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حركة األسهم ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 
35 % في سبتمبر

نمو اقتصاد قطر يسجل أدنى معدالته منذ 
األزمة المالية العالمية

الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع 
بسبب مكاسب الدوالر واألسهم

سوق أبوظبي يعرض فرص االستثمار 
على مجلس العمل األميركي

السلطات الليبية تعلن إعادة فتح 
موانئ بنغازي بعد توقفها لـ3 أعوام

ارتفعت �سادرات كوريا اجلنوبية، بن�سبة 35% 
يف �سبتمرب املا�سي، ويرجع ذلك اإىل قوة الطلب 
عل��ى اأ�س��باه املوا�س��ات وال�سا�س��ات. وذك��رت 
وكال��ة يونه��اب الكوري��ة اجلنوبية لاأنب��اء اأن 
والطاق��ة  وال�س��ناعة  التج��ارة  وزارة  بيان��ات 
اأظه��رت اأن قيمة ال�س��ادرات بلغت 55.1 مليار 
دوالر يف �س��بتمرب املا�س��ي، مقارن��ة ب��� 40.8 
مليار دوالر خال نف�س ال�سهر من عام 2016.

�س��بتمرب  ال�س��ادرات يف  اأن حج��م  اإىل  وي�س��ار 
املا�سي يعد االأكرب الذي ت�سجله كوريا اجلنوبية 
خال �س��هر يف تاريخها. كم��ا ارتفعت الواردات 
بن�س��بة %21.7 لت�س��ل اإىل 41.4 مليار دوالر 
ال�س��هر املا�س��ي. وبلغ حجم الفائ���س التجاري 
31.8 ملي��ار دوالر، لت�س��جل كوري��ا اجلنوبية 
بذل��ك جتاوز �س��ادراتها وارداتها لل�س��هر ال�68 

على التوايل. واأظهر البيانات ارتفاع ال�سادرات 
الكورية اجلنوبية لل�س��ن، اأكرب �س��وق ت�سديري 
ل�س��ول، بن�س��بة %23.4 ال�س��هر املا�سي لت�سل 
ارتفع��ت  ح��ن  يف  دوالر،  ملي��ار   13.52 اإىل 
ال�س��ادرات لفيتنام بن�سبة 69.4 %.  وارتفعت 
ال�س��ادرات الكوري��ة اجلنوبي��ة لليابان لل�س��هر 
ال�س��هر   16% بن�س��بة  الت��وايل  عل��ى  ال���11 
املا�س��ي. و�س��جلت �س��ادرات كوري��ا اجلنوبية 
لاحتاد االأوروبي ارتفاعا بن�س��بة %23 ال�سهر 
املا�س��ي. وارتفعت ال�س��ادرات الأمريكا بن�س��بة 
%28.9 خال �س��بتمرب املا�سي لل�سهر الثالث 
عل��ى التوايل. وارتفع الفائ�س التجاري مع اأكرب 
اقت�ساد يف العامل اإىل 2.56 مليار دوالر ال�سهر 
املا�سي. وي�سار اإىل اأن ال�سادرات الربعية الأكرب 
اقت�س��اد يف اآ�س��يا ارتفعت يف الف��رة من يوليو 
اإىل �سبتمرب بن�سبة %24 لت�سل اإىل 151 مليار 

دوالر.

اأن من��و االقت�س��اد  اأظه��رت بيان��ات ر�س��مية، 
القط��ري تباط��اأ يف الرب��ع الث��اين م��ن الع��ام 
احل��ايل، م�س��جًا اأدن��ى معدالت��ه من��ذ االأزم��ة 
املالية العاملية، نظ��راً اإىل تراجع قطاع النفط، 
بينم��ا ت�س��ببت العقوب��ات الت��ي فر�س��تها دول 
عربي��ة اأخ��رى على الدوح��ة يف ���رر طفيف. 
ومن��ا الناجت املحل��ي االإجم��ايل، املع��دل وفقًا 
للت�سخم، 0.6 يف املئة فقط عن العام املا�سي 
يف الف��رة م��ن ني�س��ان )اأبري��ل( اإىل حزي��ران 
)يوني��و( املا�س��ين، م�س��جًا اأبط��اأ وت��رية منو 
من��ذ االأزم��ة يف 2010-2009. ومن��ا الناجت 
املحل��ي االإجم��ايل 0.5 يف املئ��ة ع��ن الرب��ع 

