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حركة االسهم روسيا تتوقع ارتفاعا متواصال 
ألسعار النفط

منتدى سانت بطرسبورغ االقتصادي 
الدولي يختتم بصفقات كبيرة

»دبي باركس آند ريزورتس« 
تعدل النظام األساسي للشركة

المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة
النفط يهبط مجددًا في أطول 

سلسلة خسائر منذ شباط

 
يتوقع رئي�س �أكرب �رشكة نفطية رو�سية 
يف  �لنفط  لأ�سعار  متو��سال  �رتفاعا 

�أقرب وقت.
�رشكة  رئي�س  �سيت�سني،  �إي��غ��ور  وق��ال 
رو�سنفط، خالل ت�رشيحات �سحفية، �إن 
�سوق �لعامل للنفط ي�ستعيد تو�زنه �أ�رشع 
مما كان متوقعا، ولهذ� لي�س م�ستبعد� �أن 
يو�جه �سوق �لنفط بعد ثالثة �إىل خم�سة 

�أعو�م نق�سًا يف �لعر�س.

�أن  رو�سنفط  �رشكة  رئي�س  ي�ستبعد  ول 
�أعو�م   5 �إىل   3 بعد  �لنفط  �سوق  يحتاج 
�إنتاج  �إىل �تفاق على زيادة �رشيعة يف 
�لنفط ل�سد �لنق�س �لناجم عن �نخفا�س 

�ل�ستثمار�ت يف �ل�سناعة �لنفطية.
�أي�سا  رو�سنفط  �رشكة  رئي�س  ويتوقع 
�أقرب وقت �رتفاع متو��سل  �أن يبد�أ يف 
لأ�سعار �لنفط، وذلك لأن �لطلب �لعاملي 
بينما  �رت��ف��اع��ه  ي��و����س��ل  �لنفط  على 
يو��سل �إنتاج �لنفط �نخفا�سه يف �لوقت 

�لر�هن.

 موسكو - متابعة

منتدى  �أع��م��ال   ، رو�سيا  يف  �ل�سبت  تختتم   
يف  �ل��دويل  �لقت�سادي  بطر�سبورغ  �سانت 
�خلمي�س  �عماله  �نطلقت  �لتي  �ل�20  دورت��ه 
حتت �سعار »على عتبة و�قع �قت�سادي جديد«. 
م�سارك،  �آلف   10 من  �أكرث  �ملنتدى  وح�رش 
وروؤ�ساء  روؤ�ساء دول وحكومات،  ذلك  مبا يف 
�لفعالية  �أح���د�ث  �أب��رز  وم��ن  ك��ربى.  �رشكات 
فالدميري  �لرو�سي  �لرئي�س  لقاء  �لقت�سادية، 
بوتني برئي�س �لوزر�ء �لإيطايل ماتيو رينت�سي 
ول��ق��اوؤه  بينهما،  مهمة  �تفاقيات  لتوقيع 
�ملتحدة،  �ل��ولي��ات  من  �رشكة   40 بروؤ�ساء 
وكند�، و�أوروبا، و�ل�سني، وغريها من �لبلد�ن 
�أبر�م  �ملنتدى  �سهد  كما  و�لجنبية.  �لعربية 
�لطاقة  �رشكتي  بني  م�سرتك  تعاون  مذكرة 
�سل«  د�ت�س  و«روي���ال  �لرو�سية  »غ��ازب��روم« 

�لهولندية - �لربيطانية، ب�ساأن م�رشوع للغاز 
�لبلطيق.  بحر  منطقة  يف  �مل�سال  �لطبيعي 
�أن�سطة  تنويع  على  �مل�رشوع  هذ�  و�سي�ساعد 
�مل�سال،  �لغاز  مبيعات  جمال  يف  »غازبروم« 
كما �سي�ساهم يف تعزيز حمفظة �ل�رشكة �ملالية 

