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 األسواق

ن رئيسة أغلقت أسواق األسهم العاملية األسبوع على منحى إجيايب إثر تصحيح تصاعدي لنمّو الناتج احمللي اإلمجايل يف الوالايت املتحدة وخطاب م

دوالر  50الوضع حمّّياً يف األسواق اإلقليمية مع بلوغ سعر نفط برنت االحتياطي الفدرايل األمريكي جانيت يلني واتفاق آخر على الدين اليوانين. كان 

اطه. يف أسواق العمالت، أمريكي مثّ تراجعه إثر ختّوف التجار من أن حيّرك ارتفاع أسعار النفط الشركات املنتجة العالية الكلفة ويدفع اإلنتاج إىل استعادة نش

ضل احتمال رفع االحتياطي الفدرايل األمريكي ملعّدالت الفائدة قريباً. خسر الذهب زمخه وبلغ أدىن بلغ مؤشر الدوالر أعلى مستوى له منذ شهرين بف

 أسابيع يف حني أّدت توقعات سياسة نقدية أمريكية أكثر تشّدداً إىل إضعاف خّطة التحّوط من خماطر التضخم. 8مستوايته منذ 

 التطّورات العاملية

 الوالايت املتحدة األمريكية:

يف  %1،4مقابل  %0،5على أساس ربعي من  %0،8ت مراجعة التقدير الثاين لنمّو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي يف الربع األّول بنسبة تّ  ●

  تباط الربع الرابع. وقد سامهت السلع االستهالكية املعمرة واالستثمار السكين واإلنفاق احلكومي احمللي واالستهالك اخلاّص يف النمّو يف حني

سنوي  خمزون البضائع والصادرات واإلنفاق على قطاع الدفاع واالستثمار يف األعمال. ولكّن البياانت للربع احلايل تبدو أقوى وتتماشى مع منوّ 

 .%2،5بواقع 

ت النمّو كما هو متوقع إذا ثب  ” مناسباً “أعلنت رئيسة االحتياطي الفدرايل األمريكي جانيت يلني أّن رفع أسعار الفائدة يف األشهر املقبلة يبدو  ●

 واستمّرت سوق العمل ابلتحّسن.
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تراجعت طلبيات الوالايت املتحدة على معّدات الشركات ابستثناء يف قطاعّي الطّيان والدفاع يف شهر نيسان/أبريل يف حني تراجعت طلبيات  ●

 .يف شهر آذار/مارس %0،1-على أساس شهري، مسّجلة اخنفاضاً من  %0،8سلع اإلنتاج بنسبة 

. 2006وهو مستوى غّي معهود منذ شباط/فرباير  116،3على أساس شهري ليصل إىل  %5،1ارتفع مؤشر وعود بيع املنازل القائمة بنسبة  ●

 على أساس سنوي. %23،8على أساس شهري و %16،6وارتفعت مبيعات املنازل اجلديدة يف نيسان/أبريل بنسبة 

ألف. وارتفع املتوسط املتحرك  268آالف طلب واستقّرت عند  10يدة بشكل مفاجئ بواقع تراجعت طلبات إعاانت البطالة األمريكية اجلد ●

 2،163آالف طلب لتصل إىل  10. كما ارتفعت طلبات البطالة املستمّرة بواقع 278،500ليصل إىل  2،750ملّدة أربعة أسابيع بواقع 

 .%1،6مليون يف حني بقي معّدل البطالة املضمونة عند 

. 

 أورواب:

مليار يورو من دائنيه الدوليني. كما اخّتذ وزراء املال يف منطقة اليورو خطوة لتخفيف أعباء الدين  10،3وّصل اليوانن إىل اتفاق على اقرتاض ت ●

شهر  ومّددوا مهلة االستحقاق وخّفضوا معّدالت الفائدة. مل يتّم التوصل إىل اتفاق على ختفيض أعباء الدين ولكّن الوضع يبدو مستقرّاً حىت

 تشرين األول/أكتوبر.

