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حركة االسهم ليبيا تتفق على تشكيل مؤسسة واحدة 
للقطاع النفطي

محللون: تعافي األسواق العالمية يعزز 
من صعود األسهم الخليجية

بهدف إنشاء أكبر بنك في الشرق األوسط وشمال إفريقيا

بنكي »الخليج األول« و»أبو ظبي الوطني« 
يوافقان على االندماج

األسواق األمريكية واألوروبية تسجل 
ارتفاعًا خالل أسبوع "البريكست"

الوطنية  املوؤ�س�سة  م�سوؤويل  اأن  بيان  اأفاد   
جديد  هيكل  على  اتفقوا  ليبيا  يف  للنفط 
ب�ساأن  اخلالفات  لتنحية  يهدف  للموؤ�س�سة 

من له حق ت�سدير النفط.
ليبيا  يف  النفط  �سناعة  م�سوؤولو  وق��ال 
ع�سو منظمة اأوبك اإنه مبقدورهم م�ساعفة 
برميل  األ��ف   700 م��ن  اأك��ر  اإىل  الإن��ت��اج 
بالبالد.وقبل  الأو�ساع  ا�ستقرت  اإذا  يوميا 
مليون   1.6 تنتج  ليبيا  كانت   2011 عام 

برميل يوميا.
اأيار  كان الغرماء ال�سابقون قالوا يف مايو 
توحيد  على  املبداأ  حيث  من  اتفقوا  اأنهم 
الهيكل  على  الت��ف��اق  لكن  النفط  قطاع 
من  اأ�سابيع  عدة  تطلب  امل�سرتكة  والقيادة 

الجتماعات لالنتهاء منه.

وذكر البيان الذي ن�رشته املوؤ�س�سة الوطنية 
اأن م�سطفى �سنع  الإلكرتوين  على موقعها 
يقع  التي  الوطنية  املوؤ�س�سة  يقود  الذي  اهلل 
مقرها يف طرابل�س �سيظل رئي�سا للموؤ�س�سة 
رئي�س  امل��غ��رب��ي  ن��اج��ي  �سي�سغل  بينما 
ال�رشق من�سب ع�سو  الوطنية يف  املوؤ�س�سة 

جمل�س الإدارة.
من  امل��دع��وم��ة  ال��وف��اق  حكومة  وت�سعى 
طرابل�س  اإىل  و�سلت  والتي  املتحدة  الأمم 
حكومتني  حم��ل  لتحل  اآذار  م��ار���س  يف 
اإحداهما يف طرابل�س والأخرى  متناف�ستني 
الف�سائل  ت��وح��ي��د  اإىل  ال��ب��الد  ����رشق  يف 

ال�سيا�سية والع�سكرية العديدة يف ليبيا.
رئي�سيا  دعم  عامل  النفط  قطاع  وتوحيد 
على  ب�سدة  ليبيا  الوحدة.وتعتمد  حلكومة 
والعملة  للدخل  كم�سدر  النفط  ���س��ادرات 

ال�سعبة.

 توقع حمللون اأن توا�سل اأغلب اأ�سواق اخلليج 
الأحد  اليوم  جل�سة  خالل  الإيجابي  اأدائها 
مع  العاملية،  والأ�سهم  النفط  تعايف  ظل  يف 
القادم.  الأ�سبوع  الفطر  عيد  عطلة  اق��رتاب 
املا�سية  اجلمعة  برنت  اأ�سعار خام  و�سعدت 
ارتفع  50.35 دولر، كما  %1.3اإىل  بن�سبة 
اخلام الأمريكي ناميك�س %1.4 اإىل 48.99 
بنهاية  العاملية  الأ�سهم  دولر.وارت��ف��ع��ت 
جونز  داو  موؤ�رش  و�سعد  املا�سية  اجلل�سة 
نا�سداك  موؤ�رش  و�سعد   ،0.11% ال�سناعي 
�ستاندرد  م��وؤ���رش  وزاد   ،0.41% املجمع 
حممد  وقال   .0.19% نحو   500 بورز  اآند 
“مبا�رش":  ل�  املال  باأ�سواق  املحلل  ال�سمري، 
مقبولة  مل�ستويات  وو�سوله  النفط  تعايف 
�سيدفع  العاملية  البور�سات  و�سعود  فنيًا 
جل�سة  يف  �ساعد  مل�سار  اخلليجية  الأ�سهم 
الأحد. وا�ساف ال�سمري اإن اإقبال امل�ستثمرين 
خماطر  على  تنطوي  ال��ت��ي  الأ���س��ول  على 
�سهية  �سيفتح  العاملية  الأ�سهم  واأب��رزه��ا 

