
تراجعت األسهم األوروبية امس  االثنني 
وسجل قطاع السيارات أقل مستوى هذا 
العام بعد أن شرعت هيئة أوروبية ملكافحة 

االحتكار في التحقيق في ممارسات شركات 
لصناعة السيارات.

ونزل املؤشر ستوكس 600 األوروب��ي 

0.2 باملئة وساعدت مكاسب القطاع املالي 
ذي الثقل في تعويض اخلسائر في قطاعات 
أخرى. وفقد املؤشر ستوكس 50 لألسهم 

القيادية مبنطقة اليورو 0.2 باملئة أيضا.
وت��راج��ع��ت أس��ه��م ش��رك��ات صناعة 
السيارات في أوروب��ا بعد أن قالت هيئة 
ملكافحة االحتكار باالحتاد األوروب��ي إنها 
حتقق في ادع��اءات بوجود تكتل منتجني 

فيما بينها.
وتراجعت أسهم فولكسفاجن وبيجو 
ودامي��ل��ر ورينو وب��ي.ام.دب��ل��ي��و بني 1.2 
و2.5 باملئة ليهبط مؤشر القطاع 1.6 باملئة 

ويسجل األداء األسوأ.
هبط املؤشر نيكي القياسي في ختام 
التعامالت في بورصة طوكيو ل��ألوراق 
املالية امس  االثنني إلى أقل مستوى فيما 
يزيد عن أسبوعني مقتفيا أثر وول ستريت 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي أضعفت فيه ق��وة الني 
املعنويات بينما أخذ املستثمرون يبحثون 
عن فرص لشراء أسهم الشركات الصغيرة 

واملتوسطة احلجم.
وت���راج���ع ن��ي��ك��ي 0.6 ف���ي امل��ئ��ة إل��ى 
19975.67 نقطة وهو أقل مستوى إغالق 

منذ السابع من يوليو متوز.
وهبط املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا 
0.5 في املئة إلى 1621.57 نقطة. وبلغ 
حجم التعامالت 1.9 تريليون ي��ن فقط 
)17.1 مليار دوالر( وهو أقل مستوى في 

شهر.
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7 أيام نيكي يهبط ألقل مستوى فيما يزيد عن 

األسهم األوروبية تنخفض في مستهل األسبوع
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قال وزير التجارة البريطاني ليام فوكس إنه يؤيد 
التوصل الت��ف��اق انتقالي يقضي ب��خ��روج بريطاني 
سلس من االحت��اد األوروب��ي على أن ينتهي أجله قبل 

االنتخابات املقبلة املقررة في 2022.
وفي حديث لبرنامج آندرو مار شو في هيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( قال فوكس إن اتفاقا انتقاليا 
مل��دة عامني تقريبا سيكون ض��روري��ا للتأكد م��ن أن 
الشركات ق��ادرة على اتخاذ ق��رارات استثمارية مع 
يقينها بوجود عالقات مستقبلية لبريطانيا مع االحتاد 
األوروب��ي. وقال “أريد أن أغادر االحتاد األوروبي في 
نهاية مارس 2019. واآلن وبعد أن نحقق ذلك ونكون 
قد أوفينا بوعدنا للشعب البريطاني فإن علينا النظر... 

في كيفية جعل ذلك انتقاال سلسا”.
وأض��اف أن التخطيط لفترة انتقالية تستمر 24 
شهرا تقريبا لن ميثل “مشكلة كبرى” بعد االنتظار 
أكثر من 40 عاما للخروج من االحت��اد األوروب��ي لكن 
ينبغي أن تكون تلك الفترة محدودة النطاق وأن تعلم 

بريطانيا شروطها.
وق��ال “على سبيل املثال هل سنكون قادرين على 
التفاوض بشأن اتفاقات التجارة اخلاصة بنا خالل 
تلك الفترة االنتقالية؟ ألنه إذا لم يكن مبقدورنا ذلك 
فلن نستفيد بشكل كامل م��ن احل��ري��ات املتاحة لنا 
عندما نخرج من االحتاد األوروبي. لذا ينبغي أن يدور 

نقاش”. 

