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حركة األسهم اإلحصاء التركي: تراجع مؤشر االقتصاد %1.4

أسهم أوروبا تفتح داخل نطاق ضيق وإسبانيا 
تنتعش

"غرفة الشارقة" تبحث تعزيز الشراكة 
مع "جيترو" اليابانية

خبراء: إيجارات أبوظبي تودع التراجع وتتجه إلى االستقرار

ك�صييف معهييد �الإح�صيياء�ت �لرتكي، �الثنيين، �أن 
م�ؤ�رش �لثقة يف �القت�صاد �لرتكي تر�جع 1.5% 
�إىل 101.4 نقطة يف �أكت�بر، م���صاًل �نخفا�صه 
عن �أعلى م�صييت�ى يف خم�س �صن��ت �مل�صجل يف 
�أغ�صييط�س.  وينبييئ �مل�ؤ�رش بت�قعات �قت�صييادية 
متفائليية عندما يتجاوز �ملئة، وي�صيير �إىل حالة 

من �لت�صاوؤم عندما ينزل عن ذلك �مل�صت�ى .
ويذكر �ن م�ؤ�ص�صيية �لت�صيينيف �الئتميياين �لدولية 
“فيت�ييس ريتينغز”، ��صييارت يف وقت �صييابق �أن 
�أد�ء �القت�صاد �لرتكي “ق�ي”، ويعد �أق�ى ن�صبًيا 
من �لدول �لتى ت�صنف عند م�صت�يات �قت�صادية 

مماثلة . 

وقالييت �مل�ؤ�ص�صيية �إّن بيانات �لنميي� للربع �لثاين 
من �لعام �جليياري كانت جيدًة جًد�، وجاءت بعد 
معدالت مماثلة يف �مل�صييت�ى خييالل �لربع �الأول 

من �لعام .
 5.2 بن�صييبة  منييً��  �لرتكييي  �القت�صيياد  وحقييق 
باملائة خييالل �لربع �الأول من �لعييام، تاله منً�� 
بن�صييبة 5.1 باملائة خييالل �لربع �لثيياين، وذلك 
مقارًنيية بالفييرتة ذ�تها، ح�صييب معهد �الإح�صيياء 

�لرتكي )ترك�صات(. 
و�أن  “مقيياوم”،  �لرتكييي  �أن �القت�صيياد  وبينييت 
“�صييتك�ن  �لثالييث  �لربييع  يف  �لنميي�  معطيييات 
�أقيي�ى”، فيما ت�ّقييع �أن يحقق من�� بن�صييبة 4.7 
باملائيية نهاييية �لعييام �جليياري، و4.1 باملائيية 

خالل 2019 .

فتحت �الأ�صهم �الإ�صييبانية مرتفعة 1.4 باملئة، 
�الثنن، مدع�مة بتظاهر�ت يف مطلع �الأ�صب�ع 
لتاأييييد وحييدة �إ�صييبانيا و��صييتطالع �أظهر تقدم 
قطال�نيييا.  ال�صييتقالل  �ملعار�صيية  �الأحييز�ب 
وحتركت �الأ�صهم �الأوروبية عم�ما د�خل نطاق 
�صيييق. ونزل �مل�ؤ�رش �صييت�ك�س 600 �الأوروبي 
0.1 باملئيية عند �لفتح يف حن �صييعد م�ؤ�رش 
�أيبك�ييس �الإ�صييباين بف�صييل �صييع�د كاي�صييا بنك 
4.2 باملئة وبنك� �صبادل 3.6 باملئة. و�صعد 
�صييهم بنك بنكيييا �ململ�ك للحك�مة �الإ�صييبانية 

