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حركة االسهم خروج بريطانيا يهدد استقرار أميركا 

 الذهب يواصل خسائره مع تعافي 
اإلقبال على المخاطرة

السودان ينقل أدوات السيولة إلى 
صندوق خارجي

تباين أداء أسهم اليابان وأوروبا 
مع جني أرباح

الكويت: 

1.8% نمو الناتج المحلي 

االحت��اد  مب��غ��ادرة  بريطانيا  ق���رار  زاد   
االأوروبي من املخاطر التي تهدد اال�ستقرار 
من  الرغم  على  املتحدة،  للواليات  املايل 
املدى،  حم��دودة  تزال  ال  املخاطر  هذه  اأن 
ح�سبما قال خرباء وزارة اخلزانة االأمريكية.
مكتب  عن  االثنني،  ال�سادر،  التقرير  وذكر 
بعد  جاء  اخلزانة  ب��وزارة  املالية  البحوث 
يوم من تعهد امل�سوؤولني املاليني العامليني 
�سدمة  م��ن  العاملي  االقت�ساد  بحماية 
االحت��اد  م��ن  بريطانيا  خ���روج  ا�ستفتاء 
تعهدهم  وكذلك  املا�سي  ال�سهر  االأوروب��ي 
البحوث  البطيء. وقال مكتب  النمو  بتعزيز 

االأ�سواق  فاجاأ  الذي  الت�سويت،  اإن  املالية 
ال�سلبية"  "ال�سدمة  مبثابة  وك��ان  املالية 
لثقة امل�ستثمرين، يجلب يف اأ�سهر اأو �سنوات 
بالنواحي  تتعلق  اليقني  ع��دم  م��ن  حالة 
املالية والتجارة واال�ستثمار يف بريطانيا. 
وحذر املكتب قائال اإنه ب�سبب ارتباط نظام 
ارتباطا  بريطانيا  يف  واملالية  االقت�ساد 
وثيقا بالنظام يف الواليات املتحدة وبقية 
اأوروبا، فاإن التع�رس يف بريطانيا ميكن اأن 
يهدد اال�ستقرار املايل يف الواليات املتحدة.
اأ�سواق  �سيما  ال  املالية،  االأ�سواق  واهتزت 
االأ�سهم االأمريكية، من جراء الت�سويت الذي 
جرى يف بريطانيا يف الثالث والع�رسين من 

يونيو.      

لالأ�سبوع  خ�سائره  اأم�س  الذهب  وا�سل   
االإق��ب��ال  تعايف  م��ع  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين 
اأ�سواق االأ�سهم  على املخاطرة وهو ما دفع 
ت�سعة  يف  م�ستوياتها  اأعلى  قرب  لل�سعود 
اأ�سهر قبل اجتماع البنك املركزي يف كل من 

الواليات املتحدة واليابان هذا االأ�سبوع.
الرئي�سية  العاملية  االقت�سادات  وتعهدت 
مطلع  يف  الع�رسين  جمموعة  اجتماع  يف 
االأدوات  االأ�سبوع اجلاري با�ستخدام جميع 

ال�سيا�سية املتاحة لدعم النمو.

و�ساهمت التعهدات ال�سادرة عن االجتماع 
الذي هيمن عليه االقرتاع الربيطاين ال�سهر 
املا�سي باالن�سحاب من االحتاد االأوروبي، 
لكنها نالت من  والدوالر  االأ�سهم  يف تعزيز 

الذهب.
ونزل الذهب يف املعامالت الفورية 0.5 % 
)االأون�سة(  لالأوقية  1314.87 دوالراً  اإىل 
غرينت�س،  بتوقيت   09:35 ال�ساعة  بحلول 
يف  النفي�س  االأ�سفر  املعدن  هبط  بينما 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  االآجلة  املعامالت 
اإىل  دوالرات   8.60 املقبل  اأغ�سط�س  ت�سليم 

1314.80 دوالراً لالأوقية.