ال�س��ابق. وانكم���س قط��اع التعدي��ن واملحاجر، 
الذي يت�سمن اإنتاج النفط والغاز، 2.7 يف املئة 
عن العام املا�س��ي، وكان ال�س��بب الرئي�س وراء 
التباطوؤ. ويف كانون االأول )دي�س��مرب( املا�سي، 
اتفق��ت قط��ر ومنتجون عامليون اآخ��رون للنفط 
على خف���س اإنتاج اخلام لدعم االأ�س��عار. ومنت 
القطاع��ات غري النفطية من االقت�س��اد 3.9 يف 
املئة عن العام املا�س��ي يف الفرة من ني�س��ان 
املا�س��ين،  )يوني��و(  حزي��ران  اإىل  )اأبري��ل( 
انخفا�سًا من منو بلغ 4.9 يف املئة على اأ�سا�س 
�س��نوي يف الربع االأول، بينما ا�س��تقرت مقارنة 
م��ع الرب��ع ال��ذي �س��بقه، وهو م��ا ي�س��ري اإىل اأن 
العقوب��ات ترك��ت تاأثرياً، ولكن لي���س مبا يكفي 

لدفع قطر اإىل الركود.

نزل الذهب الأقل م�س��توياته يف نحو �س��بعة اأ�س��ابيع 
مكا�س��ب  بفع��ل  االثن��ن  املبك��رة  التعام��ات  يف 
ال��دوالر واالأ�س��هم، وزاد من ال�س��غوط عل��ى املعدن 
تنامي التوقعات ب��اأن جمل�س االحتياطي االحتادي 
)البن��ك املركزي االأمريكي( �س��ريفع اأ�س��عار الفائدة 
يف  الذه��ب  وتراج��ع  االأول.  كان��ون  دي�س��مرب  يف 
التعام��ات الفورية 0.4 يف املئ��ة اإىل 1273.60 
دوالر لاأوقي��ة )االأون�س��ة( بحلول ال�س��اعة 0646 
بتوقيت جرينت�س، بعدما الم�س يف وقت �سابق اأدنى 

م�ستوى منذ منت�سف اأغ�س��ط�س اآب عند 1272.35 
دوالر. وفق��د الذه��ب يف العق��ود االأمريكي��ة االآجل��ة 
ت�س��ليم دي�س��مرب كانون االأول 0.7 يف املئة لي�س��ل 
املع��دن  وتكب��د  لاأوقي��ة.  دوالر   1276.50 اإىل 
االأ�س��فر اأكرب خ�س��ارة �س��هرية منذ بداي��ة العام يف 
�س��بتمرب اأيلول، لكنه �س��جل زيادة ف�س��لية ن�س��بتها 
ثاثة يف املئة وهو ما يرجع يف جزء منه للتوترات 
اجليو�سيا�س��ية. وارتفع الدوالر مقابل الن ومتا�سك 
اأمام اليورو وعمات رئي�سية اأخرى و�سعدت االأ�سهم 
االآ�س��يوية مع متابعة امل�ستثمرين عن كثب ا�ستفتاء 

يف قطالونيا لا�ستقال عن اإ�سبانيا.

 
عقد را�س��د البلو�س��ي، الرئي���س التنفيذي 
ل�س��وق اأبوظب��ي ل��اأوراق املالية، جل�س��ة 
تعريفي��ة يف مق��ر جمل���س العم��ل االأمريكي 
يف اأبوظبي، ا�س��تعر�س خالها اأطر العمليات، 
وروؤية ال�سوق امل�ستقبلية، والفر�س اال�ستثمارية 
الت��ي يزخر به��ا �س��وق اأبوظب��ي ل��اأوراق املالية. 
وح���ر اجلل�س��ة جمموعة من اأع�س��اء جمل���س العمل 
االأمريك��ي، واأع�س��اء االإدارة العلي��ا يف كل من املجل�س 
و�س��وق اأبوظب��ي ل��اأوراق املالية. وا�س��تعر�س البلو�س��ي 
خال اجلل�س��ة االأداء القوي واملتميز ل�سوق اأبوظبي لاأوراق 
املالي��ة مقارن��ة باالأ�س��واق املالي��ة االأخ��رى العامل��ة �س��من 
االقت�س��ادات النامية واالأ�س��واق املتقدمة على حد �س��واء، والنمو 

