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حركة األسهم هبوط الذهب بعد تصريحات مجلس 
االحتياطي االتحادي األميركي

انتعاش واردات قطر في أغسطس يشير 
إلى انحسار تأثير العقوبات

أسهم أوروبا تسجل أعلى مستوى في 10 
أسابيع بقيادة ألستوم

الموازنة الفرنسية تستهدف خفض 
الضرائب والعجز العام

إيران تشارك في الملتقي االقتصادي 
في إسبانيا

هبط��ت �أ�سعار �لذهب �أكرث م��ن 1 باملئة بعد �أن 
قال��ت جانيت يل��ن رئي�سة جمل���س �الحتياطي 
�الحت��ادي �إن �لبنك �ملرك��زي �الأمريكي يحتاج 
�أن ي�ستم��ر يف زي��اد�ت تدريجي��ة الأ�سع��ار  �إىل 
�لفائ��دة على �لرغ��م من �سع��ف �لت�سخم. وقال 
ج�رج جريو �ملدير �لتنفيذي مل�ؤ�س�سة �آر بي �سي 
ويل��ث ماجنمن��ت يف ني�ي�رك "ه��ذ� ال يتما�سى 
مع ما ت�قعت��ه �ل�س�ق. كنا نت�قع تي�سري� طارئا 
بالنظ��ر �إىل �لدي���ن �ل�سخم��ة �لت��ي ن��جهها". 
وهب��ط �سعر �لذهب للبيع �لف���ري 1.21 باملئة 
)�الأون�س��ة(  للأوقي��ة  دوالر   1294.28 �إىل 
ني�ي���رك.  �س���ق  يف  �لتعام��لت  نهاي��ة  يف 
للذه��ب  �الأمريكي��ة  �الآجل��ة  �لعق���د  وتر�جع��ت 
ت�سلي��م كان���ن �الأول 0.75 باملائ��ة لتبلغ عند 
�لت�س�ي��ة 1301.70 دوالر للأوقي��ة. و�لذه��ب 

�رسي��ع �لتاأثر بتح��ركات �أ�سع��ار �لفائدة وع��ئد 
�الأ�س���ل �الأخرى الأن �رتفاع �لفائدة يزيد تكلفة 
�الحتف��اظ باملعدن �لنفي�س �ل��ذي ال يدر عائد�. 
وت���رسر �لذهب �أي�سا من �سع���د م�ؤ�رس �لدوالر 
�الأمريكي �أمام �سلة م��ن �لعملت �لرئي�سية وه� 
م��ا يجع��ل �الحتف��اظ بال�سلع �ملق�م��ة بالعملة 
�الأمريكي��ة، مب��ا يف ذل��ك �ملعدن �الأ�سف��ر، �أكرث 
تكلف��ة على حائزي �لعملت �الأخرى. وجاء ذلك 
بع��د �أن �سعد �لذهب يف وق��ت �سابق من �جلل�سة 
�إىل �أعل��ى م�ست���ى يف �أ�سب�ع عن��د 1313.54 
دوالر للأوقي��ة م��سع��ا مكا�سب��ه بع��د �أن ع��زز 
تز�ي��د �لت�تر�ت بن ك�ري��ا �ل�سمالية و�ل�اليات 
�ملتح��دة �الأ�سع��ار يف جل�س��ة �الثن��ن �ملا�سي. 
ويف جان��ب �لطل��ب �لفعل��ي �أظه��رت بيانات �أن 
�س��ايف و�رد�ت �ل�سن من �لذه��ب عرب ب��بتها 
�لرئي�سي��ة ه�جن ك�جن هبط��ت بن�سبة 55 باملئة 

يف �آب مقارنة مع �ل�سهر �ل�سابق.