يف قطاع �لغاز �مل�سال.
�رشكة  وق��ع��ت  �مل���ذك���رة،  ه���ذه  ج��ان��ب  �إىل 
»رو�ستيخ« مع �ل�سندوق �لرو�سي لال�ستثمار�ت 
�ملبا�رشة وعدد من �سناديق �ل�ستثمار �ل�رشق 
�أ�سهم  من  باملئة   25 لبيع  �تفاقية  �أو�سطية 
لهذه  �ملروحية«  للطائر�ت  رو�سيا  »�رشكة 
نحو600  �ل�سفقة  قيمة  وتبلغ  �ل�سناديق. 
مليون دولر. كما �أعلنت �رشكة »رو�س نفط«، 
�إن�ساء  عن  �لرو�سية،  �لنفط  �رشكات  ك��ربى 
موؤ�س�سة م�سرتكة مع �رشكة »BP« �لربيطانية، 
�سيتم يف �إطارها ��ستثمار 300 مليون دولر 

يف �لتنقيب �جليولوجي.

 وكاالت- متابعة

�أكرب  �آند ريزورت�س«،  �أعلنت »دبي بارك�س      
�ل�رشق  منطقة  يف  متكاملة  ترفيهية  وجهة 
�لإد�رة  جمل�س  �جتماع  وعقب  �أم�س  �لأو�سط، 
�لذي عقد �أول من �أم�س، �أن �ملجل�س و�فق على 
�جتماع  �أعمال  جدول  �إىل  جديد  بند  �إ�سافة 
�إىل  بالإ�سافة  لل�رشكة.  �لعمومية  �جلمعية 
جديد،  �إد�رة  جمل�س  ع�سو  وتعيني  �نتخاب 
قر�ر  على  كذلك  �مل�ساهمون  ي�سوت  �سوف 
�لأ�سا�سي  �لنظام  بتعديل  يقت�سي  خا�س 
�ملقرتح  �جلديد  �ل�رشكة  ��سم  ليعك�س  لل�رشكة 

»دي �إك�س بي �إنرتتينمنت�س« )�س.م.ع(.
�ل�سم  هو  �إنرتتينمنت�س«  بي  �إك�س  »دي  �إن 

�آند  بارك�س  »دب��ي  بينما  لل�رشكة  �ملقرتح 
ريزورت�س« �سيبقى ��سما لأكرب وجهة ترفيهية 
منتزه  ت�سم  و�ل��ت��ي  �ملنطقة  يف  متكاملة 
بارك�س  »بوليوود  ومنتزه  دبي«  »مو�سنجيت 
�لألعاب  وحديقة  دب��ي«،  و»ليجولند  دب��ي« 

�ملائية »ليجولند ووتر بارك«..
�جلاري.  �لعام  �أكتوبر من  �ستفتتح يف  و�لتي 
ومت حتديث دعوة �جتماع �جلمعية �لعمومية 
�لعمال،  جل��دول  �جلديد  �لبند  ��سافة  بعد 
�لنظام  على  �ملقرتحة  �لتعديالت  عن  ف�ساًل 
�لأ�سا�سي لل�رشكة. وتدعو �ل�رشكة �مل�ساهمني 
�ملقبل  �خلمي�س  �لعمومية  �جلمعية  حل�سور 
23 يونيو �ل�ساعة 2 م�ساء يف فندق »تاج« يف 
�خلليج �لتجاري يف دبي ملناق�سة هذه �لأمور.

