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حركة االسهم
تيسكو: قراصنة يسرقون 

3 ماليين دوالر من حسابات العمالء

عودة مستثمري أسواق الخليج 
لشراء األسهم القيادية

ارتفاع الدين العام في األردن 
5.8% في 9 أشهر

شركة سعودية عمالقة تطلب تجميد 
سداد ديون بقيمة 3.5 مليار دوالر

مصر تحصل على الستة مليارات 
دوالر الضرورية من صندوق النقد

جنيه  مليون   2.5 �إن  تي�سكو  بنك  ق��ال 
من  �رسقت  دوالر(  ماليني   3( ��سرتليني 
فيما  �الأ�سبوع،  مطلع  يف  عميل  �آالف   9
و�سفه خرب�ء يف �أمن �الإنرتنت باأول عملية 
بنك  يف  ح�سابات  على  جماعية  قر�سنة 

غربي. 
و�أكد �لبنك وهو �لذر�ع �مل�رسفية ملوؤ�س�سة 
�مل�رسفية  �لعمليات  جميع  �أن  تي�سكو 
�لتي  �ل�رسقة  بعد  ع���ادي  ب�سكل  جت��ري 

��سطرته لوقف �ملعامالت عرب �الإنرتنت. 
وقال بيني هيجينز �لرئي�س �لتنفيذي للبنك 
يف بيان �أم�س �الأربعاء، "قمنا برد �ملبالغ 

تاأثرت  �لتي  �لعمالء  ح�سابات  �إىل  �ملالية 
�ملعامالت  على  �حلظر  ورفعنا  بال�رسقة، 
��ستخد�م  �لعمالء  وي�ستطيع  �الإنرتنت،  عرب 

ح�ساباتهم ب�سكل طبيعي".
�أن بيانات �لعمالء مل تتعر�س  و�أكد �لبنك 
تي�سكو  با�سم  متحدثة  ورف�ست  للخطر. 
�لتعليقات. وحذر خرب�ء  من  �الإدالء مبزيد 
يف �أمن �الإنرتنت من �أن بنوكا �أ�سغر مثل 
موؤ�س�سات  من  للخطر  عر�سة  �أكرث  تي�سكو 
�أكرب  ميز�نية  تخ�س�س  كربى  �قت�سادية 
الأمن �الإنرتنت. وعلى �سبيل �ملثال ك�سفت 
�أنها تنفق نحو  موؤ�س�سة جيه بي مورجان 
تاأمني  على  �سنويا  دوالر  مليون   600

نف�سها من �لهجمات �الإلكرتونية. 

�لطويل  �الأجل  م�ستثمري  �إن  تقارير،  قالت 
�الأ�سهم  ل�����رس�ء  ع���ادو�  �خلليج  ب��اأ���س��و�ق 
�الأ�سهم  �سعود  ظ��ل  يف  جم���دد�ً  �لقيادية 
�لتو�يل  على  �لر�بعة  للجل�سة  �ل�سعودية 
م�ستحقات  ل�سد�د  حكومية  بخطة  مدعومة 

للقطاع �خلا�س.
ت�ستكمل  �أن  �ملال  باأ�سو�ق  حمللون  وتوقع 
�أغلب �أ�سو�ق �خلليج �أد�ءها �ملتذبذب �ملائل 
لل�سعود، �م�س �الأربعاء مع �رتفاع �الأ�سو�ق 

�لعاملية.
�ملال،  باأ�سو�ق  حملل  �لعازمي  حممد  وقال 
تتجه  �خلليج  باأ�سو�ق  �ملتعاملني  �أنظار  �إن 
جمدد�ً نحو �الأ�سهم ثقيلة �لوزن باملوؤ�رس�ت؛ 

�الأ�سهم  بع�س  تعر�س  عليه  ت��رت��ب  مم��ا 
بع�س  وت��ر�ج��ع  بيعية  ل�سغوط  �ل�سغرية 