1.1 باملئة رغم �إعالنه �نخفا�س �صايف ربح 
�لربع �لثالث ع�رشة باملئة. ويف لندن نزل �صهم 
�ت�س.��س.بي.�صييي 0.6 باملئة رغم �الإعالن عن 
زيادة �الأرباح �لف�صييلية خلم�صة �أمثالها. ونزل 
�مل�ؤ�رش فاينن�صييال تاميز 100 �لربيطاين 0.2 
باملئيية يف بد�ييية �أ�صييب�ع قد ي�صييهد رفييع بنك 
�جنلييرت� �ملركزي �أ�صييعار �لفائدة للمييرة �الأوىل 
منذ 2007. وعلى �صييعيد �لدمج و�ال�صييتح��ذ، 
تر�جع �صييهم ن�فارت�س �ل�ص�ي�رشية لل�صناعات 
�لدو�ئييية 0.7 باملئيية بعييد �أن عر�صييت �ييرش�ء 
�لفرن�صييية  �أبليك�صيينز  �أك�صيييلريت�ر  �أدفان�صييد 

مقابل 3.9 مليار دوالر نقد�.

بحثييت غرفيية جتارة و�صييناعة �ل�صييارقة مع وفد 
�قت�صييادي رفيييع �مل�صييت�ى ميين هيئيية �لتجارة 
�خلارجييية �ليابانييية »جيييرتو« يف دبي ومنطقة 
�ل�ييرشق �الأو�صييط، تط�ييير �لعالقات �القت�صييادية 
و�لتجارييية و�ال�صييتثمارية بيين �جلانبيين علييى 
كل �ل�صييعد �القت�صييادية، وكذلك �لرتويج لفر�س 
ومز�يا �ال�صتثمار �ملتاحة يف �ل�صارقة، و�حل��فز 
و�لت�صييهيالت �لتي تقدم للر�غبن باال�صتثمار يف 
�الإمييارة، �إىل جانييب عييدد من �مل��صيي�عات ذ�ت 
�الهتمام �مل�صييرتك �لتي تخدم م�صالح جمتمعي 

�الأعمال لدى �جلانبن.
و�أكييد خالييد بيين بطييي �لهاجييري، �ملدييير �لعييام 
للغرفيية خالل ��صييتقباله ما�صييامي �أنييدو، �ملدير 
�لعييام للهيئيية و�ل�فد �ملر�فق لييه، يف مقر �لغرفة 
بال�صييارقة، �أن �ليابييان تعييد ميين �أهييم �ل�ييرشكاء 

�لتجارين لالإمار�ت.
و��صييتعر�س �جلانبان ما ميكيين �أن ت�فره �لغرفة 

من ت�صييهيالت تدعم م�صيياعي �ل�كاليية يف تعزيز 
�لتعاون بن �ل�رشكات و�مل�ؤ�ص�صييات �القت�صادية 
يف  خا�صيية  و�ل�صييارقة،  �ليابييان  ميين  كل  يف 

�مل�رشوعات و�ل�رشكات �ل�صغرة و�ملت��صطة.

و�أ�صيياف �أن هناك م�صاحة و��صعة �أمام �ل�رشكات 
�ل�صييغرة و�ملت��صطة يف �لبلدين للتعاون، د�عيًا 
�الأعمييال  رجييال  وت�صييجيع  لال�صييتثمار  �لهيئيية 
�ال�صييتثمارية  �لفر�ييس  ال�صييتغالل  �ليابانييين 

�ملتن�عة يف �الإمارة.
وميين جانبييه �أكييد �أنييدو متانيية وقيي�ة �لعالقات 
�لتاريخية و�القت�صييادية بن �الإمار�ت و�ليابان. 
ج�ليية  يف  �لز�ئيير  �ل�فييد  �لهاجييري  و��صييطحب 
ميد�نييية للمعر�ييس �لد�ئييم للمنتجييات �ملحلييية 
�لييذي حتت�صيينه �لغرفيية وي�صييم �أكيير ميين 100 
م�صيينع مت �ختيارها من �صييمن �أكر من 2200 
م�صيينع حتت�صيينها �الإمارة، و��صييتمعا ل�رشح عن 
�أهييم �خلدمات �لتي تقدمها �لغرفة لت�صييهيل عمل 

�ل�رشكات وقطاع �الأعمال يف �الإمارة.