  �أظه��رت بيان��ات حك�مي��ة �الأربع��اء �أن قيم��ة 
يف  ح��اد  ب�س��كل  �رتفع��ت  �لقطري��ة  �ل����رد�ت 
�أغ�سط���س �آب مقارنة مع ي�لي� مت���ز، مما ي�سري 
للعق�ب��ات  �القت�س��ادي  �لتاأث��ري  �نح�س��ار  �إىل 
�لتي فر�سته��ا دول عربية �أخ��رى على �لدوحة. 
وتر�جع��ت �ل��رد�ت �أكرث من �لثلث بعدما قطعت 
�ل�سع�دية و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لبحرين 
وم���رس �لعلق��ات �لدبل�ما�سية وخط���ط �لنقل 
م��ع �لدوح��ة يف �خلام���س م��ن ي�ني��� حزير�ن. 
وت�سبب��ت �لعق�بات، �لتي فر�ست على قطر و�سط 
�تهام��ات بدع��م �الإره��اب تنفيه��ا �لدوحة، يف 
تعطي��ل م�سار�ت �ل�سحن �إىل قطر و�إغلق �حلدود 

�لربية مع �ل�سع�دي��ة �لتي كانت ت�ست�رد عربها 
�الأغذي��ة وم����د �لبن��اء. لك��ن وز�رة �لتخطي��ط 
�لتنم�ي و�الإح�ساء �لقطري��ة قالت �إن �ل��رد�ت 
قفزت يف �أغ�سط���س �آب 39.1 باملئة �إىل 8.68 
ملي��ار ري��ال )2.38 ملي��ار دوالر(. و�نخف�ست 
�ل����رد�ت 7.8 باملئ��ة على �أ�سا���س �سن�ي لكن 
م�ست��ه��ا ال يز�ل ميث��ل �نتعا�سا كب��ري� مقارنة 
مع م�ست�يات ي�ني� حزير�ن وي�لي� مت�ز عندما 
ه�ت �ل��رد�ت �أكرث م��ن 35 باملئة على �أ�سا�س 
�سن���ي. ومنذ تفج��ر �الأزم��ة �لدبل�ما�سية �سعت 
�ل���رسكات �لقطري��ة و�رسكات �ل�سح��ن �الأجنبية 
لفت��ح م�س��ار�ت �سحن جدي��دة �إىل قطر عرب دول 
�أخ��رى منه��ا �سلطن��ة عم��ان لتع�ي���س خ�سارة 

مركز �إعادة �ل�سحن دبي.

�رتفع��ت �مل�ؤ���رس�ت �الأوروبي��ة �لرئي�سي��ة �إىل �أعلى 
م�ست�ياته��ا يف ع���رسة �أ�سابي��ع ي���م �الأربع��اء م��ع 
��ستم��ر�ر �ل�سفق��ات يف ب���ؤرة �الهتم��ام يف ح��ن 
قدم تر�ج��ع �لي�رو دعم��ا �إ�سافيا للم�ؤ���رس�ت �لتي 
�نخف�س��ت خ��لل �ل�سي��ف بفع��ل �لتاأث��ري �ل�سلب��ي 
لق���ة �لعملة عل��ى ت�قعات �الأرب��اح. و�سعد �مل�ؤ�رس 
�ست�ك���س 600 �الأوروب��ي 0.2 باملئة لي�سجل �أعلى 
م�ست�يات��ه منذ 20 ي�لي� مت���ز وز�د م�ؤ�رس �الأ�سهم 
�لقيادية مبنطقة �لي�رو 0.3 باملئة. و�رتفع �مل�ؤ�رس 

فاينن�سال تاميز 100 �لربيطاين 0.4 باملئة.
بال��دورة  �ملرتبط��ة  �لقطاع��ات  �أ�سه��م  وت�س��درت 
�القت�سادي��ة مكا�س��ب ي���م �الأربعاء حي��ث �سعدت 
�رسكات �مل����رد �الأ�سا�سية و�لبن���ك. و�سجل �لي�رو 
�أدن��ى م�ست�يات��ه يف خم�سة �أ�سابي��ع مقابل �لدوالر 
مما دع��م �ل���رسكات �ملعتم��دة على �ل�س��ادر�ت يف 
�ملنطقة. و�رسقت �أخبار �لدمج و�ال�ستح��ذ �الأ�س��ء 
لرتتف��ع �أ�سهم �أل�ست�م �إىل �أعل��ى م�ست�ياتها يف �أكرث 
م��ن �ست �سن��ت بعد �أن �أبرمت �ملجم�عة �ل�سناعية 
�لفرن�سية �سفق��ة لدمج عمليات �ل�سكك �حلديدية مع 

�سيمن�س �الأملانية.