�الأ�سو�ق.
�لبنوك  �أ���س��ه��م  �رت��ف��ع��ت  �ل�سعودية،  ويف 
�ملدرجة جميعها وعددها 12 بنكًا. وي�سود 
�لقطاع جو من �لتفاوؤل منذ �الإ�سد�ر �لناجح 
دوالر  مليار   17.5 بقيمة  دولية  ل�سند�ت 
�ل�سهر �ملا�سي. وقفز �سهم جمموعة �سامبا 

�ملالية 4.2%. 
�الأج��ل  م�ستثمري  �أن  �لعازمي  و�أ���س��اف 
�لتي  �لقيادية  �الأ�سهم  ل�رس�ء  عادو�  �لطويل 
هبطت ب�سدة على مدى �لعام �الأخري. وعلى 
منخف�سًا  �سامبا  �سهم  ماز�ل  �ملثال  �سبيل 
�رتفع  لكنه  �ل��ع��ام،  بد�ية  منذ   13.8%
%21.9 على مدى �لثالثني يومًا �الأخرية.

�الأردن  يف  �ل��ع��ام  �ل��دي��ن  �سايف  �رت��ف��ع 
 5.8 �أيلول �ملا�سي بنحو  بنهاية �سبتمرب 
 34( دي��ن��ار  مليار   24.16 �إىل  باملئة 
مليار دوالر( مقارنة مع 22.847 مليار 

دينار يف نهاية 2015.
على  ُن�رست  �لتي  �الإح�ساء�ت  و�أظهرت 
�ملوقع �الإلكرتوين لوز�رة �ملالية �الأردنية، 

�لد�خلي  �لدين  "�سايف  �أن  �الأربعاء،  �أم�س 
بلغ  �أي��ل��ول  �سبتمرب  نهاية  يف  ل���الأردن 
14.717 مليار دينار يف حني بلغ �لدين 

�خلارجي 9.44 مليار دينار".
ن�سبته  ما  �الأردين  �لعام  �لدين  وي�سكل 
88.2 باملئة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
به  �مل�سموح  �الأق�سى  �حلد  بذلك  متجاوز� 
�ملحلي  �لناجت  من  باملئة   60 و�لبالغ 

�الإجمايل.

���رسك��ة  �إن  م��ط��ل��ع��ة  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
�أوجيه"  "�سعودي  �لعمالقة  �الإن�����س��اء�ت 
طلبت من �لبنوك �ملو�فقة على جتميد �ل�سد�د 
 3.5( ري��ال  مليار   13 عن  تقل  ال  دي��ون  يف 
مليار دوالر( مع �سعيها للح�سول على مزيد من 
حكومة  على  لها  �مل�ستحقة  �الأم��و�ل  جلمع  �لوقت 
�ململوكة  �ل�رسكة  �أمام  �لطريق  �لطلب  يفتح  �ململكة. 
�حلريري  �سعد  �ملكلف  �للبناين  �ل��وزر�ء  رئي�س  لعائلة 
�إعادة  �تفاقات  �أكرب  �أحد  �إبر�م  قدما يف حماولة  للم�سي 
هيكلة �لديون يف �خلليج منذ �نحد�ر �أ�سعار �لنفط يف يونيو 
حزير�ن 2014. يوقف �تفاق جتميد �ل�سد�د �أي حماولة الأخذ 
�إىل  للتو�سل  لل�رسكات �ملتعرثة جماال  �إجر�ء�ت ق�سائية ويتيح 
�إعادة هيكلة. ومل يت�سح بعد ما �إذ� كان �لطلب �لذي قدمته �سعودي 
�أي�سا  ي�سمل  �ملا�سي  �ل�سهر  �أو�خر  �ل�سعودية  يف  �لبنوك  �إىل  �أوجيه 
ديونها لبنوك �أخرى خارج �ململكة، ومل تت�سح فرتة �لتجميد �ملطلوب.

