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حركة االسهم
استقرار معدل البطالة في اليابان

تراجع ثقة المنتجين في هولندا 
خالل الشهر الحالي

ارتفاع الفائدة على القروض العائلية
 في كوريا الجنوبية

منظمة التجارة العالمية: 
الدعم األميركي لبوينغ غير قانوني

أكبر شركة اتصاالت أفريقية 
تسعى للتوسع في إيران

اأعلنت احلكومة اليابانية، اأن معدل البطالة 
ا�ستقر يف البالد عند %3 يف اأكتوبر.

اخلدمات  قطاع  اأن  اإىل  احلكومة  واأ�سارت 
 280 الطبية والرعاية االجتماعية اأ�ساف 
07ر8  اإىل  االإجمايل  لي�سل  وظيفة،  األف 

ماليني وظيفة،
وظيفة  األ��ف   220 امل�سّنعون  واأ���س��اف 
ماليني  46ر10  اإىل  االإج��م��ايل  لي�سل 
االإن�ساءات  �سناعة  فقدت  بينما  وظيفة، 
اإىل  االإجمايل  لينخف�ض  وظيفة  األف   230

93ر4 ماليني وظيفة.

وال�سوؤون  والعمل  ال�سحة  وزارة  وذك��رت 
الوظائف،  توافر  معدل  اأن  االجتماعية، 
ويقا�ض بن�سبة عدد الوظائف املتاحة وعدد 
40ر1  اإىل  ارتفع  العمل،  عن  الباحثني 
وظيفة لكل باحث عن عمل يف �سهر اأكتوبر 
ال�سابق  ال�سهر  يف  وظيفة  38ر1  مقابل 
عليه. ومنا االقت�ساد الياباين مبعدل �سنوي 

بلغ %2.2 يف الربع الثالث من العام.
وفاق هذا النمو للربع الثالث على التوايل، 
منو  ع��ن  حتدثت  التي  اال���س��واق  توقعات 
تعايف  م��ع  ت��زام��ن  وق��د   .0.9% بن�سبة 
ال�سادرات لكن �سعف الن�ساط املحلي اثار 

�سكوكًا حول انتعا�ض م�ستدام.

املركزي  االإح�ساء  ملكتب  تقرير  اأظهر 
الهولندي، تراجع ثقة املنتجني يف هولندا 
يف  حت�سنها  بعد  احل��ايل  نوفمرب  خ��الل 
ثقة  موؤ�رش  تراجع  ال�سابقني.  ال�سهرين 
احلايل  ال�سهر  املنتجني يف هولندا خالل 
يف  نقطة  3ر4  مقابل  نقطة  4ر3  اإىل 
�سجل  قد  املوؤ�رش  وكان  املا�سي.  اأكتوبر 

4ر3 نقطة يف �سبتمرب املا�سي.
ال�سناعيني  املنتجني  اأن  التقرير  واأظهر 
ب�ساأن  احل��ايل  ال�سهر  خ��الل  ت��ف��اوؤال  اأق��ل 
املقبلة  الثالثة  االأ�سهر  خ��الل  االإن��ت��اج 
مقارنة بتفاوؤلهم يف اأكتوبر املا�سي. كما 

الطلبيات  ب�ساأن  تفاوؤلهم  م�ستوى  تراجع 
الوقت  يف  املقبلة.  االأ�سهر  خالل  اجلديدة 
ب�ساأن  املنتجني  تقييم  حت�سن  نف�سه 
ب�سورة  ال�سنع  تامة  املنتجات  خمزون 

ملحوظة خالل نوفمرب احلايل.
االأخ�ساب  جماالت  يف  املنتجون  وكان   
املنتجون  تالهم  تفاوؤال،  اأكرث  والت�سييد 
يف املن�سوجات و�سناعة املالب�ض. وتوقع 
مراقبون، اأن تت�رشر هولندا ب�سدة يف حال 
االوروب��ي،  االحت��اد  من  بريطانيا  خروج 
املحلي  الناجت  اجمايل  انخفا�ض  متوقعة 
 2030 بحلول   1،2% بن�سبة  البالد  يف 
مليارات   10 بقيمة  جت��اري��ة  وخ�سارة 

يورو.

