ارتفاع األسهم األوروبية

الخميس  13محرم 1441هـ
 12سبتمبر 2019م  -العدد 3780

«رويترز» :فتحت األسهم األوروبية مرتفعة بفضل تحرك الصين إلعفاء بعض السلع األميركية
من رسوم إضافية ،في أحدث مؤشر على تهدئة الحرب التجارية بين الجانبين .وقادت األسهم
األلمانية ال�ت��ي تتأثر بالتجارة المكاسب ،وواص��ل المتعاملون التحول ل�ش��راء األس�ه��م التي
هوت أسعارها مثل شركات السيارات والبنوك متخلين عن األسهم الدفاعية .وصعد المؤشر
ستوكس  600لألسهم األوروبية  0.3في المئة.

وأعمال
13

مال

«نسما وشركاهم» مقاوال معتمدًا من املشروع

 6.15مليارات ريال كلفة املرحلة األولى لـ «األڤنيوز -الرياض»
الشريعان :املشروع
يعد أحد أكبر مراكز
التسوق في العالم
التركي :األڤنيوز -الرياض
سيعزز قطاع البيع
بالتجزئة والخدمات
والسياحة والضيافة
وغيرها
أع�ل�ن��ت ش��رك��ة م�ج�م��ع ش �م��ول ال�ت�ج��اري��ة
(إح��دى الشركات التابعة لشركة شمول
ال �ق��اب �ض��ة) ع��ن ت��رس �ي��ة أع �م��ال تصميم
وب �ن ��اء ال �م��رح �ل��ة األول � ��ى م ��ن األڤ �ن �ي��وز-
ال ��ري ��اض ع�ل��ى ش��رك��ة ن�س�م��ا وش��رك��اه��م
للمقاوالت بقيمة  6.150م�ل�ي��ارات ري��ال
س �ع��ودي .وت�ش�م��ل ال�م��رح�ل��ة األول� ��ى من
المشروع بناء المجمع التجاري بأكمله
وم��واق��ف ال�س�ي��ارات وال�ح��دائ��ق وال�ط��رق
الداخلية.
وت� ��م ت��وق �ي��ع م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م ب�م�ب�ل��غ 68
م �ل �ي��ون ري � ��ال س� �ع ��ودي ،م ��ن ق �ب��ل ول�ي��د
ال �ش��ري �ع��ان ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة
ش�م��ول ال�ق��اب�ض��ة ،وع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن علي
ال� �ت ��رك ��ي ،رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة ش��رك��ة
ن�س�م��ا وش��رك��اه��م ل �ل �م �ق��اوالت بحضور
عدد من المسؤولين وممثلي الشركتين
ً
ت �م �ه �ي��دا ل�ت��وق�ي��ع ال �ع �ق��د ال �ن �ه��ائ��ي ل�ب��دء
أعمال البناء المشروع.
وس�ي�ش�ك��ل م �ش��روع األڤ �ن �ي��وز -ال��ري��اض
عامة فارقة في سوق التجزئة بالمملكة
العربية السعودية وف��ي المنطقة ككل،
بما سيقدمه من تجربة تسوق وترفيه

وليد ال�رشيعان وعبدالعزيز الرتكي

وإق � ��ام � ��ة ف � ��ري � ��دة ،ت� �ت �م ��اش ��ى م � ��ع رؤي � ��ة
ال�م�م�ل�ك��ة  ،2030ل�ي�ك��ون ن �م��وذج��ا رائ ��دا
ون��اج �ح��ا ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ع��ال��م وع�ل��ى
جميع األصعدة.

