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حركة االسهم
طيارو لوفتهانزا يهددون باإلضراب 

مجددا بسبب األجور

وزير المالية المصري يتوقع النمو %4 
في 2016

قطاع الغاز األميركي يشهد ظاهرة 
هي االولى منذ 60 عامًا

توقعات بتفادي االقتصاد الصيني 
لهبوطه والنمو السريع للهند 

أسعار النفط تهبط مع شكوك 
خفض اإلنتاج

الأملانية  لوفتهانزا  �رشكة  طيارو  ل��ّوح 
بالإ�رشاب جمددا يومي الثالثاء والأربعاء، 
على  الرواتب  ب�شاأن  املحادثات  ف�شل  بعد 

مدار عطلة نهاية الأ�شبوع.
الإ����رشاب  اإن  ال��ط��ي��اري��ن  نقابة  وق��ال��ت 
�شيوؤثر يف الرحالت الق�شرية يوم الثالثاء، 
والرحالت الق�شرية والطويلة يوم الأربعاء.
الذي  ع�رش  اخلام�س  الإ����رشاب  هو  وه��ذا 
تنظمه النقابة منذ اأبريل/ني�شان املا�شي.

خالل  رحلة   2800 نحو  ال�رشكة  واألغت 
الطيارين  اإ�رشاب  الأ�شبوع املا�شي ب�شبب 

الذي ا�شتمر ملدة اأربعة اأيام.

اأع�شاء  اأح��د  هاندويرغ،  غ��ورغ  وبح�شب 
التي  "املفاو�شات  ف��اإن  النقابة،  جمل�س 
ب�شاأن  ات��ف��اق  اإىل  تنته  مل  اأم�����س  ُع��ق��دت 
ترف�س  اأن  املعقول  غ��ري  وم��ن  الأج����ور. 
لوفتهانزا التقدم بعر�س ميكن الأخذ به يف 

الأقل كاأ�شا�س للتفاو�س."
ل�رشكة  مم��ث��ل  اإىل  ال��و���ش��ول  مي��ك��ن  ومل 

لوفتهانزا للتعليق.
وقدرت لوفتهانزا اأن الإ�رشاب يكلفها نحو 

ع�رشة ماليني يورو يف اليوم
وتريد نقابة الطيارين زيادة �شنوية مبعدل 
 5400 وعددهم  لع�شائها،  باملئة   3.7
عام  من  اب��ت��داًء  رجعي  باأثر  اأملانيا،  يف 

.2012

توقع عمرو اجلارحي وزير املالية امل�رشي، 
خالل   4% بن�شبة  منو  معدل  بالده  حتقيق 
العام املايل اجلاري 2017-2016، وبنى 
الوزير توقعاته بتلك الن�شبة بتح�شن جزئي 
متوقع لقطاع ال�شياحة، وتدفق ال�شتثمارات 
الأجنبية خالل املدة املقبلة، منوها اإىل اأن 
قطاع الإ�شكان يعد اأن�شط القطاعات التى قد 
النمو. وبخ�شو�س  زيادة معدل  ت�شاهم فى 
اأخرى  مرة  الوقود  عن  الدعم  الدولة  رفع 
خ��الل ال��ع��ام اجل���ارى، اأو���ش��ح اجل��ارح��ي، 
اإم،  تى  جى  امل��ال  موؤمتر  يف  كلمته  خالل 

اأعلنت  اأن  �شبق  الدولة  اأن  الإث��ن��ني،  اأم�س 
عام 2014، خطتها لرفع الدعم عن الوقود 
تدريجيا، وبداأت فى العام نف�شه تلك اخلطة، 
اإل اأنها توقفت عام 2015، ب�شبب انخفا�س 
�شعر البرتول عامليا، ووا�شلنا اخلطة خالل 
الدعم  فاتورة  اأن  اإىل  م�شريا  اجلارى،  العام 
عام  منذ  جنيه  مليار   500 الدولة  كلفت 
 20% �شوى  منها  ي�شتفد  ومل   ،2010
املجموعة  بني  خ��الف  وج��ود  وع��ن  فقط.  
القت�شادية ب�شبب حوافز قانون ال�شتثمار، 
نفى وزير املالية، وجود خالف بني الوزراء، 
ُتدر�س  القانون  حوافز  جميع  اأن  م�شيفا 

ب�شكل مكثف.