�أ�سعار  �مل�رشي  �ملركزي  �لبنك  رفع 
�أ�سا�س  نقطة   100 �لرئي�سة  �لفائدة 
خ��رب�ء  ق��ال  خطوة  يف  �ل�سبوع  نهاية 
جماح  كبح  �إىل  تهدف  �إنها  �قت�ساديون: 
على  �لنزولية  �ل�سغوط  وتخفيف  �لت�سخم 

�جلنيه �مل�رشي.
�سعر  باملركزي  �لنقدية  �ل�سيا�سة  جلنة  ورفعت 
�إىل  باملئة   10.75 من  و�ح��دة  لليلة  �لي��د�ع  فائدة 
من  �أكرث  يف  لها  م�ستوى  �أعلى  وهو  باملئة   11.75
ع�رش �سنو�ت بينما ز�دت فائدة �لإقر��س لليلة و�حدة من 
لها  م�ستوى  �أعلى  وهو  باملئة   12.75 �إىل  باملئة   11.75

منذ 2008.
�لذين  �لقت�ساديني  �خلرب�ء  معظم  توقعات  �لزيادة  وجت��اوزت 
��ستطلعت رويرتز �آر�ءهم، وقال �أكرث من ن�سفهم: �إن �لبنك �ملركزي 

�سيبقي �أ�سعار �لفائدة بدون تغيري.
و�لنظرة  �ملحيطة  �ملخاطر  تقييم  »بعد  بيان  يف  �مل��رك��زي  وق��ال 
�أ�سعار �لعائد لدى  �مل�ستقبلية للت�سخم: قررت جلنة �ل�سيا�سة �لنقدية رفع 

�لبنك �ملركزي �مل�رشي.

�لبنك  لدى  للعائد  �حلالية  �ملعدلت  رفع  �أن  �لنقدية  �ل�سيا�سة  جلنة  »وترى 
�ملركزي من �ساأنه �حلد من توقعات �لت�سخم.«

و�رتفع ت�سخم �أ�سعار �مل�ستهلكني يف �ملدن �مل�رشية ب�سكل حاد �إىل 12.3 
باملئة يف �سهر �آيار �ملا�سي. وز�د �لت�سخم �ل�سا�سي -�لذي ي�ستثني �أ�سعار 
بلغ  �سنوي  معدل  -�إىل  و�خل�رش�و�ت  �لفاكهة  مثل  �لتغري  �ل�رشيعة  �ل�سلع 

9.51 باملئة يف ني�سان. 12.23 باملئة �ل�سهر �ملا�سي من 
�إيكونومك�س  وقال جي�سون تويف خبري �سوؤون �ل�رشق �لأو�سط لدى كابيتال 
و�ل�سغوط  �لت�سخم  ل�سعود  ��ستجابة  جريئة  خطوة  �ليوم  »ن��رى  بلندن: 

�ملتنامية على �جلنيه.«
و�أ�ساف قائال »نتوقع مزيد� من �لت�سديد لل�سيا�سة �لنقدية. �سيو��سل �لت�سخم 
�لهيمنة على قر�ر�ت �ل�سيا�سة �لنقدية و�سيكون هناك مزيد من �لرتفاع يف 

�لت�سخم �ل�سهر �ملقبل.«
منذ  و�قت�سادي  �سيا�سي  ��ستقر�ر  عدم  وتو�جه  �لنمو  لتن�سيط  م�رش  تكافح 

�نتفا�سة 2011 �لتي �أطاحت بحكم ح�سني مبارك �لذي ��ستمر 30 عاما.
وعانت �لبالد نق�سا حاد� يف �لعملة �لجنبية بعد �لنتفا�سة مع فر�ر �ل�سياح 
جنيهات   8.78 �إىل  عملتها  قيمة  م�رش  وخف�ست  �لجانب.  و�مل�ستثمرين 
مقابل �لدولر يف �سهر �أذ�ر ورفعت �أ�سعار �لفائدة مبقد�ر 150 نقطة �أ�سا�س 

يف وقت لحق لل�سيطرة على �لت�سخم لكن �ل�سعار ��ستمرت يف �ل�سعود.
�لقت�ساد  لإنعا�س  �ل�سي�سي ل�سغوط متز�يدة  �لفتاح  �لرئي�س عبد  ويتعر�س 

و�إبقاء �ل�سعار حتت �ل�سيطرة.