املحافظ الأجانب يف زيادة املراكز بالأ�سهم 
الت�سغيلية مع اقرتاب العالن عن نتائج الربع 
باأ�سواق  املحلل  الظفريي  ثامر  وقال  الثاين. 
اليوم  جل�سة  م�سار  اإن  ل�"مبا�رش":  امل��ال، 
�سيعتمد ب�سكل كبري على امل�ساربات ال�رشيعة 
املوؤ�رشات  رفع  �ساأنها  من  التي  الإيجابية 
يبداأ  اأن  الظفريي  وتوقع  ال�سعود.  وا�ستكمال 
املتعاملني باأ�سواق املنطقة يف عمليات جني 
بالتزامن  القادم  الثنني  جل�سة  يف  الأرب��اح 
�ستبداأ  والتي  الفطر  عيد  عطلة  اق��رتاب  مع 

مبعظم الأ�سواق يوم الثالثاء القادم. 
العجمي  ن��واف  امل���ال،  اأ���س��واق  واأك���د حملل 
رغم  املنطقة،  باأ�سواق  احلالية  الفرتة  اأن 
املتداولني  اإىل  حتتاج  احل��ايل،  النتعا�س 

املحرتفني.
ون�سح العجمي �سغار املتداولني اإىل الرتقب 
ال�ساعد  امل�سار  تاأكد  حلني  الدخول  وع��دم 
اإعالن  اق��رتاب  واأبرزها  قوة  اأك��ر  مبحفزات 
الثاين.  الربع  نتائج  عن  املدرجة  ال�رشكات 
الأ�سهم  اأ�سواق  موؤ�رشات  اإغ��الق  يلي  وفيما 

اخلليجية اخلمي�س املا�سي ال�سعودية.

و"  الأول  “اخلليج  بنكي  اإدارة  جمل�س  وافق 
اندماج  �� على  " �� بالإجماع  الوطني  اأبو ظبي 
642 / مليار  امل�رشفني باإجمايل اأ�سول نحو/ 

درهم اإماراتي " 175 مليار دولر ".
واأعلن البنكان �� املدرجان يف �سوق اأبوظبي لالأوراق 
املالية �� يف بيانهما اليوم .. اأن جمل�س اإدارة كل منهما 
على  باملوافقة  للم�ساهمني  تو�سية  تقدمي  على  واف��ق 

اندماج امل�رشفني.
واأو�سح البيان اأن الندماج املقرتح �سي�سهم يف اإن�ساء بنك ذي 
للعب دور  توؤهله  وا�سعة و�سبكة عاملية  قوة مالية كبرية وخربة 
املحلي  ال�سعيد  على  للدولة  القت�سادي  الطموح  دعم  يف  رئي�سي 
اإ�سافة اإىل دوره يف تر�سيخ العالقات وال�رشاكات املتنامية التي تربط 

الدولة بالقت�ساد العاملي.
واأ�سار اإىل اأن البنك الناجت عن الندماج " البنك الدامج " �سيكون الأكرب يف 
 / 642 اأ�سول تبلغ نحو/  اأفريقيا باإجمايل  الأو�سط و�سمال  ال�رشق  منطقة 
مليار درهم اإماراتي " 175 مليار دولر " بينما تبلغ قيمته ال�سوقية حوايل 

/ 106.9 / مليار درهم اإماراتي " 29.1 مليار دولر " .
وبهذا ي�سبح البنك بح�سة �سوقية من القرو�س القائمة تبلغ حوايل / 26 / 
يف املائة من اإجمايل القرو�س القائمة يف الدولة ويكون للبنك �سبكة دولية 
من فروع ومكاتب يف 19 دولة حول العامل .. حيث يوا�سل امل�رشفان العمل 
اإمتامه  املتوقع  من  والذي  الندماج  نفاذ  حني  اإىل  م�ستقلتني  كموؤ�س�ستني 

خالل الربع الأول من عام 2017.