ج��ورن��ال،  �شرتيت  وول  �شحيفة  ك�شفت 
من  الطبيعي  الغاز  �شادرات  حجم  جتاوز 
الوليات املتحدة يف نوفمرب/ت�رشين الثاين 
وارداته، وذلك لأول مرة يف  اجلاري حجم 
 S&P" عن  ال�شحيفة  ونقلت  عاما.   60
مزود  وهي   ،"GLOBAL PLATTS
معلومات  عن  العامل  يف  رئي�شي  بيانات 
الطبيعي  الغاز  �شادرات  حجم  اأن  الطاقة، 
 210 اجلاري  ال�شهر  بلغ خالل  اأمريكا  من 
واردات  مقابل  يوميا،  مكعب  مرت  مليون 

و�شلت اإىل 198 مليون مرت مكعب يوميا.
قد  الأمريكية  الغاز  �شادرات  تكون  وبذلك 

60 عاما،  جتاوزت الواردات لأول مرة يف 
ويعك�س ذلك الطفرة التي ت�شهدها الوليات 
الطبيعي،  الغاز  اإنتاج  جمال  يف  املتحدة 
وا�شنطن يف  دور  زيادة  �شاهمت يف  والتي 

�شوق الطاقة العاملي.
دونالد  املنتخب،  الأمريكي  الرئي�س  وتعهد 
اأمام  احلواجز  باإزالة  حملته  خالل  ترامب، 
وًف�رّش  الأمريكية.  والغاز  النفط  �شادرات 
هذ الإعالن كموؤ�رش اإيجابي ل�شناعة النفط 

والغاز يف الوليات املتحدة.
لكن ت�رشيحات ترامب ب�شاأن تعليق اتفاقية 
توؤثر  اأن  ميكن  املك�شيك  مع  احلرة  التجارة 
الأمريكي يف  الغاز  �شلبا يف منو �شادرات 

حال ُطبقت.

العاملي  القت�شادي  النمو  �شيبقى 
وف��ق��ًا  املقبلني  ال��ع��ام��ني  يف  بطيئًا 
وتتوقع   .)MOODY’S( ملوؤ�ش�شة 
نحو  اإىل  العاملي  القت�شادي  النمو  ارتفاع 
 ،2018 ع��ام  وحتى  املقبل  العام  يف   3%
حني  يف   .2016 ع��ام  يف   2.6% من  مرتفعًا 
نامية،  لدولة  اقت�شادي  منو  اأ�رشع  الهند  �شت�شجل 
و�شتنمو اقت�شادات: اإيطاليا واليابان والربازيل، اإل اأن 

منوها بالكاد �شيفوق ال�شفر.
عام  يف  الأمريكي  القت�شاد  �شيتح�شن  ثانية،  جهة  من 
2017. ومن املتوقع ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل بن�شبة 
العام  يف   1.6% نحو  اإىل  قيا�شًا  املقبل،  العام  يف   2.2%
الأج��ور  م�شتويات  وحت�شن  العمل  فر�س  �شتعزز  كما  احل��ايل. 

النفاق ال�شتهالكي، على الرغم من بقاء ال�شتثمار �شعيفًا ن�شبيًا.
يقول مدهايف بوكيل، كبري املحللني يف )MOODY’S(: "�شيلقي 
ال�شتثماري  النمو  على  بثقله  طويلة  ملدة  امل�شتمر  ال�شيا�شة  غمو�س 

الزيادة  ب�شبب  الق�شري  املدى  يف  النمو  يتح�شن  وقد  اأ�شاًل.  ال�شعيف 
البنى  الإنفاق على  اأو زيادة  اأو تخفي�س ال�رشائب،  الإنفاق املايل،  يف 
اأ�رشاراً متفاوتة يف  التجارة  القيود املفرو�شة على  التحتية. و�شت�شبب 