�سل�سلة  �أط��ول  م�سجلة  �لتو�يل،  على  جل�سة  خلام�س  �لنفط  �أ�سعار  هبطت 
خ�سائر منذ فرب�ير/ �سباط، بفعل �ملخاوف من �حتمال خروج بريطانيا 
من �لحتاد �لأوروبي، بينما �أ�سار جمل�س �لحتياطي �لحتادي �إىل خطط 
لزيادتني للفائدة �لأمريكية هذ� �لعام، على �لرغم من تباطوؤ توقعات �لنمو.
�لأمريكية،  �لطاقة  معلومات  �إد�رة  من  بيانات  �ساعدت  �سابق  وقت  ويف 
تقلي�س  �ملتحدة، على  �لوليات  �نخفا�سا يف خمزونات �خلام يف  تظهر 
يف  �لهبوط  �لأ�سعار  تعاود  �أن  قبل  �جلل�سة،  �أثناء  خل�سائرها  �لنفط  عقود 

�لتعامالت �لالحقة على �لت�سوية.
جل�سة  ��ستحقاق  لأقرب  برنت  مزيج  �لعاملي  �لقيا�س  خام  عقود  و�أنهت 
عند  لت�سجل  �ملئة،  يف   1.7 يعادل  ما  �أو  �سنتا،   86 منخف�سة  �لتد�ول 

�لت�سوية 48.97 دولر للربميل.
وو��سلت �لرت�جع يف �لتعامالت �لالحقة �إىل �لت�سوية لتهبط �إىل 48.56 
دولر.و�نخف�ست عقود خام �لقيا�س �لأمريكي غرب تك�سا�س �لو�سيط 48 

�سنتا �أو 1.00 يف �ملئة، لتبلغ عند �لت�سوية 48.01 دولر للربميل.
وو��سلت �لهبوط يف �لتعامالت �لالحقة على �لت�سوية لت�سل �إىل 47.40 

دولر.
و�تخذت �أ�سعار �لنفط منحنى نزوليا منذ �لثامن من يونيو، م�سجلة خ�سارة 

�إجمالية حو�يل 7 يف �ملئة.

سوق دبي: 477 مليون درهم عمولة التداوالت في 5 أشهر

�ملال  �أ���س��و�ق  يف  �ل��ت��د�ول  عمولت  قيمة  بلغت 
�ملحلية 477 مليون درهم خالل �لأ�سهر �خلم�سة 
تد�ولت  نتيجة  وذلك   ،2016 �لعام  من  �لأوىل 
جرى  و���رش�ًء  بيعًا  دره��م  مليار   173.5 بقيمة 
�لعمولت  وت�ساوي  �لر�سد.  فرتة  خالل  ت�سجيلها 
�مل�سجلة خالل �أول خم�سة �أ�سهر من �لعام �جلاري 
�لتي  �لعمولة  �إج��م��ايل  من  تقريبًا   42% نحو 
عام  يف  و�ملقا�سة  و�لو�سطاء  �لأ�سو�ق  تقا�ستها 

1.15 مليار درهم. �إىل  2015 و�لتي و�سلت 
%72 من  نحو  �ملايل على  دبي  �سوق  و��ستحوذ 
بد�ية  منذ  �مل�سجلة  �لتد�ولت  عمولت  �إجمايل 
�ملا�سي  مايو  �سهر  نهاية  وحتى  �جلاري  �لعام 