ال�سيولة  اأداة  ال�سوداين  املركزي  البنك  نقل   
املحلية  البنوك  ت�ستخدمها  التي  الرئي�سية 
اأن  ياأمل  خطوة  يف  خارجي  �سندوق  اإىل 
االأخ���رى  ل��ل��دول  يحتذى  من��وذج��ًا  ت�سبح 
النقد  �سوق  اأدوات  �سح  اإىل معاجلة  الهادفة 
املوافقة الأحكام ال�رسيعة االإ�سالمية. وتنمو 
نظرياتها  م��ن  اأ����رسع  االإ�سالمية  البنوك 
اأنحاء ال�رسق االأو�سط وجنوب  التقليدية يف 
اإىل  ع��ام  بوجه  تفتقر  لكنها  اآ�سيا  ���رسق 
القطاع  يعتربها  التي  ال�سيولة  اإدارة  اأدوات 
االقت�سادية  وجدواها  ل�سالمتها  �رسورية 

يف املدى الطويل.
يف  كبري  االأدوات  تلك  مثل  على  والطلب 
عام  اأ�سبح  ال��ذي  ال�����س��ودان  مثل  اأ���س��واق 
نظامها  كامل  تلزم  دول��ة  اأول   1983
االإ�سالمية  للمبادئ  باالمتثال  امل�رسيف 
وامل�ساربة  الفائدة  تقا�سي  حتظر  التي 

النقدية ال�رسيحة. ويعمل 28 بنكًا اإ�سالميًا 
 10.7 بنحو  اأ�سولها  تقدر  ال�سودان  يف 
مليار دوالر وفقًا لبيانات توم�سون رويرتز. 
اإ�سالمية  �سهادات  املركزي  البنك  واأ�سدر 
وزارة  وتقوم  لل�سيولة  البنوك  لتلبية حاجة 
املالية باإ�سدار �سندات اإ�سالمية من طرفها. 
مدير  ن��ائ��ب  يحيى  ع�سمت  حم��م��د  ل��ك��ن 
العمليات امل�رسفية قال اإن ا�ستحداث نظام 
تراكم  اإىل  اأدى   2011 يف  ف��وري  ت�سوية 

�سهادات البنك املركزي لدى البنوك.
وقال يحيى على هام�س موؤمتر للقطاع يف 
البحرين "حدث تراكم هائل لتلك ال�سهادات. 
كان من املهم لنا اأن نعرث على حلول اأخرى 
مبناأى  ال�سيولة  اإدارة  على  البنوك  مل�ساعدة 
االأمر  معاجلة  وبغية  املركزي".  البنك  عن 
�سبتمرب  يف  ال�سيولة  الإدارة  �سندوق  د�سن 
ملكية  ممولك  املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  اأي��ل��ول 
بنك  وي��دي��ره  ال�سودانية  للبنوك  م�سرتكة 

اال�ستثمار املايل.

من  اأم�س  اليابانية  االأ�سهم  ا�ستقرت   
دون تغري يذكر بفعل عمليات جني اأرباح 
بعد  االأوروبية  املوؤ�رسات  ارتفعت  يف حني 
اإيجابية واأنباء عن  تلقيها الدعم من بيانات 

�سفقات اندماج.
ال�رسكات  الأ�سهم  القيا�سي  نيكاي  موؤ�رس  بدد  فقد 
التعامالت  يف  حققها  التي  املكا�سب  اليابانية 
املبكرة ليغلق اأم�س دون تغري يذكر عن اجلل�سة ال�سابقة 
الذي  االأرباح بعد االرتفاع  مع اجتاه امل�ستثمرين جلني 

جاء على اإثر �سعود وول �سرتيت.
اليابان  بنك  يك�سف  ب��اأن  االآم��ال  من  دعمًا  االأ�سهم  وتلقت 
املركزي عن املزيد من احلوافز يف وقت الحق من هذا االأ�سبوع.

