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حركة األسهم

النفط يرتفع بدعم من احتماالت تمديد 
اتفاق خفض اإلنتاج

استقرار االقتصاد يعزز ثقة المستثمرين األلمان 

األمم المتحدة: الماليين في اليمن وأفريقيا 
مهددون بالموت جوعًا

أرامكو السعودية تزود آسيا بكامل كميات النفط 
المتعاقد عليها  

انتعاش بورصتا لندن ومدريد

�سع��دت اأ�سع��ار النف��ط لتتج��ه العق��ود الآجلة 
للخ��ام �س��وب اأطول مدة مكا�س��ب مت�سلة منذ 
اأغ�سط���س اآب 2016 و�س��ط اأنباء ب�س��اأن �سعي 
ال�سعودية حل�سد تاأييد اأوبك ومنتجني م�ستقلني 
لتمدي��د خف���س الإنت��اج اإىل م��ا بع��د الن�سف 

الأول من عام 2017
و ارتفعت العق��ود الآجلة خلام برنت 20 �سنتا 
اأو ما يع��ادل 0.36 باملئة اإىل 56.43 دولر 
للربمي��ل وهو اأعلى م�ستوى من��ذ مطلع مار�س 

الأ�سع��ار  يف  الزي��ادة  متا�سك��ت  واإذا   ، اآذار 
ف�سيكون �سابع ي��وم على التوايل من املكا�سب 
و�سيف��وق ذل��ك م��دة مكا�سب مل��دة �ست��ة اأيام 
2016 عل��ى  اآب ع��ام  اأغ�سط���س  مت�سل��ة يف 
الرغ��م م��ن اأن زي��ادة الأ�سع��ار وقتئ��ذ كان��ت 
بن�سبة 17.5 باملئة مقارنة مع زيادة ن�سبتها 

�ستة باملئة يف الرتفاع احلايل
وزادت العق��ود الآجل��ة خل��ام غ��رب تك�سا���س 
الو�سي��ط 18 �سنتا اأو ما يع��ادل 0.34 باملئة 
اإىل 53.58 دولر للربمي��ل وه��و اأي�س��ا اأعلى 

م�ستوى منذ مطلع مار�س اآذار

ارتفع��ت ثق��ة امل�ستثمرين الأمل��ان يف ني�سان 
اآب  من��ذ  م�ستوياته��ا  اأعل��ى  اإىل  )اأبري��ل( 
)اأغ�سط�س( 2015، مدعوم��ة باأداء قوّي لأكرب 
اقت�ساد يف اأوروب��ا يف الربع الأول من ال�سنة، 
وانح�سار املخ��اوف ب�ساأن احلماي��ة التجارية 
يف ظل اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.

واأعل��ن اأم�س، معهد »زد دبلي��و اإي« الذي يتخذ 
من مدين��ة مانهامي مق��راً، اإن موؤ�رشه ال�سهري 
للمعنويات القت�سادية ارتفع اإىل 19.5 نقطة 
م��ن 12.8 يف اآذار )مار�س(. وباملقارنة، كان 
متو�س��ط التوقعات يف ا�ستط��اع اأجرته وكالة 
»روي��رز« اأن املوؤ���رش يتج��ه اإىل زي��ادة تبلغ 

14.0 نقطة.

وكان ترام��ب هدد بفر���س �رشيبة حدود على 
�رشكات �سناعة ال�سيارات الأملانية بواقع 35 
يف املئ��ة، قائًا اإن خطوات كهذه �ستوفر مزيداً 

من فر�س العمل يف الوليات املتحدة 
مم��ا  ا�ستف��ادت  الأملاني��ة  ال�سناع��ة  لك��ن 
و�سفت��ه احلكومة الأ�سبوع املا�س��ي ب� »بداية 
ا�ستثنائي��ة« للعام، يف وق��ت ينطلق القت�ساد 
الداخ��ل  يف  الطل��ب  لتلبي��ة  قوت��ه  باأق�س��ى 
واخلارج. وبلغت معنويات ال�رشكات الأملانية 
يف اآذار اأعلى م�ستوياتها يف نحو �ست �سنوات 

