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حركة األسهم إیران واالتحاد األوروبی أبرما عقودًا 
بقیمة 10ملیارات یورو العام الجاري

میركل تحث الدول الصناعیة على تحمل 
المسؤولیة تجاه حمایة المناخ

الرئیس الصیني یتعهد "بزیادة االنفتاح" 
والدفاع عن الوظائف

5 مالیین شخص قد یخسرون وظائفهم خالل عصر الثورة الصناعیة الرابعة

اك��د مفو�ض االحتاد االوروبی للزراعة والتنمیة 
الریفی��ة ف��ل هوغان رغب��ة االحتاد ف��ی تطویر 
التع��اون الزراع��ی م��ع اجلمهوری��ة اال�سالمی��ة 
واالحت��اد  ای��ران  ان  ايل  الفت��ا  االیرانی��ة، 
االوروب��ی ابرم��ا خ��الل الع��ام اجل��اری عقودا 
بقیم��ة 10 ملی��ارات یورو.  وف��ی ت�رصیح اديل 
ب��ه لل�سحفی��ن فی طه��ران ق��ال هوغ��ان، انه 
وف��ی �س��وء االتف��اق الن��ووی وتنفی��ذه، فانن��ا 
نرغ��ب فی تطویر التع��اون م�ستقبال فی املجال 
الزراع��ی )م��ع ای��ران( وبامكاننا التع��اون فی 
ه��ذا املج��ال اخ��ذا باالعتب��ار ن��وع املحا�سیل 
الظ��روف  ان  وا�س��اف،  امل�ستهلك��ن.  ورغب��ة 
ف��ی ای��ران خا�سة، واالحت��اد االوروب��ی یعتزم 
ان ی��ري حتقی��ق التق��دم فیه��ا وت�سهی��ل تطویر 
التع��اون. وا�سار ايل لقاءاته التی اجراها ال�سبت 

ف��ی طه��ران خا�س��ة م��ع النائ��ب االول لرئی�ض 
اجلمهوری��ة اال�سالمی��ة ووزی��ر الزراع��ة وكذلك 
ح�سوره فی املنت��دي االقت�سادی الذی ح�رصه 
300 مندوب جتاری من ایران والدول االع�ساء 
ف��ی االحت��اد االوروبی، للبحث ف��ی �سبل تطویر 
التع��اون ب��ن اجلانب��ن، وا�سفا املنت��دي بانه 
كان مثم��را ج��دا. وا�س��اف هوغ��ان، انن��ا نرید 
تنمی��ة ال�سادرات ونرغب ف��ی اقناع الكونغر�ض 
االمریكی بان االتفاق الن��ووی هو اف�سل �سبیل 
میكن انتهاجه، وفیما یخ�ض التعاون بن ایران 
واالحت��اد االوروب��ی فانن��ا نعت��زم توطی��د هذا 
التع��اون وان نعزز ذلك فی املجال االقت�سادی. 
وق��ال امل�س��وؤول االوروبی، لقد مت خ��الل العام 
اجل��اری ابرام عق��ود بقیمة 10 ملی��ارات یورو 
بن ای��ران واالحت��اد االوروبی ولن��ا فی الوقت 
احلا�رص روؤیة ایجابیة جت��اه امل�ستقبل وتطویر 

التعاون فی �سوء ما هو قائم االن.

دعت امل�ست�س��ارة االأملانیة، اأجنیال مریكل، الدول 
ال�سناعیة اإىل تبن��ي �سیا�سة حمایة مناخ ملزمة 

اقت�سادیًا.
وقال��ت مریكل، يف ر�سالته��ا االأ�سبوعیة املتلفزة 
عل��ی االإنرتن��ت، اإنه یتعن و�س��ع قواعد »حتافظ 
عل��ی فر�ض العمل من ناحی��ة، وجتعل اقت�سادنا 
م��ن ناحی��ة اأخ��ری منوذج��ا لتنمی��ة االقت�س��اد 
العامل��ي«، واأ�ساف��ت م��ریكل، مبنا�سب��ة انعق��اد 
املوؤمتر الدويل للمن��اخ يف مدینة بون االأملانیة، 
اأنه میكن و�سع تل��ك القواعد عرب قانون تنظیمي 
اأو اإج��راءات تطوعی��ة اأو حواف��ز مادی��ة، وقالت: 
»عندم��ا تغ��ادر م�سان��ع ال�سل��ب واالألومنی��وم 