 16620.29 اإىل  باملئة   0.04 منخف�سًا  نيكاي  موؤ�رس  واأغلق 
خالل  �سجلها  والتي  اأ�سبوع  يف  م�ستويات  اأعلى  عن  مبتعداً  نقطة 
تعامالت اخلمي�س املا�سي. وكان املوؤ�رس اأنهى التعامالت ال�سباحية 

مرتفعا 0.4 %.
وخ�رست اأ�سهم نينتندو بع�س جاذبيتها التي متتعت بها يف االآونة االأخرية 
لت�سجل انخفا�سًا باحلد االأق�سى امل�سموح به يوميًا وقالت ال�رسكة اإن لعبة 

بوكيمون جو التي اكت�سحت اأ�سواق األعاب الهاتف املحمول �سيكون لها اأثرا 
% اإىل   0.2 حمدودا على االأرباح. وانخف�س موؤ�رس توبك�س االأو�سع نطاقًا 
بن�سبة   400 جيه.بي.اإك�س-نيكاي  موؤ�رس  وهبط  كما  نقطة،   1325.36

11921.16 نقطة. اإىل   0.1%
اأ�سهم اأوروبا

 بدورها، ارتفعت االأ�سهم االأوروبية اأم�س وقفز �سهم �رسكة الطريان منخف�سة 
الذي  الوقت  ال�رسكة توقعات متفائلة يف  اأ�سدرت  اير بعدما  التكلفة ريان 
بالتقدم  مناف�سني  اهتمام  عن  اأخبار  بعد  هيل  وليام  اأ�سهم  فيه  �سعدت 

بعرو�س لالندماج معها.
وارتفع موؤ�رس �ستوك�س 600 الأ�سهم ال�رسكات االأوروبية %0.3 مقرتبًا من 
امل�ستوى الذي كان عليه قبل ت�سويت بريطانيا يف يونيو ل�سالح اخلروج 

من ع�سوية االحتاد االأوروبي.
هولدينجز   888 �رسكتا  قالت  بعدما   %  9.4 هيل  وليام  �سهم  قفز  كما 
لال�ستحواذ  م�سرتك  عر�س  لتقدمي  ت�سعيان  اإنهما  غروب  ورانك  للمراهنات 

على وليام هيل.
 وارتفع موؤ�رس �ستوك�س 600 نحو %10 من امل�ستوى املتدين الذي �سجله 
يف يونيو املا�سي بعد الت�سويت على خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي 
على الرغم من اأن املوؤ�رس ما زال منخف�سًا نحو %7 هذا العام. وكان موؤ�رس 
تاميز  فاينن�سال  موؤ�رس  %0.1 يف حني هبط  مرتفعًا  فتح  االأملاين  داك�س 

40 الفرن�سي تغريا يذكر. 0.1 ومل ي�سجل موؤ�رس كاك  100 الربيطاين 

املحلي  للناجت  التقديرية  القيمة  اإن  الكويتية،  لالإح�ساء  املركزية  االإدارة  قالت   
8ر1  قدره  منواً  حمققة  كويتي  دينار  مليار  033ر40  بلغت  الثابتة  باالأ�سعار 
الفعلية  البيانات  اأظهرت  حني  يف  �سنوي،  اأ�سا�س  على   2015 خالل  املئة  يف 
لها  تقرير  يف  االإدارة  واأو�سحت  املئة.  يف  5ر0  قدره  طفيفًا  منواً   2014 لعام 
تراجع  اإىل  اأ�سارت  والفعلية  التقديرية  البيانات  اأن  الكويتية،  االأنباء  وكالة  نقلته 
الناجت املحلي االإجمايل باالأ�سعار اجلارية خالل )2014 - 2015( بفعل الرتاجع 
الكبري يف اأ�سعار النفط، حيث بلغت ن�سبة الرتاجع 3ر6 يف املئة و 9ر25 يف املئة. 
انعك�س  "حيث  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�سيب  انخفا�س  اإىل  واأ�سارت 
النمو يف عدد ال�سكان الكلي وتراجع القيمة اال�سمية للناجت املحلي االإجمايل على 
ن�سيب الفرد من الناجت لعام 2015، حيث تراجع من 3ر11 األف دينار كويتي يف 
2014 اإىل 095ر8 األف دينار يف 2015". واأفادت باأن "ارتفاع الناجت املحلي 
باالأ�سعار الثابتة خالل 2015 بن�سبة 8ر1 يف املئة قابله زيادة اأكرب بعدد ال�سكان 
ما انعك�س على ن�سيب الفرد والذي تراجع من 605ر9 األف دينار اإىل 444ر9 األف 
دينار بن�سبة 7ر1 يف املئة". وعن القطاع النفطي، قالت االإدارة املركزية لالإح�ساء 
القطاع  م�ساهمة  انخف�ست  املا�سي  العام  خالل  النفط  اأ�سعار  تراجع  مع  :"اإنه 
)ن�ساط ا�ستخراج النفط اخلام والغاز الطبيعي واخلدمات ذات ال�سلة ون�ساط فحم 
الكوك واملنتجات النفطية املكررة( يف الناجت املحلي االإجمايل باالأ�سعار اجلارية 