�أكد روؤ�صيياء وممثليي� �رشكات 
لل��صيياطة �لعقارية يف �أب�ظبي 
�نتهيياء مرحلة تر�جييع �الإيجار�ت 
�ل�صكنية يف �ملدينة و�ص��حيها منذ 
بد�ية �ل�صييهر �جلاري، م�صددين على �أن 
�ل�صيي�ق دخل مرحلة �ال�صتقر�ر بعد �نتهاء 
حركيية تنقييالت �صييكان �لبنايييات �لقدمييية 
للبحييث عيين �صييكن �أف�صييل. وك�صييف �م�س عن 
تر�جع كبر يف �أعد�د �ل�حد�ت �ل�صكنية �ل�صاغرة 
يف �لبنايات �ل�صكنية مقارنة ب�صهر ي�لي� و�أغ�صط�س 
�ملا�صييين، �إ�صافة �إىل مت�صك مالك �لبنايات �جلديدة 
مب�صييت�يات مرتفعة من �الإيجار�ت و�صييلت �إىل 95 �ألف 
درهييم للغرفة و�صييالة، كمييا تر�جعت يف �صيي��رع �أب�ظبي 
ب�صييكل ملحيي�ظ الفتييات فيييالت ووحييد�ت �صييكنية لالإيجار.  
و�أ�صار روؤ�صاء وممثل� �رشكات لل��صاطة �لعقارية يف �لعا�صمة، 
�إىل �أن �ل�صيي�ق �صهد زيادة حمدودة يف �لطلب خالل �لفرتة �لقليلة 
�ملا�صييية بن�صبة ت�صييل �إىل %10 م��صحن �أن �ل�صبب �لرئي�س لهذه 
�لزيييادة يرجييع �إىل وج�د طلب على �ل�صييكن يف �لبنايات �ل�صييكنية من 
�أ�صييحاب �لفيالت �ملق�صييمة، بعد جناح بلدية �أب�ظبي يف تقنن �أو�صيياع 
�لفيييالت �ملت��جدة د�خل �ملدينة وحظرت �صييكن �أكر من �أ�رشة و�حدة بها. 

فيمييا �نت�ييرشت يف �أب�ظبي ظاهرة �لفيالت �ملق�صييمة، حيث د�أب �مل�صييتثمرون على 
تق�صيييم �لفيال �ل��حدة على �أكر من 4 �أو 5 �أ�رش بهدف حتقيق �أعلى قيمة �إيجارية، 
وتيير�وح �إيجييار �الأ�رشة �ل��حدة بيين 50 �ألفًا �إىل 60 �ألف درهم. وطبقًا ل�روؤ�صيياء 
وممثلييي �رشكات �ل��صيياطة �لعقارية، فاإن �إيجار�ت �ل�حد�ت �ل�صييكنية يف �أب�ظبي 
ت�صييهد حاليًا ��صييتقر�ر�ً قد ي�صييتمر �إىل نهاية �لربع �الأول من �لعام �ملقبل، �إذ ي�صييل 
مت��صييط �إيجار �ل�حدة �ل�صييكنية غرفة و�صييالة حاليًا �إىل 55 �ألف درهم وغرفتن 
و�صييالة �إىل 80 �ألف درهم وثالث غرف و�صييالة �إىل 110 �آالف درهم. و�أكد عمرو 
م�صييلم، �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة ت�ص�يق للت�ص�يق و�ال�صتثمار �لعقاري يف �أب�ظبي، 
�أن �صيي�ق �أب�ظبييي �لعقاري ودع مرحليية تر�جع �الإيجار�ت، �لتييي نتجت عن �إعادة 
�ل�رشكات لهيكلة عمالتها ب�صبب تد�عيات تر�جع �أ�صعار �لنفط، م�صدد�ً على �أن �ص�ق 
�الإيجار�ت دخل مرحلة �ال�صييتقر�ر و�صيي�ف ت�صييتمر هذه �لزيادة حتييى �لربع �الأول 
ميين �لعييام �جليياري.  و�أو�صييح �أن �لطلييب �حلييايل يف �أب�ظبي يرجييع يف غالبه �إىل 
�ل�صييكان �ملقيمن، حيث يف�صل بع�صهم �النتقال �إىل بنايات �أخرى مبميز�ت �أف�صل 
وباإيجار�ت متقاربة جد�. و�أ�صييار �إىل �أن ��صييتقر�ر �الإيجار�ت يرجع �أي�صييا �إىل عدم 
طرح م�صيياريع �صييكنية جديدة لل�ص�ق خالل �ل�صيف �ملا�صييي. و�أو�صح عبد�لرحمن 
�ل�صيييباين، رئي�س جمل�س �إد�رة �رشكة منابع لال�صييتثمار �لعقاري، �أن �ص�ق �أب�ظبي 
دخييل مرحلة ت�صييحيح �الأ�صييعار، الفتييا �إىل �أن �الإيجار�ت حاليا �أ�صييبحت منطقية 
للغاييية وقد �نتهييت فرتة �النخفا�ييس �لكبر �ملفاجييئ. و�أ�صييار �إىل �أن جناح بلدية 
�أب�ظبييي يف تقنن �أو�صيياع �لفيالت يف �أب�ظبييي كان ور�ء �لطلييب �ملت��فر حاليا 
يف �ل�صيي�ق، و�لذي ز�د بن�صييبة %10 خالل �ل�صهر �جلاري مقارنة ب�صهري �أغ�صط�س 
و�صييبتمرب، وبال �صييك فاإن �الإيجار�ت خالل �أغ�صييط�س و�صييلت ملرحليية �لقاع وكان 
غالبية �مل�صييتاأجرين ينتظرون تر�جعًا �أكرب، لكيين مل يحدث ول� ز�دت حركة �لطلب 