الفائدة  ارتفاع  ر�سمية،  بيانات  اأظهرت 
كوريا  يف  اجلديدة  العائلية  القرو�ض  على 
اجلنوبية خالل اأكتوبر املا�سي، مع ارتفاع 
الودائع  على  البنوك  تدفعها  التي  الفائدة 

اجلديدة.
الكوري  املركزي  البنك  بيانات  وبح�سب 
الفائدة  متو�سط  ف��اإن  ال�سادرة،  اجلنوبي 
على القرو�ض العائلية اجلديدة التي قدمتها 
البنوك املحلية ارتفع خالل ال�سهر املا�سي 
اإىل 08ر%3 بزيادة مقدارها 05ر0 نقطة 

مئوية عن ال�سهر ال�سابق.
اجلنوبية  الكورية  يونهاب  وكالة  وذكرت 
تاأتي  املركزي  البنك  بيانات  اأن  لالأنباء 
اآلية  اأ�سبوع من تعهد احلكومة بتطبيق  بعد 

الديون  خماطر  �سد  املبكر  لالإنذار  جديدة 
العائلية ال�سخمة يف كوريا اجلنوبية ابتداًء 

من ال�سهر املقبل.
املركزي  للبنك  اأول��ي��ة  تقديرات  وبح�سب 
االإجمالية  القيمة  و�سلت  اجلنوبي  الكوري 
للدين العائلي اإىل م�ستوى قيا�سي جديد يف 
8ر1295  م�سجلة  املا�سي  �سبتمرب  نهاية 

تريليون وون )1ر1 تريليون دوالر(.
املعنية  املالية  اخل��دم��ات  هيئة  وك��ان��ت 
القطاع املايل يف كوريا اجلنوبية  مبراقبة 
تعتزم  اأنها  املا�سي  االأ�سبوع  ذك��رت  قد 
متديد نطاق املراقبة االأ�سد �رشامة لعمليات 
جمموعة  لي�سمل  امل�����رشيف  االإق���را����ض 
حديثة  امل�ساكن  ل�رشاء  العقارية  القرو�ض 
موؤ�س�سات  تقدمها  التي  والقرو�ض  البناء 

مالية غري م�رشفية.

العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  اأم��ه��ل��ت 
الإلغاء  يوما  ت�سعني  املتحدة  الواليات 
اإعفاء �رشيبي خا�ض ممنوح ل�رشكة بوينغ 
غري  بو�سفه  الطائرات  ل�سناعة  العمالقة 

قانوين.
الذي يحدد هذه  قرارها  الدولية  املنظمة  واأعلنت 
االحتاد  بها  تقدم  �سكوى  يف  حتقيقات  بعد  املهلة 

االأوروبي بهذا ال�ساأن.
لبوينغ  ال�رشيبي  االإعفاء  هذا  وا�سنطن  والية  ومنحت 
يف عام 2013 ل�سمان اأن يقت�رش ت�سنيع اأجنحة الطائرة 

النفاثة من طراز بوينغ 777X على املنطقة.
وقالت منظمة التجارة العاملية اإن االإعفاء ال�رشيبي االأمريكي 
اأنحاء  جميع  يف  بها  املعمول  قواعدها  يخالف  الأنه  "حمظور" 

العامل.
واأ�سافت اأن االإعفاء "ا�ستثنائي"، ويطبق معدال �رشيبيا منخف�سا جدا 
ل�رشيبة االأعمال على �رشكة بوينغ يف الواليات املتحدة، وهو ما راأته 

خمالفا لقواعدها الأنه م�رشوط با�ستخدام �رشكة �سناعات الطريان ملواد 
خام حملية، ما ي�رش بقواعد التجارة املعمول بها عامليا.