نقطة مقارنة ابلشهر  0،1يف نيسان/أبريل، مسّجالً ارتفاعاً بواقع  107،2بلغ مؤشر كونفرنس بورد االقتصادي األساسي يف منطقة اليورو  ●

 السابق.

، مرتاجعاً قليالً من زايدة على أساس سنوي يف الربع األول %3،4على أساس ربعي و %0،8ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل يف إسبانيا بنسبة  ●

 يف الربع الرابع. 3،5%

 يف نيسان/مارس. %1،3على أساس سنوي يف نيسان/أبريل بعد زايدة بنسبة  %1،4ارتفعت أسعار املنازل اجلديدة يف أملانيا بنسبة  ●
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ىل ما دون معّدله التارخيي الذي كان عند يف نيسان/أبريل. واخنفض املؤشر ليصل إ 6،4إىل  11،2تراجع مؤشر ثقة املستهلك زيو يف أملانيا من  ●

 .16،8إىل  21،5. وتراجعت التوقعات ملؤشر زيو ملنطقة اليورو من 24،7

يف نيسان/أبريل  بفضل التقييم احلايل والدالئل الثانوية  106،7يف أاير/مايو من  107،7األملاين إىل ” إيفو“ارتفع مؤشر مناخ األعمال  ●

 لتوقعات األعمال.

(، %0،6على أساس ربعي يف الربع األول )الربع الرابع: + %0،4التقدير الثاين لنمّو الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة املتحدة بنسبة أتّكد  ●

على أساس ربعي(. يف سياق منفصل، تراجع  %0،7على التوايل بفضل اإلنفاق املنزيل )+ 13وبذلك يكون قد سّجل منواً إجيابياً للربع 

على  %0،4على أساس ربعي و %0،5قطاع األعمال يف اململكة املتحدة للمّرة األوىل يف ثالث سنوات، مسّجالً اخنفاضاً بنسبة االستثمار يف 

 أساس سنوي يف الربع األول.

 لثاين على التوايل.يف شهر أاير/مايو ولكنها ال تزال يف املنطقة السالبة للشهر ا 1-ارتفعت ثقة املستهلك يف اململكة املتحدة بواقع نقطتني إىل  ●

. 

 منطقة آسيا واحمليط اهلادئ:

على أساس سنوي يف نيسان/أبريل على الرغم من معدالت الفائدة  %0،3تراجع مؤشر أسعار االستهالك األساسي، ابستثناء الطعام، بنسبة  ●

 بعيد املنال. %2للتضخم عند  السلبية اليت حّددها بنك الياابن وعلى الرغم من التيسّي الكمي اهلائل. ويبقى اهلدف املرغوب

وذلك مع  2010مليار َين ايابين يف نيسان/أبريل، مسّجالً الفائض األعلى منذ آذار/مارس  823،5ارتفع الفائض التجاري يف الياابن إىل  ●

 18د أعلى مستوايته خالل ( وجرى تداول النَي عن2009تراجع الواردات بواقع ربع تقريباً )الرتاجع السنوي األكرب منذ تشرين األول/أكتوبر 

 شهراً.
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يف الربع الرابع. وتراجع اإلنتاج  %0،9يف الربع األول على أساس سنوي، بعد تراجع  %0،7تراجع الناتج احمللي اإلمجايل يف اتيوان بنسبة  ●

س. وسّجل قطاع املواد على أساس سنوي يف آذار/مار  %2،9على أساس سنوي يف نيسان/أبريل بعد تراجع  %4،1الصناعي يف اتيوان بنسبة 

 الصيدالنية أداء قوايً يف حني تراجعت األجهزة اإللكرتونية.