والنحا���ض بلدن��ا وتذه��ب اإىل م��كان اآخ��ر، حیث 
ال وج��ود للوائ��ح جی��دة حلمایة البیئ��ة، فاإننا مل 

نك�سب �سیئا بذلك يف حمایة املناخ يف العامل«.
جت��در االإ�س��ارة اإىل اأن ال�رصاع، م��ن اأجل حتقیق 
الت��وازن ال�سلی��م ب��ن حمای��ة املن��اخ وحمای��ة 
يف  اأی�س��ًا  دوراً  یلع��ب  االقت�سادی��ة،  امل�سال��ح 
احلاك��م  لالئت��الف  اال�ستطالعی��ة  املحادث��ات 
املحتم��ل يف اأملانی��ا ب��ن التحال��ف امل�سیح��ي، 
املنتمی��ة اإلی��ه م��ریكل، وحزب اخل���رص واحلزب 
وفق��ًا  اأن��ه،  م��ریكل  احلر.وذك��رت  الدمیقراط��ي 
للو�س��ع احل��ايل، لن میك��ن حتقیق اله��دف الذي 
مت االتف��اق علیه يف موؤمتر املن��اخ عام 2015، 
وال��ذي ین�ض علی احلد م��ن ارتفاع درجة حرارة 

االأر�ض عن درجتن مئویتن،

تعه��د الرئی���ض ال�سیني �س��ي جن بین��غ بزیادة 
حتری��ر االقت�ساد ال�سیني وح��ث من جدید الدول 
االآ�سیوی��ة علی التعاون ب�س��كل اأوثق يف كلمة يف 
اجتم��اع منتدی التع��اون االقت�سادي لدول اآ�سیا 
واملحیط الهادي)اأب��ك(. وتكرر هذه الت�رصیحات 
دع��وة وجهه��ا �سي لدع��م ”نظام جت��اري متعدد 
االأطراف“ وتتناق�ض مع ت�رصیحات اأدىل بها يف 
مطل��ع االأ�سبوع الرئی���ض االأمریكي دونالد ترامب 
ال��ذي ان�سحب م��ن اتفاقیة ال�رصاك��ة عرب املحیط 
اله��ادي واأبل��غ االجتم��اع اأن الوالی��ات املتحدة 

�ست�سع��ی اإىل اإبرام اتفاقی��ات جتاریة ثنائیة بدال 
منها. ونقل ن�ض لت�رصیحاته ن�رصته وكالة اأنباء 
ال�سن اجلدی��دة )�سینخوا( يف �ساعة متاأخرة من 
م�ساء ال�سب��ت عن �سي قوله اإن حكومته �ستوا�سل 
اإعط��اء اأولوی��ة لتوظی��ف ال�سینی��ن و�سمان اأن 
تدع��م التنمی��ة االقت�سادی��ة يف الداخ��ل توف��ری 

فر�ض عمل.
وقال �سي لزعماء اأبك اإن ”ال�سن �ستنفتح ب�سكل 
اأك��رب كما اأن منوها �سی��وؤدي اإىل مزایا حتی اأكرب 

لبقیة العامل“.
واأ�س��اف اإن ال�س��ن خلق��ت 13 ملی��ون وظیف��ة 

جدیدة يف املدن والبلدات يف ال�سنوات االأخریة.

توق��ع خ��رباء يف »املنت��دی 
اأن  العامل��ي«  االقت�س��ادي 
یفق��د نح��و 5 مالی��ن �سخ�ض يف 
الع��امل وظائفه��م يف ع���رص الث��ورة 
ال�سناعی��ة الرابع��ة التي ب��داأت تت�سح 
معاملها وحتدیاتها. واأكدت امل�سوؤولة عن 
ملف امل�ساواة ب��ن اجلن�سن والتوظیف يف 
املنت��دی �سعدی��ة زهیدي، اأن »ه��ذا الرقم لی�ض 