الذي ت�سهده ال�ركات املدرجة يف ال�سوق.
واأ�س��ار اإىل اأن ال�ركات املدرجة يف ال�سوق قد حققت اأرباحًا �سافية 
بقيمة 22.2 مليار درهم خال الن�سف االأول من العام احلايل، كما قد 
و�س��لت توزيعاته��ا النقدية اإىل 22 مليار دره��م يف عام 2017، حمققة 
زيادة بن�سبة %3 عن العام املا�سي، موؤكداً على اأن �سوق اأبوظبي لاأوراق 
املالية يقدم واحدا من اأكرب التوزيعات النقدية يف العامل، والذي ي�سكل ما 

ن�سبته %5.8.  واأ�سار الرئي�س التنفيذي ل�سوق اأبوظبي لاأوراق املالية اإىل 
اأن امل�س��تثمرين االأمريكين من اأكرث امل�س��تثمرين ح�س��وراً وتفاعًا �سمن 
ال�س��وق، اإذ جتاوز عدد امل�س��تثمرين االأفراد حاجز ال� 2000 م�ستثمر، كما 
ي�سم ال�س��وق اأكرث من 1500 م�ستثمر موؤ�س�سي. وجتاوزت قيمة التداوالت 
االإجمالية حاجز ال� 7.5 مليارات درهم يف عام 2016، يف حن و�س��لت 
اإىل 3.7 مليارات درهم خال الن�س��ف االأول من العام اجلاري، اأما اأ�س��هم 
امل�ستثمرين االأمريكين، فقد بلغت قيمتها االإجمالية 10.9 مليارات درهم 
لغاية الن�س��ف االأول من عام 2017. واأو�س��ح البلو�س��ي اأن امل�س��تثمرين 
االأمريكي��ن احتلوا املركز االأول بن امل�س��تثمرين االأجانب يف ال�س��وق من 
حي��ث �س��ايف اال�س��تثمارات يف ع��ام 2016 والن�س��ف االأول من 2017، 
بقيمة و�سلت اإىل 2.2 مليار درهم عام 2016 و960 مليون درهم خال 

الن�سف االأول من 2017.
وقال البلو�س��ي: يوا�س��ل �س��وق اأبوظبي لاأوراق املالية �س��عيه الدائم لعقد 
���راكات بناءة مع جمال���س االأعمال االأجنبية يف الدول��ة للتعريف مبزايا 
اال�س��تثمار يف االأ�سواق املالية. من جهته قال �ريف فهمي، رئي�س جمل�س 
العم��ل االأمريك��ي يف اأبوظبي: ميثل ال�س��وق مكانا حيويا لا�س��تثمار، مع 
فوائ��د كب��رية حمتمل��ة للم�س��تثمرين االأمريكين خا�س��ة مع وجود اأ�س��هم 
�ركات مثرية لاهتمام. وي�ستخدم �سوق اأبوظبي لاأوراق املالية من�سات 
رقمية مبتكرة، وهو مثال على الديناميكية و التوا�س��ل العاملي القت�س��اد 

اإمارة اأبوظبي. 

 

اأعلن��ت ال�س��لطات يف مدين��ة بنغ��ازي الليبية، اإع��ادة افتتاح املين��اء البحري 
التج��اري للمدين��ة، اأك��رب موان��ئ �رقي الب��اد، بعد توق��ف 3 �س��نوات جراء 

املعارك.
و�س��هد املين��اء معارك م�س��لحة دارت بداخل��ه ويف حميطه انته��ت قبل ثاثة 
اأ�س��هر. وقال م�سدر يف املوانئ اإن "م�س��وؤولن حكومين واأمنين �ساركوا يف 
مرا�سم االفتتاح ال�سخمة، وبينهم رئي�س احلكومة املوؤقتة املنبثقة عن جمل�س 