مليار دوالر هونغ كونغي يف  47مليار دوالر هونغ كونغي يف نيسان/أبريل ابملقارنة مع  31تقّلص العجز التجاري هلونغ كونغ ليصل إىل  ●

 على التوايل. 12آذار/مارس مع تراجع الصادرات للشهر 

على أساس سنوي يف نيسان/أبريل بفضل قطاع الطّب األحيائي، مسّجالً ارتفاعاً من نسبة  %2،9اإلنتاج الصناعي لسنغفوره بنسبة  ارتفع ●

 على أساس سنوي. %0،1اليت ّتت مراجعتها يف آذار/مارس. بعيداً عن قطاع الطّب األحيائي، انكمش اإلنتاج الصناعي بنسبة  0،1%

. 

 اخلالصة:

فز انتعاش. قد ق البياانت مفاجآت كبّية، فمراجعة الناتج احمللي اإلمجايل يف الوالايت املتحدة مل تغّّي آفاق النمو العاملي املتباطئ وعدم وجود حامل يوّفر دف

حلكومات تواجه مهمة تؤثر العوامل السياسية على هذا السيناريو األساسي. يف أورواب االحتجاجات العنيفة ضد إصالحات سوق العمل هي تذكّي مؤمل أن ا

دة يف االحتاد شاقة لتحرير اقتصاداهتا. يف أقل من شهر قد يفّجر االستفتاء على خروج بريطانيا من االحتاد األورويب واالنتخاابت اإلسبانية أزمة جدي

انلد ترامب لديه فرصة كبّية للفوز يف األورويب. ويف الوقت نفسه، تظهر استطالعات الرأي يف الوالايت املتحدة األمريكية أّن املرشح الرائسي دو 

بية جتاه الصني، نوفمرب/تشرين الثاين. وسيرتافق فوزه احملتمل مع ترسيخ سياسة محائية ومع سذاجة كبّية يف السياسة االقتصادية، ابإلضافة إىل مواقف سل

 واملكسيك، وأعضاء منظمة حلف مشال األطلسي، ومنظمة األوبك والدول املسلمة.
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 التطّورات اإلقليمية

، نتيجة لـ 2015مليون دوالر يف العام  76.3يف صايف الربح ليصل إىل  ٪68.7سّجلت شركة ممتلكات البحرين اخنفاًضا سنوايا بنسبة  ●

 ”.خسائر اخنفاض القيمة املعرتف هبا بودّ  “

ات: أتشّية دخول واحدة أ صدرت إلكرتونياا أو سحسب ويف حماولة جلذب السياح واملستثمرين، أعلنت البحرين عن نوعني جديدين من الت شّي  ●

يوم. كما مّددت استحقاق الت شّية  90نقاط الدخول ملدة مخسة أايم وأخرى متعددة الدخول )فقط تصدر إلكرتونياا( تسمح البقاء حىت 

 ّيات الدخول عند وصوهلم إىل اململكة.بلد  احلصول على أتش 66دولة، وأصبح إبمكان املسافرين من  38جنسية من  113اإللكرتونية لـ 

مليار دوالر من اململكة العربية السعودية، وفًقا  2.5دعم دول جملس التعاون اخلليجي ملصر: وافق جملس الوزراء املصري على منحة بقيمة  ●

مليون دوالر من الصندوق الكوييت  100العربية اإلخبارية على شبكة اإلنرتنت. ومن املقرر أن تؤّمن مصر تويل بقيمة ” األهرام“لصحيفة 

 ”.أموال الغد“للتنمية االقتصادية العربية يف هناية هذا الشهر لتطوير مشاريع البنية التحتية الرئيسية يف منطقة سيناء، وفق جمّلة 

وهو اخنفاض بنسبة  ،2016-2015الثالث من السنة املالية -مليار جنيه خالل الربع األول 41اخنفضت فاتورة دعم الطاقة يف مصر إىل  ●

-45مليار جنيه مصري. ومن املتوقع أن تصل قيمة الفاتورة بني  56واليت بلغت قيمتها  2015-2014من القيمة املسّجلة يف سنة  27٪

 مليار جنيه مصري. 35مليار جنيه ملدة عام كامل يف حني مت حتديد قيمة فاتورة الدعم للسنة املالية املقبلة بـ  48