اأن اللجنة التي نظرت �سكوى االحتاد االأوروبي  وورد يف قرار املنظمة 
لبوينغ  املمنوح  ال�رشيبي  االإعفاء  اأن  من  االحتاد  به  دفع  مبا  اقتنعت 
على ت�سنيع ومبيعات الطائرات التجارية مبوجب برنامج 777X يعد 
مبثابة دعم م�رشوط با�ستخدام مواد خام حملية، غري م�ستوردة، وهو ما 

يخالف القواعد.
لهذا  امل�رشوطة  الطبيعة  النظر يف  وبعد  عليه،  "بناء  املنظمة  واأ�سافت 
دون  من  باإلغائه  اللجنة  تو�سي  القانوين،  النزاع  حمل  املحظور  الدعم 

تراٍخ، خالل ت�سعني يوما".
�ستة  بخ�سو�ض  االأوروب��ي  االحت��اد  �سكوى  املنظمة  رف�ست  ذل��ك،  مع 

اإجراءات �رشيبية اأخرى على الرغم من كونها من بني اأ�سكال الدعم.
منظمة  من  ال�سادر  القرار  �ساأن  من  بوينغ  �رشكة  قللت  جهتها،  من 

التجارة العاملية �سدها.
اأن  االأوروب��ي  االحتاد  زعم  "اإجماال،  بيان  يف  العمالقة  ال�رشكة  وقالت 
منظمة  رف�سته  الزعم  هذا  دوالر.  مليار   8.7 بقيمة  دعما  تلقت  بوينغ 
اإجمايل  يتجاوز  اأن  امل�سموح  غري  من  اأنه  راأت  التي  العاملية،  التجارة 

احلوافز ال�رشيبية امل�ستقبلية 50 مليون دوالر �سنويا".

يف  املحمول  الهاتف  خلدمات  �رشكة  اأك��رب  اإم.ت���ي.اإن  جمموعة  تعتزم 
اأفريقيا التو�سع يف اإيران على الرغم من اأنها مل تبداأ يف حتويل االأرباح من 
هذا البلد اإال يف االآونة االأخرية. وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار خطة ع�رشية 
تنطوي  اأ�سواق مبتدئة  القيادي يف  تعزيز موقعها  اإىل  تهدف  للمجموعة 
على خماطر لكنها مربحة يف ال�رشق االأو�سط واأفريقيا حيث تو�سعت ب�سكل 

كبري قبل ع�رش �سنوات.
وعجزت ال�رشكة عن حتويل االأرباح املرتاكمة يف اإيران حتى وقت قريب. 
ويف اأكتوبر ت�رشين االأول اأعلنت اأنها بداأت تت�سلم االأموال واأن هذه العملية 

�ست�ستغرق �ستة اأ�سهر يف االأقل.
وعمليات  االإ�سرتاتيجية  عن  امل�سوؤول  املدير  كولر  فان  �ستيفن  وق��ال 
جدا  مهتمون  "نحن  حديثا  من�سبه  توىل  ال��ذي  واال�ستحواذ  االندماج 
باإيران واالإمكانات )املتوافرة( هناك. �سينمو االقت�ساد الرقمي يف اإيران 
الراأ�سمايل  لالإنفاق  دوالر  مليون   700 نحو  اإم.ت��ي.اإن  ب�رشعة."وجنبت 
اإيران وهي تتطلع للتو�سع يف خدماتها مثل  وي�سمل حتديث �سبكتها يف 
 22 بالفعل  فيه  ا�ستثمرت  بلد  يف  النمو  ال�رشيعة  االإلكرتونية  التجارة 
"على  كولر  واأ�ساف  ال�سيارات.  لتاأجري  �سناب  تطبيق  يف  دوالر  مليون 
يزال  ال  اإيران  يف  االلكرتونية  التجارة  قطاع  يف  وجودنا  اأن  من  الرغم 
وليدا ن�سبيا اإال اأنه يحقق منوا �رشيعا ال�سيما يف قطاعي التجزئة وال�سفر."

السعودية تواجه ازمة ديون أصعب من اإلمارات وقطر والكويت
ك�سف تقرير اعدته �رشكة م�ستقلة الإدارة االأ�سول اأن 
التكاليف وانخفا�ض اال�ستثمارات  ال�سغط خلفي�ض 
�سي�سع  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  احلكومية 