النواب املنعقد يف مدينة طربق )�رق(، عبد اهلل الثني".
وتوقف العمل يف امليناء يف ت�رين االأول 2014 اإثر �س��يطرة تنظيم "اأن�س��ار 

ال�ريعة"، وكتائب م�سلحة اأخرى عليه.
فيم��ا حا�رته��م وقتها قوات جمل���س الن��واب، التي يقودها اجل��رال خليفة 

حفر، والتي اأعلنت يف متوز املا�سي �سيطرتها على املنطقة وكامل املدينة.
واملين��اء البحري، الذي يعد اأكرب املوانئ التجارية يف �رقي ليبيا، ا�س��تقبل، 
اأول �س��فينة بحري��ة من��ذ توقف العمل في��ه، وهي ال�س��فينة البحرية امل�س��ماة 
"الليدي حلوم"، وعلى متنها وفد حكومي، برئا�سة عبد اهلل الثني، حمملة كمية 

من االأدوية والغذاء ل�سكان املدينة التي اأنهكتها احلرب يف االأعوام الثاثة.
واأعلنت االإدارة العامة مليناء بنغازي البحري، خال تد�س��ن العمل به، اإعفاء 
كافة التجار من الر�س��وم اجلمركية على توريد ال�س��لع عن طريقه ب�سكل موؤقت 

)مل تذكر متى ينتهي االإعفاء(.

بعد خفض الحد األدنى لصافي أصول الشركات االستثمارية ... السعودية تسهل شروط إدارة االستثمار في السوق

اأ�س��در جمل���س هيئ��ة ال�س��وق املالي��ة ق��راره بتعدي��ل 
الئح��ة االأ�س��خا�س املرخ�س لهم وقائمة امل�س��طلحات 
امل�س��تخدمة يف لوائح هيئة ال�س��وق املالي��ة وقواعدها، 
والتي تت�س��من ت�س��هيات لا�س��تثمار يف �س��وق االأ�سهم 
ال���ركات  تعري��ف  تعدي��ل  بينه��ا  م��ن  ال�س��عودية، 
اال�س��تثمارية بتخفي�س احلد االأدنى ل�س��ايف اأ�سول تلك 
ال���ركات من 50 مليون ريال �س��عودي اإىل 10 ماين 
ري��ال �س��عودي، وتخفي���س متطل��ب احلد االأدن��ى لراأ�س 
املال املدفوع لن�ساط اإدارة اال�ستثمارات من 50 مليون 

ريال �سعودي اإىل 20 مليون ريال.
وق��ال حممد القوي��ز، رئي�س جمل���س اإدارة هيئة ال�س��وق 
املالي��ة يف ال�س��عودية، اإن الهيئة اأ�س��درت قراراً بتعديل 
الئحة االأ�سخا�س املرخ�س لهم باإدارة االأ�سول، بجانب 

عدد من التعديات التي ت�س��تهدف تخفي�س ا�س��راطات 
العمل واال�س��تثمار باالأوراق املالية، م�س��رياً يف مقابلة 
خا�سة مع موقع ”العربية" اإىل اأهمية القرارات اجلديدة 
التي تت�س��من تعديات ت�س��تهدف تطوير �س��ناعة اإدارة 
االأ�س��ول وتعزيز ا�س��تثمارات قطاع راأ�س املال اجلريء 
ا�س��راطات  تخفي���س  خ��ال  م��ن  اخلا�س��ة  وامللكي��ة 

احل�سول على رخ�سة ن�ساط االإدارة.
وقال القويز اإن التعديات ا�ستملت على خف�س متطلبات 
راأ�س املال، وتقليل اال�س��راطات يف املجاالت التي تعد 
حمفزة للنمو االقت�سادي، وخف�س متطلبات راأ�س املال 
بعدد كب��ري م��ن الراخي�س، وتقلي��ل ال�روط بالن�س��بة 
للكف��اءات الب�ري��ة العامل��ة يف قطاع اإدارة اال�س��تثمار 

بال�سوق املالية.
 وتاأت��ي ه��ذه اخلطوة بح�س��ب وكالة االأنباء ال�س��عودية، 
انطاًق��ا من برنامج هيئة ال�س��وق املالية لتحقيق روؤية 