�حلالييية فاإننييا نت�قع �رتفيياع �الإيجار�ت مرة �أخييرى مع بد�ية �لعييام �ملقبل، لكن 
هييذ� �الرتفاع لن يك�ن كبيير�ً بل حمدود�ً ويت�قف على عدة ع��مل �أبرزها �أ�صييعار 
�لنفط. من جانبه، ك�صف نادر ح�صن، �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة �صكاي الين لل��صاطة 
�لعقارييية، عن �أن مالك �الأبر�ج �جلديدة بد�أو� منذ �صييهر يتم�صييك�ن بق�ة باإيجار�ت 
وحد�تهييم �ل�صييكنية مثلمييا يحدث يف مناطق �لرو�صيية و�أبيير�ج �لك�رني�س �جلديدة، 
حيث ي�صل �إيجار �لغرفة �ل��حدة �إىل 95 �ألف درهم. ون�ه �إىل �أن �إيجار�ت �لفيالت 
�ل�صييكنية يف �أب�ظبي تر�جعت خالل �ل�صييهرين �ملا�صين بن�صييبة ترت�وح بن 5% 
�إىل %10 بعييد �لرت�جع �لكبر خالل �صييه�ر �ل�صيييف، مت�قعًا �أن ت�صييتقر �إيجار�ت 
�لفيالت و�أن ترتفع ب�صكل حمدود مع بد�ية �لعام �جلديد خا�صة يف مناطق �لبطن 
و�لكر�ميية.  ولفييت �إىل �أن تنظيم �لبلدية للفيالت كان �أبرز �أ�صييباب �لطلب �لذي ظهر 
يف �صيي�ق �أب�ظبي خالل �ل�صييهرين �ملا�صن، م�صر� �إىل �أن هناك عمالة �أجنبية يتم 
��صييتقد�مها حاليًا �إىل �أب�ظبي، وهذه �لعمالة �صت�ؤدي الحقًا �إىل �ملزيد من ��صتقر�ر 
�الإيجييار�ت �أو دفعهييا �إىل �الرتفيياع �ملحدود جد�ً. وقال: مرحليية تر�جع �الإيجار�ت 
�نتهت �إىل الع�دة وحاليًا ن�صييهد مرحلة �لت�صييحيح و�ال�صييتقر�ر وال �أت�قع �رتفاعا 
كبيير� الأن �ملعرو�ييس ماز�ل �أكرب من �لطلييب يف �ل�قت �حلايل، وقييد يرتفع �لطلب 
يف حالة �رتفاع �أ�صييعار �لنفط ب�صكل �أكرب و�صييخ �أم��ل جديدة يف م�صاريع تنم�ية 
باالإمارة. ون�ه �إىل �أن �ل�ص�ق �لعقاري مل ي�صهد خالل �ل�صهرين دخ�ل �أبر�ج �صكنية 
باأعد�د كبرة كما كان �صييابقًا، وغالبية �الأبر�ج مت طرحها يف �ل�صيي�ق بد�ية �لعام 
�جلاري خا�صة يف جزيرة �لرمي، وظاهرة �ل�صقق �ل�صاغرة ماز�لت مت��جدة �إال �أنها 
تر�جعت ب�صكل كبر كما كان خالل �ل�صيف، وال نت�قع �أن تع�د مرحلة �النخفا�س 
�لكبرة �لتي حدثت خالل �ل�صيييف وقد تتجه �الإيجار�ت نح� �الرتفاع خالل �لعام 