 
م��زنته��ا  م���رسوع  فرن�س��ا  عر�س��ت 
ب��ن  م��ا  ي�ف��ق  �أن  عل��ى   2018 للع��ام 
�لتخفي�س��ات �ل�رسيبية �لكب��رية �لتي تعهد 
بها �لرئي�س �ميان�يل ماكرون و�حلد من �لعجز 
يف �مليز�ني��ة �لعام��ة �متث��اال لطلب��ات �الحت��اد 

�الأوروبي، ما يطرح حتديا �سعبا على �حلك�مة.
ومن��ذ �أ�سابيع ت��روج �حلك�مة الأول م���رسوع ميز�نية 
»�لق��درة  ح���ل  تتمح���ر  حت�لي��ة«  »م��زن��ة  ب�سفت��ه 
�ل�رس�ئي��ة« و»�حرت�م �اللتز�مات«، وم��ن �ساأنها �أن تكر�س 
ع���دة فرن�سا لللتز�م باملعايري �الأوروبية مع عجز يقل عن 

%3 للعام �لثاين على �لت��يل.
لك��ن �ملعادل��ة دقيق��ة. ويق���ل �الن تر�ن����، مدي��ر �الأبحاث لدى 
معه��د �لدر��س��ات �لعلي��ا للعل���م �الجتماعي��ة يف باري���س، ل�كالة 
فر�ن�س بر�س: »ترتكز �الأهد�ف يف ثلثة �سعد: خف�س �ل�رس�ئب ب�سكل 

ملح�ظ، وزيادة �لنفقات يف بع�س �لقطاعات، و�حلد من �لعجز«.
وي�سم��ل م�رسوع قان���ن �ملالية، �لذي �سيطرح �أم��ام جمل�س �لن��ب خلل 
�خلري��ف، جمم�ع��ة م��ن �الإج��ر�ء�ت مث��ل تعدي��ل �ل�رسيبة عل��ى �لرثو�ت 
وفر�س مع��دل و�حد على عائد�ت �لدخل وخف���س �رسيبة �ل�سكن بالن�سبة 

�إىل %80 من �الأ�رس.
و�ست�ستكمل هذه �الإج��ر�ء�ت باإلغاء �أق�ساط �لبطالة و�ملر�س �لتي يتحملها 
م�ظف��� �لقط��اع �خلا���س عل��ى �أن تع����س ه��ذه �لكلف��ة بزي��ادة ب��� 1.7 
نقط��ة يف �ل�رس�ئ��ب �لت��ي ي�سددها جمم��ل �ملقيمن يف فرن�س��ا و�لتي يتم 
�حت�سابه��ا مبا�رسة من �لرو�ت��ب و�لعلو�ت لتم�يل �ل�سم��ان �الجتماعي. 
ومن �ملفرت�س �أن تتيح ه��ذه �الإ�سلحات خف�سا يف م�ساهمات �ل�رسكات 
و�الأ���رس من 10 ملي��ار�ت ي�رو يف ما ي�س��كل بح�سب رئي�س �ل���زر�ء �دو�ر 
فيلي��ب »جهد� كبري� ميثل �أكرث م��ن ن�سف« �خلف�س �ل�رسيبي �لذي تعهدت 
ب��ه �حلك�مة على جمم��ل واليتها �ملمتدة على خم�س �سن����ت. وباالإ�سافة 
�إىل خف�س �ل�رس�ئب، �ستكر�س م��زنة �لعام 2018 زيادة �الأم��ل �ملت�سلة 
ب�ع���د ماكرون خلل حملته �النتخابية ومن بينها تعزيز �الأمن وحت�سن 
رعاي��ة �الأطفال ذوي �الحتياج��ات �خلا�سة وحت�سن �مل�ساعد�ت للعاملن 
م��ن ذوي �لدخ��ل �ملتدين. كما م��ن �ملت�ق��ع �أن يت�سمن م���رسوع �لقان�ن 
زيادة يف خم�س�س��ات وز�ر�ت مثل �لعدل و�لتعليم �لعايل و�لدفاع. وتق�ل 
وز�رة �ملالي��ة: »�إن �لعج��ز �لع��ام �سيرت�ج��ع �لعام �ملقب��ل �إىل %2.6 من 
�إجمايل �لناجت �لد�خلي، بينما كان �لهدف �ملحدد حتى �الآن عند 2.7%«. 
ولتحقيق ه��ذه �الأهد�ف، �أعلنت وز�رة �القت�س��اد و�ملالية خف�سا من 0.7 
نقط��ة من �الإنفاق �لعام ما معناه �قتطاعات غري م�سب�قة يف �مل��زنة من 
16 مليار ي�رو. وبرر وزير �القت�ساد و�ملالية برون� ل�مري ذلك بالق�ل: 

