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حركة االسهم مخاطر تواجه صادرات ليبيا 

هبوط الجنيه االسترليني يكبد شركة 
رولز رويس خسائر تقدر بملياري جنيه

300% ارتفاعًا بقيمة االستثمارات 
الخليجية في تركيا

انفصال بريطانيا يسيطر على مناقشات   
مجموعة العشرين

الضريبة المضافة تربك شريحة 
محدودي الدخل في مصر

من  ليبيا  �صادرات  بزيادة  الآم��ال  تلقت   
رئي�س  رف�س  بعدما  �رضبة  اخل��ام  النفط 
بني  ات��ف��اق��ا  للنفط  ال��وط��ن��ي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ة 
فتح  لإع���ادة  حمليني  وح��را���س  احلكومة 

موانئ رئي�صية.
ويف بيان موجه اإىل مبعوث الأمم املتحدة 
اإىل ليبيا مارتن كوبلر وم�صوؤولني يف قطاع 
جمل�س  رئي�س  ق��ال  ودبلوما�صيني  النفط 
م�صطفى  للنفط  الوطنية  املوؤ�ص�صة  اإدارة 
اإبراهيم  مكافاأة  اخلطاأ  من  اإن��ه  اهلل  �صنع 

النفطية  املن�صاآت  حر�س  رئي�س  اجل�رضان 
لن��وف  را����س  النفط  م��وان��ئ  اإغ���اق  على 

وال�صدر والزويتينة.
اأنه  النفطية  املن�صاآت  حر�س  جهاز  واأك��د 
الوطني  الوفاق  حكومة  مع  اتفاقا  �صينفذ 
فتح  لإع��ادة  املتحدة  الأمم  تدعمها  التي 
قام  زي��ارة  اأعقاب  يف  اأي��ام  خال  املوانئ 
مع  لاجتماع  لن��وف  ل��را���س  كوبلر  بها 
مل  اإن��ه  مطلعة  م�صادر  وتقول  اجل�����رضان. 
يتم الإع���ان ع��ن ���رضوط اإن��ه��اء الإغ��اق 
املوافقة على مدفوعات مبدئية  لكن جرت 

لأجور رجال اجل�رضان.

خ�صائر  روي�س  رول��ز  �رضكة  �صتتكبد   
ا�صرتليني  جنيه  مبلياري  تقدر  مالية 
اجلنيه  �صعر  تراجع  جراء  الأ�صبوع  هذا 

ال�صرتليني، بح�صب حمللني.
وياأتي هذا الإعان بعدما حذرت �رضكة 
تراجع  اأن  من  للطريان  جيت"  "اإيزي 
ن�صبة  زاد  ال�صرتليني  اجلنيه  �صعر 
تكاليف ال�رضكة بنحو 40 مليون جنيه 

ا�صرتليني.
وقالت "رولز روي�س" اإن "اخل�صائر التي 
زيادة  اإىل  تعود  ل  ال�رضكة  �صتتكبدها 
يف  تعديات  ب�صبب  بل  التكاليف،  يف 

�صعر  هبوط  ج��راء  املالية  احل�صابات 
اجلنيه."

اإىل  ذل��ك  ي��وؤدي  اأن  املحللون  ويتوقع 
تاميز  فاينان�صال  موؤ�رض  يف  خ�صائر 
100 عندما تعلن نتائج الن�صف الأول 

من العام اخلمي�س.
الف   23 لديها  التي  ال�رضكة  وقالت 
املا�صي،  ال�صهر  بريطانيا  يف  موظف 
الن�صف  اأرب��اح  تكون  اأن  "تتوقع  اإنها 
للعام  م�صابهة   2016 عام  من  الأول 

املا�صي".
املوؤيدة  الت�صويت  "نتائج  اأن  وا�صافت 
الحتاد  دول  من  بريطانيا  لن�صحاب 
مبا�رضة  نتيجة  اأي  متثل  ل  الأوروب��ي 

على عملنا اليومي".