كبریاً مقارنة مبا كان متوقعًا يف ال�سابق«.
وج��اء ذلك خ��الل »االجتماع��ات ال�سنویة ملجال�ض 
اأم���ض،  دب��ي  انطلق��ت يف  الت��ي  العاملی��ة«  االأجن��دة 
مب�ساركة 700 عامل وخبری من 75 دولة، والتي تنظمها 
احلكوم��ة االإماراتی��ة بال�رصاكة مع »املنت��دی االقت�سادي 
العامل��ي« )دافو���ض(، ملناق�س��ة حتدی��ات م�ستقب��ل العامل يف 
واالقت�سادی��ة  والعلمی��ة  التنموی��ة  القطاع��ات  م��ن  جمموع��ة 
وال�سیا�سی��ة، م��ن خ��الل 35 جمل�س��ًا، یناق���ض م�ستقب��ل العامل يف 
ظ��ل »عومل��ة املعرفة يف عامل مت�س��دع«، وخماوف م��ن �سیناریوات 
ع��ن اندالع ح��رب اإلكرتونیة خفی��ة. وت�سكل حتدیات الث��ورة ال�سناعیة 
الرابع��ة، وال��ذكاء اال�سطناعي والروبوت��ات، و »بلوك ت�س��ن«، واالبتكار 
وری��ادة االأعمال، حماور رئی�س��ة �سمن اأجندة ال��دورة الثانیة للمجال�ض، يف 
حماول��ة و�سع حلول عملیة لهذه التحدیات امل�ستقبلیة، واإیجاد اآلیات وو�سائل 

جدی��دة لتهیئة الدول واملجتمعات ملوجة التكنولوجیا الهائلة التي �سیحدثها التطور 
ال�رصی��ع الأدوات وتقنیات الث��ورة ال�سناعیة الرابع��ة، واأدوات القطاعات املالیة التي 
بات��ت تعتمد علی تقنیة »البلوك ت�سن«، والعمالت الرقمیة التي اأ�سبحت تلقی رواجًا 
ب��ن امل�ستثمرین يف العامل واملنطقة العربیة. ومل ینك��ر رئی�ض »املنتدی االقت�سادي 
العامل��ي« كالو�ض �سواب اأن »هناك ا�سطرابًا ی�سه��ده العامل يف ظل الثورة ال�سناعیة 
الرابعة التي �سیكون لها اأثر كبری يف مناذج االأعمال واالقت�ساد واملجتمع واالأفراد«. 
واأ�س��ار اإىل »جمال���ض امل�ستقب��ل التي اأ�س�سها املنت��دی بال�رصاكة مع دول��ة االإمارات، 
ل�س��وغ مب��ادرات جماعی��ة ت�ساه��م يف ت�رصی��ع نتائ��ج ایجابی��ة للث��ورة ال�سناعیة 
الرابع��ة«. وعل��ی رغ��م التحدی��ات املتوقع��ة يف مرحل��ة الث��ورة ال�سناعی��ة الرابع��ة 
وال��ذكاء اال�سطناعي، اأكد وزی��ر �سوؤون جمل�ض الوزراء وامل�ستقبل حممد القرقاوي اأن 
»الث��ورة ال�سناعی��ة الرابعة �سیكون له��ا اأثر كبری وتغی��ریات ملمو�سة يف املجتمعات 
واالقت�س��ادات«. ولفت اإىل اأن »التغیری غری امل�سب��وق الذي �ستحدثه الثورة ال�سناعیة 
الرابع��ة يف القطاعات ومناذج االأعمال املدعومة بالذكاء اال�سطناعي وفعالیة تعلم 
االآالت، �سی�ساع��ف حج��م النم��و ال�سن��وي القت�س��اد ال��دول ویرفع من كف��اءة القوی 
العامل��ة 40 يف املئ��ة بحلول عام 2035، ویتوقع اأن یبل��غ اقت�ساد التنقل الذاتي 7 
تریلیونات دوالر، واأن ت�ساهم اإنرتنت االأ�سیاء ب�10 يف املئة، اأي 15 تریلیون دوالر، 
يف الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل العاملي علی م��دی ال�سنوات ال�20 املقبل��ة«. واأ�ساف: 
»�سی�ساه��م التغی��ری يف زی��ادة كفاءة الطاقة عاملی��ًا، ویتوقع ظهور ق��وی اقت�سادیة 
جدی��دة وارتفاع املناف�سة التجاریة العاملیة التي حتدده��ا القدرة التناف�سیة املبنیة 
عل��ی التط��ور التكنولوج��ي والقدرة عل��ی االبتكار«. وق��ال القرق��اوي: »اأدركت دولة 
االإم��ارات اأهمیة هذا املو�سوع، وكانت االأوىل يف التح��رك لو�سع اإ�سرتاتیجیة لتبني 
الث��ورة ال�سناعیة الرابعة، وت�سكیل جمل�ض للث��ورة ال�سناعیة الرابعة، وحتویل الدولة 
اإىل خمت��رب عاملي مفتوح لتطبیقات الثورة ال�سناعیة الرابعة، وت�سكیل حكومة ت�سم 