�الإلكرتوين  بالربيد  لطلب  �أوجيه  �سعودي  با�سم  متحدث  ي�ستجب  ومل 
للتعليق. وقال �أحد �مل�سادر "طلبت �سعودي �أوجيه من �لبنوك جتميد �ل�سد�د، 
"�تفاق جتميد  �إن  �آخر  �الأمو�ل من �حلكومة". وقال م�سدر  بينما يح�سلون 

�ل�سد�د خطوة �أوىل، لكن �ل�رسكة �ستحتاج �إىل نوع من �مل�ساعدة من �حلكومة 
حتى ت�ستطيع �لتو�سل �إىل حل".

و�سعودي �أوجيه �رسكة مقاوالت عمالقة �سيدت ل�سنو�ت م�رسوعات كبرية يف 
�لبنية �لتحتية يف �ململكة تت�سمن جامعات وطرقا ومطار�ت وم�ست�سفيات.

�أ�رس  ما  وهو  �الإنفاق  لتقلي�س  �حلكومة  دفع  �لنفط  �أ�سعار  �نهيار  لكن 
باملقاولني مثل �أوجيه �لتي تعتمد على �لدولة يف معظم م�رسوعاتها.

�أعمال  مقابل  ري��ال  مليار   30 بنحو  �أوجيه  ل�سعودي  مدينة  و�حلكومة 
��ستكملتها �ل�رسكة ح�سبما قاله م�سدر مطلع لرويرتز يف �سبتمرب �أيلول، ومل 

يت�سح بعد حجم �ملبلغ �ملتبقى �مل�ستحق الأوجيه.
�ل�سعودية  �الأنباء  وكالة  قالت  بعدما  �مل�ستحقات  �سد�د  �الآمال يف  وتنامت 
قبل  �خلا�س  �لقطاع  م�ستحقات  ت�سوية  ناق�ست  �حلكومة  �إن  �سوم،  �لر�سمية 
نهاية �لعام. وقالت م�سادر �إن من �ل�سابق الأو�نه �لقول ما �إذ� كانت �لبنوك 
�ستو�فق على طلب جتميد �سد�د م�ستحقات �لديون، و�سيوؤثر �أي �إخفاق لل�رسكة 

على �لنظام �مل�رسيف خ�سو�سا وعلى �قت�ساد �ململكة عموما.
وقال �أحد �مل�سادر �إن ديون �سعودي �أوجيه للبنوك �ملحلية تقدر بنحو 13 
بينما  بالفعل،  �ل�رسكة  تلقتها  ريال  مليار�ت  �سبعة  بينها  من  ريال،  مليار 

هناك �ستة مليار�ت ريال �إ�سافية خم�س�سة لها لكنها مل ت�سحبها.
�لتي حققتها  �ملجمعة  �الأرباح  من  �أعلى  ريال  مليار   13 �لبالغ  �لدين  هذ� 
�لثالث من �لعام وقدرها ع�رسة مليار�ت  �لربع  �ل�سعودية يف  �لبنوك  جميع 

ريال.

قال وزير �ملالية �مل�رسي عمرو �جلارحي �م�س �الول �لثالثاء، �إن م�رس 
ح�سلت على �ل�ستة مليار�ت دوالر من �لتمويل �لثنائي �ل�رسوري لنيل 
برنامج �إقر��س من �سندوق �لنقد �لدويل قيمته 12 مليار دوالر ملدة 
�أغ�سط�س  يف  �ملبد�أ  حيث  من  و�فق  �لنقد  �سندوق  كان  �سنو�ت.  ثالث 
�إىل  يهدف  حكومي  �إ�سالح  برنامج  لدعم  �لقر�س  م�رس  منح  على  �آب 

