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حركة األسهم ألمانيا تغري سكانها باستهالك أكبر 
للكهرباء عن طريق المال

بورصة السلع اإليرانية تعقد صفقات 
بـ 395 مليون دوالر

بكين غاضبة من رسوم أميركية جديدة 
على األلمنيوم الصيني

تعاون استثماري بين ميناء وجمارك عجمان 
والقنصلية األوكرانية

أسعار النفط تستجيب لتصريحات ولي 
العهد وترتفع إلى 60 دوالرًا

ال�سلط��ات الأملاني��ة  اأن  اإخب��اري  اأ�س��ار تقري��ر 
تتوق��ع اأن ترتف��ع وترية اإنتاج الطاق��ة الكهرباء 
ع��ن طريق الرياح يف الب��اد اإىل م�ستوى قيا�سي 
ي��وم الأح��د، الأمرال��ذي �سي��وؤدي اإىل تخفي���ض 
اأ�سعار الطاقة اإىل ما دون ال�سفر. وبح�سب تقرير 
ن�رشه موق��ع "بلومربغ" الإقت�سادي الإلكرتوين، 
�سي�سه��د وللمرة الأوىل على ه��ذا النخفا�ض يف 
اأ�سع��ار الطاق��ة يف تاريخ الباد عل��ى مدى 24 
�ساع��ة، ولي�ض لب�سع �ساعات فقط. ويرى التقرير 
اأن��ه مع ارتفاع ن�سب��ة اإنتاج الطاق��ة الكهربائية 
اإىل اأك��ر م��ن ما هو مطل��وب وانخفا���ض اأ�سعار 

الكهرب��اء، عل��ى احلكوم��ة الأملانية اإم��ا اإيقاف 
بع���ض املولدات عن العم��ل، اأو ت�سجي��ع ال�سكان 
على ا�ستهاك اأكر للطاقة الكهربائية عن طريق 
دف��ع الأم��وال لهم. ومن املتوق��ع اأن ي�سل اإنتاج 
الطاق��ة الكهربائي��ة اإىل امل�ست��وى الأق�س��ى له، 
اأي 39.190 ميغ��اواط، بحل��ول ال�ساعة ال�ساعة 
�سباح��ًا، اأي كمي��ة طاق��ة تع��ادل 40 مفاع��ل 
نووي��ة، كافي��ة لتلبية اأك��ر من ن�س��ف اإجمايل 

الطلب الأملاين.
وي�سكل اإنت��اج الكهرباء عن طريق الرياح حواىل 
%10 من الطاقة يف كل اأوروبا، يف ظل توقعات 
ب��اأن يرتفع هذا الرقم اأك��ر خال الفرتة املقبلة، 

ما قد يخف�ض من كلفة الكيلوواط للم�ستخدم.

عق��دت �رشك��ة بور�سة ال�سلع اليراني��ة يف ال�سبوع املنته��ي 26 اكتوبر/
ت�رشي��ن الول 2017، �سفق��ات بي��ع 724 ال��ف طن من ال�سل��ع باكر من 
395 مليون دولر، م�سجلة منوا بن�سبة 19 باملئة و42 باملئة من حيث 

احلجم والقيمة على التوايل.
ال�سناعي��ة  املنتج��ات  بقاع��ة  والت�سديري��ة  الداخلي��ة  ال�س��وق  و�سجل��ت 
والتعديني��ة للبور�سة، مبيع��ات 292 الفا و70 طنا من ال�سلع بقيمة 203 
ملي��ون دولر،عرب بي��ع 55 الف طن خام حديد و231 الف��ا و804 اأطنان 
�سل��ب و6 اطن��ان مكثف املعادن الثمين��ة و5060 طن نحا�ض و140 طن 

موليبدن مكثف و10 كغم ذهب و60 طن زنك.
فيم��ا �سه��دت ال�س��وق الداخلي��ة والت�سديري��ة بقاع��ة امل�ستق��ات النفطي��ة 
والبرتوكيماوي��ة، بيع 369 الف��ا و937 طنا من ال�سلع بقيمة 173 مليون 

دولر.
وبي��ع يف القاع��ة املذكورة 158 الف��ا و93 طنا من الق��ري و64 الفا و73 
طن��ا م��واد بوليمرية و67 الف طن فيكوم باتوم )مادة اولية بانتاج القري( 
و21 ال��ف طن لوب كات ) مادة اولي��ة بانتاج زيوت املحركات( و22 الفا 
و863 طن مواد كيميائية و32 الفا و190 طن كربيت و1058 طن زيوت 
ا�سا�سي��ة و40 طن��ا من ان��واع الغاز واللقي��م ف�سا ع��ن 3620 طن عازل 

رطوبة.

