام��ل، وب��ات من الوا�ض��ح اأن قرار اخل��روج ينعك�س 
اإيجابًا على ال�ضوق العقارية ال�ضكنية والتجارية ب�ضكل 
ع��ام«. م��ن جهة ثاني��ة، مل تقف حالة ع��دم ال�ضتقرار 
ال�ضيا�ضي وما تبعها م��ن تراجع للعملة الرتكية حائاًل 
القت�ض��اد  اإىل  الأجنبي��ة  ال�ضتثم��ارات  دخ��ول  دون 
الرتكي خالل ال�ضنة اجلارية، يف حن اأظهرت البيانات 
املتداولة وجود ارتفاعات جيدة لال�ضتثمارات الرتكية 
يف اخل��ارج. واأظه��رت البيانات ال�ض��ادرة عن »البنك 
املرك��زي الرتك��ي« ارتف��اع ال�ضتثم��ارات الأجنبي��ة 
بن�ضب��ة 65 يف املئة خ��الل الن�ضف الأول م��ن ال�ضنة، 

بقيم��ة اإجمالية و�ضل��ت اإىل 3.6 بلي��ون دولر، بينما 
�ضجلت ال�ضتثمارات الرتكية يف اخلارج ارتفاعًا بلغ 9 
يف املئة، وعند قيمة اإجمالية بلغت 2.4 بليون دولر. 
وجنحت تركي��ا يف جذب ا�ضتثم��ارات اأجنبية مبا�رة 
و�ضل��ت اإىل 3.6 بليون دولر حتى ني�ضان )اأبريل( من 
ال�ضن��ة اجلاري��ة، بن�ضبة منو بلغ��ت 2 يف املئة مقارنة 
مب�ضتواها العام املا�ضي، تركزت على قطاعات اجلملة 

والتجزئة والعقار والبناء. 
وعلى �ضعي��د ال�ضوق العقارية، �ضهدت اأ�ضعار العقارات 
ال�ضكني��ة ارتفاع��ات قيا�ضي��ة خالل ال�ضن��وات اخلم�س 
املئ��ة،  يف   90 اإىل  املتو�ض��ط  يف  و�ضل��ت  املا�ضي��ة 
وت�ض��درت اإ�ضطنب��ول موؤ���ر الرتفاع��ات. وا�ضتم��رت 
الف��ردي  امل�ضت��وى  عل��ى  اخلليجي��ة  ال�ضتثم��ارات 

واملوؤ�ض�ضي بالتدفق خالل العام املا�ضي.

انتقادات لألداء العام في االستثمار والخدمات في المغرب 

انتق��د العاه��ل املغربي حمم��د ال�ضاد���س اأداء الإدارة العام��ة يف املغرب، 
وعّده��ا م�ضوؤولة ع��ن تاأخر اإجناز بع�س امل�ضاري��ع ال�ضتثمارية، و�ضعف 
اخلدم��ات املقدم��ة للمواطنن، وع��دم م�ضايرتها التح��ولت القت�ضادية 
والجتماعية الت��ي تعي�ضها اململكة، وتراجع ثقة كبار امل�ضتثمرين الذين 
ف�ضل��وا تاأ�ضي���س م�ضاري��ع �ضخمة يف اململك��ة يف قطاعات رائ��دة، مثل 

�ضناعة ال�ضيارات والطائرات وغريها.
واأك��د اأن »�ضع��ف الإدارة يعي��ق ال�ضتثم��ار ويعط��ل م�ضال��ح املواطنن 
ويقل���س فر�س ال�ضتف��ادة من التنمي��ة القت�ضادي��ة والجتماعية التي 
ي�ضهده��ا املغرب، كما اأن عقلية بع���س ال�ضيا�ضين واملنتخبن و�ضلوكهم 

تفتقد امل�ضوؤولية وتعاك�س طموح ال�ضباب«.
وراأى اأن »النج��اح الذي حققه املغرب يف ع��دد من املخططات القطاعية 
مث��ل الزراعة وال�ضناع��ة والطاقات املتج��ددة، مل ينعك�س على فئات من 
املجتم��ع ل ت��زال تعاين، اإذ مل يك��ن لتلك امل�ضاريع الك��ربى تاأثري مبا�ر 
يف حت�ض��ن ظ��روف عي�س املواطنن«. وانتقد املفارق��ات ال�ضارخة التي 
م��ن ال�ضعب فهمه��ا اأو القبول بها، »فبمقدار ما يحظ��ى املغرب ب�ضدقية 
اإقليمي��ة ودولي��ة وتقدي��ر ال���ركاء وثق��ة كب��ار امل�ضتثمرين، مبق��دار ما 
ت�ضدمن��ا احل�ضيل��ة والواق��ع بتوا�ض��ع الإجن��ازات يف بع���س املج��الت 
الجتماعي��ة، حت��ى اأ�ضب��ح من املخج��ل اأن يقال اإنه��ا حت�ضل يف مغرب 

اليوم«.
 ولف��ت النتب��اه اإىل اأن »برام��ج التنمية الب�رية ل ت�رفن��ا، وتبقى دون 
طموحنا، فمناطق عديدة تفتقر اإىل اخلدمات وفر�س العمل، يف حن توفر 