2030، وا�س��تمراًرا ل��دور الهيئ��ة يف تنظي��م  اململك��ة 
وتطوير ال�س��وق املالية، و�س��عيًا منه��ا اإىل جذب الكوادر 
ال�سعودية املوؤهلة اإىل العمل يف ال�سوق املالية ال�سعودية 
كموؤ�س�س��ات مالية مرخ�س لها )اأ�س��خا�س مرخ�س لهم 
م��ن قبل الهيئة(، ودعمًا لاقت�س��اد الوطني، وت�س��جيعًا 

لا�ستثمار يف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.
ويهدف قرار الهيئة اإىل تطوير �سناعة اإدارة االأ�سول يف 
اململكة، وتعزيز ا�س��تثمارات قط��اع راأ�س املال اجلريء 
وامللكي��ة اخلا�س��ة، وتو�س��يع جماالته، اإذ �ست�س��هم هذه 
التعديات يف حتفيز �س��ناعة اإدارة االأ�سول على النمو، 
م��ن خال تخفي�س ا�س��راطات احل�س��ول على رخ�س��ة 
ن�س��اط االإدارة، وتقليل االلتزامات امل�ستمرة، ما �سي�سهم 
يف تو�س��يع قاعدة العر�س بزيادة اأعداد مديري االأ�سول 
املوؤهل��ن، وت�س��جيع الطلب عل��ى منتجات االأ�س��خا�س 
املرخ���س لهم ذات ال�س��لة ب��اإدارة االأ�س��ول، وذلك من 

خ��ال اإع��ادة تعري��ف امل�س��تثمرين املتخ�س�س��ن من 
اأف��راد و���ركات لي�س��بح اأك��رث �س��مولية، والتو�س��ع يف 
تنوي��ع املنتجات اال�س��تثمارية املقدم��ة، وتعزيز قطاع 
ريادة االأعمال من خال زيادة عدد ال�سناديق اخلا�سة 
براأ���س امل��ال اجل��ريء وامللكية اخلا�س��ة التي ت�س��تثمر 
يف املن�س��اآت ال�س��غرية واملتو�س��طة، ودع��م اال�س��تثمار 
املوؤ�س�سي يف ال�سوق املالية من خال توجيه ا�ستثمارات 

االأفراد اإىل املديرين املتخ�س�سن باإدارة االأ�سول.
وا�س��تملت التعدي��ات على تعديل م�س��طلح "امل�س��تثمر 
ذو اخلربة"، وم�س��طلح "امل�س��تثمرون املتخ�س�س��ون"، 
وم�س��طلح "�رك��ة ا�س��تثمارية"، وم�س��طلح "م�س��وؤول 
املطابق��ة وااللت��زام"، وم�س��طلح "م�س��وؤول االإباغ عن 
غ�س��ل االأموال ومتويل االإرهاب" يف قائمة امل�سطلحات 
امل�س��تخدمة يف لوائح هيئة ال�س��وق املالي��ة وقواعدها، 
واإ�س��افة م�س��طلح "االأ�س��ول املدارة" اإىل تلك القائمة، 

فق��د ُو�ّس��ع تعري��ف امل�س��تثمرين املتخ�س�س��ن الذي��ن 
يحق لهم اال�س��تثمار يف �س��ناديق اال�س��تثمار اخلا�س��ة 
والطروحات اخلا�س��ة، لت�س��مل اأي فرد يعمل اأو �س��بق له 
العم��ل مدة 3 �س��نوات على االأق��ل يف القطاع املايل يف 
وظيفة مهنية تتعلق باال�س��تثمار يف االأوراق املالية، اأو 
الفرد احلا�س��ل على �سهادة مهنية متخ�س�سة يف جمال 
االأوراق املالي��ة معتم��دة م��ن جهة معرف به��ا دوليًا، 
اأو احلا�س��ل على ال�س��هادة العامة للتعام��ل يف االأوراق 
املالي��ة )CME-1( املعتمدة من قب��ل الهيئة الذي ال 
يقل دخله ال�سنوي عن 600 األف ريال �سعودي لل�سنتن 
املا�س��يتن، كذلك ي�س��مل التعريف االأفراد الذين ال تقل 
قيم��ة �س��ايف اأ�س��ولهم ع��ن 5 ماي��ن ريال �س��عودي، 
وُعّدل اأي�س��ًا تعري��ف ال�ركات اال�س��تثمارية بتخفي�س 
احلد االأدنى ل�سايف اأ�سول تلك ال�ركات من 50 مليون 

ريال �سعودي اإىل 10 ماين ريال �سعودي.