بريطانيا بحاجة التفاق انتقالي
2022  مع االحتاد األوروبي ينتهي قبل 

بريطانيا تتطلع خلروج سلس 

توقع تقرير لوكالة التصنيف االئتماني ستاندرد آند 
بورز أن حتافظ أبوظبي على وضع صافي أصول قوي 
للغاية يتخطى %200 من الناجت احمللي اإلجمالي على 
مدى الفترة من 2017 إلى 2020. وهو واحد من أعلى 
صافي األصول احلكومية التي صنفتها الوكالة بحسب 

البيان اإلماراتية .
وقدر تقرير الوكالة العاملية نصيب الفرد من الناجت 
احمللي في أبوظبي بنحو 71600 دوالر في 2017� 
قائالً: على الرغم من انخفاض أسعار البترول، فإن 
أبوظبي حتتفظ بواحد من أعلى مستويات نصيب 
الفرد من الناجت احمللي في العالم، وإن وضع صافي 

األص��ول احلكومية ومعظمها في العملة األجنبية 
يحافظ على مرونة اقتصاد اإلم��ارة أمام أي صدمات 

تعتري سوق السلع.
كما ت��وق��ع ان��ت��ع��اش النمو الفعلي االق��ت��ص��ادي 
ألبوظبي إلى أكثر من %2.5 في املتوسط في األعوام 
املقبلة، مدعوماً بزيادة تدريجية في أسعار النفط 
واالستثمارات احلكومية املقررة املجدولة، فيما توقع 

بقاء خط نفط دولفني مفتوحاً.
وكانت الوكالة قد ثبتت تصنيف اإلصدار السيادي 
 AA/A-1 ألبوظبي على األجلني البعيد والقصير عند

مع نظرة مستقبلية مستقرة.

 200 صافي أصول أبوظبي يتجاوز 
2020 باملئة  من الناجت احمللي حتى 

ت�������راج�������ع ع�����ج�����ز امل������ي������زان 
التجاري باجلزائر

تراجع العجز في امليزان التجاري باجلزائر خالل النصف 
األول من 2017، حسب ما أظهرت أرقام نشرتها اجلمارك.

وق��د أوض��ح��ت بيانات اجل��م��ارك أن العجز ف��ي امليزان 
التجاري بلغ 4،84 مليار دوالر خ��الل النصف االول من 
السنة، متراجعا ب� 5،7 مليار دوالر مقارنة بالفترة ذاتها عام 
2016 عندما سجل 10،57 مليار دوالر. وذلك وفقا لفرانس 

برس.
وأوضحت نتائج التجارة اخلارجية التي نشرتها وكالة 
األنباء الرسمية أن حجم الصادرات، تشكل احملروقات نسبة 
%97 منها، بلغ 18،141 مليار دوالر بني يناير ويونيو 
2017، بزيادة 4،82 مليار دوالر مقارنة بنفس الفترة من 

2016 حيث بلغت 13،323 مليار دوالر.
وف��ي املقابل، تراجعت ال���واردات بأقل من مليار دوالر 
)904 ماليني دوالر( حيث بلغت 22،986 مليار دوالر مقابل 

23،89 في نفس الفترة من 2016، بحسب املصدر.
وشددت احلكومة اإلجراءات اخلاصة باالستيراد وفرضت 
تراخيص على كل املواد املستوردة، بينما منعت بعض املواد 
الغذائية والصناعية، بهدف مواجهة االنخفاض الكبير في 

عائدات احملروقات.
ومنذ صيف 2014 واالنخفاض الكبير في أسعار النفط، 
املصدر الوحيد للعملة الصعبة، بلغت العائدات 28 مليار 
دوالر فقط في 2016، مما دفع باحلكومة إلى اتخاذ اجراءات 

لتقليص الواردات.