ال�صتثمارات  اإن  تركي  م�صوؤول  قال   
ال�صعودية واخلليجية غري املبا�رضة يف 
%300، خال  تركيا ارتفعت اأكرث من 
العام اجلاري،  2014 حتى  الفرتة من 
القطاع  يف  متوا�صًا،  منوا  ت�صهد  حيث 

العقاري حتديدا.
اأوزر القن�صل العام الرتكي  واأكد فكرت 
ال�صتثمارات  حجم  اأن  ال�صعودية  يف 
ال�����ص��ع��ودي��ة واخل��ل��ي��ج��ي��ة يف ت��رك��ي��ا، 
الأخ���رية،  ال�����ص��ن��وات  خ��ال  ت�صاعف 
مليارات  �صبعة  نحو  ت�صجل  اأن  متوقعًا 
مل  بينما  اجل��اري،  العام  بنهاية  دولر 
 ،2014 يف  دولر  ملياري  تتجاوز 

واأبرزها يف القطاع العقاري.
ال�صعودية  ال�صتثمارات  اأن  اإىل  ولفت 
ث��اث  خ���ال  ت�صاعفت  واخل��ل��ي��ج��ي��ة 

�صنوات، ورمبا ت�صل اإىل 3 اأو 4 اأ�صعاف 
بنهاية العام اجلاري مقارنة مبعدلتها 
معظم  اأن  اإىل  لف���ت���ًا   ،2014 يف 
ال�صعودية  م��ن  ج��اءت  ال�صتثمارات 

والكويت وقطر.
الطوارئ  حالة  اإع��ان  اإن  اأوزر  وق��ال 
ال�صتثمارات  على  يوؤثر  لن  تركيا  يف 
القطاع  يف  اأو  تركيا  يف  الأج��ن��ب��ي��ة 
ال��ق��ط��اع  اأن  واأ����ص���اف  ال�����ص��ي��اح��ي. 
يتغري  ولن  مل  وال�صياحي  ال�صتثماري 

بعد اإعان حالة الطوارئ اأو قبلها .

جمموعة  يف  ال�صيا�صات  �صناع  ذك��ر   
الع�رضين اأم�س اأن اأكرب اقت�صادات يف العامل 
وم�صاركة  العاملي  النمو  دع��م  على  �صتعمل 
ذلك  وج��اء  التجارة،  مزايا  اقت�صام  يف  اأف�صل 
بريطانيا  تبعات خروج  عليه  اجتماع هيمنت  بعد 
احلماية  تنامي  من  وخماوف  الأوروب��ي  الحتاد  من 

التجارية
خال  اجلديد  بريطانيا  مالية  وزير  هاموند  فيليب  وقال 
ملجموعة  املركزية  البنوك  وحمافظي  مالية  وزراء  اجتماع 
النف�صال  ق��رار  عن  الناجمة  ال�صبابية  حالة  اإن  الع�رضين، 
الربيطاين �صتتبدد حني ت�صع بريطانيا ت�صورا لعاقتها امل�صتقبلية 

مع اأوروبا والذي قد يت�صح اأكرث يف وقت لحق من العام.
يف  املركزية  البنوك  وحمافظي  مالية  وزراء  اجتماع  بعد  اأ�صاف 
الأ�صواق  اأن  ال�صني  غربي  بجنوب  ت�صنغدو  مدينة  يف  الع�رضين  جمموعة 
ال�صنوات  مدى  على  ت�صتمر  التي  املفاو�صات  خال  تقلبا  ت�صهد  قد  املالية 

املقبلة.
اأكرب  بو�صوح  نحدد  حني  النح�صار  يف  ال�صبابية  حالة  "�صتبداأ  هاموند:  وتابع 

ت�صورنا لرتتيبات م�صتقبلنا مع الحتاد الأوروبي".