وت�س��منت التعدي��ات تخفي���س متطل��ب احل��د االأدن��ى 
لراأ���س امل��ال املدف��وع لن�س��اط االإدارة م��ن 50 ملي��ون 
ريال �س��عودي اإىل 20 مليون ريال �س��عودي، واإ�س��افة 
نوعن من االأن�س��طة �س��من قائمة اأعمال ن�ساط االإدارة، 
هما اإدارة �س��ناديق اال�س��تثمار اخلا�س��ة غري العقارية 
واإدارة حمافظ امل�س��تثمرين ذوي اخلربة، باأ�سول مدارة 
ال تتجاوز مليار ريال �س��عودي اأو ما يعادلها، ومبتطلب 
ح��د اأدن��ى لراأ�س امل��ال املدف��وع قدره 5 ماي��ن ريال 
�س��عودي، عل��ى اأن تتواف��ر لل�س��خ�س املرخ�س ل��ه اآلية 
للرقاب��ة عل��ى قيم��ة االأ�س��ول امل��دارة للتاأك��د من عدم 
جتاوزها للح��د االأعلى، ويف حال جتاوز ذلك احلد يجب 
عليه اإ�سعار الهيئة فور حدوث ذلك، مع التقدم اإىل الهيئة 
خال مدة اأق�س��اها �س��هر من تاريخ ح��دوث ذلك بخطة 
لتعدي��ل اأو�س��اعه، واالمتناع عن ا�س��تقبال اأي اأموال اأو 

اأ�سول اإ�سافية من العماء حتى تعديل اأو�ساعه.

تجارة عمان تحذر من ارتفاع مديونية األفراد للبنوك

اأك��د رئي�س غرفة جتارة عمان العن عي�س��ى حيدر م��راد، اأن مديونية االأفراد 
بات��ت مقلق��ة لاقت�س��اد الوطن��ي وتنعك���س �س��لبا عل��ى الق��درة ال�رائي��ة 
للمواطن��ن وعلى الن�س��اط التجاري ب�س��كل ع��ام باململك��ة، مطالبا بتدخل 
ر�س��مي ملعاجل��ة اآثارها. وقال العن م��راد، يف بيان �س��حفي ، اإن مديونية 
االأف��راد ارتفع��ت بنح��و ملي��ار دينار الع��ام املا�س��ي كقرو�س ا�س��تهاكية 
و�س��كنية و�س��ط ثبات الرواتب، حمذرا من تزايد ن�س��بتها والتي تناهز 70% 
م��ن دخ��ل املواطن ال�س��نوي ج��راء االإنف��اق الذي يزي��د على حج��م الدخول. 
واأ�س��اف اأن املتابع حلجم ال�س��يكات املعادة يفاجاأ من قيمها، حيث �سجلت 
خال االأ�س��هر الثمانية املا�س��ية من الع��ام احلايل نح��و 1.1 مليار دينار، 
منه��ا 651 ملي��ون دينار �س��يكات مع��ادة لعدم كفاي��ة الر�س��يد، موؤكدا اأن 
االقت�ساد االأردين ال يتحمل هكذا اأرقام. واأكد العن مراد اأن ارتفاع ال�سيكات 
املرجتع��ة ب��ات ظاهرة غري �س��حية ويدلل ب�س��كل وا�س��ح على وج��ود اأزمة 
يعي�س��ها االقت�س��اد الوطن��ي بعام��ة والقطاع التجاري خا�س��ة. واأ�س��ار اإىل 

وجود حالة من الركود ال�س��ديد ت�سهده االأ�سواق التجارية منذ اأكرث 
من عامن اأثرت �س��لبا على االأن�سطة التجارية وا�ستمرار وتنامي 