»�سيك�ن �سعبا لكنه �رسوري«.

 

�س��ارك وف��د م��ن غرف��ة �لتج��ارة �الير�ني��ة برئا�س��ة رئي���س غرفة �لتج��ارة و 
�ل�سناع��ة و�ملناجم و�لزر�عة، غلم ح�سن �سافعي يف �مللتقي �القت�سادي يف 
مدري��د. و�لق��ي مدير عام غرفة �لتج��ارة �ال�سبانية، »�ينماك���الد� ريئر�« كلمة 
يف �مللتق��ي ��س��ار فيها �يل فر�س �لتع��اون و �ال�ستثمار يف �ي��ر�ن . و�كد علي 
�همي��ة زي��ارة �ل�فد �القت�سادي �الير�ين ملدريد و كذل��ك دور تبادل �ل�ف�د يف 
�لتع��رف علي �لقدر�ت �القت�سادية لدي �جلانبن و حاجاتهم �القت�سادية. من 
جانبه ��سار �سافعي �يل تاريخ �لعلقات بن �ير�ن ومدريد و دورها يف ت�ثيق 
�لتعاون �القت�سادي بن �ل���رسكات �الير�نية ونظري�تها �ال�سبانية يف خمتلف 
�ملج��االت مب��ا فيها �لنفط و �لبرتوكيماويات و �لزر�ع��ة و �سناعة �ل�سيار�ت و 
�لنق��ل و �سائر �ملجاالت. وو�سف زيارة �ل�فد �لتجاري �الير�ين ال�سبانيا بانها 
نقط��ة حت�ل يف تاريخ �لعلقات �لثنائية ب��ن �لبلدين م�سري� بذلك �يل �لزيارة 
�لت��ي قام بها وفد جتاري ��سب��اين الير�ن قبل عام معترب� ذلك م��رس علي عزم 
�لقط��اع �خلا�س لدي �لبلدين لتعزيز �لعلق��ات �القت�سادية �لثنائية. كما قدم 
مدي��ر عام �لتجارة �لدولية و �ال�ستثم��ار يف وز�رة �القت�ساد �ال�سباين »خ�زيه 
ل�ئي���س كاي�رس« يف هذ� �مللتقي تقري��ر� ح�ل حجم �لتبادل �لتجاري مع �ير�ن 
وع��ز� تر�ج��ع ذلك �يل فر�س �لعق�بات علي �ير�ن و �لقي�د �لناجمة عنها د�عيا 
�يل ���رسورة تعزيز �لتعاون �القت�سادي و �لتجاري مع �ل�رسكات �الير�نية بعد 

�التفاق �لن�وي.