اأعرب��ت ال�س��ن ، ع��ن »ا�ستيائه��ا ال�سدي��د« من 
الق��رار ال��ذي اتخذته الولي��ات املتحدة بفر�ض 
ر�س��وم ملكافح��ة الإغ��راق ترتاوح ب��ن 97 يف 
املئ��ة و162 يف املئ��ة عل��ى رقائ��ق الأملنيوم 
ت�سحي��ح  عل��ى  وا�سنط��ن  وح�س��ت  ال�سيني��ة، 
»اأ�سلوبه��ا اخلاطئ«. وقال امل�س��وؤول يف وزارة 
التج��ارة ال�سيني��ة وان��غ هيجون يف بي��ان اإن 
الولي��ات املتح��دة مازال��ت ت�ستخ��دم اأ�سالي��ب 
ت�سع��ري »متييزي��ة« لفر���ض ر�س��وم عالية على 
ال�س��ن، مو�سح��ًا اأن الولي��ات املتحدة عندما 
تقوم بذلك »ل ت�رش م�سالح ال�رشكات ال�سينية 
فح�س��ب، واإمن��ا تلح��ق ال���رشر اأي�س��ا ب�سلط��ة 
القوان��ن التجاري��ة متع��ددة اجله��ات«. وتابع 

»نح���ض الوليات املتحدة على الوفاء يف �سكل 
جاد بتعهداته��ا الدولية والقي��ام بعمل حقيقي 
لت�سحيح اأ�سلوبها اخلاطئ«. واأ�ساف اأن ال�سن 
�ستتخ��ذ خط��وات حلماي��ة احلق��وق القانوني��ة 
لل���رشكات ال�سيني��ة. ومثل هذا الق��رار املبدئي 
اجلمع��ة املا�س��ي انت�س��اراً ل���رشكات ت�سني��ع 
رقائق الأملنيوم الأمريكية والتي قدمت �سكوى 
ل��وزارة التج��ارة الأمريكي��ة متهم��ة املنتجن 
ال�سيني��ن باإغ��راق ال�س��وق الأمريكي��ة برقائق 
الأملنيوم باأق��ل من التكلف��ة اأو القيمة ال�سوقية 
العادل��ة. وذك��رت وزارة التج��ارة الأمريكية اإن 
قيم��ة واردات الولي��ات املتح��دة م��ن رقائ��ق 
الأملني��وم بلغ��ت 389 ملي��ون دولر يف العام 
2016 واأ�سافت اإنها �ست�سدر قرارها النهائي 

يف �ساأن الر�سوم يف 23 �سباط )فرباير(.

بحث ال�سي��خ حممد بن عبداهلل بن �سلطان النعيمي 
رئي�ض دائ��رة امليناء واجلمارك يف عجمان، ع�سو 
املجل���ض الوطني الحتادي، مع الدكت��ور األك�سندر 
بالنو�ست��ا القن�س��ل الع��ام الأوك��راين يف دب��ي، 
�سب��ل تعزي��ز التع��اون القت�س��ادي وال�ستثماري 
امل�س��رتك بن اإم��ارة عجم��ان واأوكراني��ا. وجرى 
خ��ال ا�ستقب��ال رئي�ض دائ��رة املين��اء واجلمارك 
للقن�سل الع��ام الأوكراين اأم���ض، مبكتبه بعجمان، 
مناق�س��ة التع��اون امل�س��رتك يف جم��ال التج��ارة 
والت�سدير وال�سترياد وتعزيز الفر�ض ال�ستثمارية 
القطاع��ات  م��ن  الأوكراني��ة يف ع��دد  لل���رشكات 
اأ�س��واق  القت�سادي��ة بالإم��ارة ل�سيم��ا جمعي��ة 