حال��ة التعرث ل��دى الكثري من ال���ركات التجاري��ة التي مل تعد 
قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

ودعا رئي���س الغرفة احلكومة اإىل اتخ��اذ االإجراءات الكفيلة 
بتعزي��ز ثقة امل�س��تهلكن باالأ�س��واق التجارية، مع و�س��ع 

حزم��ة تداب��ري مرن��ة كفيل��ة بتحفي��ز خمتل��ف االأن�س��طة 
التجاري��ة باململكة للم�س��اهمة مبعاجلة حالة الراجع 

باأعماله��ا. واأ�س��ار اإىل اأن القط��اع التجاري حتمل يف 
ال�سنوات املا�سية م�س��وؤولياته الوطنية كاملة جتاه 

االقت�س��اد الوطني و�سبط م�س��تويات اأ�سعار ال�سلع 
والب�س��ائع وبخا�سة االأ�سا�س��ية التي تهم غالبية 

املواطن��ن رغم التحدي��ات واالرتفاع��ات التي 
�س��هدتها االأ�س��عار العاملية حر�س��ا منه على 

حماية ذوي الدخل املحدود.
كم��ا دعا احلكوم��ة لتخفيف االأعب��اء التي 

ملواجه��ة  التج��اري  القط��اع  يتحمله��ا 
انخفا���س  فر�س��تها  الت��ي  التحدي��ات 

مع��دالت الق��وة ال�رائية، م�س��ددا على 
اأن القطاع التجاري يواجه �سعوبات 

عنده��ا  الوق��وف  يج��ب  كث��رية 
طويا، وهو الي��وم باأم�س احلاجة 

الإجراءات مرنة تخفف من حجم 
االأعب��اء املالي��ة الت��ي ترتب��ت 

عليه حتى يت�سنى له موا�سلة 
ب��كل  االقت�س��ادي  ن�س��اطه 

الع��ن  وطال��ب  �س��هولة.  
م��راد احلكومة بتق�س��يط 

والر�س��وم  الغرام��ات 
واجلمارك  وال�رائب 

املرتبة على القطاع 
مب��ا  التج��اري، 

باإع��ادة  ي�س��هم 
ي��ة  حليو ا

 ، ل��ه عما الأ

موؤكدا اأن اأي خطوات حتفيزية �س��يكون اأثرها كبريا على انتعا�س االقت�س��اد 
الوطن��ي وبالت��ايل زيادة عائد اخلزين��ة. كما طالب رئي���س الغرفة احلكومة 
باتخ��اذ اإج��راءات جدي��دة لتحفي��ز القطاع العق��اري الذي يعاين من ك�س��اد 
وركود كبريين، وذلك من خال اإعادة النظر يف ر�س��وم نقل امللكية وتنظيم 
العاق��ة م��ع اأمان��ة عمان الك��ربى. وق��ال العن م��راد اإن القط��اع اخلا�س 
وبخا�س��ة التجاري يع��ول كثريا على اإعادة افتتاح مع��رب طريبيل احلدودي 
وم�س��تقبا ن�س��يب احل��دودي م��ع �س��وريا، الإعادة الن�س��اط ل��كل القطاعات 
الع��راق �ري��ك  اأن  االقت�س��ادية ودوران عجلته��ا م��ن جدي��د، وبخا�س��ة 
اقت�س��ادي مه��م لاأردن، مثلما تعد �س��وريا ممرا لتج��ارة االأردن مع اأوروبا 

وتركيا، باالإ�سافة لعمليات اإعادة الت�سدير والرانزيت.
اأظهرت بيانات البنك املركزي االأردين ، ارتفاع اال�ستثمار االأجنبي املبا�ر 
باململك��ة يف الرب��ع الثاين من الع��ام احلايل بن�س��بة 87.2 % اإىل 435.8 
مليون دينار )621.6 مليون دوالر( مقارنة مع م�س��تواه يف الفرة نف�س��ها 
من العام املا�س��ي. وكان اال�ستثمار املبا�ر يف االأردن بلغ 232.7 مليون 

دينار يف الربع الثاين من 2016. 
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