وزراء لل��ذكاء اال�سطناعي والعلوم وال�سناعات املتقدم��ة واالأمن املائي والغذائي«. 
و�س��دد عل��ی اأن »جمال�ض امل�ستقب��ل العاملی��ة �ستناق�ض يف جل�س��ات مغلقة، حتدیات 
تاأث��ری الثورة ال�سناعی��ة الرابعة يف البطالة يف امل�ستقب��ل، ال�سیما يف منطقة ال�رصق 
االأو�س��ط التي ت�سهد مع��دالت بطالة تعد بن املناطق االأعل��ی يف العامل، كما �سیبحث 
حتدی��ات الث��ورة التكنولوجیة يف القطاع املايل يف ظل توجه العامل ال�ستخدام تقنیة 
البلوك�س��ن عو�سًا عن املعام��الت املالیة التقلیدیة«. والحظ رئی���ض من�سة املعرفة 
والتحلی��ل يف املنتدی �ستیفان مریغانثالر اأن »معظم الدول واحلكومات واملوؤ�س�سات 
واالأف��راد، مب��ا فیه��ا ال�سنادی��ق ال�سیادی��ة، ب��ات یتج��ه لال�ستثم��ار يف القطاع��ات 
التكنولوجی��ا الرقمی��ة، ال��ذكاء ال�سناع��ي والروبوتات وتقنی��ات الث��ورة ال�سناعیة 
الرابع��ة«. ومل ینك��ر اأن »دواًل كثریة يف املنطقة العربیة بداأت تط��ور بنیتها التحتیة، 
ا�ستع��داداً ملوجة الثورة ال�سناعیة الرابعة، م��ا میكنها من جتاوز الفجوة الرقمیة مع 
الع��امل املتق��دم، علی اعتب��ار اأن العامل ال ی��زال يف طریقه اإىل دخول ه��ذه املرحلة«. 
واأك��د م�سارك��ون يف االجتماع��ات اأن بع���ض جمال���ض املنت��دی، �سریك��ز عل��ی �سبل 
تعلی��م وتطوی��ر ال�سباب يف املنطقة ملواجه��ة اأ�سالیب خمتلف��ة يف العمل تعتمد علی 
التكنولوجی��ا، الفت��ن اإىل اأن دولة االإمارات مبادرة لتدری��ب ملیون �ساب عربي علی 
الربجمة، التي �سیعتمد علیها اجلیل املقبل يف العمل. واأو�سحوا اأن من التحدیات التي 
تواجهها مرحلة الثورة ال�سناعیة الرابعة، الهجمات االإلكرتونیة و�سیناریوات اندالع 
حرب اإلكرتونیة خفیة، وحتدید امل�سوؤولیة عن ا�ستخدام الروبوتات يف احلرب يف حال 
ح��دوث اأخطاء مت���ض احلیاة االإن�سانی��ة، واحلاجة اإىل تطور قوان��ن اأو قواعد خا�سة 
باحل��رب ا�ستن��اداً اإىل الواقع التقني املوج��ود. وقال �س��واب اإن »نتائج عمل جمال�ض 
امل�ستقب��ل العاملیة وخمرجاتها ت�س��كل من�سة للعامل ال�ست���رصاف امل�ستقبل، واملادة 
االأ�سا���ض التي �سُتعر�ض خ��الل جل�سات املنتدی االقت�س��ادي العاملي املقبلة املزمع 

عقدها يف دافو�ض يف �سوی�رصا مطلع العام املقبل«.