 �سجلت ا�سواق الأ�سهم الأمريكية والأوروبية خالل الأ�سبوع ارتفاعات يف 
حيث  الأوروب��ي،  الحتاد  من  بريطانيا  خروج  �سدمة  لمت�سا�س  ا�سارة 
حقق "داو جونز" ال�سناعي مكا�سب بن�سبة %3.1، كما ارتفع �ستاندرد اأند 
بورز 500 مكا�سب بن�سبة %3.2 وهي اأكرب مكا�سب اأ�سبوعية للموؤ�رشين 

خالل 2016، يف حني �سجل "نا�سداك" املجمع مكا�سب بن�سبة 3.3%.
الأكرب  هي   3.2% بن�سبة   "600 "�ستوك�س"  موؤ�رش  ارتفع  اأوروب��ا  ويف 
اإىل  نقطة   73.5 "فوت�سي" الربيطاين  موؤ�رش  ارتفع  بينما  مايو،   27 منذ 
اإىل  لي�سل  نقطة   36.5 "كاك" الفرن�سي  موؤ�رش  وارتفع  نقطة،   6577.8
اإىل  96 نقطة  "داك�س" الأملاين مكايب بلغت  4273.9 نقطة،كما حقق  

9776.1 نقطة.
يف  الأوروب��ي  الحت��اد  من  بريطانيا  خ��روج  على  الربيطانيون  و�سوت 

ا�ستفتاء تاريخي يوم اخلمي�س املوافق يف 23 يونيو 2016. 
ويف اأ�سواق النفط، ارتفع "ناميك�س" الأمريكي خالل ا�سبوع بنحو 2.8% 
ليغلق عند 48.99 دولر للربميل، يف حني ارتفع "برنت" القيا�سي بن�سبة 

50.35 دولر للربميل. %4 ليغلق عند 
عند  اأغ�سط�س  ت�سليم  للذهب  الآجلة  العقود  ارتفعت  اأخ��رى،  ناحية  من 
عند  ليغلق  �سنت   96.5 مبقدار   1.3% بن�سبة  ا�سبوعية  مكا�سب  الت�سوية 

19.588 دولر لالأوقية.

وقف تدهور الجنيه المصري يتطلب سياسة بديلة
ال��دولر  مقابل  امل�رشي  اجلنيه  قيمة  انخف�ست   
خالل  باملائة  ثمانني  على  زادت  بن�سبة  الأمريكي 
�سعر  كان   2011 عام  ففي  �سنوات،  اأقل من خم�س 
 11 من  اأك��ر  مقابل  جنيهات   7 من  اأق��ل  ال��دولر 

جنيها اأوا�سط العام اجلاري 2016.
وتتفق الآراء على اأن هذا النخفا�س مرده بالدرجة 
ال�سوي�س  وقناة  ال�سياحة  عائدات  تراجع  اإىل  الأوىل 
ال�سعبة  والعمالت  بالدولر  املغرتبني  وحتويالت 

الأخرى الالزمة لتلبية احتياجات البالد.
منها  يربز  فمتعددة  بذلك  ت�سببت  التي  العوامل  اأما 
على  امل�رشية  العملة  على  امل�ساربة  نار  ا�ستعال 
الإرهابية  والهجمات  ال�سيا�سية  القالقل  خلفية 
النفطية  الدول  اإىل تراجع عائدات  اإ�سافة  املتكررة، 

التي يعمل فيها غالبية امل�رشيني يف اخلارج.
ارتفاع  اإىل  اجلنيه  �سعر  يف  الكبري  الرتاجع  ي��وؤدي 
الذي  امل�رشيني  معي�سة  م�ستوى  وتدهور  الأ�سعار 
الدخول  اأ�سحاب  فئة  اإىل  غالبيتهم  يف  ينتمون 

املحدودة.
خميف  ب�سكل  تعتمد  م�رش  اأن  ذلك  حدة  من  ويزيد 

على الواردات بالعملة ال�سعبة لتلبية احتياجاتها.
الذي  اخلارجي  التجاري  امليزان  يف  ذلك  ويظهر 