ب�صكل  الروؤية  هذه  مثل  مع  الأوروب��ي  الحتاد  يف  �رضكاوؤنا  جتاوب  "اإذا  وقال 
اإيجابي، وهو ما �صيكون بالتاأكيد حمل تفاو�س، ف�صيتبلور �صعور رمبا يف وقت 
لحق من هذا العام باأننا جميعا متفقون ب�صاأن الكيفية التي �صنم�صي بها قدما. 
واأعتقد اأن هذا �صيبعث بر�صالة تبعث على الطمئنان ملجتمع الأعمال والأ�صواق".
وقال وزراء جمموعة الع�رضين يف بيان �صادر يف ختام الجتماع الذي ا�صتمر 
يومني اإن النف�صال الربيطاين الذي �صيطر على املناق�صات اأدى لتفاقم ال�صكوك 

ب�صاأن القت�صاد العاملي اإذ اأن معدلت النمو "اأقل مما هو مطلوب".
لأي  بفعالية  للت�صدي  متاأهبة  اإنها  امل�صاركة  الدول  ذكرت  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 
تبعات اقت�صادية ومالية حمتملة لقرار بريطانيا الن�صحاب من الحتاد الأوروبي.
وذكر البيان "يف �صوء التطورات الخرية نوؤكد عزمنا على ا�صتغال كل الأدوات 
لتحقيق منو  اأو جماعي  فردي  اأ�صا�س  على  وهيكليا-  وماليا  نقديا  ال�صيا�صية- 

قوي وم�صتدام ومتوازن و�صامل".
القت�صادي  النمو  توقعات  الدويل  النقد  �صندوق  خف�س  املا�صي  الأ�صبوع  ويف 

العاملي ب�صبب النف�صال الربيطاين.
كما اأوىل �صناع ال�صيا�صات اهتماما كبريا لتنامي احلمائية الذي برز من خال 
القرتاع الربيطاين ف�صا عن حديث مر�صح الرئا�صة الأمريكية اجلمهوري دونالد 

ترامب عن الن�صحاب من اتفاقيات جتارية.
ونظام  احلرة  التجارة  �صيا�صة  "دور  على  الع�رضين  جمموعة  اأكدت  البيان  ويف 
جتاري عاملي اآمن وقوي يف حتقيق منو اقت�صادي عاملي �صامل و�صنبذل املزيد 

من اجلهد لإحياء التجارة العاملية وزيادة ال�صتثمار".

على الرغم من نفي جمل�س الوزراء امل�رضي ما تردد ب�صاأن قيام وزارة 
املالية بزيادة اأ�صعار ال�صلع الغذائية و�صيارات الركوب بعد اإقرار م�رضوع 
قانون القيمة امل�صافة، اإل اأن جمتمع الأعمال امل�رضي ي�صهد حالة من 
الرتباك والرتقب جتاه ما �صي�صفر عنه م�رضوع القانون عقب اإقراره من 
ت�رضيحات  يف  الأعمال  جمتمع  رجال  من  عدد  واأكد  الربملان.  جمل�س 
قبل  من  والرتقب  الرتباك  من  حالة  ت�صهد  احلالية  الفرتة  اأن  �صحفية، 
املواطنني، نتيجة عدم وجود مامح اأ�صا�صية مل�رضوع القانون والتخوف 
من زيادة الأ�صعار على العديد من ال�صلع خا�صة الغذائية. وطالب جمتمع 
مف�صلة  ب�صورة  القانون  م�رضوع  وعر�س  تو�صيح  ب�رضعة  الأع��م��ال 
التخوف  واإنهاء حالة  امل�رضي  املجتمع  على  اآثاره  مدى  على  للوقوف 
على  التعرف  اإىل  بالإ�صافة  الو�صع،  ذلك  ا�صتمرار  من  ب��دًل  احلالية 
امل�رضية  احلكومة  وت�صتهدف  القت�صادية..  املنظومة  على  اآثاره  مدى 
تطبيق م�رضوع قانون ال�رضيبة على القيمة امل�صافة ليحل حمل قانون 
ال�رضيبة  ومتتاز   ،1991 عام  ال�صادر  املبيعات  على  العامة  ال�رضيبة 
قدرات  مع  عبءها  يتنا�صب  عادلة  �رضيبة  باأنها  امل�صافة  القيمة  على 
ال�رضيبة  زادت  الإنفاق  زاد  فكلما  الإنفاق،  على  املتفاوتة  املواطنني 
ال�رضيبة يجعل هناك رقابة على  اأن فر�س هذه  والعك�س �صحيح، كما 

حجم اأن�صطة امل�رضوعات القت�صادية.