أكبر مشروع تجاري
ويعتبر مشروع األڤنيوز -الرياض أكبر
م� �ش ��روع ت� �ج ��اري ف ��ي ال �ع��ال��م م ��ن حيث
م �س��اح��ة ال �ب �ن��اء اإلج �م��ال �ي��ة ال �ت��ي تصل
إل��ى  1.9م�ل�ي��ون م ،2وي�ت�ض�م��ن مجمعا
تجاريا تبلغ مساحته التأجيرية نحو
 400أل� ��ف م ،2وي �ض ��م أك �ث ��ر م ��ن 1,300
م �ت �ج��را ،ل�ي�ج�س��د ال �ن �ج��اح ال � ��ذي حققه
األڤ�ن�ي��وز ف��ي ال�ك��وي��ت بما يتضمنه من
م�ن��اط��ق م�ت�ن��وع��ة ل�ك��ل م�ن�ه��ا تصميمها
ال�ف��ري��د ،األم��ر ال��ذي ي��واك��ب فيه تصميم
«األڤ� � �ن� � �ي � ��وز -ال � ��ري � ��اض» ن� �م ��ط ال �ح �ي��اة
وال� �ث� �ق ��اف ��ة ال� �م� �ع ��اص ��رة ف ��ي ال �ع��اص �م��ة،
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى خ �م �س��ة أب � ��راج ت �ج��اري��ة
وسكنية وفندقية ،والتي تتضمن أربعة
ف �ن��ادق وه��ي ف�ن��دق وم�ن�ت�ج��ع وال ��دورف
استوريا ب�  350غرفة ،وفندق ومنتجع
ك��ون��راد ال��ذي سيضم  400غرفة وفندق

خمطط املرحلة الأوىل من اأڤنيوز الريا�ض

هيلتون جاردن إن الذي سيحتوي على
 500غرفة ،إضافة إلى فندق كانوبي باي
ه�ي�ل�ت��ون ب � �  150غ��رف��ة ،وه��و أول فندق
لعامة كانوبي باي هيلتون في الشرق
األوسط.

مصمم عاملي
وقد صمم المكتب االستشاري العالمي
«ك��ال�ي�س��ون .آر .ت��ي .ك��ي .ال» ()CRTKL
المجمع والبرج األول على طراز حديث،
وص �م��م ال�م�ك�ت��ب االس �ت �ش��اري ال�ع��ال�م��ي
«أس .أو .ام» ( )SOMاألب � ��راج األخ ��رى،
إل ��ى ج��ان��ب ال��دع��م ال�ف�ن��ي وال�م�ح�ل��ي من
قبل مكتب الزيد لاستشارات الهندسية
ال� � � ��ذي ي � �ش� ��رف ع� �ل ��ى ج� �م� �ي ��ع ال � �ش� ��ؤون
الهندسية الخاصة بمشروع األڤنيوز-
الرياض.

توقيع االتفاقية
وب �ه��ذه ال�م�ن��اس�ب��ة ق��ال ول�ي��د الشريعان
ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل� �ش ��رك ��ة ش �م��ول
القابضة  « :نحن فخورون بتوقيع هذه
اإلتفاقية مع أحد أكبر شركات المقاوالت

في المملكة العربية السعودية ،حيث أن
األڤ� �ن� �ي ��وز -ال ��ري ��اض ،س�ي�ع��د أح ��د أك�ب��ر
م� ��راك� ��ز ال� �ت� �س ��وق ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ،وش ��رك ��ة
نسما وشركاهم تعتبر رائدة في إنجاز
المشاريع الكبرى على مستوى المملكة
والخليج بشكل ع��ام ال سيما لمشاريع
م�ت�م�ي��زة بحجمها ال �ه��ائ��ل وم�ك��ون��ات�ه��ا
ال �ف��ري��دة ك �م �ش��روع األڤ �ن �ي��وز -ال��ري��اض.
وأض � ��اف« :ي �س �ع��دن��ا أن ت �ك��ون المملكة
ال �ع��رب �ي��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة م ��ن ض �م��ن خ�ط��ة
توسع شركة المباني في المنطقة ،حيث
يتميز هذا المشروع بموقعه الفريد في
م��دي �ن��ة ال ��ري ��اض وب��واج �ه��ة م�ط�ل��ة على
ت �ق��اط��ع ط ��ري ��ق ال �م �ل��ك س �ل �م��ان وط��ري��ق
الملك فهد ،وال��ذي سيكون م��ن المعالم
المميزة للباحثين ع��ن تجربة مختلفة
ال ت�ت��وق��ف ع�ن��د ال �ت �س��وق ف�ق��ط لتجعله
المعلم األول من نوعه في المملكة».