املدى املتو�شط".
اأ�شواق الدول النامية، فرتى املوؤ�ش�شة اأن النمو �شيتاأثر مبدى  اأما ب�شاأن 
حت�شن البيئات ال�شيا�شية والتوجهات القت�شادية يف دول مثل الربازيل، 
وبزخم الإ�شالحات يف دول مثل: الهند واندوني�شيا. وعلى النحو نف�شه، 
�شيوا�شل القت�شاد ال�شيني تفادي هبوطه احلاد، بف�شل الدعم املقدم 

من ال�شيا�شات املالية والنقدية.
"بعد   :)MOODY’S( يف  امل�شاعدة  املديرة  دوغ��ار،  ايلينا  تو�شح 
منواً  النامية  الدول  اقت�شادات  �شت�شهد  امل�شتمر،  التباطوؤ  من  اأعوام   5
يكون  اأن  نتوقع  النمو،  حت�شن  من  الرغم  وعلى   .2017 عام  يف  اأ�رشع 
اأقل ب�شورة ملحوظة مما �شهدته اأ�شواق الدول النامية يف الأعوام التي 

�شبقت الأزمة املالية".
كما تتوقع املوؤ�ش�شة منو اقت�شادات الدول النامية الأع�شاء يف جمموعة 
الع�رشين مبعدل %5 يف عامي 2017 و2018، مرتفعًا من %4.4 يف 
عام 2016.  وهو منو ل يبعث على الفخر، غري اأن اقت�شادات تلك الدول 

ت�شري يف الجتاه ال�شحيح يف الأقل.

اأكرث من واحد يف املئة، موا�شلة تراجعا من يوم  اأ�شعار النفط  هبطت 
املنتجني  قدرة  يف  �شكوكًا  جديد  من  ظهرت  اأن  بعد  املا�شي  اجلمعة 
يوم  عقده  املزمع  من  اجتماع  خالل  الإنتاج  خف�س  على  الرئي�شيني 

الأربعاء بهدف كبح الزيادة من املعرو�س العاملي من النفط.
وهبطت اأ�شعار التعاقدات الآجلة خلام برنت 84 �شنتا اأو 1.8 يف املئة 
عن اآخر �شعر اإغالق لها اإىل 46.40 دولراً للربميل يف ال�شاعة 0035 

بتوقيت جرينت�س.
وهبطت اأ�شعار التعاقدات الآجلة خلام غرب تك�شا�س الأمريكي الو�شيط 

45.32 دولراً للربميل. اإىل  اأو1.6 يف املئة  74 �شنتا 
يوم  املئة  يف  ثالثة  من  اأكرث  الأ�شعار  تراجع  بعد  الهبوط  هذا  وياأتي 
اأوبك  خارج  من  وم�شّدرين  اأوبك  اأع�شاء  بني  خالفات  ب�شبب  اجلمعة 
هذا  وحجم  الإنتاج  تخف�س  اأن  يجب  التي  ال��دول  ب�شاأن  رو�شيا  مثل 
اأ�شعار النفط  اإىل خف�س  اأدى  اأجل احلد من فائ�س عاملي  اخلف�س من 

لأكرث من الن�شف منذ عام 2014.
و�شتلتقي اأوبك يف فيينا يوم الأربعاء لتخاذ قرار ب�شاأن تفا�شيل خف�س 

لالإنتاج رمبا ي�شمل اأع�شاء من خارج اأوبك مثل رو�شيا واأذربيجان.
اأوبك وخارجها كان من املقرر  النفط من  واأُلغي اجتماع بني منتجي 

عقده يوم الثنني بعد رف�س ال�شعودية احل�شور.