ي�سجل عجزا متوا�سال منذ عقود.
وتظهر ن�رشة موؤ�س�سة التجارة وال�ستثمار الأملانية 
اأن قيمة الواردات تزيد على �سعف قيمة ال�سادرات 
 27 مقابل  مليار   71 املثال  �سبيل  على  بلغت  اإذ 
مليار دولر يف عام 2014 ويف عام 2012 بلغت 

30 مليار دولر. 70 مليار مقابل 
وهو الأمر الذي يقل�س الحتياطات النقدية بالعملة 

ال�سعبة ويفاقم عجز املوازنة. ويقدر هذا العجز يف 
العام املايل اجلاري بنحو 36 مليار دولر.

الحتياطات  فيه  ت��راج��ع��ت  وق��ت  يف  ه��ذا  ي��اأت��ي 
املذكورة يف �سهر مايو/ اأيار الفائت اإىل اأقل من 18 
مليار دولر، اأي ما يكفي ل�سد فاتورة الواردات ملدة 

ثالثة اأ�سهر فقط.
على �سوء ذلك حتاول احلكومة امل�رشية يف الوقت 
احلايل احل�سول على قر�س بقيمة 5 مليارات دولر 
النق�س املخيف  للحد من  الدويل  النقد  من �سندوق 
يف العملة ال�سعبة. وقامت احلكومة امل�رشية موؤخرا 
رفع  مقدمتها  يف  جريئة  اقت�سادية  باإ�سالحات 
وخدمات  الطاقة  م�سادر  عن  جزئي  ب�سكل  الدعم 

عامة اأخرى لتخفيف ال�سغط على املوازنة.
الإي��داع��ات  على  الفوائد  ن�سبة  جم��ددا  رفعت  كما 
باجلنيه لت�سل اإىل نحو 12 باملائة لتحفيز الدخار 

وكبح الت�سخم والطلب على ال�ستهالك.غري اأن ثمار 
هذه الإ�سالحات بقيت حمدودة.

خالل  امل��ت��زاي��دة  ال�سغوط  اأع��ب��اء  م��ن  خفف  وق��د 
من  املليارات  ع�رشات  تدفق  املا�سية  ال�سنوات 
اإىل  الأخ���رى  اخلليج  ودول  والإم���ارات  ال�سعودية 
اأو  �سمانات  اأو  كم�ساعدات  امل�رشية  اخلزينة 
ا�ستثمارات. غري اأن معاناة هذه الدول نف�سها حاليا 
النفط،  اأ�سعار  تدهور  ب�سبب  امل��وازن��ات  عجز  من 
ال�ستثمارات  وع��زوف  امل�رشية  ال�سياحة  وانهيار 
اجلنيه  �سوق  وازده���ار  النمو  وتباطوؤ  الأجنبية 
ال�سعيد  على  م�رش  حاليا  ي�سع  ذلك  كل  ال�سوداء، 
يف  الدوران  حد  اإىل  ي�سل  خطري  ماأزق  اأمام  املايل 
ال��دويل  النقد  �سندوق  ق��دم  لو  حتى  مفرغة  حلقة 
لفرتة  الحتياجات  يلبي  كونه  املن�سود  القر�س 

ق�سرية فقط.

وكاالت- متابعة

استمرار المضاربات اليومية 

97.4 مليار درهم سيولة التداوالت في 6 أشهر
املال  اأ�سواق  يف  التعامالت  حركة  على  الإيجابية  �سيطرت   
حالة  من  الرغم  على   ،2016 الأول  الن�سف  خ��الل  املحلية 
توا�سل  نتيجة  الأ�سهم،  اأ�سعار  يف  حتكمت  التي  ال�ستقرار  عدم 
ال�رشكات  لأ�سهم  ال�سوقية  القيمة  وك�سبت  اليومية،  امل�ساربات 
38.7 مليار درهم يف الفرتة من يناير وحتى يونيو  املتداولة 
املا�سي، يف خطوة و�سفت باأنها �ساهمت يف تعوي�س الأ�سواق 
جزءاً من اخل�سائر التي حلقت بها يف عام 2015، فيما قاربت 