بلوغ  بعد  وذل���ك  دره���م  مليون   343 وبقيمة 
�ل�سفقات �لتي �أبرمت من خالله 125 مليار درهم 
بيعًا و�رش�ًء. يف حني و�سلت قيمة عمولت �لتد�ول 
يف �سوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية يف �لفرتة نف�سها 
بقيمة  ت��د�ولت  نتيجة  دره��م  مليون   133.5
موؤ�رش  و�رتفع  و�رش�ًء.  بيعًا  درهم  مليار   48.5
�لأ�سهر �خلم�سة �ملا�سية  �سوق دبي �ملايل خالل 
بن�سبة %2.6 �ساعد�ً من 3147 نقطة يف نهاية 
�سهر دي�سمرب �ملا�سي �إىل 3229 نقطة مع نهاية 
�سهر مايو بح�سب �لإح�سائيات �لر�سمية. يف حني 
�أبوظبي لالأور�ق �ملالية  تر�جع موؤ�رش �سوق دبي 
نقطة   4250 �إىل  دي�سمرب  يف  نقاط   4307 من 
�أن  �لر�سد  خالل  من  ويت�سح   .1.3% وبن�سبة 
ح�سة �رشكات �لو�ساطة من �لعمولت بلغت 217 

�لأور�ق  هيئة  عمولة  و�سلت  فيما  درهم  مليون 
260 مليون درهم، ول  �ملالية و�ل�سلع و�لأ�سو�ق 
�أن �رشكات �لو�ساطة ح�سلت على هذ�  يعني ذلك 
�ملبلغ �ملذكور كاماًل، حيث �إنها تقدم خ�سومات 
و�مل��ح��اف��ظ  �مل��ت��د�ول��ني  ك��ب��ار  م��ن  لعمالئها، 
�إىل  وذلك  خاللها،  من  تتد�ول  �لتي  �ل�ستثمارية 
�لكبرية  �ل�سفقات  على  خ�سمًا  تقدميها  جانب 

�لتي تنفذها من خالل عمليات حتويل �لأ�سهم.
�إدخال  �لعام �جلاري  بد�ية  �لهيئة قررت  وكانت 
��سرتدت  بحيث  �لعمولة  توزيع  ن�سب  على  تعديل 
تنازلت  قد  كانت  �لتي  �لعمولة  ن�سبة  من  ج��زء�ً 
لت�سبح  �لو�ساطة  ل�رشكات  �ل�سابق  يف  عنها 
على  �ملنفذة  �لعمولة  �إجمايل  من  �لهيئة  ن�سبة 
�لو�سيط  ون�سبة   )0.0005( �ل��و�ح��دة  �ل�سفقة 

ثابتة  �لعمولة  �إجمايل  وبقيت   .)0.00125(
حينها  �ل��ق��ر�ر  وو���س��ف��ت   .)0.00275( عند 
من  �مل��ايل  �ل�سوق  تطوير  �إط��ار  يف  ياأتي  باأنه 
خ���الل ط���رح �مل���ب���ادر�ت �لب��ت��ك��اري��ة ل��زي��ادة 
بتحقيق  ي�سمح  ومب��ا  �ل�ستثمارية  �ملنتجات 
�ل�سرت�تيجية  خطتها  ت�سمنتها  �لتي  �لأه��د�ف 
على  و�حلفاظ  �مل��ال  �سوق  بكفاءة  �لرتقاء  يف 
�لرقابة  م�ستويات  وتعزيز  �مل�ستثمرين  حقوق 
وتعميق  �ملال  �أ�سو�ق  يف  و�ل�سفافية  و�لإف�ساح 
�ملهني  �ل�سلوك  قو�عد  وتر�سيخ  �ملتعاملني،  ثقة 
وي�سع �أ�سو�ق �لدولة يف �ملرتبة �لتي تتالءم مع 
�لإم��ار�ت  »روؤي��ة  لتحقيقها  تتطلع  �لتي  �ملكانة 
بني  من  �لإم���ار�ت  دول��ة  تكون  ب��اأن   »2021

�لأف�سل عامليًا.