تقرير: تكهنات رفع الفائدة تزيد خسائر الذهب وتدفع الدوالر الى المكاسب
حم�رش  اأن  واملعادن،  ال�شلع  باأ�شواق  حمللون  اأكد 
الزيادة  توقيت  تكهنات  من  زاد  الفيدرايل  اجتماع 
املحتملة يف اأ�شعار الفائدة العام احلايل؛ وهو الأمر 
جني  موا�شلة  اىل  بالذهب  املتعاملني  وجه  الذي 
اىل  ال��دولر  ودفع  مبا�رش،  موقع  بح�شب  الأرب��اح، 

اأعلى م�شتوياته منذ دي�شمرب 2003.
الحتياطي  جمل�س  اجتماع  حم��ا���رش  واأظ��ه��رت 
الأول  يومي  الأمريكي(،  املركزي  )البنك  الحتادي 
والثاين من نوفمرب احلايل، اأن �شناع ال�شيا�شات يف 
البنك بدوا على يقني باأن القت�شاد يتح�شن بالقدر 

الكايف لتربير رفع اأ�شعار الفائدة قريبًا.
وهبط الذهب الأ�شبوع املا�شي، بن�شبة %2.5 عند 

1178.20 دولراً لالأوقية.

ارتفاعًا  املا�شي  الأ�شبوع  ال��دولر  موؤ�رش  و�شجل 
بلغت ن�شبته %0.3، وهو اأعلى م�شتوى منذ دي�شمرب 

101.55 نقطة. 2003 عند 
لدى  املعادن  حملل  فرحان  الدين  عالء  واأو�شح 
زاد  الأخري  الفيدرايل  حم�رش  اأن  كابيتال،  ترا�شت 
من تكهنات رفع الفائدة يف دي�شمرب القادم بن�شبة 
%95، ومن قبله بيانات طلبات ال�شلع  تقرتب من 
عوامل  كلها  كانت  التوقعات  فاقت  والتي  املعمرة 
م�شتويات  حاليًا  يخترب  ال��ذي  ال��دولر  قوة  دعمت 

�شاعدة عند 102 - 103 نقاط.
توريد  طلبيات  تعافت  ر�شمية،  بيانات  وبح�شب 
املا�شي  اأك��ت��وب��ر  يف  الأم��ريك��ي��ة  املعمرة  ال�شلع 

وارتفعت 1%.
وقال فرحان، اإن موؤ�رش العملة الأمريكية من املمكن 
اأن يتجاوز م�شتوى 103 نقاط يف ظل عودة ال�شعف 

اإىل الأ�شهم، وخ�شو�شًا يف الأ�شواق الأوروبية، وذلك 
الأمريكي  الفيدرايل  قبل  من  �شمني  ارتياح  و�شط 
الذي  الأمر  وهو  %1؛  م�شتويات  اإىل  الفائدة  برفع 

قد يكون قبل نهاية العام احلايل.
الفني  املحلل  التامر  حممود  اأو���ش��ح  جانبه  من 
قد  ال��دولر  موؤ�رش  اأن  اإف��ادة،  يف  العمالت  باأ�شواق 
�شدور  حتى  هبوطية  ت�شحيحية  حركات  يواجه 
اأخبار الوظائف الأمريكية املنتظرة نهاية الأ�شبوع 

اجلاري.
واأ�شاف التامر: اأن موؤ�رش الوظائف �شيكون له الدور 
الفائدة  برفع  القوية  الحتماليات  تاأكيد  الأبرز يف 

خالل العام احلايل من عدمه.
وقال التامر: اإن الذهب حتول لالجتاه الهابط فنيًا� 
حتت  املا�شية  اجلمعة  اإغالقه  بعد  �شيظل  وال��ذي 

م�شتوى 1190 دولراً لالأون�شة.