�سيولة الأ�سواق على 97.5 مليار درهم.
ووفقًا لالإح�ساءات الر�سمية، انخف�ست قيمة ال�سفقات املربمة 
يف الأ�سواق منذ بداية العام وحتى نهاية �سهر يونيو اإىل 97.45 

مليار درهم، ذهب نحو 80 % منها ل�سالح �سوق دبي املايل.
وكما كان متوقعًا، فقد ا�ستمرت توجهات الأ�سواق خالل 
2016، مرتبطة بالتطورات التي �سهدتها اأ�سعار النفط، 

للنفط،  العاملي  ال�سوق  �سادت  التي  التقلبات  وحالة 
وتباطوؤ  ال�سيني،  النمو  ب�ساأن  القلق  عن  ف�ساًل 
التطورات  بع�س  جانب  اإىل  العاملي،  القت�ساد 
التي مل تكن �سمن ح�ساب  الأخرى،  القت�سادية 

على  ال�سلبية  باآثارها  وانعك�ست  املحللني، 
خروج  اأزمة  ختامها  كان  والتي  التعامالت، 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي.
يف  الو�ساطة  مدير  حمي�سن  اأبو  وائل  وقال 
كان  وال�سندات،  لالأ�سهم  جلوبل  �رشكة 
�سلوك  على  احل��ذر  �سيطرة  الوا�سح  من 

�رشيحة كبرية من املتعاملني، وهو ما 
�سيولة  حجم  تراجع  خ��الل  من  ظهر 
من  الأول  الن�سف  خ��الل  ال��ت��داول 
ا�ستمرار  اإىل  م�سرياً  اجل��اري،  العام 

القطاع العقاري بال�ستحواذ على 
اجل��زء الأك��رب من ال��ت��داولت يف 
ال�سوقني، بقيادة �رشكتي اإعمار 

واأرابتك ودبي بارك�س.

ابتعاد  اأنه كان هناك  واأكد 
ال��ت��داول  ع��ن  ك��ام��ل  �سبه 

م����ن ق���ب���ل امل���ح���اف���ظ 
يف  �ساهم  ما  املحلية، 
ع��دم ق���درة الأ���س��واق 

ع���ل���ى الح���ت���ف���اظ 
التي  مبكا�سبها، 
تعود  ما  �رشعان 

�سعفها  خل�سارة 
ال�����ي�����وم  يف 
ال��ت��ايل، وه��و 
م������ا ح����رم 

����رشي���ح���ة 
كبرية من 
الأ���س��ه��م 

م��������ن 
ب��ن��اء 

ال�ستة  الأ�سهر  لتعامالت  املتابعة  بح�سب  �سعرية جديدة،  مراكز 
الأوىل من العام اجلاري.

وال�سندات، مل  لالأ�سهم  ال�رشهان  وقال جمال عجاج مدير مركز 
يكن اأداء اأ�سواق املال املحلية عاك�سًا ب�سدق ل�ستقرار القت�ساد 
يف  ج��ي��دة  من��و  ن�سب  على  ال�����رشك��ات  وحمافظة  الإم���ارات���ي، 
التوزيعات عن العام املا�سي، كما اأنه ل يتفق مع قوة القت�ساد 
بع�س  لها  ويكون  العامل،  ي�سهدها  التي  الأزم��ات  مواجهة  يف 

التبعات على اأ�سواقنا.
على  �سواء  الأ�سواق،  حققتها  التي  املكا�سب  وبرغم  اأن��ه،  واأك��د 
يف  العامة  املوؤ�رشات  يف  جيد  منو  اأو  ال�سوقية،  القيمة  �سعيد 
�سوقي اأبو ظبي ودبي املاليني، اإل اأن الأداء الكلي كان �سعيفًا 
املدرجة،  الأ�سهم  اأ�سعار  يف  كبرية  انخفا�سات  و�سهد  ن�سبيًا، 

بالرغم من النتائج اجليدة التي حققتها.

وكاالت  - متابعة    

وكاالت - متابعة

وكاالت  - متابعة

عمان - متابعة

وكاالت ــ متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