معرض دبي للطيران: عاصفة تلوح في أفق أكبر شركات الطيران بالشرق األوسط

كتب��ت ث��الث �رصكات ط��ریان يف ال���رصق االأو�سط ق�سة 
جن��اح يف القرن احلادي والع�رصین. فعل��ی مدار اأعوام، 
ب��دا اأن��ه ال یوجد ما یوق��ف طریان االإم��ارات، واالحتاد 
للط��ریان، واخلط��وط اجلوی��ة القطری��ة. واأ�سبحت هذه 
ال���رصكات مرجعا يف اخلدمة واجلودة. ويف �سوء نطاق 
التغطی��ة ح��ول العامل، نالت لق��ب "عظم��اء التو�سیل". 
وتعه��د القائم��ون عل��ی معر���ض دب��ي للط��ریان، الذي 
انطلق��ت فعالیات��ه االأحد، ب��اأن تكون هذه ال��دورة اأكرب 
واأف�س��ل يف كل م��ا یتعلق بالط��ریان والف�ساء والدفاع 
من �سابقتها يف عام 2015. غری اأن اأكرب ثالث �رصكات 
للط��ریان يف املنطق��ة، وكذل��ك ال�سیاق��ات االقت�سادیة 
وال�سیا�سیة والتناف�سیة التي تتحرك فیها، تبدو خمتلفة 

ب�س��دة عم��ا كان��ت علی��ه قب��ل عامن. فق��د اأث��ر تراجع 
اأ�سعار النفط عل��ی االأرباح والتجارة يف املنطقة. واأدت 
املخاوف ب�ساأن االإرهاب، خا�سة يف الوالیات املتحدة، 
اإىل اإلغاء بع�ض خطوط الرحالت. كما تتوا�سل منذ فرتة 
اأزمة دبلوما�سیة وجتاریة بن ال�سعودیة وحلفائها من 
جان��ب، وبن قطر م��ن جانب اآخر. واأث��ار النمو ال�رصیع 
ل�سن��وات طویل��ة خم��اوف ب�س��اأن الطاقة الزائ��دة، وهو 
م��ا یاأت��ي م��ع ا�ست��داد املناف�سة م��ن ���رصكات الطریان 
منخف���ض التكلفة، �سواء للرح��الت الق�سریة اأو الطویلة. 
وی�سلط تقریر الحتاد النقل اجلوي الدويل )اإیاتا( ال�سوء 

علی تاأثر اأرباح �رصكات الطریان يف ال�رصق االأو�سط.
ویتوقع التقریر اأن حتق��ق �رصكات الطریان يف املنطقة 
جمتمع��ة اأرباح��ا بقیم��ة 400 ملی��ون دوالر يف العام 
احل��ايل، ن��زوال من 1.1 ملی��ار دوالر يف ع��ام 2016. 

ویق��ول احت��اد النق��ل اجلوي ال��دويل اإنه خ��الل االأ�سهر 
"تراجع��ت ب�س��دة" اأو�س��اع  ال�ست��ة االأوىل م��ن الع��ام 

التجارة و"تعر�ست بع�ض مناذج العمل اإىل �سغوط".
وی�سی��ف االحتاد "املنطقة تعاين مع زیادة ال�رصائب/
الر�سوم علی البنیة التحتیة وازدحام احلركة اجلویة".

ومم��ا زاد الط��ن بلة تاأث��ر عملیات ال�سح��ن التي كانت 
�ساع��دة بق��وة يف ال�ساب��ق. اأحم��د بن �سعی��د اآل خمتوم 
رئی���ض ط��ریان االإمارات اأثناء ت�سل��م الطائرة رقم 100 
م��ن ط��راز ایربا���ض A380 REUTERS اأحمد بن 
�سعی��د اآل خمت��وم رئی���ض طریان االإم��ارات اأثن��اء ت�سلم 
الطائرة رق��م 100 من طراز ایربا���ض A380 وت�سلط 
متاع��ب �رصك��ة ط��ریان االإم��ارات ال�س��وء عل��ی االأمر. 
فف��ي مایو/ اأی��ار، اأعلنت اأكرب �رصك��ة طریان يف ال�رصق 
االأو�س��ط اأول تراج��ع �سن��وي يف االأرب��اح خ��الل خم�ض 