وهتدف هذه األخّية إىل حتقيق النمو الصناعي  2020صر للصناعة والتجارة اخلارجية لتنفيذ خطة متوسطة األجل حىت العام ختّطط وزارة م ●

مليون  3، وإنشاء ٪21، وزايدة حصة الصناعة يف الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة تصل إىل ٪40، واحلد من العجز التجاري بنسبة ٪8بنسبة 

 سنواًي. ٪10لصادرات بنسبة فرصة عمل جديدة وزايدة ا

 ستشهد البورصة املصرية مخسة اكتتاابت عامة أولية جديدة يف األشهر القليلة املقبلة، سحسب الرئيس التنفيذي لشركة. ●
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هو ارتفاع عن ، وفًقا لوزير النفط و 2019مليار قدم مكعب يومياا سحلول هناية العام  6-5،5تتوّقع مصر زايدة إنتاجها للغاز الطبيعي إىل ما بني  ●

مليار قدم مكعب يف اليوم الواحد. ويتّم وضع اثين عشر مشروع لتطوير حقول الغاز الطبيعي اليت تبلغ قيمتها  3.9املعّدل احلايل الذي يبلغ 

 مليار دوالر يف االستثمار. 33حاليا 

، وفق رئيس هيئة 2019أو أوائل العام  2018لعام ختّطط مصر الستكمال ربط شبكات الكهرابء مع اململكة العربية السعودية سحلول هناية ا ●

 الطاقة اجلديدة واملتجددة.

، وفًقا لرئيس مؤسسة 2020برميل يومياا سحلول العام  6-5،5مليون برميل يومياا، وهتدف إىل تعزيز هذا الرقم ليصل إىل  4.5تضّخ العراق حنو  ●

 اإلنفاق املخطط وحتذيرات شركات النفط بش ن الت خّيات احملتملة. تسويق النفط احلكومية العراقية. وهذا بغّض النظر عن خفض

مليار دوالر على شكل قروض ميسرة ومنح للعراق، سحسب ما كشف عنه متحدث ابسم  3قدم البنك اإلسالمي للتنمية اتفاق مبدئي لت مني  ●

 البنك املركزي دون تقدمي مزيد من التفاصيل.

مليون دينار من أجل املساعدة يف شراء األوراق املالية من قبل شركة  75قة صكوك ملدة مخس سنوات بقيمة تبيع األردن ابملزاد العلين أول صف ●

 .٪3.5مليون دينار مع معدل ربح يبلغ  205الكهرابء الوطنية، سحسب البنك املركزي. وقد حظيت هذه الصكوك عروض بقيمة 

” إكسربس“من دولة اإلمارات العربية املتحدة، وفًقا للبياانت الصادرة عن شركة  مليون دوالر يف التحويالت املالية 716حتصل األردن على  ●

(Express Money وهي شركة لتحويل األموال حول العامل. ووضع البنك الدويل األردن من بني الدول اخلمسة األوىل اليت تتلقى ،)

 الت النقدية العام املاضي.مليار دوالر من التحوي 3.8حتويالت يف منطقة الشرق األوسط، مع حوايل 

نيسان/أبريل -برميل يومياا يف كانون الثاين/يناير 300000على أساس سنوي لتصل  ٪0.9ارتفعت صادرات النفط اخلام الكوييت للصني بنسبة  ●

 برميل يومياا يف نيسان/أبريل. 289000على أساس سنوي لتبلغ  ٪26.9واخنفضت صادرات الكويت 



 

   
Page 7 of 6 

 Powered by: 

 

من  ٪15التشريعات )اليت ختضع ملوافقة جاللة امللك( بش ن رفع معدل ضريبة شركات للغاز الطبيعي املسال من وافق جملسي عمان على  ●

لياا ، يف حني ستزيد الضريبة على الشركات للشركات البرتوكيماوية وضرائب الصادرات املتعلقة ابملوارد الطبيعية غّي النفطية، اليت تبلغ حا55٪