عجم��ان التعاوني��ة، اإ�سافة اإىل توف��ري الدعم من 
حي��ث ال�سح��ن والتخلي���ض اجلمرك��ي والرتوي��ج 
للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة بن كا اجلانبن. 
واأك��د النعيم��ي، حر���ض حكوم��ة عجم��ان عل��ى 
موا�سل��ة م�ساعيه��ا الرامي��ة اإىل تعزي��ز عاقاتها 
القت�سادي��ة م��ع اأوكراني��ا والت��ي تع��د اأح��د اأهم 
�رشكائه��ا ال�سرتاتيجين، مو�سحا اأهمية ت�سجيع 
القطاع اخلا���ض على م�ست��وى البلدين ال�سديقن 
للم�ساهم��ة يف تعزي��ز ه��ذه العاق��ات م��ن خال 
بن��اء ���رشاكات ا�سرتاتيجية مبنية عل��ى امل�سالح 
امل�سرتك��ة مبا يحق��ق اأهداف وطموح��ات قيادتي 
البلدي��ن ال�سديقن، وجدد النعيم��ي دعمه لتنمية 
العاق��ات امل�سرتكة ل �سيما يف جمال دعم رجال 

الأعمال وال�رشكات التجارية الأوكرانية .

دعم��ت ت�رشيح��ات �ساح��ب ال�سم��و امللكي 
الأم��ري حمم��د بن �سلم��ان ويل العه��د باللتزام 
بالعم��ل مع كافة الدول املنتج��ة، �سواًء من داخل 
اأو خ��ارج منظمة اأوبك، باتفاقية خف�ض اإنتاج النفط 
نح��و 1.8 مليون برميل يومي��ا للتخل�ض من تخمة يف 
املعرو���ض اأ�سعار النف��ط لتغلق اأ�سواقه ت��داولت الأ�سبوع 
عند 60 دولرا للربميل وهو اأعلى م�ستوى منذ يوليو 2015.
واأو�سح خرباء نفطيون اأن الت�رشيحات اأكدت على دعم اململكة 
تخفي�س��ات الإنتاج يف م�سع��ى لتحقيق الت��وازن وال�ستقرار بن 
العر���ض والطلب الذي تقوده منظمة اأوب��ك يف ال�سوق العاملية. واأكد 
اأ�ست��اذ اقت�ساديات الطاقة يف جامعة املل��ك فهد للبرتول واملعادن د. 
حمم��د ال�سه��اوي، اأن ال�سوق البرتولي��ة تتاأثر تلقائي��ا بالت�رشيحات من 
ال��دول املنتجة والدول امل�ستهلكة، و�س��وق النفط من اأكر الأ�سواق ح�سا�سية، 
وحن تاأتي الت�رشيحات من اململكة فيكون لها وقع اآخر ولها تاأثري كبري؛ لن 
اململك��ة تعترب القائدة يف الإنتاج ويف منظم��ة اأوبك وتوؤخذ الت�رشيحات مبحمل 
اجل��د خا�س��ة حينما تاأتي بوقت ح��رج مثل الوقت الراهن، وهن��اك الكثري من الدول 
وعل��ى راأ�سه��ا اململكة تتجه لرف��ع الأ�سعار و�سبطه��ا اإىل امل�ستوى املطل��وب. واأ�سار 
ال�سهاوي اإىل اأن ت�رشيحات �سمو ويل العهد تعد يف حملها و�ستقود ال�سوق اإىل �سبط 

الأ�سع��ار وا�ستقراره، منوه��ا اأن اململكة ت�سري وفق خطة حمكم��ة لتقلل من اعتمادها 
على النفط؛ كون العتماد الكلي على النفط قرار غري اقت�سادي وت�سعى جاهدة لتنويع 
م�س��ادر الدخ��ل. واأو�سح اخلب��ري النفطي وممث��ل اململكة لدى منظمة اوب��ك �سابقًا د. 
خال��د العقي��ل، اأن ت�رشيحات �سمو ويل العهد اأكدت على اأ�س���ض اقت�سادية مهمة منها 
اأن اململكة �سوف تنظر اىل �سعر برتويل معتدل ولن تقبل بتلك ال�سعار املتدنية والتي 
ت���رش ب�سناعة النف��ط ومنها �سناعة النف��ط ال�سعودي، فاململك��ة �ستدعم التوازن يف 
ال�س��وق ما ب��ن العر�ض والطل��ب، م�س��ريا اىل اأن ت�رشيحات �سم��و ويل العهد وا�سحة 

وو�سعت خطوطا عري�سة لر�سم مامح ال�سيا�سة النفطية يف اململكة.