اإلمارات تستحوذ على 7% من أصول المصارف اإلسالمية

حول  درا���ص��ة  اأخ���رياً  العربي  النقد  �صندوق  اأع��د 
الإ�صامية  ال�صريفة  �صناعة  تنامي  »انعكا�صات 
العربية«،  ال��دول  يف  النقدية  ال�صيا�صة  اإدارة  على 
اأو�صحت اأن الفرتة التي تلت الأزمة املالية العاملية 
الإ�صامية،  ال�صريفة  لن�صاط  ملحوظًا  منواً  �صهدت 
حيث ُقدر اإجمايل اأ�صول امل�صارف الإ�صامية على 
م�صتوى العامل بنحو 1.5 ترليون دولر مبعدل منو 
مركب يقرب من 17 % خال تلك الفرتة مبا يعك�س 
التمويل  بفر�س  النطاق  وا�صع  عامليًا  اهتمامًا 
امل�صارف  اأ�صول  تقدر  فيما  الإ�صامي  امل�رضيف 
الإ�صامية يف الإمارات بنحو %7 اأ�صول ال�صناعة 

على م�صتوى العامل. 

كما اأو�صحت اأن نطاق انت�صار ن�صاط هذه ال�صناعة 
ات�صع  واإمنا  الإ�صامية،  الدول  على  فقط  يقت�رض  مل 
التي  تلك  خا�صة  الأخ��رى،  الدول  من  عدداً  لي�صمل 
من  العاملية  املالية  لاأن�صطة  مرموقة  مراكز  متثل 
الإ�صامية  امل�صارف  واأ�صبحت  بريطانيا.  بينها 
من  به  ي�صتهان  ل  ج��زء  على  ت�صتحوذ  لإ�صامية 
يتطلب  مما   ، دول  من  عدد  يف  ال�صيولة  م�صتويات 
من امل�صارف املركزية ا�صتمرار مواكبة هذا التطور 
ال�رضيع واملتاحق وتطوير اأدوات ال�صيا�صة النقدية 
ففي  ال�صناعة  هذه  اأن�صطة  تنامي  مع  يتاءم  مبا 
النقدية  لل�صيا�صة  املعروفة  الأدوات  تتوفر  حني 
واآليات مقر�س املاذ  املفتوحة  ال�صوق  اآليات  مثل 
للم�صارف  املختلفة  التمويلية  والنوافذ  الأخ��ري 
ا�صتثمار  اأو  ال�صيولة  يف  النق�س  ملواجهة  املركزية 

لعمل  املتوافقة  الأدوات  ف��اإن  ال�صيولة،  فائ�س 
التطوير  من  مزيداً  تتطلب  الإ�صامية  امل�صارف 
التي ت�صتخدمها  التقليدية  النقدية  الأدوات  فغالبية 
امل�صارف املركزية لإدارة ال�صيا�صة النقدية متوافقة 
تقوم  لكونها  التقليدية  امل�صارف  عمل  اآليات  مع 
بالأ�صا�س على ا�صتخدام �صعر الفائدة لنقل توجهات 

ال�صيا�صة النقدية لل�صوق امل�رضفية.
ويثري هذا الأمر حتديًا ذا بعدين، حيث يحد من قدرة 
ال�صيا�صة  توجهات  مترير  على  املركزية  امل�صارف 
النقدية لكامل اجلهاز امل�رضيف من جهة، ل �صيما 
للم�صارف  ملحوظًا  تواجداً  ت�صهد  التي  ال��دول  يف 
قدرة  من  اأخرى  جهة  من  يحد  اأنه  كما  الإ�صامية، 
ما  وهو  ال�صيولة،  اإدارة  على  الإ�صامية  امل�صارف 
يوؤثر ب�صكل كبري على م�صتويات كفاءتها وربحيتها، 