 .٪35، لتصل إىل 12٪

مليار دوالر يف ثالثة استحقاقات األسبوع املاضي، وتصل مّدة البيع األول إىل أربع سنوات، وإىل ضعف املبلغ  9قطر سندات بقيمة  ابعت ●

مليار  29.3املتوقع تقريًبا. وتكون قيمة ذلك، من حيث العروض يف اجلزء األول من السنة املالية من منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا، 

 قرأ املزيد عن الرتتيبات املصرفية يف قسم مراجعة وسائل اإلعالم(.دوالر. )ا

مليار  2.5كان خمطط هلا سابًقا وأنفقت   7عقود مقابل  3خَفضت قطر إنفاقها املقرر من أجل بناء مرافق الرعاية الصحية هذا العام، ومنحت  ●

دوالر، وفق املستشار الرئيسي للعقود وإدارة املشاريع يف هيئة األشغال العامة مليار  7دوالر مقابل املبلغ الذي كان خمّطط له سابًقا والذي يبلغ 

 يف قطر.

رجح أن من املتوقع أن يظّل الت مني على املمتلكات يف قطر أكرب يف قطاع أتمني على غّي احلياة، بدعم من االستثمار يف مشاريع البناء، ومن امل ●

 (.Timetric” )تيمرتك“، وفًقا لشركة 2019م مليار رايل قطري سحلول العا 6.4تبلغ قيمته 

رير السنوي وتلتزم اململكة العربية السعودية مواصلة االستثمار يف قطاع الطاقة لتلبية الطلب املستقبلي. وكانت هذه هي الرسالة الرئيسية يف التق ●

 12وتبلغ السعة القصوى احلالية ألرامكو ”. وديةتوسيع إمدادات النفط والغاز هو أساس أعمال أرامكو السع“ألرامكو، اليت تنص على أّن 

مليون  10.2مستوايت قياسية وصلت إىل . وبلغ املعّدل الذي مّت ضّخه 2014مليون برميل يومياا يف العام  9.5مليون برميل يومياا، وكانت 

قبل  ٪62.3، بزايدة بنسبة 2015فطية يف العام من إمجايل الصادرات الن ٪65. وكشف التقرير أن آسيا تثل 2015برميل يومياا يف العام 

 عام.

ال يوجد أي فوائد من “، وأضاف أن “ال تنوي تغيّي سياسة سعر الصرف“أّكد حمافظ البنك املركزي يف اململكة العربية السعودية أن الوكالة  ●

 ”.تغيّي سعر الصرف احلايل
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لتعاون مع شركة دان آند براد سرتيت جنوب آسيا والشرق األوسط احملدودة كشف املسح الذي صدر عن مؤشر التفاؤل ابألعمال يف اململكة اب ●

(D&B عن تفاؤل حذر للمملكة العربية السعودية خالل الربع الثاين من العام )إذ ارتفع مرّكب جملس االستثمار لقطاع النفط والغاز 2016 :

 .2016يف الربع األول من العام  12مقابل  2016من العام يف الربع الثاين  3مرة أخرى إىل املنطقة اإلجيابية، مع أداء بلغ 

مليار رايل لتوسيع التصنيع واالبتكار  11.25وقعت الشركة السعودية لالستثمارات الصناعية العربية وجنرال الكرتيك اتفاق استثماري بقيمة  ●

 1من هذا العام. وسيتم تنفيذ االستثمارات املشرتكة اليت تبلغ قيمتها احمللي يف املياه، والطاقة، والطّيان، والتكنولوجيا وغّيها من القطاعات بدًءا 

 .2017مليار دوالر أمريكي يف العام  2مليار دوالر من هذا العام، ابإلضافة إىل االستثمار احملتمل بقيمة 

وهو نظام مرتو مع  –مليار دوالر 16.5قيمته وقد مّت أتجيل مشروع النقل اجلماعي ملدينة مكة املكرمة يف اململكة العربية السعودية الذي تبلغ  ●