صندوق النقد يبقي توقعاته 
ت��غ��ي��ي��ر  دون  ال����ع����امل����ي  ل���ل���ن���م���و 

ويرفعها ملنطقة اليورو 
أبقى صندوق النقد الدولي ام��س  االثنني توقعاته لنمو 
االقتصاد العاملي دون تغيير للعامني احلالي واملقبل في حني 

عدل توقعات النمو ملنطقة اليورو والصني صعوديا.
وفي أحدث تقرير للتوقعات املستقبلية لالقتصاد العاملي، 
ق��ال صندوق النقد إن معدل منو الناجت العاملي اإلجمالي 
سيبلغ 3.5 في املئة في 2017 و3.6 في 2018. وكان آخر 

حتديث للتوقعات صدر في أبريل نيسان.
وفي تقرير صندوق النقد الدولي ليونيو حزيران خفض 
توقعات النمو في الواليات املتحدة في عامي 2017 و2018 
إلى 2.1 في املئة مقابل 2.3 و2.5 في املئة على التوالي قبل 

ثالثة أشهر.
وتوقع الصندوق منوا أقوى قليال في منطقة اليورو في 
2017 ليسجل 1.9 في املئة بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن أبريل 
نيسان. وبالنسبة للعام القادم، قال الصندوق إن النمو في 
منطقة العملة املوحدة سيرتفع قليال إلى 1.7 في املئة بزيادة 

0.1 نقطة مئوية عن التوقعات قبل ثالثة أشهر.
وخفض الصندوق توقعات النمو في بريطانيا 0.3 نقطة 
مئوية إلى 1.7 في املئة مشيرا إلى نشاط أضعف من التوقعات 
في الربع األول وأبقى على توقعات النمو للعام املقبل 2018 

بدون تغيير عند 1.5 في املئة.
وبالنسبة للصني توقع الصندوق منوا أقوى عند 6.7 في 
املئة في 2017 بارتفاع 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في 
أبريل نيسان. ولكنه سيتباطأ في 2018 إلى 6.4 في املئة إال 
أنه أعلي 0.2 نقطة مئوية من توقعات أبريل نيسان بناء على 
توقعات بأن بكني ستحافظ على مستوى مرتفع لالستثمارات 

العامة.

يستخدم عدد متزايد من الصينيني هواتفهم احملمولة 
لدفع أج��رة تاكسي او اقساط دراسية او حتى لشراء 
خضار، الى حد ان البلد ال��ذي اخترع العملة الورقية 
ميكن ان يصبح االول في التخلي عنها. وفي احد االسواق 
املقامة في الهواء الطلق في بكني، تقوم يانغ كيانكيان 
مبسح رمز شريطي )باركود( عبر هاتفها النقال للدفع 
فتنهي عملية ال��ش��راء ف��ي ث��وان وت��غ��ادر بعدها وهي 
حتمل اكياسا مليئة باالجاص والبطاطا وبطيخة. تقول 
كيانكيان “لدى نقود لكن ليس من السهل اخراجها عندما 
اك��ون محملة باالكياس”، في املقابل، هاتفها في يدها 
كل الوقت تقريبا. وفي املدن الكبرى، انتشر الدفع عبر 
الهاتف بشكل كبير. ففي العام املاضي وح��ده، ازدادت 
قيمة املشتريات عبر الهواتف ثالثة اضعاف لتقارب 
5 االف مليار ي���ورو، بحسب مكتب “آي ريسرتش” 

لالبحاث. 
ويستند هذا االزده��ار في الصني، الى متانة التجارة 
االلكترونية في الوقت الذي يبتعد املستهلكون تدريجيا 
عن نقاط البيع التقليدية اذ يفضلون الطلبيات التي ال 
حتتاج اكثر من بضع نقرات من املنزل أو من املكتب لطلب 
طعام غ��داء أو ش��راء بطاقة سفر. ويقول بني كافيندر، 
مدير مكتب دراسة االسواق “تشاينا ماركت ريسرتش 
غروب”، ان��ه “من املمكن ج��دا ان تصبح ال��ص��ني في 
السنوات العشر املقبلة أولى الدول أو بني أوائل الدول 
التي تستغنى عن العمالت النقدية”. ويتابع كافيندر 
ان سوق الدفع االلكتروني في الصني اكبر ب40 الى 50 
مرة من نظيره في الواليات املتحدة. في الصني عمالقان 
للدفاع االلكتروني يتقاسمان مئات ماليني املستخدمني 
هما “عليباي” )Alipay( اح��د ف��روع شركة “آنت 
فايننشال” التابعة ملجموعة “علي بابا” و”ويتشات 
باي” )WeChatPay( التابعة خل��دم��ة الرسائل 

القصيرة “ويتشات” احلاضرة بشكل قوي في الصني 
)تابعة لشركة “تينسنت”(. 