تقلي�س عجز �مليز�نية، وحتقيق �لتو�زن ب�سوق �لعملة.
�ملو�فقة  لبحث  �جلمعة؛  يوم  �لنقد  ل�سندوق  �لتنفيذي  �ملجل�س  يجتمع 
�لنهائية على �لربنامج، وقالت كري�ستني الجارد مديرة �ل�سندوق �إنها 
"�ستو�سي �ملجل�س باملو�فقة". و�أبلغ م�سوؤول يف وز�رة �ملالية رويرتز 
�أن �ل�رسيحة �الأوىل من �لقر�س �ست�سل يوم �لثالثاء بقيمة 2.75 مليار 
�لنقد  �سندوق  �تفاق  �إبر�م  �سيكون  �ل�سندوق.  مو�فقة  نيل  بعد  دوالر 
خطوة مهمة يف جهود م�رس الإنعا�س �قت�سادها �ملعتمد على �لو�رد�ت، 
وما   2011 �نتفا�سة  منذ  �الأجنبي  �لنقد  تدفقات  جلذب  يعاين  و�لذي 
�أعقبها من قالقل �أدت �إىل عزوف �ل�سياح و�مل�ستثمرين �الأجانب. ويف 
مو�جهة عجز ميز�نية يبلغ 12 باملئة، وتهاوي �الحتياطيات �الأجنبية، 
يف  �مل�رسية  �حلكومة  با�رست  فقد  للدوالر،  �ل�سود�ء  �ل�سوق  و�زده��ار 
�ل�سنو�ت �الأخرية برناجما من �الإ�سالحات �القت�سادية �ملوؤملة، وجلاأت 

�إىل �سندوق �لنقد للح�سول على �لدعم.

فوز ترامب يحرك أسعار السوق العالمية 

هبوط البورصات العالمية والدوالر مع صعود سعر الذهب واضطراب النفط
�لذهب  و�رتفع  �لعاملية  �لبور�سات  �أ�سهم  تر�جعت 
و�نخف�س �لدوالر ب�سورة كبرية، �م�س �الأربعاء، بعد 
�لواليات  برئا�سة  تر�مب  دونالد  فوز  عن  �الإع��الن 
 50 �ستوك�س  موؤ�رس  تر�جع  فقد  �الأمريكية.  �ملتحدة 
�إىل  لي�سل  �ل��ت��د�ول  بد�ية  خ��الل   %  2.74 بن�سبة 
 %  2 بن�سبة  �ل��دوالر  و�نخف�س  نقطة،   3940.6
�لذي  �لوقت  يف  وذل��ك  �لرئي�سية،  �لعمالت  مقابل 
�حتفل فيه �أن�سار تر�مب بفوز مر�سحهم على هيالري 
كلينتون، و�رتفع �سعر �لذهب بنحو 3 % لي�سل �إىل 
�الأول  باأم�س  مقارنة  لالأون�سة  دوالر   1.314
�الأربعاء،  �أم�س  �لنفط،  �أ�سعار  و�نخف�ست  �لثالثاء. 
�أربعة  �جلل�سة و�سعد  تعو�س خ�سائرها، يف  �أن  قبل 
باملئة تقريبا ليجري تد�وله فوق 46 دوالر� للربميل 

�م�س �الأربعاء مع تعايف �الأ�سو�ق من رد فعل م�سابه 
�ملر�سح  فوز  �إعالن  بعد  �لربيطاين  �خلروج  ل�سدمة 
�لرئا�سة  بانتخابات  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �جلمهوري 

�الأمريكية.
و�أدى ذلك ملوجة نزوح عن �الأ�سول عالية �ملخاطر، 
�الأوروب��ي��ة  �الأ���س��ه��م  وقل�ست  �سعد  �ل����دوالر  لكن 
ما  �إىل  �ملتد�ولني  بع�س  �أ���س��ار  حيث  خ�سائرها، 
�عتربه �لبع�س خطابا معتدال �ألقاه تر�مب بعد فوزه. 
خام  ز�د  جرينت�س  بتوقيت   1125 �ل�ساعة  وبحلول 
�سبعة  �الآجلة  �لعقود  يف  برنت  �لعاملي  �لقيا�سي 
46.11 دوالر� للربميل بعد تر�جعه �إىل  �سنتات �إىل 
�جلل�سة  من  �سابق  وقت  يف  للربميل  دوالر�   44.40