مناط��ق اأخرى الروة وفر���س العمل وتعي�س عل��ى اإيقاع حركة 
اقت�ضادية قوية، مثل الدار البي�ضاء والرباط ومراك�س وطنجة، 

وه��ي امل��دن التي غالبًا م��ا يف�ضلها امل�ضتثم��رون، ويهاجر 
اإليها ال�ضباب طمعًا يف عمل اأف�ضل، وهي متثل وحدها 75 

يف املئ��ة الناجت املحلي الإجم��ايل، الذي ت�ضاعف ثالث 
مرات خ��الل العقدي��ن املا�ضين، ولكنه ع��زز الفوارق 

بن املناط��ق الغنية على ال�ري��ط ال�ضاحلي واأخرى 
اأقل حظًا وراء جبال الأطل�س«.

واأظهرت اإح�ض��اءات حديثة اأ�ضدرتها »املندوبية 
الفق��ر يف  مع��دل  اأن  التخطي��ط«  ال�ضامي��ة يف 

املغ��رب تراجع من 15 يف املئة عام 2001 
اإىل 4.8 يف املئة عام 2014، لكنه ل يزال 

مرتفع��ًا يف البوادي املغربية ويتجاوز 9 
يف املئة.

حظ��ه  اخلا���س  القط��اع  اأداء  ون��ال 
م��ن الثن��اء، لأن��ه يتمي��ز بالنجاعة 

الت�ضي��ري  واأمن��وذج  والتناف�ضي��ة 
والتن�ضي��ط،  املراقب��ة  واآلي��ات 

ويتمتع بكفاءات عالية وقادر 
على املبادرة والبتكار، يف 

وقت يفتقد القط��اع العام 
اإىل احلواف��ز واملبادرات 

ذاته��ا ويع��اين غي��اب 
البع��د ال�ضرتاتيج��ي 

وقل��ة  واحلوكم��ة 
املردود«. 

عل��ى  و�ض��دد 
ة  ر و ���ر «

ارتق��اء عم��ل الإدارة املغربي��ة اإىل تطلع��ات املواطنن وطم��وح ال�ضباب 
وم�ضاريع امل�ضتثمرين«، منتقداً »دور الأحزاب ال�ضيا�ضية واملنتخبن«. 

واأ�ض��اف اأن »توقي��ف اأي م���روع تنم��وي اأو اجتماع��ي اأو تعطيلهم��ا 
حل�ضاب��ات �ضيا�ضي��ة لي���س فقط اإخ��الًل بالواج��ب، بل خيان��ة، لأنه ي�ر 

مب�ضالح املواطنن ويحرمهم من حقوقهم امل�روعة«.
وكان��ت مناطق مغربي��ة �ضهدت قالق��ل اجتماعي��ة يف الأ�ضابيع الأخرية 
ب�ضب��ب تاأخ��ري تنفي��ذ م�ضاريع تنموي��ة وا�ضتثم��ارات عام��ة يف جمالت 
اجتماعي��ة �ضحي��ة وتعليمية وثقافي��ة وريا�ضية كان��ت اأقرتها احلكومة 
ال�ضابق��ة، منها م�روع »من��ارة احل�ضيمة« على البح��ر الأبي�س املتو�ضط 
با�ضتثمارات بلغت 7 بالين درهم )738.4 مليون دولر(، ما اأثار غ�ضب 

�ضباب الإقليم.
وكان البن��ك الدويل اأ�ض��ار يف مذكرة اإىل احلكومة ال�ضه��ر املا�ضي اإىل اأن 
ال�ضتثم��ارات العام��ة يف املغرب، عل��ى الرغم من اأنها �ضم��ن الأعلى يف 
الع��امل مقارن��ة بالن��اجت املحل��ي الإجم��ايل، اإل اأن تاأثريه��ا الجتماعي 
والتنموي ل ينعك�س على فئات وا�ضعة من املواطنن، ول توؤمن ما يكفي 

من فر�س العمل لل�ضباب.
وك�ض��ف امل�رف املرك��زي يف تقرير رفعه اإىل املل��ك اأم�س، اأن »معدلت 
بطال��ة ال�ضب��اب مرتفعة يف امل��دن، واأربعة م��ن كل 10 ل يجدون فر�ضة 
عم��ل، كما تراج��ع عمل املراأة املغربية بنحو 110 اآلف يف مقابل زيادة 
مقداره��ا 30 األفًا ل��دى الرجال، ما اأدى اإىل تراجع ن�ضب��ة عمل املراأة من 

26.3 يف املئة العام املا�ضي .  اإىل   27
وتقدر ن�ضب��ة الأ�ضخا�س العاملن غري احلا�ضلن على �ضهادات بنحو 59 

يف املئة، ما يف�ر �ضعف املردود والإنتاج.

 الرباط – متابعة 

 الرياض – متابعة 

موسكو – متابعة 

 القاهرة – متابعة 

 عمان – متابعة 

 بلومبرغ – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

 أبو ظبي – متابعة 