وبني التامر: اإن �شعود الذهب يف الأ�شبوع املقبل ل 
يعني اإ�شارة فنية للدخول وال�شتثمار جمدداً، م�شرياً 
اإىل اأن اأف�شل م�شتويات للبيع عند م�شتويات 1220 

- 1245 دولراً لالأون�شة.
وق����ال رائ����د اخل�����رش، رئ��ي�����س ق�����ش��م ال��درا���ش��ات 
اإن اجتاه  اأمانة كابيتال،  القت�شادية يف جمموعة 
خالل  الأ�شفر  املعدن  من  اخلروج  يف  امل�شتثمرين 
ت�شارع  مقابل  يف  الأرج���ح  هو  ال��ق��ادم  الأ�شبوع 
يف  الأخ���ذ  م��ع  الأم��ريك��ي��ة  العملة  ل�����رشاء  البع�س 
موؤ�رش  واأبرزها  املهمة،  البيانات  بع�س  احل�شبان 
اإىل  اإ�شافة  والبطالة،  الأمريكية  الزراعية  الوظائف 
اأن  املتوقع  من  والتي  الأوروبية  الت�شخم  بيانات 

ترتفع بن�شبة 0.6%.
ال��دولر  بتعر�س  التوقعات  اأن  اخل�رش:  واأ���ش��اف 
�شمن  �شيكون  للرتاجع  ال��ق��ادم  الأ���ش��ب��وع  خ��الل 

عمليات جني الأرباح ال�رشيعة التي لن ت�شتمر كثرياً.
اأ�شواق  الكربى على  املوؤثرات  اإن من  وقال اخل�رش: 
الأ�شهم والعمالت نتائج اجتماع اأوبك، وما �شي�شفر 

عنه من كبح جماح الإنتاج الذي يعاين التخمة.
اإىل ذلك توقع حمللون، اأن ت�شهد الأ�شواق اخلليجية 
الثنني،  اأم�س  جل�شة  خ��الل  التقلبات  من  م��زي��داً 
بالتزامن مع الرتقب لجتاهات اأ�شعار النفط يف ظل 
الذي من  الإنتاج  اتفاق خف�س  ظهور �شكوك ب�شاأن 

املفرت�س اإمتامه يف اجتماع فيينا القادم.
ويوم اجلمعة املا�شي، اأنهى مزيج برنت يف العقود 
اأو  1.76 دولر،  الآجلة التعامالت على تراجع بلغ 

47.24 دولراً للربميل. اإىل  %3.5 لي�شل 
قيام  م��ع  الأح���د،  ي��وم  اخلليج،  اأ���ش��واق  وارتفعت 

امل�شتثمرين بزيادة مراكزهم بالأ�شهم.
مناء  ل��دى  امل��ايل  املحلل  اأب��وزي��د،  حممود  وق��ال 

على  ي�شيطر  زال  ما  التذبذب  اإن    ، لال�شت�شارات 
لدى  الرتقب  حالة  ج��راء  من  اخلليج  اأ���ش��واق  اأداء 
تزايد  ظل  يف  النفط  لجت��اه  انتظاراً  املتعاملني؛ 
اأوبك بخ�شو�س تقليل  بعدم وجود اتفاق بني دول 
يف  �شلبًا  �شيوؤثر  الذي  الأم��ر  اخلام  من  املعرو�س 

الأ�شهم.
من  اأوب��ك  موؤمتر  عقد  اق��رتاب  اأن  اأبوزيد:  واأو�شح 
التي  اخلليجية  بالأ�شهم  ال�شيولة  يقلل  اأن  �شاأنه 
نتوقع  ولذلك  الأ�شواق؛  من  للتخارج  بالفعل  تتجه 
نهاية  اإىل  لالأ�شواق  العر�شي  الأداء  من  املزيد 
املحلل  ح��م��وري،  في�شل  ون�شح  اجل���اري.  ال�شهر 
املتعاملني   ،  ، اإف���ادة  يف  اخلليج  باأ�شواق  الفني 
هذه  با�شتغالل  بالأ�شهم  ال�رشيعة  بامل�شاربات 
بها  ُمنيت  ال��ت��ي  اخل�شائر  تقليل  يف  الرت����دادة 

حمافظهم يف اجلل�شات املا�شية.