اإلصالحات الكويتية وفرت 3.3 مليار دوالر العام الماضي   

ق��ال وزي��ر �ملالي��ة �لك�يت��ي �أن���س �ل�سالح، �أم���س: »�إن 
�أك��رث  �إج��ر�ء�ت �الإ�س��لح �القت�س��ادي وف��رت للب��لد 
م��ن ملي��ار دين��ار )3.32 ملي��ار دوالر( يف ميز�ني��ة 
2017-2016«. ورفع��ت �لك�ي��ت ع�س� منظمة �أوبك 
�أ�سع��ار �لبنزي��ن �لع��ام �ملا�س��ي �سمن خط����ت تهدف 
لرت�سي��د دعم �ل�ق���د يف �إطار ��سرت�تيجي��ة �أو�سع نطاقا 
�أعلنته��ا �حلك�م��ة الإ�س��لح �أو�س��اع �القت�س��اد عل��ى 
�مل��دى �ملت��س��ط، ونال��ت م��فق��ة �لربمل��ان يف ي�ني��� 
2016. و�أ�س��اف �ل�سال��ح، خ��لل م�ؤمت��ر ي�رومن��ي، 
»بع��د �سنة من �لعمل بربنام��ج �الإ�سلح �القت�سادي مت 
�سبط �سقف ومعدل من� �الإنف��اق �لعام، ومعاجلة بع�س 
م��طن �لهدر يف بن�د ه��ذ� �الإنفاق وُينتظر منا �ملزيد«. 
ب�ثيق��ة  �ملعروف��ة  �لك�يتي��ة  �ال�سرت�تيجي��ة  وته��دف 

�الإ�س��لح �القت�س��ادي �إىل �إ�س��لح �أو�س��اع �مليز�ني��ة 
�لعام��ة، و�إع��ادة ر�سم دور �لدول��ة يف �القت�ساد وزيادة 
دور �لقط��اع �خلا���س، وتفعيل م�سارك��ة �مل��طنن يف 
متل��ك �مل�رسوعات �لعام��ة و�إ�سلح �س���ق �لعمل. وقال 
�ل�سال��ح: »مت وق��ف �لت��س��ع غ��ري �ملن�سب��ط يف �إن�س��اء 
هيئ��ات وم�ؤ�س�س��ات عام��ة وت�رسي��ع عملي��ة حت�سي��ل 
م�ستحق��ات �لدول��ة �ملتاأخرة، ووقف �لت��س��ع �لع�س��ئي 
يف �إن�س��اء �لك����در �ل�طني��ة �خلا�س��ة. كم��ا مت �حلد من 
�لتج��اوز�ت يف جم��االت مثل خم�س�سات دع��م �لعمالة 
�ل�طني��ة و�أنظم��ة �مل�ساع��د�ت �الجتماعي��ة، وينتظرن��ا 
�ملزي��د م��ن �لعمل، و�حل�سيلة هي ت�ف��ري �أكرث من مليار 
دينار م��ن �لنفقات �حلك�مية خ��لل 2016-2017«. 
�لك�يتي��ة خطط��ًا ال�ستح��د�ث  �الإ�سلح��ات  وتت�سم��ن 
�رسيبة ع���رسة باملئة من �الأرب��اح �ل�سافية لل�رسكات، 
�إ�ساف��ة لتطبي��ق �رسيب��ة �لقيم��ة �مل�ساف��ة �لتي قررت 

دول جمل���س �لتع��اون �خلليج��ي تبنيه��ا عن��د خم�س��ة 
باملئ��ة. وق��ال �ل�سال��ح: »�أ�س���ل �ل�سن��دوق �ل�سي��ادي 
�لذي تدي��ره �لهيئة �لعامة لل�ستثم��ار ز�دت بن�سبة 34 
٪ خ��لل �ل�سن��ت �خلم���س �الأخرية«. و�أك��د نائب رئي�س 
جمل�س �ل���زر�ء وزير �ملالية �لك�يتي �أن���س �ل�سالح، �أن 
جه�د �الإ�س��لح �القت�سادي �حلك�مي �أثمرت تط�ر� يف 
بيئة �الأعمال وزيادة يف ثقة �مل�ستثمر �ملحلي و�لعاملي 
و�جلهات �لعاملية يف �القت�ساد �لك�يتي. و�أ�ساف: »بعد 
�لعم��ل �أكرث من ع��ام على �إ�س��لح �لهي��كل �القت�سادي 
و�لبيئة �القت�سادية للدولة نرى حت�سنًا ملح�ظًا يف �أد�ء 
ب�ر�سة �لك�يت«. و�أو�سح �أن م�ؤ�رس�ت �الأ�سعار و�لتد�ول 
يف ب�ر�س��ة �لك�يت �سجلت خلل �لف��رتة �ملنق�سية من 
ه��ذ� �لعام حت�سن��ًا ملم��س��ًا، �إذ �رتفع �ملت��س��ط �لي�مي 
لقيم��ة �الأ�سهم �ملتد�ول��ة خلل �الأ�سه��ر �لثمانية �الأوىل 
م��ن 2017 بن�سب��ة 137 ٪ مقارن��ة م��ع �لف��رتة ذ�تها 