مشاريع بارزة
وم��ن ج�ه�ت��ه ،أع ��رب ع�ب��دال�ع��زي��ز ب��ن علي
ال� �ت ��رك ��ي ،رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة ش��رك��ة
نسما وشركاهم للمقاوالت عن سعادته

البورصة :طرح «سوق املشتقات» في املرحلة
الرابعة من خطة التطوير
ّ
نظمت بورصة الكويت ورشة استطاع رأي تناولت
س��وق المشتقات المالية .وش��ارك ف��ي ال��ورش��ة ،التي
ُ
أق �ي �م ��ت ف ��ي م �ب �ن��ى ب ��ورص ��ة ال� �ك ��وي ��ت ،م �م �ث �ل �ي��ن ع��ن
شركات االستثمار المدرجة وغير المدرجة وشركات
ُ
ال ��وس ��اط ��ة .وم ��ن ش ��أن ه ��ذه ال �خ �ط��وة أن ت �س �ه��م في
ُ
تنويع المنتجات وزيادة السيولة التي تعد أحد أهم
العوامل الجاذبة للمستثمرين إلى بورصة الكويت.
ح �ي��ث ان� ��ه س �ي �ت��م ط� ��رح ال �م �ش �ت �ق��ات ال �م��ال �ي��ة ض�م��ن
المرحلة الرابعة من خطة تطوير السوق التي كانت
ب��ورص��ة ال �ك��وي��ت ق��د أط�ل�ق�ت�ه��ا ع ��ام  2017ب��ال�ت�ع��اون
مع هيئة أس��واق المال والشركة الكويتية للمقاصة،
وذلك بعد دراسة متكاملة ستقوم بها البورصة حول
منتجات المشتقات المالية م��ع ش��رك��ات االستثمار
واألط � ��راف ال�م�ع�ن�ي��ة .وأج ��رت ب��ورص��ة ال�ك��وي��ت خ��ال
الورشة استطاعات رأي وجلسة أسئلة وأجوبة طرح
المشاركون خالها أسئلتهم وتعليقاتهم القيمة.
ً
وتعليقا على ذل��ك ،ق��ال��ت ن��ورة العبدالكريم ،رئيس
ق �ط ��اع االس � � ��واق ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف« :الش � ��ك ف ��ي أن ت� ��داول
ً
ً
المشتقات المالية سيؤدي دورا محوريا في تطور
ال �س��وق ال�ك��وي�ت��ي ،إذ أن ذل ��ك سيستقطب مجموعة
أوسع من المستثمرين ،وسيرتقي بمكانة البورصة
ً
ً
إقليميا ودوليا .وبا شك فقد تمكنا خال السنوات
الماضية من إح��داث فارق كبير في بورصة الكويت،
ون� �م� �ض ��ي ال � �ي� ��وم ب �خ �ط��ى ث ��اب� �ت ��ة ف� ��ي رح� �ل ��ة ال �ن �م��و
ً
وال ��ري ��ادة .وح �ي��ث ن�ع�م��ل دوم� ��ا ع�ل��ى ت��وس�ي��ع قائمة

جانب من فعاليات الور�شة
ال�م�ن�ت�ج��ات وال �خ��دم��ات ال�ت��ي نقدمها وت�ط��وي��ر بيئة
جاذبة للسيولة من خ��ال إتاحة المزيد من الفرص
االستثمارية الواعدة .نحن نسعى بشكل دؤوب إلى
المساهمة في تطوير اقتصاد الكويت والمشاركة في
تحقيق األهداف التنموية للدولة».
ً
ُي �ع��د ه ��ذا االج �ت �م��اع واح � ��دا م��ن س�ل�س�ل��ة اج�ت�م��اع��ات

ت �ح��رص م ��ن خ��ال �ه��ا ب ��ورص ��ة ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ت�ع��زي��ز
مبدأ التواصل والشفافية م��ع المشاركين بالسوق،
وتقديم خدمات ومنتجات ذات مستوى عالمي عن
طريق استطاع رأي الجهات ذات الصلة ،ومناقشتهم
بخطط ومقترحات تطوير السوق مثل طرح خدمات
ومنتجات جديدة.