حيث تعترب حتديات اإدارة ال�صيولة من اأهم التحديات 
توفر  ملحدودية  نظراً  ال�صناعة  هذه  تواجه  التي 
مع  متوافقة  وال�صيولة  اجلودة  عالية  مالية  اأوراق 
بها،  التعامل  الإ�صامية  للم�صارف  ميكن  ال�رضيعة 
وملواجهة هذا التحدي اجتهت ال�صلطات النقدية يف 
ال�صريفة  انت�رضت بها �صناعة  التي  الدول  عدد من 
الإ�صامية اإىل تطوير اأدوات لإدارة ال�صيا�صة النقدية 

تتاءم مع ال�رضيعة.
الإ�صامية  اأن قطاع امل�صارف  اإىل  الدرا�صة  اأ�صارت 
يعترب يف عدد من الدول العربية ذا اأهمية نظامية، 
يجعل  مبا  العاملي  اأو  املحلي  امل�صتوى  على  �صواء 
ن�صاط  على  كبري  ب�صكل  توؤثر  موؤ�ص�صاته  اأن�صطة 
دول  �صيما  ل  ال���دول  ه��ذه  يف  امل�����رضيف  القطاع 

التعاون.

ووفقًا لت�صنيف جمل�س اخلدمات املالية الإ�صامية، 
يف  نظامية  اأهمية  ذات  الإ�صامية  امل�صارف  تعد 
والكويت  وال�صعودية  ال�صودان  وهي:  عربية  دول   6
ح�صة  ت�صكل  ح��ي��ث  والإم������ارات  وق��ط��ر  وال��ي��م��ن 
يقل عن  ما ل  الدول  الإ�صامية يف هذه  امل�صارف 

%من جممل الأ�صول امل�رضفية.  15
ياأتي ال�صودان -الذي يتبنى نظامًا م�رضفيًا اإ�صاميًا 
�صامًا- على راأ�س هذه الدول باأهمية ن�صبية لأ�صول 
ال�صعودية  تليه   %  100 تبلغ  الإ�صامية  ال�صريفة 
 51 بها  الإ�صامية  امل�صارف  اأ�صول  ت�صكل  التي 
% من اإجمايل الأ�صول امل�رضفية يف اململكة فيما 
على  بها  اإ�صامية  م�رضفية  موؤ�ص�صة  اأكرب  ت�صيطر 

%15 من جممل حجم ال�صوق امل�رضفية.
% وقطر   27 % واليمن   38 تليها الكويت بح�صة 

دولتان  % كذلك تقرتب   18.6 % والإمارات   25
الإ�صامية ذات  اأن ت�صبح م�صارفهما  عربيتان من 
البحرين  وهما  املتو�صط  الأجل  يف  نظامية  اأهمية 
كل  يف  الإ�صامية  ال�صريفة  �صناعة  وتعد  والأردن 
من ال�صعودية والإمارات ذات اأهمية نظامية عاملية 
نحو  بهما  الإ�صامية  امل�صارف  اأ�صول  متثل  حيث 
على  ال�صناعة  اأ�صول  من  التوايل  % على  و7   19
اأن�صطة  يف  الكبري  التطور  ظل  ويف  العامل.   م�صتوى 
املركزية  امل�صارف  جل��اأت  الإ�صامية،  ال�صريفة 
اأدوات  بع�س  تطوير  اإىل  العربية  النقد  وموؤ�ص�صات 
ال�صيا�صة النقدية ل�صمان التحكم يف �صيولة اجلهاز 
ت�صهيات  اإىل  وحداته  كامل  ونفاذ  ككل  امل�رضيف 
املاذ  مقر�س  اآليات  �صيما  ل  املركزية  امل�صارف 

الأخري للحفاظ على ال�صتقرار املايل.

دبي- متابعة

المغرب يراهن على االستثمار في الطاقة البديلة

 قال م�صوؤولون مغاربة واأجانب اإن املغرب يتجه اإىل ال�صتثمار 
الطاقة  جمال  يف  لديه  النق�س  لتعوي�س  البديلة  الطاقة  يف 

وللم�صاهمة يف احلد من الحتبا�س احلراري.
للطاقة  املغربية  الوكالة  مدير  الباكوري  م�صطفى  وق��ال 
الطاقة  جم��ال  يف  جم��ه��ودات  يبذل  "املغرب  اإن  ال�صم�صية 
ومن  احلرارية  النحبا�صات  من  للحد  منه  مواكبة  املتجددة 