�سن��وات. فق��د ه��وت االأرب��اح بن�سب��ة 82 يف املئة اإىل 
1.3 ملی��ار دره��م )340 ملیون دوالر(، وذلك بعد ما 
و�سف��ه رئی���ض ال�رصك��ة، تی��م كالرك، باأن��ه كان واحدا 
م��ن "اأكرث االأع��وام حتدیا حتی الی��وم". واأعلنت طریان 
االإم��ارات خ��ربا اأف�س��ل ی��وم اخلمی���ض ح��ن قال��ت اإن 
�سايف االأرباح ن�سف ال�سنویة زادت باأكرث من ال�سعف 
اإىل 1.7 ملی��ار دره��م. وكان هذا نتیجة تخفی�سات يف 
الطاق��ة الت�سغیلی��ة وكذل��ك ف��رق �سعر ال���رصف مقابل 
ال��دوالر. لك��ن املعام��الت التجاری��ة مازال��ت �سعب��ة. 
ویق��ول احتاد النقل اجلوي ال��دويل اإن �رصكات الطریان 
يف ال���رصق االأو�س��ط م��رت يف �سبتم��رب/ اأیل��ول باأبطئ 
وت��ریة للنمو الدويل ال�سه��ري منذ ثمانی��ة اأعوام، حیث 
ارتف��ع الطلب بن�سب��ة 3.7 يف املئة فق��ط. ویقول دیفید 
اوك�سل��ي اخلبری باالحتاد اإنه م��ن الوا�سح اأن اخلدمات 

من ال���رصق االأو�سط اإىل الوالیات املتحدة تعاين بالرغم 
من رفع احلظر علی ا�سطحاب الركاب اأجهزة الكرتونیة 
كبریة اإىل املق�سورة. ویو�سح اوك�سلي اأن الرحالت بن 
ال�رصق االأو�سط والوالیات املتحدة "هي ال�سوق العاملیة 
الوحی��دة الت��ي مل تنمو علی اأ�س�ض �سنوی��ة خالل االأ�سهر 
الثمانی��ة االأوىل من العام". ویقول املحلل �سیث كابلن، 
وه��و �رصی��ك اإداري مبجل��ة "افیا�سن ویكل��ي" ومقرها 
الوالی��ات املتحدة، اإن "طریان االإمارات تعاين يف �سوء 
تاریخه��ا اخلا�ض، لكنها مازالت ق��ادرة علی ت�رصیف 
�سوؤونه��ا. اأم��ا االحت��اد فم��ن الوا�س��ح اأنه��ا غارقة يف 
امل�س��اكل". واأعلنت االحتاد للطریان خ�سائر بقیمة 1.9 
ملیار دوالر يف العام املا�سي، �سملت �سطبا بقیمة 800 
ملی��ون دوالر لقیم��ة ا�ستثماراتها يف ���رصكات الطریان 
االأخری. واأنفق��ت االحتاد مئات املالین من الدوالرات 

ل�رصاء ح�س���ض يف �رصكات طریان اأخری، منها فریجن 
اأ�سرتالی��ا، وط��ریان �رصبی��ا، وطریان جی��ت. وكان اأحد 
م��ربرات هذا اال�ستثمار ه��و امل�ساعدة يف توجیه املزید 
من الرحالت عرب اأبو ظب��ي. لكن هذه اال�سرتاتیجیة قید 
املراجع��ة حالی��ا، وهو م��ا اأحدث �س��دی يف اأوروبا، اإذ 
اأ�سه��رت �رصكت��ا األیطالیا وای��ر برل��ن اإفال�سهما وذلك 
بعدم��ا ق��ررت �رصك��ة االحت��اد اأال ت�ستثم��ر املزی��د يف 
الط��ریان منخف���ض  ���رصكات  املتعرثت��ن.  ال�رصكت��ن 
التكلف��ة، مثل ط��ریان اإندیجو و"�سك��وت" للطریان التي 
تتخ��ذ من �سنغافورة مقرا و"ای��ر" الرنویجیة التي تنمو 
ب�رصع��ة، ت�سع��ف مناف�سیها االأكرب عل��ی نحو تدریجي. 
ويف االآون��ة االأخ��ریة، عر�س��ت ایر الرنویجی��ة رحالت 
م��ن اأم�سرتدام اإىل دب��ي باأ�سعار تقل ع��ن اأ�سعار طریان 

االإمارات باأكرث من الن�سف.