�ملقبل لكنه �صيك�ن �رتفاعًا حمدود�ً.

مخاطر ترامب... التوتر بين أميركا وألمانيا يهدد االقتصاد العالمي

دعييت جمم�عيية ميين �الأكادميييين يف �أملانيييا و�أمركا 
حك�مة �مل�صت�صييارة �الأملانية �أجنيال مركل �إىل �رشورة 
تخفيييف حييدة �لت�تر يف �لعالقييات مع و��صيينطن وبناء 
'تفاهم بر�غماتييي'، يحمي �لنظام �لليرب�يل �لر�أ�صييمايل، 
جيياء ذلييك يف ورقة بحثييية ن�رشتها �صييحيفة 'دي زيت' 
�الأملانية، �الأ�صييب�ع �ملا�صييي.  ودعت �ل�رقيية �إىل تبني 
��صرت�تيجية �أملانية تتجاوز عهد �لرئي�س دونالد تر�مب، 
و�عتبيياره فييرتة �نتقالية وبناء عالقات مع �مل�ؤ�ص�صييات 
�الأمركييية يف �صييبيل �حلفيياظ علييى �لنظام �لر�أ�صييمايل 
�لعاملييي �ملبنييي علييى �لليرب�لييية �ل�صيا�صييية و�قت�صيياد 
�ل�صيي�ق.  تاأتي هييذه �ل�رقة يف وقت حتاول فيه رو�صيييا 
و�ل�صيين ��صييتمالة �أملانيا �لتي تق�د �الحتيياد �الأوروبي 

�إىل جانبهمييا، يف ظييل �لتناف�س �لقائم علييى بناء نظام 
عاملييي جديد م��ز للنظام �ملييايل و�لنقدي �لذي تهيمن 
عليه �أمييركا بالدوالر وم�صييارفها و�رشكاتها.  وتتز�يد 
�ملخيياوف يف �أوروبييا وحتديييد�ً يف �أملانيييا ميين حدوث 
�ل�صيييناري� �خلطيير يف عهييد تر�مييب ب�صييبب �صيا�صيياته 
�لعد�ئييية وتغريد�تييه غر �ملتزنة، وه� �صيييناري� حدوث 
حييرب جتارييية �أو حرب ن�وية، ت�صييع �أوروبا يف م�قف 
حرج، ورمبا جتد نف�صييها م�صطرة لعدم م�صاندة و��صنطن 
يف ظييل '�رتبيياك وعدو�نييية �لرئي�ييس تر�مييب'. وت��جييه 
حك�ميية مييركل �صييغ�طًا من قبييل �ل�ييرشكات �الأملانية 
�لتييي ت�ييرشرت ميين �ل�صيا�صييات �النعز�لييية و�لعدو�نية 
�لتي ينفذها �لرئي�س تر�مب وتهدد م�صيياحلها �لتجارية 
و�القت�صييادية يف �لعديييد ميين مناطييق �لعييامل، فهنالك 
خييالف جذري بيين برليين وو��صيينطن يف ثالثة حماور 