وب��ات الدفع االلكتروني راسخا ال��ى حد ان بعض 
املطاعم لم تعد تقبل االوراق النقدية. وجتد عند العديد 
م��ن س��ي��ارات االج���رة والباعة املتجولني وصالونات 
 )code QR( تصفيف الشعر رمز االستجابة السريعة
جاهزا ليتم مسحه من قبل الزبائن المت��ام الصفقات. 
يتوقع حتالف “بيتر ذان كاش” ال��ذي تدعمه االمم 
املتحدة للمساعدة على االنتقال الى الدفع االلكتروني 
خصوصا في الدول الفقيرة أن تتراجع حصة العمالت 
الورقية من %61 من قيمة املدفوعات في الصني في 

2010 الى %30 في 2020. 
واعتمد الصينيون الدفع عبر الهواتف بشكل أسرع 
من البطاقات املصرفية مع انه بدأ تعميمها في البالد 
في العقد االول من االلفية. ولكن االكبر سنا ال يزالون 
مترددون ام��ام استخدام الهاتف النقال وتقول بائعة 
متجولة في الستني من العمر “االوراق النقدية أسهل اذ 

أن نظري تراجع بسبب تقدمي في السن”. 
ولكنها تضطر أحيانا الى قبول مدفوعات الكترونية 
الن زبائنها ال يحملون امواال. بعد جناحهما، بدأ “علي 
بابا” و”تينسنت” بالتركيز على اخلارج مع استهداف 
سوق السياح الصينيني في العالم. فقد عقدت “تينسنت” 
اتفاق حتالف مع شركة “وايركارد” األملانية في مطلع 
متوز/يوليو احلالي الطالق “ويتشات باي” في اوروبا 
حيث “عليباي” موجودة قبلها. اال ان أمن الصفقات عبر 
الهاتف يثير القلق فقد بدأ البعض بتزوير رموز شريطية 
لسرقة بيانات املستخدمني وسرقة ايداعاتهم املصرفية. 
وتفيد “بيتر ذان كاش” ان السلطات التي تريد تشجيع 
االستهالك واستخدام اخلدمات املالية تسعى الى “حل 

وسط بني االبتكار والتشريع”.

البلد الذي اخترع العملة الورقية يصبح أول من يتخلى عنها

إقبال متزايد على الصفقات اإللكترونية 
بدال من العمالت النقدية في الصني

تزايد الصفقات االلكترونية في الصني

أعلنت شركة »هيتاشي احمل���دودة« )رم��زه��ا في 
بورصة طوكيو: Hitachi“ ،6501”( أن مصعدها 
فائق السرعة سّجل أعلى سرعة ملصعٍد في العالم، 
حني وصل إلى سرعة قياسية بلغت 1260 متر/دقيقة 
خالل عملية اختبار نظام جديد منه يرّكب حالًيا في 
مبنى ناطحة السحاب: »مركز كوانتشو سي تي إف 

املالي« في الصني.  
وقبل ذلك في مايو 2016، حقق مصعد هيتاشي 
فائق السرعة سرعًة بلغت 1200 متر/دقيقة، وهي 
متّثل السرعة االسمية له. ودخل املصعد الذي حقق 
أعلى سرعة في العالم في ذلك الوقت حالًيا في مرحلة 
الضبط النهائي، وسعت شركة هيتاشي ف��ي هذا 
الوقت إل��ى ال��وص��ول إل��ى سرعة أعلى، فعملت على 

تعديل وح��دات التحكم وأجهزة السالمة في املصعد 
لتحقق سرعة تشغيلية وصلت إلى 1260 متر/دقيقة 
خ��الل اختباره في موقع البناء. وه��ي تعمل حالًيا 
على تسجيل هذا اإلجناز لدى »املركز الوطني ملراقبة 
اجلودة والتفتيش« )جواجن دوجن(، وهو ميّثل جهة 
االعتماد العامة للمصاعد. وتهدف هيتاشي من هذا 
االختبار إلى تطوير تقنية املصاعد لديها، إذ سيعمل 
مصعد »مركز كوانتشو سي تي إف املالي« بسرعته 
االسمية التي تساوي 1200 متر/ دقيقة عند وضعه 
في اخلدمة، لكن شركة هيتاشي ستستفيد من هذا 
اإلجن��از في تطوير منتجاتها مستقباًل، كي ترّكب 
مصاعد ذات أداء أعلى م��ع احملافظة على معايير 

السالمة والراحة.