وهو �أدنى م�ستوى منذ 11 �أغ�سط�س �آب. 
 44.99 �إىل  و�ح���د�  �سنتا  �الأم��ري��ك��ي  �خل��ام  وز�د 
قد  تر�مب  ف��وز  �إن  حمللون  وق��ال  للربميل.  دوالر� 

يكون له بع�س �لنتائج �لد�عمة الأ�سعار �لنفط، و�أحد 
�إي��ر�ن  مع  �لغرب  �تفاق  �نتقد  �أن��ه  هو  ذلك  �أ�سباب 
بزيادة  لطهر�ن  �سمح  �لذي  �لنووي  برناجمها  ب�ساأن 
�حلايل.  �لعام  يف  حاد  ب�سكل  �خلام  �لنفط  �سادر�ت 
�أن خمزونات  �الأمريكي  �لبرتول  و�أظهر تقرير ملعهد 
�خلام �الأمريكية ز�دت مبقد�ر 4.4 مليون برميل يف 
�لنفط، ويزيد  �أ�سعار  �أثر على  �ملا�سي، مما  �الأ�سبوع 
برميل.  مليون   1.3 لزيادة  �ملحللني  توقع  هذ� على 
�إىل ذلك قفز �لذهب نحو خم�سة باملئة �م�س �الأربعاء 
مع �جتاه �مل�ستثمرين للمالذ�ت �الآمنة بعد �إعالن فوز 
�ملر�سح �جلمهوري يف �نتخابات �لرئا�سة �الأمريكية 
هيالري  �لدميقر�طية  مناف�سته  على  تر�مب  دونالد 
لكن  و�لدوالر.  �الأ�سهم  لهبوط  �أدى  ما  وهو  كلينتون 
�ملكا�سب تقل�ست بعد ذلك لينزل �لذهب دون 1300 
�الأ���س��و�ق  ��ستقر�ر  مع  )�الأون�����س��ة(  لالأوقية  دوالر 

�الأو�سع نطاقا بعد خطاب �لن�رس �ملعتدل �لذي �ألقاه 
تر�مب لكن �ملعدن �الأ�سفر ظل مرتفعا بن�سبة �ثنني 
باملئة متجها نحو حتقيق �أعلى �رتفاع يف يوم و�حد 
منذ قر�ر بريطانيا باالنف�سال عن �الحتاد �الأوروبي 

يف يونيو حزير�ن.
و�رتفع �لذهب يف �ملعامالت �لفورية الأعلى م�ستوى 
لالأوقية  دوالر   1337.40 �إىل  �أ�سابيع  �ستة  يف 
بزيادة خم�سة باملئة تقريبا وبلغ 1300.80 دوالر 

لالأوقية بحلول �ل�ساعة 0930 بتوقيت جرينت�س.
�الآجلة  �الأمريكية  �لعقود  يف  �لذهب  ت��د�ول  وج��رى 
مبقد�ر  �رتفاع  على  �الأول  كانون  دي�سمرب  ت�سليم 
دوالر   1301.40 �إىل  لالأوقية  دوالر�   26.90
�جلل�سة  خالل  م�ستوى  الأعلى  و�سل  بعدما  لالأوقية 

عند 1338.30 دوالر� لالأوقية.
�سجل  �لذي  �لوقت  يف  �الأربعاء  �أم�س  �ل��دوالر  وهبط 

�ملك�سيكي م�ستوى قيا�سيا منخف�سا بعد  �لبيزو  فيه 
�أنباء فوز رجل �الأعمال و�مللياردير �الأمريكي دونالد 