وق��ال رئي�س املعه��د اآخيم فامب��اخ يف بيان، 
اإن امل�ستثمري��ن تلقوا دعم��ًا من قوة القت�ساد 
الأمل��اين يف الرب��ع الأول، م�سيف��ًا اأن »خرباء 
�س��وق امل��ال يتوقع��ون ا�ستم��رار ه��ذا التطور 

الإيجابي 

ل�س��وؤون  املتح��دة  الأمم  مفو�سي��ة  اأعلن��ت 
الاجئ��ني ، اأن خط��ر م��وت الكثريي��ن ب�سب��ب 
اجل��وع يف 4 دول، وه��ي اليم��ن وال�سوم��ال 
وجن��وب ال�سودان ونيجريي��ا، يت�ساعد �رشيعًا 

ب�سبب اجلفاف وال�رشاع.
ويعي���س نح��و 20 مليون �سخ���س يف مناطق 
مت���رشرة ف�س��دت فيه��ا املحا�سي��ل وارتفعت 
معدلت �سوء التغذي��ة، خ�سو�سًا بني ال�سغار. 
وقال الناطق با�سم املفو�سية اأدريان اإدواردز 
ال�س��ودان وح��ده يح��وي ملي��ون  اإن  جن��وب 

�سخ�س على �سفا املجاعة 
وكان��ت الأمم املتح��دة اأعلنت ح��دوث جماعة 
يف بع���س مناط��ق جنوب ال�س��ودان يف �سباط 
)فرباير( املا�سي. واأ�س��اف اإدواردز يف اإفادة 
�سحافي��ة مقت�سب��ة: »نرفع م�ست��وى التحذير 

الي��وم م��ن اأن خط��ر م��وت الكثريي��ن ب�سب��ب 
اجلوع بني ال�سكان يف القرن الأفريقي واليمن 
ونيجري��ا يت�ساع��د«. ولفت النظ��ر اإىل اأن  هذا 
و�س��ع حرج ج��داً وينك�سف ب�رشع��ة يف قطاع 

كبري من اأفريقيا من الغرب اإىل ال�رشق 
واأعلنت املفو�سية اأن النا�س يفرون داخل تلك 
الدول، وهناك اأعداد اأكرب من الاجئني اجلنوب 
�سودانيني الذين يف��رون اإىل ال�سودان واأوغندا. 
وق��ال اإدواردز:  امل�سكلة الت��ي نواجهها دائمًا 
م��ع الأزم��ات الإن�ساني��ة يف اأفريقي��ا جن��وب 
ال�سح��راء، تتمث��ل يف التغا�س��ي عنه��ا اإىل اأن 
ت�س��وء الأم��ور كثرياً. يج��ب تفادي تك��رار هذا 

باأي ثمن 
اأن املفو�سي��ة تكث��ف عملياته��ا،  اإىل  واأ�س��ار 
لكنه��ا ت�سط��دم بنق�س ح��اد يف التموي��ل، اإذ 
ي��راوح متويل بع���س براجمها م��ا بني ثاثة 

و11 يف املئة فقط.

قال��ت م�سادر مطلع��ة يف قطاع النفط 
للنف��ط يف  ُم�س��در  اأك��رب  ال�سعودي��ة،  اإن 
الع��امل، زادت مبيع��ات النف��ط اخلفي��ف اإىل 
اآ�سي��ا بعر���س املزي��د م��ن ال�سحن��ات عل��ى 
امل�سري��ن عاوة على كام��ل الكميات املتعاقد 

عليها التي �ست�سخها يف مايو اأيار
وقال��ت م�س��ادر متع��ددة طلب��ت ع��دم الك�س��ف عن 
العرو���س  اإن  املو�س��وع  حل�سا�سي��ة  نظ��را  هوياته��ا 
�ست�سي��ف اإىل تخم��ة اإم��دادات النف��ط اخلفي��ف يف اآ�سيا 
م��ا �سيزيد املناف�س��ة مع �رشك��ة اأبوظبي الوطني��ة للطاقة 

ورو�سيا
وق��ال تاج��ر يعمل من �سنغافورة يف اإ�س��ارة اإىل درجات اخلام 
التي تنتجها اأبوظبي ورو�سيا "الطلب على الدرجات اخلفيفة مثل 