قائا« :إنه من دواعي سرورنا أن نشهد
ان �ض �م��ام ش ��رك ��ة ن �س �م��ا وش ��رك ��اه ��م م��ع
ش��رك��ة ش�م��ول لتنفيذ ال �م �ش��روع األب��رز
األڤنيوز -الرياض ،ونحن على يقين من
أنها ستكون فرصة رائعة لكل من شركة
نسما وشركاهم وشمول للعمل كفريق
واح ��د ف��ي ه��ذا ال �م �ش��روع ،ح�ي��ث نتطلع
ً
معا نحو متابعة تعاوننا المستقبلي
في تنفيذ مشاريع بارزة في المملكة».
م� �ش ��روع األڤ� �ن� �ي ��وز -ال� ��ري� ��اض س �ي��دع��م
ق� �ط ��اع ��ات ع� � ��دة ب �ش �ك��ل م� �ب ��اش ��ر وغ �ي��ر
مباشر ،إذ سيعزز قطاع البيع بالتجزئة
وقطاع الخدمات والسياحة والضيافة
وال � �ن � �ق� ��ل وم� � � � ��واد ال � �ب � �ن� ��اء وال �ت �ص �ن �ي��ع
وال� � �خ � ��دم � ��ات ال� �ل ��وج� �س� �ت� �ي ��ة .وس �ي ��ؤث ��ر
م �ب��اش��رة ع �ل��ى س� ��وق ال �ع �م��ل م ��ن خ��ال
ت��وف �ي��ر آالف ال� �ف ��رص ال��وظ �ي �ف �ي��ة ،إل��ى
ج ��ان ��ب أن� ��ه س �ي �ج��ذب ال �م �ت �س��وق �ي��ن م��ن
جميع أنحاء المملكة والخليج والعالم،
لتلبية احتياجاتهم.

أعلى املعايير العاملية
وي ��ذك ��ر ب � ��أن ش ��رك ��ة ش� �م ��ول ال �ق��اب �ض��ة

تأسست بشراكة تضم شركة المباني،
وه ��ي أك �ب��ر ش��رك��ة ع �ق��اري��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
م � ��ن ح� �ي ��ث ال� �ق� �ي� �م ��ة ال� �س ��وق� �ي ��ة وال� �ت ��ي
ً
أح��دث��ت ت�غ�ي�ي��را ف��ي ق�ط��اع��ي السياحة
والبيع بالتجزئة بالكويت ،ومجموعة
ال � � �ف� � ��وزان ،إح � � ��دى ال � �ش� ��رك� ��ات ال� ��رائ� ��دة
ف� ��ي ق� �ط ��اع ��ات ال� �ت� �ج ��زئ ��ة ،وال �ص �ن��اع��ة،
وال � �ع � �ق� ��ارات وال � �ت � �ج� ��ارة ف� ��ي ال �م �م �ل �ك��ة
العربية السعودية ،ومجموعة الشايع،
وه ��ي ش��رك��ة ع��ائ �ل �ي��ة م �ق��ره��ا ال �ك��وي��ت،
ت��أس�س��ت ع ��ام  ،1890وت �ض��م مجموعة
م� ��ن ال � �ش ��رك ��ات ال � ��رائ � ��دة ف� ��ي ق �ط��اع��ات
ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ت� �ج ��زئ ��ة وال � �ع � �ق� ��ارات ف��ي
الشرق األوس��ط ،وكذلك في االستثمار
والسيارات والمشاريع.
طورت الشركة عددا من المشاريع التي
ي�ت��م تصميمها وت�ن�ف�ي��ذه��ا وف ��ق أع�ل��ى
المعايير العالمية ،بما يحقق أه��داف
المستثمرين ،فباإلضافة الى األڤنيوز-
ال� ��ري� ��اض ت �ع �م��ل ال� �ش ��رك ��ة ح��ال �ي��ا ع�ل��ى
اع �ت �م��اد ال�ت�ص��ام�ي��م ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال�خ��اص��ة
ب��األڤ �ن �ي��وز -ال �خ �ب��ر ،وك ��ا ال�م�ش��روع�ي��ن
ُ
لهما من نجاح األڤنيوز في الكويت.
است ِ