اأجل توفري حاجيات القت�صاد الوطني من الطاقة النظيفة."
وقال الباكوري على هام�س زيارة ميدانية قام بها مدير البنك 
بورزازات  ال�صم�صية  "نور" للطاقة  مل�رضوع  للتنمية  الفريقي 
املجهود  يدعم  "هذا  الأخ���رية  الآون���ة  يف  املغرب  بجنوبي 

الريادي للمغرب يف جمال الطاقات املتجددة."
واأن�صاأ املغرب م�رضوع "نور" للطاقة ال�صم�صية بورزازات على 
 3000 "نور1" و"نور2" ونور3" على م�صاحة  اق�صام  ثاثة 
من  البلد  احتياجات  ن�صف  تغطي  اأن  املنتظر  ومن  هكتار 

الكهرباء بحلول 2030.
وال�صطران 2 و3 قيد الجناز بينما بداأ العمل بال�صطر 

الأول مع مطلع العام.
وتنتج حمطة "نور1" 160 ميجاوات ومتتد على 

من  مليون  ن�صف  وت�صم  هكتار   450 م�صاحة 
املرايا العاك�صة.

للتنمية  الفريقي  "البنك  الباكوري  وق��ال 
ملحاولة  املغربية  التجربة  على  ي��ع��ول 

تعميمها لأن البنك يحاول اأن يقوم بدوره 
يلتقي  وهذا  الفريقية  التنمية  اإطار  يف 

مع توجه املغرب."
الأخرية  ال�صنوات  يف  املغرب  واجته 

ومد  افريقيا  يف  وج��وده  دع��م  اإىل 
ج�����ص��ور ال��ت��ع��اون الق��ت�����ص��ادي 

الفريقية  ال���دول  م��ن  ع��دد  م��ع 
الت�صال  ���رضك��ات  خ��ال  م��ن 

والبنوك والفو�صفات.
البنك الفريقي  واعترب مدير 

للتنمية ايكونومي ادي�صينا 
"�صيفيد  نور  م�رضوع  ان 

ك���ل اف��ري��ق��ي��ا ول��ي�����س 
امل���غ���رب ل���وح���ده يف 

التعاون جنوب  اإطار 
جنوب."

ادي�صينا  وق����ال 
على  ل���روي���رتز 

هام�س الزيارة 
ال��ب��ن��ك  اإن 

���ص��اه��م يف 
مت�����وي�����ل 

ع  و م�رض
ن��������ور 

"ميدلت"  م�رضوع  ميول  ان  املنتظر  ومن  ال�صم�صية  للطاقة 
اجلديد للطاقة ال�صم�صية باملغرب.

"ب�صدد  انه  قائا  التمويل  حجم  عن  الك�صف  ادي�صينا  ورف�س 
النقا�س مع احلكومة املغربية."

"ميدلت"  م�رضوع  اجن��از  يف  العام  مطلع  مع  املغرب  وب��داأ 
املقبل  العام  منه  ينتهي  ان  املنتظر  ومن  ال�صم�صية  للطاقة 

و�صينتج 800 ميجاوات.
يف  ا�صتثماراته  م�صاعفة  يعتزم  "البنك  اإن  ادي�صينا  وق��ال 
حتى  دولر  مليارات  خم�صة  اإىل  واملناخية  البيئية  امل�صاريع 

مطلع عام 2020."
التي  الفريقية  للدول  منوذجا  يعد  "نور"  "م�رضوع  اإن  وقال 

ميكن اأن تتحول اإىل ا�صتعمال الطاقة النظيفة."
ويغطي  تقريبا  الطاقة  من  احتياجاته  كل  املغرب  وي�صتورد 
اإنتاجه من الغاز اأقل من 20 يف املئة من احتياجات الباد. 
و�صاهم البنك الفريقي للتنمية يف م�رضوع نور بتمويل 517 

مليون دولر.

المغرب - متابعة    
طرابلس - متابعة

لندن - متابعة

انقرة - متابعة

القاهرة ــ متابعةوكاالت - متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
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مؤشرات 
االسواق العربية