دا�س ومربان واإ�سبو و�سوكول �سيقل
وق��ال تاج��ر اآخ��ر اإن �رشك��ة اأرامك��و النفطي��ة ال�سعودي��ة اململوك��ة 
للحكوم��ة ح��ددت اأي�سا �سعر خامه��ا العربي اخلفيف ج��دا عند م�ستوى 
تناف�س��ي بعدم��ا خف�ست �سعر البيع الر�سمي للخ��ام يف مايو اأيار اإىل اأدين 

م�ستوى يف ثمانية اأ�سهر

وقال��ت امل�س��ادر اإن ال�سعودية تعت��زم �سخ كميات اخل��ام املتعاقد عليها 
بالكام��ل اإىل �ست��ة م�سري��ن على الأق��ل يف اآ�سيا يف مايو اأي��ار على الرغم 
م��ن قيامها بخف���س الإنتاج التزاما باتفاق بني منظم��ة البلدان امل�سدرة 

للبرول )اأوبك( ومنتجني من خارج املنظمة
وتعه��دت اأوبك وبع�س املنتجني م��ن خارجها بخف�س الإنتاج يف الن�سف 

الأول من عام 2017 لدعم اأ�سعار النفط
والتزام��ا بالتف��اق خف�س��ت ال�سعودية اإنتاجه��ا من اخلام��ات املتو�سطة 
والثقيل��ة كي تبقي اإجمايل اإنتاجها منخف�س��ا. لكنها اأبقت على الإمدادات 
اإىل اآ�سي��ا م�ستق��رة منذ بداية العام يف الوقت ال��ذي تدافع فيه عن ح�ستها 
ال�سوقي��ة يف ال�س��وق الأ�رشع من��وا من حيث الطلب عل��ى النفط يف مواجهة 

منتجني اآخرين
وتق��ول امل�س��ادر اإن اأرامك��و ال�سعودي��ة خف�س��ت اإم��دادات اخل��ام العربي 
املتو�سط وا�ستبدلتها باخل��ام العربي اخلفيف لبع�س الزبائن مبا يتما�سي 

مع ا�سراتيجية ال�رشكة
لك��ن واح��دا من امل�سري��ن تلقى خف�س��ا عل��ى اإمداداته من النف��ط العربي 
الثقيل املتعاقد عليها يقول اإنه �سيتلقى كامل الكميات املتعاقد عليها من 

النفط الثقيل يف مايو اأيار
ومن��ذ اأن خف�س��ت اأوب��ك اإنتاجه��ا، تقل�ست اإم��دادات اخلام��ات املتو�سطة 
والثقيل��ة من ال�رشق الأو�سط اإىل اآ�سيا ما حف��ز التجار على نقل نفط مماثل 

يف الدرجات من اأوروبا والأمريكتني لتلبية الطلب يف اآ�سيا 

انتع���س قطاع الكتت��اب بالأ�سهم يف اأ�سواق امل��ال الأوروبية بعد اأ�سهر من 
الرك��ود، لكن هذا النتعا�س ل يكفي لتوقع امل�سار امل�ستقبلي لهذه الأ�سواق، 
خ�سو�س��ًا اأنها �سهدت تقلب��ات كثرية يف ال�سنوات املا�سية. و�سهدت القارة 
53 عملي��ة ط��رح اأ�سه��م للبيع يف البور�س��ات يف الرب��ع الأول من العام 

اجلاري، ما ُيعرف تقنيًا با�سم »اآيبو«. 
وو�سل��ت قيمة هذه العملي��ات اإىل 4.5 بليون دولر، بارتفاع 28 يف املئة 
مقارن��ة ب���50 عملية طرح اأ�سهم للبيع من ال���رشكات خال املدة ذاتها من 
الع��ام املا�س��ي. وقفزت قيمة بيع الأ�سهم من كّل عملية نحو �ستة يف املئة، 