»هيتاشي« يسجل أعلى سرعة في العالم 
1260 مترا في  دقيقة وصلت إلى 

مركز كوانتشو سي تي إف املالي

أعلنت “نون”، منصة التجارة 
اإللكترونية التي تستعد إلطالق 
نشاطها من منطقة الشرق األوسط 
قريباً، والتي أسسها محمد العبار، 
ع��ن تعيني ف��راز خالد ف��ي منصب 
الرئيس التنفيذي للشركة. فراز 
هو أحد املؤسسني واملدير التنفيذي 
السابق لشركة “منشي” الرائدة في 
قطاع تسوق األزي��اء عبر اإلنترنت 
ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس��ط،وق��د 
باشر مهام عمله بشركة “نون” 
وي��ق��ود عملية اإلع����داد النطالقها 

خالل هذا العام. 
وبهذه املناسبة، قال محمد العبار، 
مؤسس “نون”: “نواصل العمل 
نحو إطالق ’نون‘ هذا العام، ونعمل 
حالياً على وضع اللمسات األخيرة 
ع��ل��ى البنية التحتية للخدمات 
اللوجستية وأنظمة املدفوعات، 
وقد انضم إلينا العديد من أصحاب 
املاركات التجاريةالكبرى واملوردين 
البارزين، األمر الذي يعزز اإلمكانات 

احمللية للشركة”. 
وأض����اف ال��ع��ب��ار: “لقد حقق 
ف��راز جناحات ملحوظة في قطاع 
ال��ت��ج��ارة اإللكترونية باملنطقة، 
حيث متثل خبراته الواسعة وفهمه 
العميق للسوق إضافة هامة إلى 
منصبه كرئيس تنفيذي ل� ’نون‘. 
ونحن على ثقة تامة بأنه سينجح 
بالتعاومنع فريق العمل بالشركة 
على أن يكون املوقع اإللكتروني 
’نون‘ على درجة عالية من التميز ال 

يضاهيه موقع آخر في املنطقة”. 
حصل ف���راز خ��ال��د على درج��ة 

املاجستير ف��ي إدارة األع��م��ال من 
جامعة “وارتون”، كما اكتسب 
خبرة كبيرة في مجال بناء منصات 
التجارة اإللكترونية،وفي حتقيق 
قيمة مضافة طويلة األج��ل جلميع 
األط���راف ذات الصلة ف��ي األماكن 
التي عمل بها. وكان له دور جوهري 
في جناح موقع “منشي” ال��ذي مت 
إط��الق��ه ع��ام 2012 ليصبح أكبر 
منصة تسوق إلكترونية لألزياء في 
املنطقة، بقائمة منتجات شملت أكثر 

من 700 ماركة عاملية. 
وع��ن تعيينه مبنصب الرئيس 
التنفيذي ل��ش��رك��ة “نون”، ق��ال 
ف��راز خ��ال��د: “خلقت’نون‘ فرصة 
م��ت��م��ي��زةإلط��الق م��ن��ص��ة حيوية 
للتجارة اإللكترونية، تنطلق من 
داخ���ل املنطقة وت��رك��ز ف��ي تقدمي 
خدماتها على احتياجات األس��واق 