من 2016. و�أو�سح �أن م�ؤ���رس�ت �الأ�سعار يف �لب�ر�سة 
�رتفع��ت بنح��� 20 ٪ للم�ؤ���رس �لع��ام للأ�سع��ار، ونح��� 
�ل���زين، يف ح��ن �رتفع��ت �الأرب��اح  ٪13.2 للم�ؤ���رس 
ن�س��ف �ل�سن�ي��ة لل���رسكات �لك�يتي��ة �ملدرج��ة بن�سب��ة 
16 ٪. ولف��ت �إىل ت�رسي��ع عملي��ة حت�سي��ل م�ستحقات 
�لدول��ة �ملتاأخ��رة، ف�س��ًل عن �حل��د من �لتج��اوز�ت يف 
خم�س�س��ات دعم �لعمال��ة �ل�طنية و�أنظم��ة �مل�ساعد�ت 
�الجتماعي��ة ع��لوة ع��ن معاجل��ة بع�س م��ط��ن �لهدر 
يف بن���د �الإنف��اق �حلك�مي. وب��ن �أن جه���د �الإ�سلح 
يف تط�ي��ر �خلدم��ات �حلك�مية لقط��اع �الأعمال جنحت 
يف خف���س �مل��دة �للزم��ة للح�س���ل عل��ى �لرت�خي���س 
�لتجاري��ة و�إن�س��اء �ل���رسكات وخف�س عدد �الأي��ام �لتي 
ت�ستغرقه��ا عملي��ة ت�سجيل ملكي��ة �الأر��س��ي، ف�سًل عن 
خف���س �ملدة �للزم��ة لت�سدير �لب�سائ��ع و�ل�سلع. وقال: 
�إنه مت �أي�سًا حتقيق جناح ملم��س على �سعيد ��ستقطاب 

وت�سجي��ع �ال�ستثمار �الأجنبي، ما �ساه��م يف ت�فري �أكرث 
م��ن 1000 فر�سة عمل حملي��ة حتى �لي�م، م��سحًا �أن 
بنك �لكويت �ل�سناع��ي و�ل�سندوق �ل�طني للم�رسوعات 
�ل�سغ��رية و�ملت��سطة ع��زز هذ� �لنجاح ع��رب مت�يل نح� 
900 م���رسوع من��ذ ع��ام 2015. و�أك��د �ل�سالح متانة 
�حتياطي��ات و�أ�س���ل �لدولة �لتي تديره��ا �لهيئة �لعامة 
لل�ستثم��ار و�لتي ت�سكل �سم��ام �أمان للقت�ساد �ل�طني 
يف وق��ت �الأزم��ات ومل�ستقب��ل �الأجيال �لقادم��ة، وتعزز 
م��ن �جل��د�رة �الئتمانية �لعالي��ة للدول��ة. وي�سنف معهد 
�سنادي��ق �لرثوة �ل�سيادية �لهيئ��ة �لعامة لل�ستثمار يف 
�لك�ي��ت كر�بع �أك��رب �سندوق �سي��ادي يف �لعامل باأ�س�ل 
�لتنفي��ذي  �لرئي���س  ق��ال  دوالر.  ملي��ار   524 قيمته��ا 
لب�ر�س��ة �لك�يت خال��د عبد �ل��رز�ق �خلالد،: �إن��ه يت�قع 
»بق���ة« رفع ت�سنيف �لب�ر�سة �إىل و�سع �ل�س�ق �لنا�سئة 
يف 29 �سبتم��رب �جلاري من قب��ل م�ؤ�س�سة �إف.تي.�س.�إي. 