اإذ هدف��ت كّل عملي��ة بي��ع م��ا معدل��ه 143 ملي��ون دولر ب�س��ورة اأ�سه��م 
اإىل تاري��خ التقلب��ات يف عملي��ات »اآيب��و« يف ال�سن��وات الأخ��رية  ونظ��راً 
لرتباطه��ا بعوام��ل كثرية منه��ا ال�سيا�س��ات النقدية للم�س��ارف املركزية 
والظ��روف املالية والقت�سادية، فا ُيكن تاأكي��د اأن عمليات طرح الأ�سهم 
للبي��ع �ست�ستم��ر يف النتعا���س م��ن دون اأن تعود اإىل الرك��ود. وو�سل العدد 
الكّل��ي لعمليات »اآيب��و« لطرح الأ�سهم لاكتتاب يف الرب��ع الأخري من العام 
املا�س��ي اإىل 68 عملي��ة يف الق��ارة الأوروبي��ة، بقيمة �سّجل��ت 9.6 بليون 
دولر. م��ا يعني اأن ن�سب��ة النخفا�س و�سلت اإىل نحو 53 يف املئة مقارنة 

م��ع الربع الأول من العام اجلاري )53 عملي��ة بقيم��ة 4.5 بلي��ون دولر(.
ويفي��د مراقبون ماليون ب��اأن بور�ستا لندن ومدريد جنحتا يف التفوق على 
بور�س��ة زوري��خ جله��ة عمليات الكتت��اب يف اأ�سهم ال���رشكات خال العام 
اجل��اري. اإذ جنح��ت بور�سة لن��دن يف جذب 20 عملية اكتت��اب بقيمة 1.8 

بليون جنيه ا�سرليني.

لبنان: استعادة الثقة من خالل رؤية متكاملة وتعزيز المساءلة

بعنوان  والأعمال  املال  املتحدثون يف منتدى  يَر  مل 
�رشورة  من  ُب��داً  املمتنع«،  ال�سهل  الثقة:  »ا�ستعادة 
على  لبنان  �سهدها  التي  التطورات  بعد  ذلك  حتقيق 
ن�ساطها،  اإىل  املوؤ�س�سات  وعودة  ال�سيا�سي  امل�ستوى 
الذي رعاه رئي�س جمل�س  املنتدى  افتتاح  واأكدوا يف 
الوزراء �سعد احلريري اأم�س ونظمته �رشكة »كونفك�س 
اإمكان  لبنان،  بالتعاون مع م�رشف  اإنرنا�سيونال« 
ودع��ا  متكاملة.  اقت�سادية  روؤي���ة  خ��ال  م��ن  ذل��ك 
اقت�سادية،  خطة  »و�سع  اإىل  زنتوت،  رفيق  رئي�سها 
يف  البحث  ل��دى  املنهكة  املوؤ�س�سات  مراعاة  واإىل 

فر�س �رشائب 
الكبرية  لل�رشكات  العاملي  املنتدى  م�ست�سار  وح�ّس 
فعلية  خطوات  »و�سع  على  �سعب  فادي  وال�سغرية 

ق�سائيًا  واملحا�سبة  وامل�ساءلة  ال�سفافية  لعتماد 
للخدمات،  ال�ساملة  التغطية  وتاأمني  الفا�سدين  بحق 

واإيجاد فر�س عمل متّكن اجليل ال�ساب من التناف�س 
طربيه،  جوزف  لبنان  م�سارف  جمعية  رئي�س  واأكد 
�سمن  وم��ن  »بخ�سو�سيته  امل�����رشيف  القطاع  اأن 
القطاعات القت�سادية« لي�س على حياد، بل �رشيكًا، 
اجلامعة  الوطنية  املهمة  يف  مت�سامنون  ونحن 

ل�ستعادة ح�سور الدولة ومرجعية موؤ�س�ساتها  
و�سدد على اأن ال�ستقرار النقدي »يثل عنوانًا رئي�سيًا 
املركزي،  والبنك  لبنان  انتهجها  متكاملة  ل�سيا�سة 
وحتظى باأو�سع قبول �سيا�سي واجتماعي واقت�سادي 
متويل  يف  ي��ردد  »ل��ن  امل�رشيف  القطاع  اأن  واأك��د 
الرغم من املاحظات  للدولة، على  احلاجات املالية 
دولية  مالية  موؤ�س�سات  من  ترد  التي  والنتقادات 
اجتماعاتنا  يف  نحر�س  »نحن  وق��ال:  وت�سنيفية«. 