«صندوق خليفة» اختار  78مشروعًا
مبتكرًا للمشاركة في «رواد القصر»
أع�ل��ن ص�ن��دوق خليفة لتطوير المشاريع
ً
ً
عن اختيار  78مشروعا مبتكرا للمشاركة
في النسخة اإلماراتية الثالثة من مسابقة
ً
رواد ال� �ق� �ص ��ر ،م� �ش� �ي ��را إل � ��ى إغ � � ��اق ب ��اب
ً
الترشح للمسابقة بعد استقبال  94طلبا
للمشاركة من أصحاب المشاريع الوطنية
ونخبة من رواد األعمال اإلماراتيين.
وستشهد النسخة الحالية م��ن المسابقة
مشاركة  44مشروعا في الورشة التأهيلية
األول ��ى ال�ت��ي س�ت�ق��ام ف��ي أب��وظ�ب��ي بتاريخ
 16سبتمبر ال �ح��ال��ي ،ف��ي ح�ي��ن س�ي�ش��ارك
 34مشروعا في الورشة التأهيلية الثانية
التي ستعقد في دبي بتاريخ  18سبتمبر.
وم��ن ال�م�ق��رر أن ي�ق��ام المعسكر التدريبي
الخاص بالمسابقة في  6و 7أكتوبر القادم،
ل�ت�ت��م ال�ت�ص�ف�ي��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة خ ��ال ال�ح�ف��ل
الختامي الذي سيقام في  9أكتوبر.
وفي هذا السياق ،تحدثت موزة الناصري،
ال��رئ�ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب��اإلن��اب��ة ف��ي ص�ن��دوق
خ �ل �ي �ف��ة ل �ت �ط��وي��ر ال� �م� �ش ��اري ��ع ،ع� ��ن ه ��دف
ال�ن�س�خ��ة ال �ج��دي��دة م ��ن ال �م�س��اب�ق��ة وال ��ذي
ي �ك �م��ن ف� ��ي ت �ع ��زي ��ز ال� �ت ��واص ��ل ب �ي ��ن دول� ��ة
اإلم � � � ��ارات وع� � ��دد م ��ن األس� � � ��واق ال��رئ �ي �س��ة
األخ� � � ��رى ،ح �ي��ث س �ي �ت �م �ك��ن رواد األع� �م ��ال

الفائزين ،من الحصول على فرصة ذهبية
للمشاركة في النسخة الرابعة من برنامج
رواد القصر العالمي الذي ستعقد فعاليته
ف��ي ق�ص��ر س��ان��ت ج�ي�م��س ف��ي ل �ن��دن خ��ال
شهر ديسمبر .2019
وأردفت الناصري قائلة« :ترتكز المسابقة
بنسختها اإلم��ارات �ي��ة ال�ث��ال�ث��ة ل�ه��ذا ال�ع��ام
ً
وال� � �ت � ��ي ت �ح �ت �ض �ن �ه��ا أب� ��وظ � �ب� ��ي ان� �ط ��اق ��ا
م ��ن م �ك��ان �ت �ه��ا ال ��ري ��ادي ��ة ك��وج �ه��ة ع��ال�م�ي��ة
ل��اب �ت �ك��ار واإلب � � � ��داع ف ��ي ري � � ��ادة األع� �م ��ال،
ع�ل��ى التكنولوجيا ال�ت��ي ت�خ��دم البشرية،
وم � ��دى ت��أث �ي��ره��ا ع �ل��ى ح �ي��ات �ن��ا ال �ي��وم �ي��ة.
ً
وج � ��اء اخ �ت �ي��ار ه� ��ذا ال� �م ��وض ��وع ان �ط��اق��ا
م��ن استراتيجية ص�ن��دوق خليفة الرامية
إل��ى ت�ع��زي��ز روح االب�ت�ك��ار وال �م �ب��ادرة ل��دى
ً
ال �م��واط �ن �ي��ن ،ت �م��اش �ي��ا م��ع رؤي� ��ة أب��وظ�ب��ي
ف ��ي دع� ��م اإلب � � ��داع ودف � ��ع م �س �ي��رة ال �ت �ح��ول
التكنولوجي نحو األم��ام ،بهدف الوصول
إل ��ى اق�ت�ص��اد م�ت�ن��وع ق��ائ��م ع�ل��ى ال�م�ع��رف��ة.
ويواصل الصندوق جهوده الحثيثة لخلق
جيل جديد من رواد األع�م��ال اإلماراتيين،
وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة
داخ��ل الدولة وتشجيع الشباب على طرح
ّ
والتميز».
أفكار جديدة قوامها االبتكار