�سغوطًا على النمو يف املدى املتو�سط. 
ال�رشكة  ع��ن  ال�����س��ادر  االئ��ت��م��ان  لتقرير  ووف��ق��ًا 
�رشكة  وهي   ،)ICV( االئتمان  ملراجعة  امل�ستقلة 
ال�رشكات  اإح��دى  تعد   التي  في�ض،  ل�رشكة  تابعة 
وال�سندات  االئتمان  حتليل  يف  املتخ�س�سة  الرائدة 
التق�سف واخل�سخ�سة  تدابري  فاإن  للتحويل،  القابلة 
خلف�ض  تكفي  لن  اململكة  يف  املطبقة  وال�رشائب 
الزمني  االإط��ار  يف  املطلوب  امل�ستوى  اإىل  العجز 

املحدد.
ال�سيادي  لالئتمان   -A ت�سنيف  التقرير  ومينح 
هذا  يخ�سع  اأن  متوقعًا  ال�سعودية،  العربية  للمملكة 

درجة   1-2 بن�سبة  لتخفي�ٍض  للمملكة  الت�سنيف 
وكاالت  قبل  من  املقبلة   18 ال  االأ�سهر  مدى  على 
ما  اإذا  االحتمال  هذا  تعزيز  يتم  و�سوف  الت�سنيف. 
بوجود  اأو  النفط  اأ�سعار  انتعا�ض  يف  تباطوؤ  حدث 
ت�ستنفذ  املحلية  االإ�سالحات  اأن  اإىل  ت�سري  دالئ��ل 

وقتا اأطول مما اتفق عليه يف اجلدول الزمني.
االإم��ارات  بدولة  مقارنًة  اأنه  على  الدرا�سة  وتن�ض 
اململكة  ف��اإن  وال��ك��وي��ت،  وقطر  املتحدة  العربية 
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة ت��واج��ه اأك����رب ال��ت��ح��دي��ات 
 95  2015 العام  يف  النفط  بلغ  فقد  االقت�سادية. 
متو�سط  �سعر  مقابل  م��ايل،  تعادل  ك�سعر  دوالر 
تخفي�ض  �ساأن  ومن  لنظرائه.  دوالرا   74 مقداره 
دوالراً   35 يبلغ  نفط  �سعر  مع  النفقات  يف   35٪
اأن  دوالرا   50 �سعر  مع   20٪ تخفي�ض  اأو  للربميل 
 .2016 للعام  متوازنة  ميزانية  حتقيق  اىل  يوؤدي 
العربية  اململكة  ت�سجل  اأن  التوقع  اإىل  يدفع  وهذا 

ال�سعودية عجزاً مقداره نحو80 مليار دوالر )13٪ 
من الناجت املحلي االإجمايل(.

للمحفظة  امل��ت��ق��دم  امل��دي��ر  ج��اغ��ل��ي،  بيرت  وع��ّل��ق 
الإدارة  في�ض  ل�رشكة  البحوث  واإدارة  اال�ستثمارية 

االأ�سول قائاًل:
ت�سنيفها  عن  الناجتة  ال�سغوطات  من  "بالرغم 
القوة  نقاط  من  بعدٍد  اململكة  حتتفظ  االئتماين، 
ب�سكل  مرتفع  نفطي  احتياطي  فللمملكة  الرئي�سية. 
ا�ستثنائي ومتكنت كالعادة من التاأثري على العر�ض 
منتج  اأك��رب  لكونها  العاملية  ال�سوق  يف  واالأ�سعار 
النفط  من  البالد  احتياطي  يغطي  العامل.  للنفط يف 
من  بها  ي�ستهان  ال  مدة  وهي  االأقل،  يف  عامًا   70

الناحية االقت�سادية. 
يف  املرتفع  االأجنبية  العمالت  احتياطي  مينح 
الوقت  ال�سعودية مرونة عالية، يف  العربية  اململكة 
منخف�سًا  م�ستوى  احلكومة  فيه  تتكبد  الذي  عينه 