يف  م�ساركاتنا  ويف  املوؤ�س�سات  هذه  م�سوؤويل  مع 
املنتديات الإقليمية والدولية على تظهري �سوابية هذا 
اخليار، وم�رشوعية امل�ساهمة يف حماية الأمن املايل 
الوطني، علمًا اأن لبنان مل يتخلف يومًا عن ت�سديد اأي 

م�ستحقات يف مواعيدها 
والقت�ساد  الدولة  »ت�ستفيد  اأن  اأهمية  طربيه  وراأى 
اإىل  واأ�سار  امل�سارف«.  لدى  املالية  الفوائ�س  من 
دولر،  بايني   205 تناهز  اأ�سوًل  »يدير  القطاع  اأن 
165 بليون  ركيزتها تعبئة ودائع ومدخرات تقارب 
دولر،  بليون   95 الت�سليفات  تبلغ  حني  يف  دولر، 
اخلا�س«.  القطاع  مل�سلحة  بليونًا   60 نحو  منها 
الأكرث منواً  التمويل اخلا�س ظّل  اأن  موؤ�رش  اإذ لحظ 

ون�ساطًا مل�سلحة املوؤ�س�سات والأفراد 
�سامة،  ريا�س  املركزي  لبنان  م�رشف  حاكم  وعّد 
اأن لبنان »يرتكز منذ �سنوات وباإرادة وطنية ور�سمية 

اأن  موؤكداً  اللرية«،  �رشف  �سعر  ا�ستقرار  قاعدة  على 
لدى البنك املركزي »الإمكانات الازمة للحفاظ على 
هذا ال�ستقرار، لكن ذلك ل يعني عدم �رشورة تنفيذ 
الدولة كي ترتبط هذه  اإ�ساحات بنيوية يف موازنة 

الثقة اأي�سًا باأداء املالية العامة 
املئة  يف   9 بن�سبة  »منا  امل�رشيف  القطاع  اإن  وقال 
اإىل  رئي�س   �سكل  يف  ذل��ك  ع��ازي��ًا   ،»2016 ع��ام 
لبنان،  م�رشف  نّفذها  التي  املالية  الهند�سة  جناح 
احتياطات  تكوين  ب��اإع��ادة  اأي�سًا  �سمحت  وال��ت��ي 
ا�ستقرار  على  احلفاظ  يف  و�ساعدت  للمركزي،  مهمة 
ميزان  وحت�سني  اأموال  جلب  ويف  اللرية  �رشف  �سعر 
املدفوعات من دون رفع الفوائد، لأن اأي زيادة فيها 
من  بكثري  اأعلى  وكلفًة  القت�ساد  على  خطراً  ت�سكل 
التكاليف التي جرى احلديث عنها يف �ساأن الهند�سة 

املالية«.

على  املئة  يف  واح��د  بن�سبة  »زي��ادة  اأن  اأو�سح  اإذ   
قاعدة الفوائد يف لبنان، ت�سكل كلفة اإ�سافية بحدود 
1.3 بليون دولر، وهي �ستبقى ولن تزول، لأن الَدين 
العام بلغ اليوم نحو 75 بليون دولر وهو اإىل تزايد«. 
القطاع اخلا�س هو  الَدين اخلا�س يف  اأن   ومل يغفل 
لبنان  الفوائد يف  وارتفاع  دولر،  بليون   58 بحدود 
اخلا�س،  والقطاع  الدولة  موازنتي  على  الكلفة  يزيد 

ويكنه بالتايل تعطيل النمو القت�سادي 
واأكد �سامة »التزامنا بف�سل الإمكانات التي منلكها 
لي�س فقط باحلفاظ على �سعر �رشف اللرية، بل اأي�سًا 
باحلفاظ على ا�ستقرار الفوائد، مع اأنها ترتفع عامليًا 
واإقليميًا«. وذّكر باأن »لبنان يرتكز اإىل حّد بعيد على 
ت�سّد  التي  اللبنانيني غري املقيمني، وحتوياتهم هي 
على  �سدد  لذا  عنه«.  وتفي�س  التجاري  امليزان  عجز 
عامليًا  منخرطًا  امل�رشيف  القطاع  »يبقى  اأن  اأهمية 