من أجل إعادة هيكلة تويله، وفق رئيس اهليئة املنّفذة. ومن املقرر أن يكتمل هذا املشروع -حمطات 88كيلومرتًا من القضبان احلديدية و  182

 الرئيسية بعد.عام، وال يوجد أي جواب بش ن مّدة الت خّي، كما مل يتم منح العقود  20يف ست مراحل على مدى 

 ٪39على أساس سنوي و ٪51سجل مؤشر عقود البناء الفصلي للبنك األهلي التجاري يف اململكة العربية السعودية اخنفاض بنسبة قدرها  ●

املمنوحة مليار.  وكان اجلزء األكرب من العقود  27.9على أساس ربع سنوي يف العقود اجلديدة املمنوحة يف الربع األول من هذا العام ليصل إىل 

 يف العقارات السكنية. ٪16يف قطاع الضيافة، و ٪21يف جمال النفط والغاز، و ٪47يف القطاع اخلاص مقسوم كالتايل: 

 بنك ذكرت أكثر من ثلثي البنوك اخلليجية زايدة يف القروض غّي املسددة يف األشهر الثالثة األوىل من السنة: أعلن بنك أبو ظيب الوطين، أكرب ●

يف القروض املتعثرة خالل الفرتة املذكورة؛ ويقّدر احملللون أن البنك األهلي التجاري، أكرب  ٪73.3من حيث األصول، زايدة بنسبة يف أبو ظيب 

 لتغطية القروض املتعثرة خالل الربع. ٪58.8بنك يف السعودية من حيث األصول، وضع جانًبا نسبة زائدة من املال تبلغ 

مليار دوالر هذا العام، وفًقا لتقرير  140على أساس سنوي إىل  ٪17جملس التعاون اخلليجي بنسبة  من املرّجح أن تنخفض عقود دول ●

(. وأتثّرت اململكة العربية السعودية، وهي السوق األكرب للمشاريع يف املنطقة، بشدة ابلعقود اليت بلغت نسبتها Deloitteللبناء )” ديلويت“
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ترليون دوالر أمريكي، أّن  2.6بقيمة حوايل -مل تنّفذ بعد-خيلص التقرير، الذي يقّدر وجود مشاريعمليار دوالر. و  40لتصل إىل  ٪20بنسبة 

 مليار دوالر يف قيد اإلنشاء حالياا. 657هناك فقط 

 شهرا 12مليار دوالر يف  35.9على أساس سنوي لتصل إىل  ٪2.2اخنفضت التحويالت إىل اهلند من دول جملس التعاون اخلليجي بنسبة  ●

)جزء من ستاندرد أند بورز( ومثلت دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية ” CRISIL“حىت آذار/مارس، وفًقا لتقرير صادر عن 

 على التوايل. ٪28.2و ٪38.7السعودية اجلزء األكرب من التحويالت املالية، بنسبة 

لية اخلليجية األوىل من نوعها واليت سوف ختدم كدليل تطوعي وستساعد يف أطلقت جملس الشركات العائلية اخلليجي شريعة الشركات العائ ●

هياكل احلكم مرتكزًة على نفوذ األسرة، واحلكم امللكي وحوكمة الشركات، وثروة احلكم، واملشاركة العامة. ووجدت دراسة أجرهتا شركة 

تدرك  ٪32ركات كانت تنّفذ سياسة التوظيف، وفقط من الش ٪44( العام املاضي أن McKinsey-FBCGلالستشارات )” ماكينزي“

 تلك أساليب التقييم الفعالة خلالفة اجليل القادم. ٪17تلك برامج تدريب فعالة، يف حني أن  ٪22األدوار واملسؤوليات، وحوايل 

ولة اإلمارات العربية املتحدة، وفًقا لتقرير مليار دوالر يف د 2مليار دوالر يف دول جملس التعاون اخلليجي، و 3.5قد تّدخر املباين املوفرة للطاقة  ●