اإىل 1ر46 يف املئة مقارنة ب�4ر63 يف املئة يف 2014".

االستثمارات طويلة األجل تعزز تطوير قطاع الطاقة

 اأكد م�سوؤولون وممثلون دوليون كبار خالل الفعالية 
املتخ�س�سة الأع�ساء نادي ال�رسق االأو�سط للبرتول، 
اأخرياً يف اأبوظبي، اأن تنفيذ ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية 
االأجل وجتميع املعارف واملوارد من داخل  طويلة 
قطاع النفط والغاز اأمران اأ�سا�سيان الإحداث التقّدم 

املاأمول يف قطاع الطاقة.
الق�سايا  من  جملة  الفعالية  �سيوف  وا�ستعر�س 
اأن يتم تناولها يف دورة هذا  ُينتظر  التي  الرئي�سية 
للبرتول  الدويل  اأبوظبي  وموؤمتر  معر�س  من  العام 
)اأديبك(، احلدث االأ�سّد تاأثرياً يف قطاع النفط والغاز 

يف العامل.
البرتولية  اال�ستثمارات  �رسكة  م�ساركة  وت��اأت��ي 

ال�رسق  لنادي  احل�رسي  الراعي  »اآيبيك«،  الدولية 
االأو�سط للبرتول الذي تنّظمه »اأديبك«، لتلقي ال�سوء 
على م�سرية جناح »اآيبيك« التي بداأت منذ اأكرث من 
ثالثني عاما ك�رسكة ا�ستثمارات دولّية وت�ستعر�س 

اإجنازات حمفظتها اال�ستثمارية املتنوعة.
ا�ستثمارات مهّمة

الطاقة،  وزير  املزروعي،  فرج  حممد  �سهيل  وقال   
على  ’اآيبيك‘  »�سّجلت  »اآيبيك«:  ل�  املنتدب  الع�سو 
مهّمة  ا�ستثمارات  املا�سية  الثالثة  العقود  مدى 
جميع  يف  والبرتوكيماويات  الطاقة  قطاع  يف 
الرائدة  ال�رسكات  خالل  من  وجنحت  العامل،  اأنحاء 
من  عدة  التي متتلكها مع �رسكات عاملية وحملية 

�سمنها �رسكة برتول اأبوظبي الوطنية ’اأدنوك‘.
حيث جعلت اإمارة اأبوظبي اأن ت�سبح خام�س منتج 

للبرتوكيماويات يف العامل. ومتتلك املجموعة اليوم 
اأف�سل مراكز البحث والتطوير واالبتكار ..

ال�سناعية  التقنيات  تطوير  على  تعكف  وال��ت��ي 
وب�سفتها  املجموعة.  بها  تتميز  التي  واملنتجات 
’اآيبيك‘  ترى  الطاقة،  قطاع  يف  اأ�سا�سيًا  م�ستثمراً 
’اأديبك‘ من�سًة عاملية ا�ستثنائية وفر�سًة قيمة  يف 

للتوا�سل مع اأقطاب قطاع الطاقة العاملي..
حيث اأن املعر�س يعترب اليوم اأكرب موؤمتر تخ�س�سي 
يف العامل وثاين اأكرب معر�س على امل�ستوى الدويل. 
اأهمية معر�س »اأديبك« يف كونه من�سة  كما تكمن 
ومنرباً  لل�رسكة  جديدة  ���رساك��ات  لبناء  منا�سبة 
التي  املوا�سيع  ح��ول  اخل��ربات  وتبادل  ملناق�سة 