�لعاملييية وق��نينهييا  �لتجييارة  رئي�صييية، وهييي حرييية 
�ملن�ص��س عليها يف �تفاقيات منظمة �لتجارة �لعاملية 
ويرف�صييها دونالييد تر�مب ويدع� �إىل مبييد�أ '�أمركا �أواًل'، 
كما يدع� �إىل فر�س تعرفة جمركية تتما�صى مع �أهد�فه 
دون �لنظر �إىل م�صييالح �لكتييل �لتجارية �الأخرى، وعلى 
ر�أ�صييها دول �الحتيياد �الأوروبي.  كمييا �أن تر�مب يرف�س 
كذلييك �تفاقية �ملناخ �لتييي وقعت عليهييا �أمركا ودول 
�لعييامل يف م�ؤمتيير باري�ييس �لذي عقد يف يناييير/ كان�ن 
�لثاين من �لعامل �ملا�صييي، وهييي �تفاقية مهمة خلف�س 
غاز ثاين �أك�صيييد �لكرب�ن �لذي يهدد �حلياة �لب�رشية يف 
ك�كييب �الأر�ييس. كمييا �أن �ملانيا تختلف مييع تر�مب يف 
م�قفييه �الأخر من �التفاق �لنيي�وي �الإير�ين �لذي وقعته 
�أمركا قبل عامن �صمن مفاو�صات '5 ز�ئد و�حد'، وه� 
�تفاق ي�صمن ع�دة �إير�ن �إىل �حلظرة �لدولية و�حلد من 

�نت�صييار �الأ�صييلحة �لن�وييية.  ومنذ ت�قيييع �التفاق وقعت 
�ل�ييرشكات �الأوروبية وعلى ر�أ�صييها �ل�ييرشكات �الأملانية 
و�لفرن�صية جمم�عة من �التفاقات �لتجارية مع طهر�ن. 
وتدخل هذه �التفاقات يف �صميم �مل�صالح �القت�صادية 
�الأوروبييية وال تريييد �أملانيييا �أن تخ�رشها.   ي�صيياف �إىل 
هييذه �لنقاط �لثالث �لرئي�صييية �صييغط تر�مب على برلن 
علييى زيادة م�صيياهمتها �لدفاعية يف حلف �لنات�، ورفع 

معدل �الإنفاق �لدفاعي �إىل %2 من �لناجت �الإجمايل.
�حلك�ميية  �لبحثييية  �ل�رقيية  يف  �الأكادميييي�ن  وحييذر   
�الأملانييية من �لتد�عيات �ل�صييالبة �لتي �صيييرتكها �لت�تر 
بيين و��صيينطن وبرليين علييى �الأميين �الأمليياين و�الأميين 
�الأوروبييي، ودعتهييا �إىل �لت�صييحية يف هييذه �لفرتة �لتي 
تعي�صييها �أمييركا.  ويف ذ�ت �ل�صييدد، حذر دبل�ما�صييي�ن 
�أوروبي�ن من جر تر�مب �لعامل �إىل �صيييناري� خطر يق�د 

تلقائيييًا �إىل �أزميية حقيقييية يف �لعالقات عرب �الأطل�صييي 
�لتييي حفظييت �لتيي��زن يف �لعامل منييذ �حلييرب �لعاملية 
�لثانييية.  وتنح�ييرش �ملخيياوف يف هييذ� �ل�صيييناري� من 
حييدوث حرب جتارييية بيين �أملانيا �لتييي تقيي�د �أوروبا 
جتاريًا و�قت�صيياديًا وبن �أمركا �لتي ترغب يف معاقبة 
�ل�ييرشكات �الأملانييية من خييالل فر�س تعرفيية جمركية 
علييى ب�صييائعها، �أو حتييى جيير �أوروبا �إىل حييرب ن�وية 
و�صييط تعاملييه �ملت�تيير وتغريد�تييه غيير �ملتزنيية جتاه 
�لرئي�ييس �لك�ري �جلن�بي.  و�إ�صييافة �إىل هذه �خلالفات، 
تنظيير برلن �إىل حماوليية تر�مب �إلغيياء �تفاقية �لتجارة 
�حلرة مع كل من كند� و�ملك�صيييك �لتي تعرف �خت�صييار�ً 
بي'نافتييا'، باأنهييا م�جهيية �صييد م�صيياحلها �لتجارييية، 
حيث ت�صييتخدم �ل�ييرشكات �الأملانية �ملك�صيييك يف �إنتاج 
�لعديييد ميين قطييع �لغيييار ل�صيييار�تها، كمييا تنتييج فيها 