ومتقّيداً بالقوانني العاملية، مع احلفاظ بالتاأكيد على 
�سيادة لبنان، كي تبقى حركة التحويات من لبنان 

واإليه مي�رّشة 
النهو�س  خطة  »اأول��وي��ات  بعنوان  جل�سة  وُع��ق��دت 
القت�سادي«، اأكد خالها وزير ال�سناعة ح�سني احلاج 
ح�سن، على »ا�ستعادة الثقة من خال روؤية اقت�سادية 
متكاملة«. وقال: »تراجعت �سادراتنا من 4.4 بليون 
 ،»2016 ع��ام  بليون   2.2 اإىل   2011 ع��ام  دولر 
اأن »كل ال�رشكاء القت�ساديني يف  اإىل  لفتًا النتباه 
العامل ي�سعون عقبات اأمام بلدنا«، كا�سفًا عن »اإقفال 
نتيجة  البناء  مواد  لت�سنيع  لبنان  يف  م�سنع   300
ا�سترياد تلك املواد من اخلارج ، وراأى وزير القت�ساد 
والتجارة رائد خوري، اأن »خ�سارتنا يف الكهرباء تبلغ 
1.5 بليون دولر يف ال�سنة، وقد ت�سل اإىل 3 بايني 

اإذا مل تكن لدينا خطة وا�سحة لتح�سني و�سعها 

مصر تخطط لمزيد من استخدام أدوات التمويل 
غير المصرفية

 
اأن وزارته   ال�رشقاوي،  اأ�رشف  العام امل�رشي  الأعمال  اأعلن وزير قطاع 
لتطوير  امل�رشفية،  غري  التمويل  اأدوات  ا�ستخدام  يف  للتو�سع  تخطط 
لأ�سواق  ال�سنوية  القمة  يف  ولفت  احلايل«.  العام  خال  القطاع  �رشكات 
الدويل  والتعاون  ال�ستثمار  وزي��رة  افتتحتها  التي  القاهرة  يف  املال 
امل�رشية �سحر ن�رش وح�سور رئي�َسْي الرقابة املالية والبور�سة، النتباه 
اإىل »اإطاق �رشكة تاأجري متويلي ت�ساهم فيها �رشكات تابعة ل� »القاب�سة 
للت�سييد«. وقال  كان من املقرر اللجوء اإىل توريق حقوق اآجلة ل�رشكات 

اإ�سكان، لكن اأُرجئ الأمر ب�سبب ارتفاع كلفة اخل�سم 
واأ�سار ال�رشقاوي اإىل »زيادة راأ�س مال �رشكة احلديد وال�سلب عن طريق 
البور�سة، اإ�سافة اإىل جتزئة اأ�سهم م�رش اجلديدة لاإ�سكان، ما ي�سري اإىل 
اأن �رشكات قطاع  اآليات متويل غري م�رشفية خمتلفة«. وذكر  ا�ستخدام 
الأعمال العام »بداأت ا�ستخدام الأدوات التمويلية غري امل�رشفية يف �سكل 
فّعال، اإذ ُمّولت �رشكة »احلديد وال�سلب« بن�سبة 99 يف املئة، كما ُجّزئ 
�سهم �رشكة م�رش اجلديدة لاإ�سكان ما انعك�س اإيجابًا عليها«. ومل يغفل  

اإن�ساء �رشكة للتاأجري التمويلي 
واأمل رئي�س هيئة الرقابة املالية �رشيف �سامي، يف اأن »تتاأ�س�س �رشكة 
متويلي«.  تاأجري  و�رشكة  العام  الأع��م��ال  قطاع  �رشكات  يف  تخ�سيم 

دولر،  بليون   37 نحو  اإىل  »ت�سل  البور�سة  قيمة  اأن  واأو�سح 
بالبور�سة«.  لارتقاء  كبرية  جهود  بذل  حقنا  من  ثم  ومن 

حترير  نتيجة  ال�سوق  قيمة  يف  ارتفاع  »ت�سجيل  اإىل  واأ�سار 
حكومية  �رشكات  »ط��رح  اأهمية  موؤكداً  ال�رشف«،  �سعر 

�سمان  بهدف  اأي�سًا،  خا�س  قطاع  و�رشكات  كبرية 
ا�ستمرار قوة ال�سوق .