تخت�س بتطوير ال�سناعة النفطية يف العامل.
اأبوظبي  اإمارة   وبف�سل الروؤية ال�سديدة للقيادة يف 

زايد  بن  من�سور  ال�سيخ  برئا�سة  املجموعة  متكنت 
الوزراء وزير �سوؤون  اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�سة من حتقيق التوازن بني بناء قاعدة �سناعية 

عاملية وحتقيق اأف�سل العوائد اال�ستثمارية.
موؤ�س�سات عمالقة

 وتعليقًا على قرار حكومة اأبوظبي االأخري بدمج كل 
من �رسكتي ’اآيبيك‘ و’مبادلة‘ قال الوزير: "اإن هذه 
االأمد  طويلة  الروؤية  لتدعم  تاأتي  االإيجابية  اخلطوة 
على  قادرة  عمالقة  موؤ�س�سات  بتاأ�سي�س  للحكومة 
ال�سناعة بطريقة  العاملية وتطوير قطاع  املناف�سة 
ريادي  مركز  تبووؤ  من  اأبوظبي  متكن  واأ�سمل  اأكرب 
وتفتح  االإم��ارات  لدولة  التناف�سية  القدرة  من  يعزز 
اأفقًا رحبًا من الفر�س اال�ستثمارية لل�رسكة ميكنها 
امل�ستقبلي  االإمارة  دخل  يف  الفاعلة  امل�ساهمة  من 

غري النفطي". وراأى خرباء م�ساركون يف امللتقى اأن 
امل�سهد االقت�سادي ال�سعب هذه االأيام يجعل اتخاذ 
القرارات التجارية يف كثري من االأحيان م�ستنداً اإىل 
ال�سعور ال�سائد يف ال�سوق، بداًل من اخليارات االآمنة، 
ما يوؤّدي اإىل احتمال اأن يفقد اأ�سحاب هذه القرارات 

الفر�س الكبرية التي حتملها تلك التحديات.
وبالتايل اإ�سعاف اإمكانية جعل القطاع اأكرث مرونة 
ت�ساءلت  نف�سه،  ال�سياق  ويف  التحّمل.  على  وق��درة 
)العراق  ل�رسكة  التنفيذية  املديرة  احل�رسي،  ُرب��ا 
املقبل  التحّرك  ماهّية  عن  اال�ست�سارية،  اإن�سايت( 
يف م�سهد قطاع الطاقة، م�سرية اإىل اأن امل�ستثمرين 
و�رسكات النفط ي�سعون اإىل معرفة ما اإذا كان عليهم 
البحث عن ا�ستثمارات ا�سرتاتيجية طويلة االأجل، اأم 

االنتظار حتى عودة اأ�سعار النفط اإىل االنتعا�س.

وراأت احل�رسي، مع ذلك، اأن احلالة الراهنة لالأ�سواق 
مناخًا  تغذي  النفط  الأ�سعار  الهبوط  منحنى  وتقّلب 

من ال�سائعات والتكهنات. م�سيفة:
الفعاليات الكربى مثل )اأديبك( متّكن جمتمع قطاع 
النظر ومناق�سة  الروؤى ووجهات  تبادل  الطاقة من 
الذي  االأمر  القطاع،  هذا  مب�ستقبل  املتعلقة  احللول 
ي�ساعد يف عملية �سنع القرار، ويخلق ثقاًل متوازنًا 
يقابل الثقل الذي يفر�سه ال�سعور ال�سائد يف ال�سوق.

تبادل معريف
 ويوّجه ملتقى نادي ال�رسق االأو�سط للبرتول الدعوة 
اإىل ممثلني عن الدول امل�ساركة واملحتمل م�ساركتها 
وبحث  املعريف  التبادل  ب�ساأن  للتنّور  (اأديبك)  يف 
يعترب  بات  الذي  احلدث  يف  املتاحة  العمل  فر�س 

االأبرز يف قطاع الطاقة العاملي.