و�أ�س��اف �لرئي�س �لتنفيذي، يف مقابل��ة مع رويرتز على 
هام���س م�ؤمت��ر �لي�رومن��ي: »مت ت�سكي��ل فري��ق م�سرتك 
له��ذ� �ل�ساأن بقيادة هيئة �أ�س��ق �مل��ال و�رسكة �ملقا�سة 
�لك�يتي��ة. عملن��ا �لع��ام �ملا�س��ي عل��ى تط�ي��ر �س���ق 
�الأور�ق �ملالي��ة ب�س��كل كام��ل بجمي��ع �أطر�ف��ه ونتائ��ج 
ذل��ك �ستظه��ر يف 29 �سبتمرب«. وبحل���ل �ل�ساعة 0849 
بت�قيت جرينت���س، �رتفع م�ؤ�رس ك�يت 15 بن�سبة 0.4٪ 
�إىل 995.61 نقط��ة و�مل�ؤ�رس �ل�سع��ري �لرئي�س 0.18٪ 
�إىل 6780 نقط��ة. وق��ال �خلالد: »رف��ع ت�سنيف ب�ر�سة 
�لك�يت للأ�س��ق �لنا�سئة �سي�ؤدي لزيادة �لتد�ول ودخ�ل 
�مل�ستثم��ر �مل�ؤ�س�س��ي وتط�ي��ر �لب�ر�س��ة«. وق��ال رئي�س 
�لب�ر�سة حن �سئل عن زيادة �أحجام �لتد�ول يف �ل�س�ق: 
»نحن ن�س��ع �لبنية �لتحتية �ملطل�بة حتى يزيد �لتد�ول، 
ونعط��ي �الأدو�ت �ملرج�ة للمتد�ولن و�مل�ستثمرين حتى 

يك�ن لديهم �أكرث من جمال لعملية �ال�ستثمار«.

»فيات« تستثمر 37 مليون يورو في قطاع 
السيارات في المغرب

 وقع��ت �حلك�م��ة �ملغربية بالرباط، �تفاقية تق�س��ي باإحد�ث م�سنع خا�س 
باإنت��اج مك�نات �ل�سيار�ت، مع �رسكة "ماغنيتي ماريلي" �لتابعة ملجم�عة 
"في��ات" �الإيطالي��ة �ملتخ�س�س��ة يف �سناعة �ل�سي��ار�ت. ووقع �التفاق كل 
م��ن م�الي حفيظ �لعلمي، وزير �ل�سناعة و�ال�ستثم��ار و�لتجارة و�القت�ساد 
�لرقمي �ملغربي، وزميله حممد ب��سعيد، وزير �القت�ساد و�ملالية، باالإ�سافة 
�إىل بي��رتو غ�رلي��ي، �لرئي�س �ملدير �لعام ل�"ماغنيت��ي ماريلي". وقال وزير 
�ل�سناع��ة و�ال�ستثمار و�لتجارة و�القت�ساد �لرقم��ي �ملغربي، م�الي حفيظ 
�لعلمي، يف كلمة باملنا�سبة، �إن �مل�سنع �لذي �سي�سيد باملنطقة �حلرة ملدينة 
طنج��ة )�سم��ال �لب��لد(، �سيمتد عل��ى م�ساح��ة تبلغ "ح����يل 20.000 مرت 

مربع، مع �إمكانية ت��سع��ة ن�ساطها يف �مل�ستقبل"، م�ؤكد�ً �أن حجم 
�ال�ستثم��ار يف ه��ذ� �مل�رسوع يق��در بح��يل 37 ملي���ن ي�رو، ما 

يع��ادل 370 ملي���ن دره��م.
و�س��دد وزي��ر �ل�سناع��ة و�ال�ستثم��ار و�لتج��ارة و�القت�س��اد 

�لرقم��ي، عل��ى �أهمي��ة فر���س �لعم��ل �لت��ي �سيتيحه��ا ه��ذ� 
�مل�سن��ع، معلن��ا �أن��ه �سي�ف��ر "500 من�سب �سغ��ل لفائدة 