دبي - متابعة

»التجارة العربية« يوافق على 117 طلب 
تمويل بـ 249 مليون دوالر

طلبًا   117 على  �لعربية  �لتجارة  برنامج متويل  �إد�رة  و�فق جمل�س 
لتمويل �سفقات جتارية متنوعة بقيمة �إجمالية وقدرها 249 مليون 

دولر �أمريكي.
توفريه  على  �لربنامج  و�فق  �لذي  �لتمويل  �إجمايل حجم  بلغ  وبذلك 
عام  عملياته  بدء  منذ  �لعربية  �لأقطار  جميع  يف  �لوطنية  لوكالته 

�أمريكي. 12.4 مليار دولر  1991 ما يقرب من 
مقر  يف  عقد  �لذي   106 �ل�  �جتماعه  خالل   �� �ملجل�س  و��ستعر�س 

�لرحمن بن عبد�هلل �حلميدي  �لدكتور عبد  برئا�سة  �لربنامج 
�لتمويل  ن�ساط   �� �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لتنفيذي  �لرئي�س 

�خلدمات  ون�ساط   2011 �لعام  من  �لأول  �لربع  خالل 
للم�سدرين  �لربنامج  يوفرها  �لتي  �لأخ��رى  �لتجارية 

و�مل�ستوردين يف �لدول �لعربية.
و�طلع على تعيني وكالتني وطنيتني جديدتني لي�سل 

عددها كما يف نهاية مار�س 2016 �إىل 212 وكالة 
وطنية.

و��ستعر�س �آخر تطور�ت �لعمل ب�سبكة معلومات 
حاليًا  �ملبذولة  و�جل��ه��ود  �لعربية  �لتجارة 

خالل  من  �ملتاحة  �لبيانات  قاعدة  لتحديث 
على  �لإنرتنت  �سبكة  على  �لربنامج  موقع 

بغر�س   »ATFP.ORG.AE« �لعنو�ن 
�لعربي  للمنتج  �لتناف�سية  �لقدرة  تعزيز 

يف �لأ�سو�ق �لعاملية.
�لرتويج  ن�ساط  �ملجل�س  و��ستعر�س 

�سارك  �لتي  �لتعريفية  و�ل��ن��دو�ت 
�جلهود  �إط��ار  يف  �لربنامج  فيها 

�ملبذولة لتعميم ��ستفادة �جلهات 
�ملتعاملة يف �لتجارة �لعربية.

تعريفيًا  لقاء  �لربنامج  ونظم 
جتارة  غرفة  مع  بالتعاون 

و�سناعة �ل�رشقية يف مدينة 
�لدمام يف �ململكة �لعربية 

خاللها  تقدم  �ل�سعودية 
�ل���ربن���ام���ج ب��ع��رو���س 

دور  ح��ول  تف�سيلية 
�ل���ربن���ام���ج و���س��ب��ل 

�ل����س���ت���ف���ادة م��ن 
�لتمويل  ت�سهيالت 

و�خل�������دم�������ات 
�ل����ت����ج����اري����ة 

�لأخ�������������رى 
وك������ان������ت 

م��ن��ا���س��ب��ة 
ل����ل����ق����اء 

جمموعة من رجال �لأعمال و�لوكالت �لوطنية.
و�طلع �ملجل�س على �لرتتيبات �جلارية لعقد موؤمتر خالل �سهر �أكتوبر 
�لقادم يف مدينة �أبوظبي بالتعاون مع غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي 
يت�سمن  �لبناء  مو�د  قطاع  جمال  يف  �لعربية  �لتجارة  تنمية  حول 

�حلدث لقاء للم�سدرين و�مل�ستوردين �لعاملني يف هذ� �ملجال.
�أد�ء �ملحافظ �ل�ستثمارية لأمو�ل  كما �طلع �ملجل�س على تقرير عن 

�لربنامج و�لبيانات �ملالية للربع �لأول من �لعام 2016.
�أعماله  جدول  على  �ملدرجة  �لأخرى  �ملو�سوعات  من  عدد�ً  وناق�س 

و�تخذ ب�ساأنها �لقر�ر�ت �ملنا�سبة.

دبي- متابعة    

موسكو - متابعة

وكاالت ــ متابعةالقاهرة - متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