تر�مب برئا�سة �لواليات �ملتحدة.
�لدميقر�طية  مناف�سته  على  ت��ر�م��ب  ف��وز  و�أذك���ى 
�سيا�سية  �سبابية  من  �ملخاوف  كلينتون  هيالري 
و�قت�سادية، و�ألقى بظالل من �ل�سك على رفع �أ�سعار 
�لفائدة �الأمريكية �ملتوقع يف دي�سمرب كانون �الأول. 
كامال  عزوفا  �لبد�ية  يف  �سهدت  �الأ���س��و�ق  وكانت 
من  للتخل�س  �مل�ستثمرون  �جته  �إذ  �ملخاطرة،  عن 
مالذ�  تعترب  �لتي  �لعمالت  و���رس�ء  و�لبيزو  �ل��دوالر 
باملئة  �أربعة  نحو  قفز  �لذي  �لياباين  �لني  مثل  �آمنا 
م�سجال �أعلى م�ستوى يف �ستة �أ�سابيع عند 100.75 
�ثنني  بلغ  بارتفاع  �لني  ت��د�ول  وجرى  للدوالر.  ين 
يف  للدوالر  ين   103.45 عند  �خلطاب  بعد  باملئة 
�إىل  �ليابانية  �لعملة  فيها  هبطت  متقلبة  تعامالت 

�أكرث  �ليابانية  �الأ�سهم  وهبطت  ي��ن.   105.480
منذ  يومي  �نخفا�س  �أك��رب  م�سجلة  �ليوم   %  5 من 
ع�سوية  م��ن  �خل���روج  ل�سالح  بريطانيا  ت�سويت 
ت��و�يل  م��ع  يونيو  ��ستفتاء  يف  �الأوروب����ي  �الحت���اد 
�الأمريكية  �النتخابات  يف  �الأ���س��و�ت  ف��رز  نتائج 
�نتخابات  يف  �جلمهوري  �ملر�سح  فوز  �أظهرت  �لتي 
�لدميقر�طية  على  تر�مب  دونالد  �الأمريكية  �لرئا�سة 
 5.4 �لقيا�سي  هيالري كلينتون. وهبط موؤ�رس نيكي 
% مغلقا عند 16251.54 نقطة بعدما تاأرجح بني 
�النخفا�س و�الرتفاع مع تو�يل نتائج فرز �الأ�سو�ت 
�ملوؤ�رس  وهوى  �الأمريكية،  �لرئا�سية  �النتخابات  يف 
توبك�س �الأو�سع نطاقا 4.6 % لي�سل �إىل 1301.16 
�لفرعية، و�نخف�س  نقطة مع هبوط جميع موؤ�رس�ته 
مماثلة  بن�سبة   400 جيه.بي.�ك�س-نيكي  �ملوؤ�رس 

لي�سل �إىل 11662.18 نقطة .

العواصم- متابعة

المفوضية األوروبية تتوقع تباطؤ 
النمو بمنطقة اليورو في 2017 

منطقة  يف  �لنمو  �إن  �الأربعاء  �أم�س  �الأوروبية،  �ملفو�سية  �أعلنت 
له  �لرئي�سية  �لد�فعة  �لقوة  الأن  �لقادم؛  �لعام  �سيتباطاأ  �ليورو 
�ملتمثلة يف �لطلب �ملحلي �سترت�جع نتيجة الحتمال �رتفاع �أ�سعار 
�لت�سخم  يرتفع معدل  �أن  فيه  �ملتوقع  �لذي من  �لوقت  �لطاقة يف 

على �الأرجح.
�الحتاد  بدول  �خلا�سة  �لدورية  توقعاتها  يف  �ملفو�سية  وقالت 
�الأوروبي �لثماين و�لع�رسين �إن �لنمو يف دول منطقة �ليورو �لبالغ 
مع  مقارنة  �لعام  هذ�  باملئة   1.7 �إىل  �سيتباطاأ  دولة   19 عددها 
 1.5 �إىل  �لرت�جع  من  مزيد�  و�سي�سجل   ،2015 يف  باملئة  �ثنني 
يف  باملئة   1.7 �إىل  جديد  من  يرتفع  �أن  قبل   2017 يف  باملئة 

.2018
وقالت �ملفو�سية �إن من �ملتوقع �أن يرتفع معدل �لت�سخم �إىل 0.3 

�لعام �ملا�سي  �لعام مقارنة مع �سفر باملئة  باملئة هذ� 
�لبنك  ويرغب  و2018،   2017 يف  باملئة   1.4 و�إىل 

�ثنني  دون  �لت�سخم  يبقي  �أن  يف  �الأوروب��ي  �ملركزي 
باملئة بقليل.