اإلق��ل��ي��م��ي��ة. وب��ف��ض��ل ح��ض��ورن��ا 
ال���ق���وي داخ����ل امل��ن��ط��ق��ة وفهمنا 
مل��ت��ط��ل��ب��ات األس�����واق اإلق��ل��ي��م��ي��ة، 
إض��اف��ة إل��ى تركيزنا على توفير 
منتجات أصلية تلبي احتياجات 
السوق،وحتقيق قيمة مضافة من 
خ��الل شبكة امل��وردي��ن، وتطوير 
مجموعة من اخلدمات اللوجستية 
عالية الكفاءةوحتقيق مستويات 
متميزة من خدمة العمالء، وتوفير 
أسعار تنافسية، فإننا على ثقة من 
قدرتنا على تقدمي جتربة جديدة 
متاماً في مجااللتسوق اإللكتروني 
مبنطقة الشرق األوسط. وأنا سعيد 
للغاية بتولي ه��ذا املنصبوالعمل 
ع��ن كثب م��ع فريقالعمل لتحقيق 
ه��دف��ن��ا امل��ش��ت��رك ن��ح��و تأسيس 
منصة إلكترونية مميزة على كافة 

املستويات”.

»نون« تعنينّ فراز خالد رئيسًا تنفيذيًا

فراز خالد

ت��س��ارع��ت ع��م��ل��ي��ات إط��الق 
امل��ش��اري��ع العقارية الضخمة 
ف���ي دب����ي م��ن��ذ ب���داي���ة ال��ع��ام 
اجل����اري 2017 وح��ت��ى شهر 
يوليو اجلاري لتتجاوز قيمتها 
اإلجمالية 40 مليار  دره��م في 
بيانات رسمية. وتشهد دبي 
ف��ي ال��وق��ت ال���راه���ن اه��ت��م��ام��اً 
م���ت���زاي���داً ل���دى املستثمرين 
الدوليني، وهو ما يرسخ الثقة 
ف��ي حيوية ال��ق��ط��اع العقاري 
وآف��اق��ه املستقبلية« بحسب 
البيان اإلماراتية . وشهد الربع 
األول من العام اجل��اري إطالق 
مشروعات على خلفية الطلب 
املتنامي ف��ي ال��س��وق العقاري 
وتلبي تطلعات املستثمرين من 
مختلف اجلنسيات لتقفز وهو ما 
جتلى في الربع الثاني من العام 
اجل���اري بشكل أك��ب��ر ليجري 
الكشف عن سلسلة من أخرى من 

املشاريع زادت قيمتها اإلجمالية 
بنسبة %200 مقارنة بالربع 
األول. وجمعت تلك املشاريع 
بني قطاعات الضيافة والتسوق 
والترفيه، إل��ى جانب السكن 
الفاخر، في إطار توجه القطاع 
العقاري إلى تطوير املجمعات 
وامل���دن املتكاملة. وه��ذا رصد 
مل��ا شهدته اإلم���ارة م��ن اط��الق 
ملشاريع جديدة خالل النصف 
األول من العام اجلاري 2017. 
حافظ القطاع العقاري في دبي 
على زخمه القوي، وجاذبيته 
للمستثمرين من محليا وأقليمياً 
وعاملياً، وهو ما جتسد في طرح 
مشاريع عقارية جديدة تزيد 
قيمتها عن 40 مليار درهم منذ 
بداية ال��ع��ام، ليواصل القطاع 
بذلك زخم النمو الذي سجله على 
م��دى األع��وام األرب��ع السابقة. 
وساهم طرح عشرات املشاريع 

اجل���دي���دة، مب��ا فيها مشاريع 
عمالقة تقدر االستثمارات في 
كل منها مبليارات ال���دوالرات، 
في إعطاء دفعة قوية للقطاع 
ال�����ذي جن���ح ف���ي اس��ت��ق��ط��اب 
املستثمرين من مختلف أنحاء 
املنطقة والعالم، حيث حظيت 
املشاريع اجلديدة بإقبال كبير 
ش��ج��ع امل��ط��وري��ن ال��ع��ق��اري��ني 
على املضي ق��دم��اً ف��ي خططهم 
ال��ط��م��وح��ة لتنفيذ م��ش��اري��ع 
سكنية وجت��اري��ة وترفيهية. 
ويتزامن هذا النشاط مع بروز 
دب��ي خ��الل ال��ع��ام��ني املاضيني 
ضمن ص��دارة قائمة أكثر مدن 
العالم جاذبية للمستثمرين 
العقاريني، واحتاللها مراكز 
متقدمة ضمن قوائم تصنيفات 
مختلف شركات االستشارات 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة في 

االستثمار العقاري.

2017 40 مليارًا مشاريع عقارية بدبي منذ بداية 