باال�ستقرار  اململكة  وتتمتع  ال��دي��ون.  من  ن�سبيًا 
على �سعيد النظام امل�رشيف والر�سملة، بالرغم من 
االئتمان، وبوجود  �سداد  العجز يف  ارتفاع معدالت 
ولرمبا  وال��ب��ن��وك.  احلكومة  ب��ني  م��ا  قوية  عالقة 
التكاليف  خف�ض  تدابري  يف  يكمن  ذلك  من  االأه��م 
 2030 روؤية  من  النابعة  ال�ساملة  الهيكلة  واإعادة 
حيويًا  دوراً  �ستوؤدي  التي  الوطنية  التحول  وخطة 
روؤيتها  اإىل  نتطلع  ونحن  االقت�سادي.  التنويع  يف 
�رشكة  ن�����رشت  ذل���ك،  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة  تتحقق". 
موانئ  ت�سنيف �رشكة  فيه  راجعت  تقريراً   I-CV
و�رشكة  املتحدة(  العربية  )االإم��ارات  العاملية  دبي 
تقييم  ومنحها  )الكويت(  للبرتوكيماويات  ايكويت 
املراجعة،  لهذه  وفقًا  االع��ت��م��ادات.  على   BBB
يف  العاملية  دبي  ملوانئ  االإيجابي  االجت��اه  ف��اإن 
باأ�سعار  �سلبًا  تاأثر  قد  املا�سية  القليلة  ال�سنوات 
االأم  ال�رشكة  لكون  ذل��ك،  وم��ع  املنخف�سة.  النفط 

دبي العاملية تتبع م�ساراً اإيجابيًا لتمديد مدد �سداد 
ال�سغط  يخفف  ما   ،2022 اىل   2018 من  ديونها 
على  ال�سوء  �سلط  كما  العاملية.  دبي  موانئ  على 
اإيكويت للبرتوكيماويات  قوة هيكل امللكية ل�رشكة 
)�رشكة داو للكيماويات وال�سناعات البرتوكيماوية 
مع  جنب  اإىل  جنبًا  احلكومة(،  عليها  ت�سيطر  التي 
اأهمية ال�رشكة اال�سرتاتيجية يف االقت�ساد الكويتي 
حتقق  "عمليًا،  جاغلي،  بيرت  وختم  رئي�سية.  كقوى 
موانئ دبي العاملية تقدمًا م�ستمراً مع قدرتها على 
اجلديدة،  االأ�سواق  من  بانتظام  واالف��ادة  التو�سع 
العوامل  لهذه  نظراً  اأفريقيا.  على  اخرياً  الرتكيز  مع 
دبي  ملوانئ  التجارية  االأع��م��ال  اأن  من  وبالرغم 
تقييم  يتغري  مل  دوري��ًا،  حقاًل  ن�سبيًا  تتبع  العاملية 
ايكويت  نف�سه،  ال��وق��ت  ويف   .BBB ك  ال�رشكة 
ومتقلب  حمدود  �سوق  يف  تعمل  للبرتوكيماويات 
الكيماوية  لل�سناعات  م��وّرداً  لكونه  مربح  ولكن 

ويوّلد اأرباحا جذابة بف�سل ظروف املوردين اجليدة 
القوي من قبل  الدعم  ال�سعيفة.  التكلفة  اإ�سافًة اىل 
�سد  متني  مبلف  معزز  ال�رشكة  يف  امل�ساهمني 
اأن  ال�سبب نرى  لهذا  وافرة.  اخلطر مع ف�سحة مالية 
يف  االئتمان  را�سخة  يجعلها  ايكويت  �رشكة  تقييم 
ارتفاعا  الوافدين  و�سجلت حتويالت   ."BBB الفئة 
خالل �سهر ت�رشين االأول من العام اجلاري، مقارنة 
ارتفعت  املائة، كما  18 يف  بن�سبة  ال�سابق  بال�سهر 
30 يف  بن�سبة  للخارج  ال�سعوديني  اأي�سا حتويالت 
�سهر  الوافدين خالل  املائة. وبلغت قيمة حتويالت 
ب�  مقارنة  ريال  مليار   12.82 نحو  االأول  ت�رشين 
العام  من  اأيلول  �سهر  خالل  ريال  مليار   10.85
اإىل  ال�سعوديني  حت��وي��الت  اأم��ا   ،2016 اجل���اري 
5.36 مليار ريال خالل ت�رشين  اخلارج فقد بلغت 
االأول من العام اجلاري مقارنة ب� 4.14 مليار ريال 

ل�سهر اأيلول من العام نف�سه.