 من تكاليف املباين. ٪90صدر مؤخرًا عن مجعية إدارة املرافق الشرق األوسط. وتّثل الطاقة وإدارة املرافق 

ن احلرب أو مليون طفل، يعيشون يف املناطق املتضررة م 75مليار دوالر للمدارس حلوايل  3.8أطلقت األمم املتحدة صندوق األزمة لتقدمي  ●

مليون طفل وشاب على مدى  13الكوارث الطبيعية، والذين مل يقصدوا املدارس العام املاضي. ويهدف الصندوق إىل مساعدة أكثر من 

 .2030مليون شخص سحلول العام  75السنوات اخلمس املقبلة، و

● . 

 نظرة معّمقة حول اإلمارات العربية املتحدة
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على أساس شهري. ووصل  ٪0.1، منخفًضا بنسبة 2016على أساس سنوي يف نيسان/أبريل  ٪2.4بنسبة بلغ معدل التضخم يف أبو ظيب  ●

السكن، واملياه، والكهرابء، والغاز، “نيسان/أبريل، وسّجلت قطاعات -على أساس سنوي يف كانون الثاين/يناير ٪3معدل التضخم إىل متوسط 

 .٪7.5نسبة ارتفاع قدرها ” وأنواع الوقود األخرى

على أساس ربع سنوي يف الربع األول هذا العام، وفًقا للشبكة الدولية.  ٪12ازدادت نسبة بطاقة اإلنفاق احمللية يف اإلمارات العربية املتحدة  ●

ة يف عن طريق بطاقة اإلنفاق احمللية، يف حني حتّقق منو بطاقة اإلنفاق الدولي ٪19وشهدت األغذية واملشروابت زايدة على أساس سنوي بنسبة 

 اململكة العربية السعودية ومصر وقطر.

مليار دوالر االسبوع املاضي. وسوف تستخدم لتمويل جزء من إعادة شراء  1.2أطلقت موانئ ديب العاملية صكوك ملدة سبعة أعوام بقيمة  ●

. وقد تستّغل هيئات أخرى مثل 2017العام مليار دوالر واليت من املقرر أن يتّم تسديدها يف  1.5الصكوك موانئ ديب العاملية اليت تبلغ قيمتها 

 مليار دوالر. 3بنك نور يف مصرف اإلمارات اإلسالمي واالحتاد للطّيان وشركائه هذا السوق ليصبح اجملموع تقريًبا 

وكشف  (، بيع حّصتها وفًقا لرئيسها التنفيذي.Shuaa Capital” )شعاع كابيتال“يف شركة  ٪48.4قّررت جمموعة ديب، اليت تلك حصة  ●

( وبنك مسقط هذا العام، على النحو املتفق عليه كجزء Hermes” )هّيميس“أيًضا أن الشركة ملزمة بتصفية استثماراهتا يف اجملموعة املالية 

 من عملية إعادة اهليكلة.

ت الوقود عايل الكربيت، طن من زي 7000أعلنت بورصة ديب عن أول عملية تداول لزيت الوقود من الفجّية. كانت التجارة االفتتاحية لـ  ●

 والذي يستخدم يف املقام األول يف جمال النقل البحري.

افتتاح  39صّنفت ديب الدولة السابعة من بني الوجهات العاملية اليت تستقطب أكرب العالمات التجارية اجلديدة لفتح متجر فيها العام املاضي ) ●

(. يف CBRE” )سي يب ريتشارد إليس“على التوايل(، وفق شركة  63و 73مصنفان ملتاجر جديدة ابملقارنة مع هونج كونج وسنغافورة ومها 

ملكة حني كانت دولة اإلمارات العربية املتحدة اخليار األفضل للعالمات التجارية األوروبية واآلسيوية، يف حني أتت اململكة املتحدة بعد امل

 املتحدة يف اخليار األفضل للعالمات التجارية األمريكية.
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