أزمات الشرق األوسط تعرقل جذب االستثمارات إليه

كان م��ن اأهداف »املوؤ�س�سة العربي��ة ل�سمان ال�ستثمار« 
توجيه فاعلياتها للرتويج لا�ستثمار بن الدول الأع�ساء 
فيه��ا، يف م�سع��ى اإىل تطوي��ر فاعلياته��ا لت�سم��ل تغطية 
بع���ض اخلدمات ال�ستثمارية، منه��ا الرتويج لا�ستثمار 
يف م�ساري��ع لل��دول الأع�س��اء فيها، يف �س��وء متطلبات 
املرحل��ة املقبل��ة لإعادة الإعمار والبن��اء يف الدول التي 
تعر�س��ت اإىل اآفة العن��ف ب�ستى اأنواع��ه، و�سمنها حترك 
الع��راق لإع��ادة اإعمار املناطق املت���رشرة من الإرهاب. 
ودع��ت املوؤ�س�س��ة اإىل تبن��ي اآلي��ة تن�سي��ق للم�ساعدة يف 
العربي��ة  العربي��ة-  وال���رشاكات  التحالف��ات  ت�سكي��ل 
الت�ساركي��ة  للم�ساري��ع  والرتوي��ج  الدولي��ة  والعربي��ة- 
ال�ستثماري��ة الإنتاجي��ة واخلدمي��ة ويف البنية التحتية، 

�سواء �سمن حزم امل�ساريع البينية العربية اأو �سمن حزم 
امل�ساريع التي تعلن وت��رّوج جلذب ال�ستثمارات الدولية 
لتنفيذه��ا.  واق��رتح ال�ست�س��اري يف التنمي��ة ال�سناعية 
وال�ستثم��ار عامر عي�س��ى اجلواه��ري »ا�ستحداث جمل�ض 
التن�سي��ق ال�ستثم��اري العربي، ليمث��ل اأع�ساء مفو�سن 
من الدول العربية، يرتبط مع جمل�ض الوحدة القت�سادية 
العربي��ة ويعقد جل�س��ات دورية ف�سلية ويت��وىل التن�سيق 
الكام��ل مع املنظمات العربي��ة املتخ�س�سة ومع هيئات 
ال�ستثم��ار الوطنية يف كل بلد عربي«. واأ�ساف ، »يتوىل 
املجل���ض املذكور اق��رتاح م�ساريع الفر���ض ال�ستثمارية 
امل�سرتك��ة اأو املنف��ردة واإع��داد درا�س��ات متكامل��ة له��ا 
م��ع اقرتاح اجلهات الت��ي ت�سارك يف تنفيذه��ا، ومراعاة 
تواف��ر امل��وارد الأولي��ة الطبيعي��ة والو�سطي��ة ال�سناعية 
والق��درات الب�رشية الفنية والعلمي��ة والبحثية والأ�سواق، 

كم��ا يهتم بتعزيز دور القطاع اخلا�ض العربي �سمن تلك 
ال���رشاكات، ودعم ه��ذا التوجه مبا يتطلبه م��ن اإجراءات 
لاإ�س��اح الهيكل��ي والقت�سادي احلكوم��ي يف كل بلد، 
ودعم هذا القط��اع من اجلوانب الفني��ة واملالية وتطوير 
الق��درات الب�رشية في��ه«. ودعا اجلواه��ري اإىل »التن�سيق 
يف توزي��ع امل�ساري��ع املقرتح��ة الكب��رية يف القطاعات 
القت�سادي��ة عل��ى ال��دول العربي��ة، ا�ستن��اداً اإىل املي��زة 
الن�سبي��ة للبل��د والقط��اع وال�س��وق والإي��رادات املتوقعة 
و�سماناته��ا واإىل معاي��ري يتفق عليها، اآخ��ذاً بالعتبار 
عوام��ل ال�سوق وبيئ��ة الأعم��ال واللتزام��ات«. وقال اإن 
»عملي��ة التن�سي��ق ه��ذه �ستع��زز جاذبي��ة ال�ستثم��ار يف 
املنطقة العربية وحت�ّسن التناف�سية«. وُيف�سي ن�رش ثقافة 
ال�رشاكة بن القطاعن العام واخلا�ض، الدويل واملحلي، 
اإىل التوعي��ة بفوائده��ا يف تطور القت�س��اد الوطني لكل 