بكل  »القيام  على  وزارتها  حر�س  ن����رش  واأك����دت 
الإ�ساحات  لدعم  والقانونية  الت�رشيعية  الأم��ور 

وجعله  امل�������رشيف،  غ��ري  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  يف 
للقطاع اخلا�س،  للنمو وداعمًا  حمركًا رئي�سيًا 

ويف  الإ�ساحية،  ال��ربام��ج  دع��م  خ��ال  من 
�سوق  يف  جديدة  اأدوات  اإدخ���ال  مقدمها 

احلكومة  اأن  واأعلنت  امل�رشية«.  امل��ال 
تتمثل  مهمة  قوانني  م�ساريع  »تناق�س 

لدعم  امل��ال  �سوق  قانون  تعديل  يف 
وفقًا  وال�سفافية  احلوكمة  معايري 

اإىل  اإ�سافة  الدولية،  النظم  لأحدث 
التمويلي  للتاأجري  جديد  قانون 

لعر�سها  متهيداً  والتخ�سيم، 
ال���ن���واب بعد  ع��ل��ى جم��ل�����س 

ال����وزراء  جمل�س  م��واف��ق��ة 
عليها«.

اإىل  النظر  ن�رش  ولفتت 
�س���ركات  »رغ���ب���ة 

وب�نوك  اأمي��ركي��ة 
ا����س���ت���ث���م���اري���ة 

وم��وؤ���س�����س��ات 
م���ال���ي���ة، يف 

اأن  على  و�سددت  امل�رشية«.  القطاعات  يف  جديدة  ا�ستثمارات  �سخ 
املايل  القطاع  لتن�سيط  رئي�سي  هدف  الأجنبية  ال�ستثمارات  »اجتذاب 
الأجانب  ا�ستثمارات  للنظريف  لفتة  »زيادة  ولحظت  امل�رشيف«.  غري 
يف  الأجنبية  املالية  املوؤ�س�سات  من  ملحوظ  اهتمام  مع  البور�سة،  يف 
البور�سة  مقر  اإىل  ن�رش  توجهت  الفتتاح،  وبعد   ، امل�رشية  املال  �سوق 
قامت  كما  اأم�س،  البور�سة  تداول  جل�سة  جر�س  دقت  حيث  عمران،  مع 
�رشكة  اأ�سهم  من  املئة  يف   30 بطرح  القاب�سة«  املالية  »بلتون  �رشكة 
»اإم اإم غروب لل�سناعة والتجارة« العاملية، وا�ستقبلت باإقبال �سديد من 
قبل املوؤ�س�سات الأجنبية والعربية والتي مثلت 69 يف املئة من الأ�سهم 
امل�رشي  املال  وزير  اأ�سدر  ذلك،  اإىل  اخلا�س.  الكتتاب  يف  املطروحة 
عمرو اجلارحي قراراً، ن�س على �سوابط خف�س �سعر ال�رشيبة على القيمة 
املئة.  5 يف  والبالغة  امل�ستوردة  الإنتاج  الآلت وخطوط  امل�سافة على 
مناخ  حت�سني  خطوات  اإطار  يف  »ياأتي  القرار  اأن  الوزارة  بيان  واأو�سح 
القت�سادي  النمو  خطط  لدعم  ال�ستثمارات  من  مزيد  جلذب  ال�ستثمار 
امل�سافة  القيمة  ال�رشيبة على  �سعر  اأن يكون  القرار على  »ن�ّس  ، وقال 
بالن�سبة اإىل الآلت واملعدات امل�ستخدمة يف اإنتاج �سلعة اأو تاأدية خدمة 
5 يف املئة، بعد تقدمي امل�ستندات«. واأو�سح اأن القرار ت�سمن »تاأكيداً على 
خ�سوع اأجزاء الآلت واملعدات وقطع الغيار لل�سعر العام لل�رشيبة على 

القيمة امل�سافة والبالغ حاليًا 13 يف املئة، وُيعمل بالقرار فوراً  

 القاهرة – متابعة 

فنزويال – متابعة 

 برلين  - متابعة 

 جنيف – متابعة 

سنغافورة – متابعة 

برن – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

بيروت – متابعة 