»ستاندرد أند بورز« ترفع تصنيفها آلفاق اقتصاد مصر

رحب��ت االأو�س��اط االقت�سادی��ة يف م���رص بق��رار موؤ�س�س��ة »�ستاندرد 
اأن��د بورز« للت�سنی��ف االئتماين برف��ع النظرة امل�ستقبلی��ة لالقت�ساد 
امل���رصي من م�ستق��ر اإىل »اإیجاب��ي«، واعتربته خط��وة مهمة لتعزیز 
الثق��ة بربنامج االإ�سالح االقت�سادي امل�رصي، ما �سی�ساهم يف جذب 
مزی��د م��ن اال�ستثم��ارات االأجنبیة، وه��و التعدیل الذي یح��دث للمرة 

االأوىل منذ عام 2011.
وكانت املوؤ�س�سة اأعلنت قیامها مبراجعة النظرة امل�ستقبلیة لالقت�ساد 
امل�رصي من »م�ستقر« اإىل »اإیجابي« مع االإبقاء علی درجة الت�سنیف 

االئتم��اين بكل م��ن العملتن االأجنبی��ة واملحلیة عند درجة 
B-. وتعت��رب هذه املراجعة االإیجابی��ة االأوىل من نوعها 

منذ ب��دء تنفیذ برنام��ج االإ�سالح االقت�س��ادي امل�رصي 
عام 2016، خ�سو�سًا اأن النظرة امل�ستقبلیة االإیجابیة 
تعك���ض احتمااًل كبریاً لرفع درج��ة الت�سنیف االئتماين 

لالقت�س��اد امل�رصي خالل ال�سه��ور ال�12 املقبلة مع 
ا�ستم��رار احلكوم��ة يف تنفی��ذ برنام��ج االإ�سالحات 

الهیكلیة واملالیة والنقدیة.
وع��زت املوؤ�س�سة هذا الق��رار اإىل ا�ستعادة الن�ساط 

االقت�س��ادي وحت�س��ن املن��اخ اال�ستثم��اري يف 
�س��وء قی��ام احلكوم��ة بتنفی��ذ جمموع��ة م��ن 
االإ�سالحات الطموحة علی راأ�سها قرار حتریر 

�سع��ر ال���رصف. كما اأ�س��ار التقری��ر اإىل قیام 
املوؤ�س�سة مبراجع��ة تقدیرات منو االقت�ساد 

 2017 امل��ايل  الع��ام  خ��الل  امل���رصي 
املئ��ة  يف   4.4 اإىل   3.8 م��ن   2018/

يف �سوء حت�س��ن اأداء القطاع اخلارجي 
وجذب مزی��د من اال�ستثم��ار االأجنبي 
املبا���رص، ال �سیم��ا التح�سن امللحوظ 

لقط��اع  امل�ستقبلی��ة  االآف��اق  يف 
الطاق��ة والت�سیید والبن��اء وتنفیذ 

م�ساریع بنیة حتتیة.
امل���رصي  امل��ال  وزی��ر  واأك��د 

وج��ود  اجلارح��ي  عم��رو 
الداعم��ة  ال�سیا�سی��ة  االإرادة 

ال�ستكم��ال تنفی��ذ برنام��ج 
ال�سامل  الوطن��ي  االإ�سالح 

ال��ذي یت�سم��ن اإج��راءات 
وهیكلی��ة  مالی��ة 
متوازن��ة ومب��ا یحق��ق 

االإ�ستقرار االقت�سادي 
املالیة  واال�ستدام��ة 

امل��دی  عل��ی 
م��ع  املتو�س��ط، 

يف  التو�س��ع 
ق  نف��ا الإ ا

البنی��ة  عل��ی 
لتحتی��ة  ا

م��ج  ا بر و
ع��م  لد ا
ك��رث  الأ ا

ا�ستهداف��ًا للفئ��ات االأوىل بالرعایة، والذي م��ن �ساأنه اأن ینعك�ض علی 
حت�ّسن م�ستمر يف اجلدارة االئتمانیة لالقت�ساد امل�رصي.

ویظ��ل الت�سنی��ف الطوی��ل االأج��ل مل���رص عن��د »-B« یعك���ض العجز 
امل��ايل واخلارجي الكب��ری والَدین الع��ام املرتفع وم�ستوی��ات الدخل 
املنخف�س��ة، معت��رباً اأن ا�ستم��رار وجود عدد من التحدی��ات، میكن اأن 
یوؤث��ر �سلب��ًا يف النظ��رة امل�ستقبلیة، والت��ي یاأتي علی راأ�سه��ا تباطوؤ 
وتریة تنفیذ االإ�سالح��ات امل�ستهدفة ل�سبط املوازنة العامة وخف�ض 
موؤ���رصات الَدین العام، وكذلك انخفا���ض م�ستویات االحتیاط النقدي 
االأجنب��ي اأو ح��دوث اأي ا�سطراب��ات �سیا�سیة من �ساأنه��ا التاأثری علی 

وتریة التعايف االقت�سادي.
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