بل��د وللقطاع اخلا���ض واملواطن��ن. وطال��ب اجلواهري 
»ال��دول العربية بال�ستمرار يف تبني اإ�ساحات قانونية 
وهيكلي��ة واقت�سادي��ة ملواكب��ة ا�ستحقاق��ات املرحل��ة 
باإتب��اع نهج ال�رشاك��ة مع ���رشكاء ا�سرتاتيجين دولين 
وع��رب وتاأ�سي�ض ال�رشكات امل�ساهمة وو�سع الت�رشيعات 
واملوؤ�س�ساتي��ة  القانوني��ة  والت�سهي��ات  والتعليم��ات 
الداعم��ة لهذا التوجه، م��ع درا�سة واق��ع اأداء الأعمال يف 
كل بل��د عرب��ي، ثم التح��رك لتطويره وحت�سين��ه لأهميته 
اأهمي��ة  اإىل  ولف��ت  دول��ة«.  كل  تناف�سي��ة  حت�س��ن  يف 
»الرتكي��ز على ما اأفرزته الأزم��ات القت�سادية والأمنية 
املتكررة، ما يتطلب مراعاة جمل�ض التن�سيق ال�ستثماري 
العرب��ي املقرتح لبع���ض العوامل مثل اأهمي��ة التنوع يف 
ال�ستثم��ارات، خ�سو�س��ًا يف املج��الت الإنتاجي��ة، مع 
اأهمي��ة التحالف��ات الت�سويقية، اإذ اإن التوج��ه لا�ستثمار 

يف ال��دول العربي��ة اأك��ر اأمن��ًا و�سمان��ًا لراأ���ض امل��ال 
ولربحيته، ويحقق املنفعة امل�سرتكة«. و�سدد اجلواهري 
عل��ى ���رشورة اأن »تت��وىل هيئ��ات ال�ستثم��ار العربي��ة 
وجمل���ض التن�سيق ال�ستثماري العرب��ي املقرتح، ت�سهيل 
تدف��ق ال�ستثم��ارات العربي���ة والدولي���ة املب��ا�رشة يف 
�س��كل فاع��ل اإىل املنطق��ة العربي��ة واق��رتاح التو�سيات 
العربي��ة  ال�ستثم��ارات  ج��ذب  ل�سم��ان  والإج��راءات 
والتحال��ف م��ع ال�ستثم��ارات الدولي��ة لعق��د ال�سفقات 
باأ�سل��وب ال���رشاكات البيني��ة العربي��ة - الأجنبي��ة يف 
القطاعن الع��ام واخلا�ض، وكلها عوامل داعمة للنجاح 
وحت�س��ن اقت�سادات الدول امل�سيف��ة«. واأ�ساف: »طاملا 
اأن الأزم��ات القت�سادي��ة العاملية زادت ح��ّدة التناف�ض 
يف حتقي��ق ال�رشاكات عرب ج��ذب ال�ستثم��ارات الدولية 
الت��ي اأ�سبح��ت تبحث عن معاي��ري اأكر ت�س��دداً يف اإقرار 

مكان ال�ستثمار، يجب تطوير البنية التحتية واخلدمات 
وا�ستم��رار  والروت��ن  البريوقراطي��ة  عل��ى  والق�س��اء 
املعاجل��ات والتح�سين��ات على التوازي م��ع التحرك يف 
عق��د ال���رشاكات ال�ستثماري��ة«. وق��ال اإن »م��ن نتائ��ج 
الأزم��ة يف املنطق��ة العربي��ة الهب��وط احل��اد يف حج��م 
ال�ستثمار الأجنبي املبا�رش وتراجع القدرة القت�سادية 
واملالية للبن��اء والتنمية و�سعف كبري يف ال�ستثمارات 
العربي��ة البيني��ة، م��ا يقت�سي تنب��ه اجله��ات امل�سوؤولة 
ع��ن الرتوي��ج جل��ذب ال�ستثم��ار الأجنبي املبا���رش اإىل 
الدول العربي��ة ولتوجيه ال�ستثمارات العربية اإىل الدول 
العربي��ة الأخرى، ال��ذي �ست�ستمر احلاجة اإليها يف معظم 
تلك الدول لفرتة طويلة لتغطية الفجوة الكبرية بن حجم 
ال�ستثم��ارات الفعلية املطلوبة لتنفيذ خططها التنموي، 
وبن املبالغ الفعلية التي �ستكون متاحة من مواردها.