بع�س �مل�ديالت �لتي ت�صييدرها �إىل �ل�صيي�ق �الأمركية. 
وت�صتفيد �رشكات �ل�صيار�ت �الأملانية من رخ�س �لعمالة 
يف �ملك�صيييك وقربها من �ل�صيي�ق ��الأمركييي.  وال يخفي 
تر�مب ن��ياه ملعاقبة �ل�رشكات �الأملانية، حيث قال يف 
�أكر من مرة 'نريد فر�س �رش�ئب على و�رد�ت من بلد�ن 
لنييا معها عجز يف �لتجارة �خلارجية'، م�صيير�ً بالتحديد 
�إىل �أملانيا، وهذه �ل�رشيبة �لتي �صت�صييل قيمتها ح�صييب 
ت�رشيحييات تر�مب �إىل م�صييت�ى %20 �صيييك�ن لها يف 
نهاييية �ملطيياف مفع�ل �إجيير�ء�ت جمركييية م�ؤثرة على 
�ملنتجييات �الأجنبية. وح�صييب �أرقام مكتب �الإح�صيياء�ت 
�الأمليياين، �لتييي ن�رشهييا �إبان زيييارة �مل�صت�صييارة �أجنيال 
مييركل الأمركا، فيياإن �ل�ييرشكات �الأملانية �صييدرت يف 
�لعييام 2016 منتجييات بقيميية 107 مليييار�ت ييي�رو 

لل�اليات �ملتحدة �الأمركية.

تعويم الجنيه المصري ينعكس سلبًا على المصريين

قررت م�رش، حترير �صييعر �رشف �جلنيييه يف 3 ت�رشين �لثاين 2016، 
بهييدف تاأكيييد �لثقيية يف �القت�صيياد، وحتقيق �ال�صييتقر�ر و��صييتهد�ف 
م�صييت�يات �أدنى من �لت�صييخم، و��صييتعادة تد�ول �لنقد �الأجنبي د�خل 
�لقنيي��ت �ل�رشعييية و�إنهيياء متامييا �ل�صيي�ق �مل��زية. وت�صييتهلك م�رش 
�أكيير مما تنتج، وتعتمد لتم�يييل فات�رة و�رد�تها على قطاعات تتاأثر 
باخلارج، ما يجعل �القت�صيياد عر�صة وب�صيي�رة دورية الأزمات ت��فر 
�لعملة �الأجنبية. واليكف �مل�ص�ؤول�ن �مل�رشي�ن عن تربير قر�ر حترير 
�جلنيه �مل�رشي و�لت�صيي�يق "لثماره �لطيبة"، ق�بل باإ�صادة بالغة من 
جانب �مل�ؤ�ص�صات �ملالية وم�ؤ�ص�صات �لت�صنيف �لدولية، رغم "تاأثر�ته 
�ل�صييلبية" على فئة و��صييعة من �مل�رشين. و�عترب �ملحلل �القت�صادي 
فهيم م�صييطفى، �أن جتربة �لتع�مي �نعك�صييت �صلبا على �مل�رشين يف 
�لد�خييل، الأنها �أدت �إىل �رتفاع معدل �لت�صييخم، وقفز معدل �لت�صييخم 

�ل�صيين�ي يف م�رش من 14 باملائة يف ت�رشين �الأول 2016، 
�إىل 32.9 باملائيية خييالل �أيليي�ل 2017، بح�صييب بيانات 

�جلهيياز �ملركييزي للتعبئيية �لعاميية و�الإح�صيياء.  كما قفز 
�صييعر �لييدوالر بن�صييبة 98 باملائيية لي�صييل �إىل 17.60 

جنيهييا حاليييا مقابييل 8.88 جنيهييات يف �صييباح 3 
ت�رشين �لثيياين 2016، وفقا لبيانات �لبنك �ملركزي. 