رغم فشل المنظمة في االتفاق على خفض اإلنتاج

أسعار النفط تستبق اجتماع اليوم 
وروسيا متمسكة باتفاق أوبك

اأوبك  منظمة  الجتماع  ال�سوق  ترقب  مع  النفط،  اأ�سعار  هبطت   
ملعرفة ما اإذا كانت املنظمة �ستتفق على خف�ض ملمو�ض لالإنتاج 
وتعزيز  العاملية  ال�سوق  االإمدادات يف  فائ�ض  تقلي�ض  ي�سهم يف 

االأ�سعار خالل اجتماعها اليوم االأربعاء.
ويف حني قال م�سدر يف منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك(، 
دون  من  االثنني،  اأم�ض  اجتماعهم،  اختتموا  املنظمة  خرباء  اإن 
االتفاق على تفا�سيل حمددة للخف�ض املزمع يف االإنتاج النفطي 
يف  للمنظمة  الوزاري  االجتماع  خالل  طرحه  واملقرر  دولة  لكل 

30 نوفمرب ت�رشين الثاين.
عند  الثالثاء،  اأم�ض  اخل��ام،  برنت  مزيج  ت��داول  ج��رى 

47.80 دوالرا للربميل بحلول ال�ساعة 0546 بتوقيت 
0.9 يف  اأو ما يوازي  44 �سنتا  جرينت�ض بانخفا�ض 

املئة عن �سعر االغالق يوم االثنني.
يف  االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ض  غرب  خام  ون��زل 

التعامالت االآجلة 42 �سنتا توازي 0.9 يف املئة 
اإيل 46.66 دوالرا للربميل.

يوم  فيينا،  يف  الر�سمي  اأوب��ك  اجتماع  ويبداأ 
املقررة  االإنتاج  تخفي�سات  لبحث  االأربعاء، 

على  يخيم  الذي  الفائ�ض  لكبح  م�سعى  يف 
االأ�سواق لينزل ال�سعر الأقل من الن�سف يف 

عام 2014.
 24 قبل  اليقني  عدم  حالة  تزايد  ومع 

جتار  يقول  اأوب��ك  اجتماع  من  �ساعة 
لتذبذب  كبرية  احتماالت  هناك  اإن 

اأ�سا�ض  على  لالأ�سعار  م��ف��اج��يء 
االأنباء التي تاأتي من فيينا.

وزارة  با�سم  متحدثة  قالت  و 
موعد  اإن  ال��رو���س��ي��ة،  ال��ط��اق��ة 

اج��ت��م��اع م��ن��ظ��م��ة ال��ب��ل��دان 
)اأوب��ك(  للبرتول  امل�سدرة 

ال  امل�ستقلني  واملنتجني 
يزال قيد البحث.

وزي���ر  اأن  واأ����س���اف���ت 
ال���ط���اق���ة ال���رو����س���ي 

األ��ك�����س��ن��در ن��وف��اك 
اإن  ق����ال  ل��ط��امل��ا 

ت�سارك  ال  مو�سكو 
اجتماعات  يف 

اأوبك.
وق����ت  ويف 

نقلت  �سابق، 
و����س���ائ���ل 

اإعالم عن نوفاك قوله اإنه لن يح�رش مباحثات اأوبك التي �ستعقد 
يف فيينا يف الثالثني من نوفمرب ت�رشين الثاين، لكن وزارة الطاقة 

الرو�سية قالت يف وقت الحق اإن ت�رشيحات نوفاك اأ�سيء نقلها.
ونظريه  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ض  اإن  الكرملني  واعلن 
تن�سيق  على  هاتفية،  مكاملة  يف  اتفقا  روح��اين  ح�سن  االإي��راين 

اخلطوات يف اأ�سواق النفط والغاز العاملية.
وذكر الكرملني اأن التن�سيق يت�سمن اأي�سا حوارا بني رو�سيا ودول 

منظمة البلدان امل�سدرة للبرتول )اأوبك(.
اأ�سارا اإىل اأهمية اتخاذ اإجراءات من خالل  واأ�ساف اأن الرئي�سني 
اأوبك خلف�ض االإنتاج بو�سفه عامال اأ�سا�سيا لتحقيق اال�ستقرار يف 

�سوق النفط العاملية.
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