مع ارتفاع حالة الركود والبطالة وتراجع نصيب الفرد من الدخل % 1.7

«أونكتاد» حذر من انهيار وشيك لالقتصاد الفلسطيني

جنيف« -كونا» :حذر تقرير صادر عن مؤتمر االمم المتحدة
للتجارة والتنمية (اونكتاد) من تداعيات وصول ما وصفها
ب ��االزم ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال ��ى نقطة
االنهيار.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ق��ري��ر (اون � �ك � �ت ��اد) ال � � ��دوري ح� ��ول االق �ت �ص��اد
الفلسطيني وس �ب��ل دع �م��ه ،م�ع��رب��ا ع��ن ال�ق�ل��ق م��ن ان تتفاقم
ال�م�ع��ان��اة ف��ي فلسطين بسبب اس �ت�م��رار ت��ده��ور اق�ت�ص��اده��ا
وت �ك �ب��ده��ا خ �س��ائ��ر ف ��ادح ��ة ج � ��راء ت ��زاي ��د م �س �ت��وي��ات ال�ف�ق��ر
والتدهور البيئي.
واض��اف التقرير ان االقتصاد الفلسطيني ق��د شهد ف��ي عام
 2018وم�ط�ل��ع ال �ع��ام ال�ح��ال��ي ح��ال��ة م��ن ال��رك��ود وزاد ت��راج��ع
نصيب الفرد من الدخل بنسبة  1.7في المئة وارتفع مستوى
البطالة واستشرى الفقر وارتفعت حصيلة االض��رار البيئية
في االرض الفلسطينية المحتلة (غ��زة والضفة الغربية بما
فيها القدس الشرقية).
وح � ��ذر ال �ت �ق��ري��ر م ��ن ان ال �ت��وق �ع��ات االق �ت �ص��ادي��ة لفلسطين
ع �ل��ى االم� ��د ال �ق �ص �ي��ر ت �ب��دو اك �ث��ر ق �ت��ام��ة وذل� ��ك ل �ع��دم وج ��ود
مؤشرات تفيد بأن العوامل السلبية الرئيسة المثبطة للنمو

االقتصادي سوف تتغير في المستقبل القريب.