الشركات في ألمانيا تعتزم توفير نحو 
نصف مليون فرصة عمل العام المقبل

تعتزم الأو�شاط القت�شادية يف اأملانيا توفري نحو ن�شف مليون 
العمالة  يف  النق�س  ب�شبب  املقبل،  العام  جديدة  عمل  فر�شة 

املتخ�ش�شة،.
اأن  الأملانية  وال�شناعة  التجارة  لغرفة  ا�شتبيان  اأظهر  فقد 
عام  جديد  عامل  األف   450 توظيف  تعتزم  الأملانية  ال�رشكات 

.2017
اأن  "بيلد" الأملانية، اىل  التي ن�رشتها �شحيفة  الدرا�شة  واأ�شارت 
الطلب على الأيدي العاملة املتخ�ش�شة كبري على وجه اخل�شو�س 
تلك  تعتزم  حيث  والتعليم،  والتمري�س  ال�شحة  قطاعات  يف 

القطاعات توفري 150 األف فر�شة عمل جديدة.
األف عامل   100 اإىل  التجارة والفندقة  ويحتاج قطاع 

جديد، بينما يحتاج قطاع ال�شناعة اإىل نحو 30 األف 
عامل.

وال�شناعة  التجارة  لغرفة  التنفيذي  املدير  وقال 
الأملانية مارتن فان�شلينب يف ت�رشيحات ل�"بيلد" 

اإن الزيادة يف الت�شغيل تدخل بذلك عامها الثاين 
العمالة  نق�س  اأن  اإىل  م�شريا  اأملانيا،  يف  ع�رش 

خطورة  اأك���رب  حاليا  ي�شكل  املتخ�ش�شة 
بالن�شبة لل�رشكات، مو�شحا يف الوقت نف�شه 

ال�رشكات  بع�س  طلب  زي��ادة  �شبب  اأنها 
تريد  "ال�رشكات  وق��ال:  املوظفني،  على 

اأن  اأن ت�شمن لنف�شها عمالة موؤهلة قبل 
يتزايد النق�س".

واحدا  اأن  حديثة  اإح�شائية  واأظهرت 
يف  تقريبا  عاطلني  ثالثة  ك��ل  م��ن 

م�شتلزمات  �رشاء  ميكنه  ل  اأملانيا 
احلياة اليومية.

التي  الإح�����ش��ائ��ي��ة  واأو���ش��ح��ت 
ح�����ش��ل��ت وك����ال����ة الأن����ب����اء 

ن�شخة  على  )د.ب.اأ(  الأملانية 
من  باملئة  اأن1،30  منها 

اأملانيا عانوا  العاطلني يف 
�شديداً  م��ادي��ًا  ح��رم��ان��ًا 

خالل العام املا�شي.
جدير بالذكر اأن املكتب 

لالإح�شاء  الحت��ادي 
ه��و  اأمل����ان����ي����ا  يف 

م�شدر هذه الأعداد 
امل�����وج�����ودة يف 

املعروف  امل�شح 
"احلياة  با�شم 

اأوروبا"،  يف 
م�شح  وه���و 

اأمل��اين يتم 
به  القيام 

يف اإطار الإح�شائية الجتماعية التي يتم اإجراوؤها على م�شتوى 
واملعروفة  للمواطنني  املعي�شية  والظروف  الدخل  عن  اأوروب��ا 

اخت�شارا ب� )اإي يو- اإ�س اأي اإل �شي(.
ويقوم املكتب الحتادي لالإح�شاء بجمع هذه البيانات بتكليف 
من الكتلة الربملانية حلزب الي�شار الأملاين املعار�س يف الربملان 

الأملاين "بوند�شتاج".
ويتم تعريف احلرمان املادي ال�شديد بعدم قدرة املرء على �رشاء 
عدم  اأي�شا  تعريفه  �شمن  ويندرج  ت�شع،  اإجمايل  من  �شلع  اأربع 
قدرة املرء على دفع الإيجار وفواتري املياه والكهرباء يف الوقت 
املحدد، وكذلك عدم قدرته على �رشاء �شيارة اأو غ�شالة مالب�س اأو 

تلفاز اأو هاتف.
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