اإلمارات ثاني أكبر مستثمر في أفريقيا العام الماضي بـ 11 مليار دوالر

اأظه��ر تقري��ر »دور رواد الأعم��ال يف تطوي��ر العاق��ات القت�سادية بن 
اأفريقي��ا ودول جمل���ض التع��اون اخلليجي يف ع�رش القت�س��اد الرقمي«، 
ال��ذي اأ�سدرت��ه غرف��ة جت��ارة و�سناعة دب��ي اأم�ض، ال��دور الكب��ري لرواد 
الأعم��ال ال�سب��اب يف بناء عاق��ات جتاري��ة م�ستدامة وحتفي��ز معدلت 
النم��و القت�س��ادي ب��ن دول املنطقت��ن، ع��رب التوج��ه نح��و ال�ستثمار 
وتاأ�سي���ض م�ساريع يف عدد من القطاعات احليوية التي ت�سهم يف حت�سن 
فر���ض النمو والزدهار لقت�سادات القارة ال�سم��راء.  واأعد التقرير وحدة 
معلوم��ات الإيكونوم�س��ت بالتع��اون مع الغرف��ة، و�سيتم اإع��ان نتائجه 
خال ال��دورة الرابعة للمنتدى العاملي الأفريق��ي لاأعمال 2017، الذي 
تنطل��ق فعاليات��ه يوم��ي 1 و2 نوفمرب حتت عن��وان »اأفريقي��ا الغد: جيل 
جدي��د من رواد الأعمال«. وير�سم التقري��ر م�ستقبل العاقات القت�سادية 
ب��ن اأفريقي��ا ودول جمل�ض التع��اون اخلليج��ي، م�س��رياً اإىل اأن الإمارات 
احتلت املرتبة الثانية عامليًا يف حجم ال�ستثمارات يف القارة الأفريقية 
با�ستثم��ارات و�سل��ت اإىل 11 ملي��ار دولر يف 2016، يف ح��ن احتلت 
ال�سعودي��ة املرتبة اخلام�سة بحج��م ا�ستثمارات 3.8 ملي��ار دولر. وقال 
حم��د بوعميم مدير عام غرفة جت��ارة و�سناعة دبي: »يقدم التقرير نظرة 
حتليلي��ة عميقة ونظ��رة ا�ست�رشافية، لفتح اآفاق جدي��دة لتعزيز العاقات 
التجاري��ة والقت�سادية ب��ن دول القارة ال�سم��راء ودول جمل�ض التعاون 
اخلليجي، اللتن ت�سعيان اإىل بناء جيل جديد من رواد الأعمال قادر على 
بن��اء اقت�ساد قائم عل��ى املعرف��ة وال�ستثمار الأمث��ل للتقنيات احلديثة 

التي تعزز الأداء املتطور واملتنامي لاقت�سادات يف املنطقتن«.
واأك��د بوعمي��م اأهمية الأ�س��واق الأفريقي��ة بالن�سب��ة لاإمارات 

ول��دول اخللي��ج، مل��ا تتيح��ه م��ن فر���ض ا�ستثماري��ة واعدة، 
والذي يبدو جليًا من النم��و الكبري لا�ستثمارات الإماراتية 

يف الأ�س��واق، والت��ي تتج��ه اإىل مزي��د من التط��ور والنمو 
والزده��ار، خا�سة مع حال��ة ال�ستق��رار والتطور التي 

ال�سم��راء. وا�ستعر���ض  الق��ارة  اأ�س��واق دول  ت�سهده��ا 
التقري��ر وجهات نظر اجليل القادم من قادة الأعمال 

يف اأفريقي��ا ودول جمل���ض التع��اون اخلليجي، مع 
الرتكي��ز عل��ى رواد الأعم��ال م��ن جي��ل الألفية، 

و�سل��ط ال�س��وء عل��ى مقارباته��م ومناهجه��م 
يف ال�ستثم��ار وري��ادة الأعم��ال، مبين��ًا اأن 

جتارة التجزئة واخلدمات املالية والطاقة 
املتج��ددة م��ن القطاع��ات املهم��ة له��م، 

ولديه��ا فر�س��ة كب��رية لتنمي��ة روابط 
الأعمال بن املنطقتن وتعزيزها.