ومنييذ نح� عام، يت�صييدر غييالء �الأ�صييعار �هتمامات 
�مل�رشين يف جمال�صهم و�أماكن عملهم، ويبحث�ن 

يف ت�رشيحات �مل�صيي�ؤولن عن تطمينات تخف�س 
من ن�صب �لت�صييخم �ملرتفعة. هذ� �لت�صخم، دفع 

�أجيي�ر �مل�رشين بالعملة �ملحلييية �إىل �لتاآكل، 
�صيي��ء عنييد حت�يلهييا للعمييالت �الأجنبييية، �أو 

و�أ�صيياف  �الأ�صييعار  غييالء  بفعييل  لالإنفيياق 
م�صييطفى، �أن �لتعيي�مي �نعك�ييس "�يجابيا" 

على �مل�رشييين �لعاملن باخلارج، الأنه 
�صيياعف دخ�لهييم وثرو�تهييم مبقايي�س 

�لدخ�ل و�لرو�ت يف �لد�خل.
�رتفعييت  ر�صييمية،  بيانييات  ووفييق 

حت�يالت �مل�رشين يف �خلارج �إىل 
�لفرتة  14.5 مليييار دوالر خالل 

�لثيياين  ت�رشييين  ن�فمييرب/  بيين 
2016 – ي�لي�/ مت�ز 2017، 

مليييار   12.6 نحيي�  مقابييل 
�ملقابليية  �لفييرتة  يف  دوالر 

ميين �لعييام �ل�صييابق عليييه 
"قر�ر �لتع�مي جتربة غر 

ناجحة"، بح�صب �خلبر 
�مل�ييرشي، الأنه "تر�فق 

�أ�صييعار  رفييع  مييع 
و�لكهربيياء  �ل�قيي�د 

ممييا  و�ملييياه، 
�أفقييد �مل�رشييين 

كبيير�  جانبييا 
قدرتهييم  ميين 

�ل�رش�ئية، يف 
�رتفاع  ظل 

ر  �صييعا �أ
فيية  كا

ل�صييلع  �

و�خلدمييات. "جتربة تع�مي �جلنيه، كان من �ملمكن �أن تنجح �أكر يف 
حييال قيام م�رش بالت�صييدير �أكر من �ال�صييتر�د، ولديها �كتفاء ذ�تي 

زر�عي و�صناعي وتكن�ل�جي.
ولت�فيير �أكرب قيمة من �لنقد �الأجنبييي، رفعت م�رش وترة �القرت��س 
من �مل�ؤ�ص�صييات �ملالية ك�صييندوق �لنقد و�لبنك �لدولين، وم�ؤ�ص�صات 
مالية �أخرى، و�إ�صييد�ر �صند�ت مق�مة بالدوالر. ونتيجة لال�صتد�نة يف 
�ملقييام �الأول، �رتفع �الحتياطييي �الأجنبي لدى �ملركزي �مل�رشي �إىل 
36.534 مليار دوالر يف نهاية �صبتمرب/ �أيل�ل 2017 مقابل نح� 
19.040 مليار دوالر يف نهاية �أكت�بر/ ت�رشين �الأول 2016 لكن 
�لدين �لعام �خلارجي و�ملحلي، �صييعد �إىل 124.7 باملائة من �لناجت 
�ملحلييي �الإجمايل يف �لعييام �ملييايل 2016/2017 مقابل 113.3 
باملائيية يف �لعام �ملايل �ل�صييابق لييه، وفقا لبيانييات �لبنك �ملركزي 
�مل�رشي ويبد�أ �لعام �ملايل يف م�رش، مطلع ي�لي�/ مت�ز حتى نهاية 

ي�ني�/ حزير�ن من �لعام �لتايل، وفق قان�ن �مل��زنة �لعامة.
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