وكاالت - متابعة

صندوق النقد يدعو السعودية لخفض 
األجور ودعم الطاقة

الدعم  تقلي�س  على  ال�سعودية  ال��دويل  النقد  �سندوق  حث 
بالقطاع  العاملني  اأجور  وفاتورة  املحلية  للطاقة  احلكومي 
العام مع تاأثر اأكرب بلد م�سدر للنفط يف العامل بهبوط اأ�سعار 
يزيد  فيما  م�ستوياتها  الأدنى  النفط  اأ�سعار  وتراجعت  اخلام. 
ال�سهر  للربميل  دوالراً   42 من  مقرتبة  �سنوات  �ست  على 
املا�سي بينما زادت حكومة اململكة االإنفاق بعدما اأمر امللك 

�سلمان بن عبد العزيز ب�رسف مكافاأة ملوظفي الدولة.
اإن  ال�سعودية  مع  م�ساورات  بعد  الدويل  النقد  وقال �سندوق 
ال�سعودي منوه القوي هذا  اأن يوا�سل االقت�ساد  من املتوقع 

اأ�سعار النفط لكنه حث  العام دون تاأثر يذكر بهبوط 
اململكة على �سبط و�سعها املايل. وقال ال�سندوق 
منو  معدل  يبلغ  اأن  يتوقع  اإنه  حزيران  يونيو  يف 

العام  هذا  املئة  يف   2.8 ال�سعودي  االقت�ساد 
القادم  العام  املئة  يف   2.4 اإىل  وينخف�س 

مرجحًا اأن ت�سجل احلكومة عجزاً قدره 19.5 
يف  االإجمايل  املحلي  الناجت  من  املئة  يف 

.2015
�سندوق  بعثة  رئي�س  كالني  تيم  وق��ال 
لل�سحفيني  ال�سعودية  اإىل  الدويل  النقد 

اإن منو الناجت املحلي االإجمايل القوي 
يف اململكة يف الربع الثاين من العام 

ال�سنوي  النمو  معدل  اأن  اإىل  ي�سري 
يزيد  رمب��ا  االقت�سادي  للن�ساط 

قلياًل عن املتوقع. وذكر ال�سندوق 
التي  الوفرية  االحتياطيات  اأن 
ودينها  اململكة  بها  تتمتع 

للغاية  املنخف�س  ال��ع��ام 
يعني اأنها ت�ستطيع مواجهة 

لعدة  النفط  اأ�سعار  هبوط 
يجب  اأن���ه  اإال  ���س��ن��وات 

عليها اأن تتخذ خطوات 
االآن لكبح االإنفاق من 
خ���الل اإ���س��الح��ات 

اقت�سادية.
ال�سندوق  واأك���د 

اتخاذ  ���رسورة 
اإج�����راءات من 

ب��ي��ن��ه��ا رف��ع 
اأ�����س����ع����ار 
ال���ط���اق���ة 

ملحلية  ا

وزيادة  الطويل  املدى  على  املدنية  اخلدمة  حجم  وتقلي�س 
والقيمة  االأرا�سي  �رسائب  خالل  من  النفطية  غري  االإيرادات 
القطاع  يف  التوظيف  لدعم  اإ�سالحات  وتطبيق  امل�سافة 
اإىل  تتطلع  اململكة  اأن  �سعودية  �سحيفة  وذك��رت  اخلا�س. 
االإم��ارات  دول��ة  اتخذت  بعدما  البنزين  على  الدعم  خف�س 
ال�سعودية  رفعت  واإذا  موؤخراً.  اخلطوة  تلك  املتحدة  العربية 
االإ�سالحات  اأك��رب  اأح��د  �سيكون  ذل��ك  ف��اإن  البنزين  اأ�سعار 
اإجراء ح�سا�س جداً  االقت�سادية يف اململكة منذ �سنوات وهو 
من الناحية ال�سيا�سية اإذ يعترب كثري من ال�سعوديني اأن الوقود 
الرخي�س حق مكت�سب لهم باعتبارهم مواطنني يف اأحد اأكرب 

البلدان املنتجة للنفط.

وكاالت - متابعة    

لندن - متابعة

لندن - متابعة

الخرطوم - متابعة

الكويت ــ متابعةوكاالت - متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