واأ�س��ار التقرير اإىل اأن قادة الأعمال 
ال�سب��اب يف دول جمل���ض التعاون 

جن��وب  ومنطق��ة  اخلليج��ي 
م��ع  الأفريقي��ة  ال�سح��راء 

ح�سوله��م  اإمكاني��ة  زي��ادة 
التقني��ات  اأح��دث  عل��ى 

الت��ي متّكنهم م��ن تطوير 
وخدم��ات  منتج��ات 

احتياج��ات  تلب��ي 
املحلي��ة  اأ�سواقه��م 

والإقليمية، مل يعد 
الأعم��ال  رواد 

ن  و ينظ��ر
الغ��رب  اإىل 

ر  كم�س��د

للح�س��ول عل��ى املنتجات املتنوعة، ب��ل اأ�سبحوا يبحث��ون عن مزيد من 
التعاون لتطوير اأعمالهم والرتقاء بها لتلبية متطلبات اأ�سواقهم.

واأظه��ر التقري��ر اأن هن��اك فر�سة لزي��ادة العاقات جتارية ب��ن اأفريقيا 
وجمل���ض التع��اون اخلليج��ي، يف ظ��ل خ��روج روؤو���ض اأم��وال اأوروبي��ة 
واأمريكي��ة. اإل اأن��ه ر�سد بع���ض التحديات، الت��ي تتعلق بتقلب��ات اأ�سعار 
العملة، و�رشورة التعرف اإىل ال�رشكاء املنا�سبن، وفجوات البيانات، يف 
الوق��ت الذي يعترب في��ه التقرير اأن و�سع ا�سرتاتيجي��ات متعددة البلدان، 
وتق��ومي املبيع��ات وامل�سرتي��ات بال��دولر، و�س��د الفج��وات القائم��ة يف 

املعلومات، باإمكانها اأن تخفف حدة املخاطر.
واأظه��ر التقرير توجه رود الأعمال الأفارقة اإىل جمل�ض التعاون اخلليجي 
لتعزي��ز فر���ض التع��اون وتب��ادل اخل��ربات واملع��ارف، يف الوق��ت التي 
اأ�سبح��ت دول الأ�س��واق اخلليجي��ة تتج��ه ب�س��كل متزاي��د للح�س��ول على 
املنتج��ات واخلدم��ات الأفريقي��ة، خا�س��ة يف قطاع��ي جت��ارة التجزئة 

والأغذية.
وك�سف التقرير اأن امل�ستهلكن ي�سهمون يف النمو القت�سادي يف اأفريقيا، 
حيث يتوقع اأن ي�سل الإنفاق ال�ستهاكي اإىل 1.4 تريليون دولر �سنويًا 
بحل��ول عام 2020 ارتفاعًا من 1.15 تريلي��ون دولر يف عام 2012، 
وبذل��ك فاإن اجتاهات ال�سته��اك على املدى الطويل جتع��ل من اأفريقيا 

فر�سة جاذبة لقادة الأعمال ال�سباب.
 وب��ن التقري��ر اأن الزراعة والت�سنيع الزراعي يع��د القطاع الأعلى اإنفاقًا 
فيم��ا بن املوؤ�س�سات التجارية يف اأفريقي��ا، متوقعًا اأن يزيد هذا القطاع 
اإنفاق��ه مبق��دار 2.4 ملي��ار دولر على م��دى العقد املقب��ل، وذلك بف�سل 

ازدياد عدد ال�سكان وارتفاع م�ستويات الدخل.

دبي_ وكاالت

برلين_ وكاالت

طهران_ وكاالت

بكين_ وكاالت

عجمان _ وكاالت

جدة_ وكاالت

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

متابعة_ وكاالت