منو  �سابق،  وقت  يف  نتائجه،  ن�رست  م�سح  و�أظهر 
وترية  باأ�رسع  �ليورو  منطقة  يف  �الأعمال  �أن�سطة 

�الأول حتى يف  �أكتوبر ت�رسين  �لعام يف  لها هذ� 
�لوقت �لذي ترفع فيه �ل�رسكات �الأ�سعار باأعلى 

وترية يف �أكرث من خم�س �سنو�ت. 
�الأن�سطة  م��ن  ك��ل  يف  �الرت��ف��اع  و�سيكون 

�سناع  قبل  من  ترحيب  مو�سع  و�الأ�سعار 
�الأوروب��ي  �ملركزي  �لبنك  يف  �ل�سيا�سات 

على  �مل��ا���س��ي  �خلمي�س  �أب��ق��و�  �ل��ذي��ن 
�لتي�سري  فائقة  �لنقدية  �سيا�ساتهم 

�لباب  �أي�سا  �أبقو�  لكنهم  تغيري،  دون 
�لتحفيز يف  �أمام مزيد من  مفتوحا 

دي�سمرب.
ملوؤ�رس  �الأول��ي��ة  �ل��ق��ر�ءة  وقفزت 

�ملجمع  ماركت  �آى.�إت�����س.�إ���س 
ملنطقة  �مل�سرتيات  مل��دي��ري 

�إليه  ينظر  و�ل���ذي  �ل��ي��ورو، 
للنمو  جيد  كموؤ�رس  �إجماال 

م�ستو�ه  م��ن   53.7 �إىل 
عند  �أي��ل��ول  �سبتمرب  يف 

�أعلى  وه���ذه   .52.6
دي�سمرب  منذ  ق���ر�ءة 

�الأول  ك�����ان�����ون 
وتفوق  �مل��ا���س��ي 

م�ستوى  ب��ك��ث��ري 
�لذي  50 نقطة 

�إىل  ي�������س���ري 
�أن�سطة  من��و 

�الأعمال.

رويرتز  �أجرته  ��ستطالع  يف  �لتوقعات  �أعلى  حتى  �لقر�ءة  وفاقت 
عند  تو��سعا  �أكرث  �رتفاعا  توقعو�  �لذين  �القت�ساديني  من  لعدد 

.52.8
�آى.�إت�����س.�إ���س  ل��دى  �القت�ساديني  كبري  وليام�سون  كري�س  وق��ال 
ماركت "هذه �سورة م�سجعة، هناك �لعديد من �الإ�سار�ت هنا على 
�لعديد  فيه  تر�سخ  �لذي  �لوقت  �لتح�سن يف  �سيو��سل  �لرقم  �أن هذ� 
من �ملوؤ�رس�ت �لفرعية �سورة �أف�سل الأرقام قادمة ملوؤ�رس ماركت 

�لرئي�سي ملديري �مل�سرتيات".
فاإن  �ملعدل  هذ�  على  �ملحافظة  جرت  �إذ�  �أنه  وليام�سون  و�أ�ساف 
يف  �ملئة  يف   0.4 بن�سبة  منو  �إىل  ي�سري  �مل�سرتيات  مديري  موؤ�رس 
�لربع �حلايل، لكنه �أ�ساف �أن هذ� �لتوقع يحمل خماطر �سعودية، 
وتوقع ��ستطالع �أجرته رويرتز �الأ�سبوع �ملا�سي منو� �أكرث تو��سعا 
�ملركزي  �لبنك  م�ستهدف  عن  بعيد  و�لت�سخم  باملئة.   0.3 عند 

�الأوروبي عند �ثنني باملئة.
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