ارتفاع الفقر
واوض ��ح ان شخصا واح ��دا م��ن ب�ي��ن ك��ل ث��اث��ة فلسطينيين
عاطل عن العمل وفي قطاع غزة بلغ معدل البطالة اكثر من 50
في المئة في حين بلغت نسبة الفقر  53في المئة على الرغم
م��ن ان معظم االش �خ��اص المصنفين ضمن ال�ف�ق��راء يتلقون
مساعدة من الحكومة والمنظمات الدولية.
وقال إن غزة باتت على نحو متزايد مكانا غير صالح للحياة
االدم�ي��ة في ظل ال�ظ��روف االجتماعية واالقتصادية القاسية
والمتفاقمة.
وفي عام  2018انكمش اقتصادها المحلي بنسبة سبعة في
المئة ما ادى ال��ى تراجع نصيب الفرد من الدخل بنسبة 10
في المئة .ووفقا للتقرير فإن االسباب الكامنة وراء االنهيار
ال��وش�ي��ك ل��اق�ت�ص��اد الفلسطيني تتمثل ف��ي زي ��ادة واح�ك��ام
قبضة االحتال وخنق االقتصاد المحلي في غزة وانخفاض
ال��دع��م المقدم م��ن المانحين بنسبة ستة بالمئة بين عامي
 2017و 2018وت��ده��ور الحالة االمنية وان �ع��دام الثقة بسبب

االفاق السياسية القاتمة.
وذك��ر التقرير ان��ه «على الرغم من ان االحتال يفرض قيودا
على جميع قطاعات االقتصاد فإن قطاعي الزراعة والصناعة
يتأثران بصورة اكبر وم��ا يترتب على ذل��ك من عجز تجاري
ضخم يؤثر سلبا على النمو االقتصادي».

تراجع الصناعة
واش� � ��ار ال �ت �ق��ري��ر ال� ��ى ان ح �ص��ة ال �ص �ن��اع��ة ال �ت �ح��وي �ل �ي��ة م��ن
االق�ت�ص��اد تقلصت ب�ي��ن ع��ام��ي  1994و 2018م��ن  20ال��ى 11
ف��ي المئة م��ن الناتج المحلي االج�م��ال��ي ف��ي حين انخفضت
حصة الزراعة والصيد اكثر من  12في المئة الى نسبة زهيدة
تقل عن ثاثة في المئة .ولفت ال��ى وج��ود  705من الحواجز
المادية الدائمة في الضفة الغربية وحدها تقد حركة العمال
الفلسطينيين والبضائع وهي تشمل نقاط تفتيش وبوابات
وحواجز ترابية وحواجز على الطرق وخنادق.
واك��د التقرير ان اس�ت�م��رار االض �ع��اف االق�ت�ص��ادي ي�ع��ود الى
الحظر االسرائيلي المفروض على استيراد قائمة طويلة من
السلع االس��اس�ي��ة والتكنولوجية والوسيطة وال�ت��ي تنتمي

ال ��ى ق��ائ �م��ة ال �س �ل��ع ال �ت��ي ت�ص�ن�ف�ه��ا اس��رائ �ي��ل ع �ل��ى ان �ه��ا ذات
«االستخدام المزدوج».

تبعية اقتصادية
أش��ار التقرير ال��ى ان االحتال يعزل الشعب الفلسطيني عن
االس��واق العالمية ويجبره بالتالي على االعتماد والتبعية
االق�ت�ص��ادي��ة بشكل كبير ع�ل��ى اس��رائ�ي��ل ال�ت��ي تستأثر على
م��ا نسبته  80ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن ص � ��ادرات ال�ش�ع��ب الفلسطيني
وتستحوذ على  58في المئة من وارداته.
ك �م��ا اك� ��د ت �ق��ري��ر (أون� �ك� �ت ��اد) ان االح � �ت ��ال ق ��د ح� ��رم ال�ش�ع��ب
الفلسطيني من استغال م��وارده من النفط والغاز الطبيعي
ف ��ي ق� �ط ��اع غ� ��زة وال �ض �ف ��ة ال �غ��رب �ي��ة ول ��ذل ��ك ت� �ق ��در ال �خ �س��ائ��ر
المتراكمة بمليارات ال ��دوالرات فضا ع��ن الخسائر الهائلة
المتمثلة في الفرص االنمائية الضائعة.
ويوصي التقرير باجراء المزيد من البحوث لضمان الحقوق
االقتصادية وح�ق��وق الملكية للشعب الفلسطيني وتحديد
حصته فيما يتعلق ب �م��وارد ال�ن�ف��ط وال �غ��از الطبيعي التي
تشترك في ملكيتها العديد من دول الجوار في المنطقة».