�ل�سب��اب �ملغارب��ة، يف �أف��ق �سنة 2025"، و�أ�س��ار �إىل �أن 
�مل�سن��ع �ل��ذي يرتقب �أن ي�رسع يف عملي��ة �الإنتاج �سنة 

2019، �سينت��ج ح��يل �ستة ملين قطعة يف �ل�سنة. 
و�أع��رب �لعلم��ي عن �رتياح��ه للنتائج �لت��ي يحققها 

�ملغ��رب يف جمال جذب �ال�ستثم��ار�ت من �خلارج، 
�الأجان��ب  لت�جي��ه  ت�سع��ى  �حلك�م��ة  �أن  مبيًن��ا 

�لر�غبن يف �ال�ستثمار باملغرب نح� �ال�ستثمار 
يف مناط��ق �أخ��رى جدي��دة بالب��لد، وذلك يف 

حماولة منها لتحقيق �لتنمية وت�زيع فر�س 
�لعم��ل على خمتل��ف �ملناطق. م��ن جانبه، 

ع��د بيرتو غ�رلي��ي، �لرئي���س �ملدير �لعام 
ل�"ماغنيت��ي ماريل��ي"، �إح��د�ث م�سن��ع 

�إنت��اج تاب��ع للم�ؤ�س�س��ة �لت��ي يديره��ا 
باملغ��رب "فر�سة لت��سي��ع �أن�سطتها، 

يف �مل�ستقب��ل، باإحدى مناطق �لبحر 
تزخ��ر  �لت��ي  �ملت��س��ط  �الأبي���س 

بالعديد من �مل�ؤهلت"، الفًتا �ىل 
�أن �الإمكان��ات �لت��ي يتمتع بها 

ل�"متطلبات  �ملغرب ت�ستجيب 
و�حتياج��ات جمم�ع��ة م��ن 

�لذين  �لرئي�سي��ن  �لزبن��اء 
قام�� با�ستثمار�ت مهمة 

يف  وذل��ك  باملنطق��ة"، 
�ل���رسكات  �إىل  �إ�س��ارة 

جم��ال  يف  �لك��ربى 
�ل�سيار�ت  �سناع��ة 

متتل��ك  �لت��ي 
بدورها م�سانع 

�ملغ��رب.  يف 
 ، وب��دوره 

�عترب حممد 
�سعي��د  ب�

ي��ر  ز و

�الإقت�ساد و�ملالية �ملغربي، �أن �لت�قيع �سمل "عقدة ��ستثمار مهمة بالن�سبة 
لن��ا"، و�أ�ساف �أن هذه �خلط���ة �ست�ساعد �ملغرب عل��ى "م��كبة ��سرت�تيجية 
�لت�سني��ع �ل�سناعي يف جمال �ل�سيار�ت". و�أ�س��اف ب��سعيد �أنه ب�"�ملثابرة 
و�الإ���رس�ر حققن��ا �لنج��اح �لكب��ري يف ��سرت�تيجي��ة �لب��لد �ل�سناعية �لتي 
�أ�سبح��ت منتج��ة لل�ستثمار�ت ولفر���س �ل�سغل"، م�ؤكد� عل��ى �أهمية "�لثقة 
�لكب��رية للم�ستثمري��ن �الأجانب يف بلدن��ا"، م�سدًد� على �أهمي��ة �لرتكيز على 
�ال�ستثم��ار يف �ملج��االت �ل�سناعي��ة ل�"نخلق �أكرث فاأك��رث منا�سب �لعمل". 
وي�سعى �ملغرب �إىل رفع ح�سة �ل�سناعة يف �لناجت �لد�خلي �خلام من 14% 
�إىل %23 يف �أف��ق �سن��ة 2020، وكان قطاع �سناعة وجتميع �ل�سيار�ت قد 
حق��ق منً�� م�سطرًد� خلل �ل�سن��ت �خلم�س �ملا�سي، وت�جد باملغرب فروع 

وعامل لكل من �رسكة "ف�لك�سفاجن" و"بيج� �سرتوين" و"ت�ي�تا
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