
بن�سلفانيا  والية  يف  هري�سي  �إىل  ترمب  دونالد  ذهب  عندما 
يف  م�ساعدته  على  هناك  �لناخبني  لي�سكر  �ملا�سي،  �الأ�سبوع 
خا�سة.  �أهمية  �لزيارة  لتلك  كانت  �لرئي�س،  مبن�سب  �لفوز 
هري�سي  ميلتون  �ل�سناعي  بناها  �لتي  "�ل�سوكوالتة"،  مدينة 
ما  متثل  ر�أ�سه،  م�سقط  من  بالقرب  �لع�رشين  �لقرن  مطلع  يف 

ي�سعر كثريون باأنهم فقدوه.
بريز"  "هري�سي  فريق  ��ستاد  يف  �جلماهري  �أم��ام  ترمب  قال 
و�لرثوة  �لوظائف  �سلب  يجري  كان  "ل�سنو�ت،  �جلليد:  لهوكي 
ر�سع.  �أطفال  جمموعة  �أننا  لو  كما  بلدكم  ومن  واليتكم  من 
لكن  �لعوملة،  عامل  يف  نعي�س  �أننا  كيف  حول  �لنا�س  يتحدث 
�لعالقات  هي  �الهتمام  جل  �لنا�س  يوليها  �لتي  �لعالقات 
�ملحلية - �الأ�رشة و�ملدينة و�لوالية و�لبلد. �ملحلي، يا رفاقي، 
�ملحلي". �ملحلي هو �آخر �سيء تطلعت �إليه كثري من �ل�رشكات 
�حلو�جز  �ن��ه��ارت  عندما  �ملا�سية،  �لثالثة  �لعقود  خ��الل 
مبا  �حلجم،  يف  �سخمة  وف��ور�ت  �لعوملة  و�أوج��دت  �لتجارية 

يف  خارجية  �إنتاج  مب�سادر  �ال�ستعانة  يف  �حلرية  ذلك  يف 
�لبلد�ن ذ�ت �الأجور �ملتدنية، مثل �ل�سني، �أو ��ستخد�م �لعمال 
�ل�سعور  يجري  مهار�ت.  تتطلب  ال  وظائف  لتاأدية  �ملهاجرين 
بذلك ب�سدة يف �جلزء �لفقري من �لواليات �ملتحدة ومناطق يف 
�ململكة �ملتحدة �لتي �سوتت ملغادرة �الحتاد �الأوروبي خالل 
�لعام �حلايل. وقد �أ�سهم يف �إحد�ث ثورة �لعام �حلايل �ل�سعور 
وطن،  لها  لي�س  �جلن�سيات  متعددة  �ل�رشكات  ب��اأن  �ملتز�يد 
�لذي تبناه  �أو مدينة باالأ�سلوب  بلدة،  �أي  ولي�ست م�سوؤولة عن 

هري�سي و�أرباب �لعمل من بعده يف تلك �حلقبة �لزمنية.
�جلمركية،  �لتعريفات  حو�جز  رف��ع   - ترمب  �إج��اب��ات  تعد 
�إىل  �إنتاجها  و�لعقوبات �ملفرو�سة على �ل�رشكات �لتي حتول 
خارج �لواليات �ملتحدة - بد�ئية جد� بقدر �رشخة �الأمل �لتي 
باإمكان  للواليات �ملتحدة. مل يعد  �نتخابه رئي�سا  عملت على 
��ستخر�ج  �سناعة  ��ستعادة  �لغربية  فريجينيا  وي�ست  والية 
�لفحم، مثلما مل يعد باإمكان وي�ست يورك�سري ��ستعادة م�سانع 
�لن�سيج. هناك كثري من �لوظائف �الآخذة يف �النتقال منذ مدة 
�ل�سوق  يكون  ال  ذلك،  مع  وبنجالد�س.  فيتنام  �إىل  �ل�سني  من 

�لذين  �لعمل  الأرب��اب  بالن�سبة   - جنونيا  �أم��ر�  �سميمه  يف 
�أمام عمالهم، وبالن�سبة لل�سو�رع �لرئي�سية  ي�سعرون بااللتز�م 
�لناب�سة باحلياة مثلما كان �حلال عندما بنى هري�سي متجره 
من  نريد  �أن  �ملنطقي  من  و�ل�سوكوالتة.  �لكاكاو  �سارعي  يف 

�ل�رشكات �أن تدعم �ملجتمع، ال �أن تتخلى عنه.
هذ� ما كان يوؤمن به هري�سي وثيودور روزفلت، �لرئي�س �لذي 
والية  يف   1910 عام  �ألقاه  خطاب  يف  هري�سي.  يدعمه  كان 
"�لعمل  لينكولن:  الأبر�هام  عبارة  روزفلت  �قتب�س  كان�سا�س، 
متفوق  �لعمل   )...( عنه  م�ستقل  وهو  �مل��ال  ر�أ���س  قبل  ياأتي 
على ر�أ�س �ملال وي�ستحق �أن نوليه �أعلى �الهتمام". و�أعلن �أن 

لينكولن "تنباأ بال�رش�ع �حلايل وقدم لنا �حلل".
عن  �لناجم  �لنز�ع  هو  �لع�رش  ذلك  يف  �حلايل"  "�ل�رش�ع 
�لت�سنيع �ل�رشيع يف �أو�خر �لقرن 19 وظهور هياآت و�رشكات 
�الحتكار �لتي توظف جمموعات من �لعمال غري �ملهرة، غالبا 
مبوجب �رشوط موؤقتة. �إحدى �رشكات ميلووكي يف ثمانينيات 
�لقرن 19 كانت تطلق على عمالها �لبولنديني: مايك 1، مايك 

2، مايك 3، بدال عن ت�سجيل �أ�سمائهم �لكاملة.

نيل هيوم: 
�رشكات  �أ���س��ه��م  �نخف�ست  �ل��ع��ام  ب��د�ي��ة  يف 
لهجوم  و�ملعر�سة  بالديون  �ملثقلة  �لتعدين، 
عندما  �ل��ت��ح��وط،  �سناديق  قبل  م��ن  عنيف 
�هتزت �الأ�سو�ق نتيجة خماوف تتعلق بتباطوؤ 

�لنمو يف �ل�سني.
�ل��ق��ط��اع ت��غ��ري� يف  وم��ن��ذ ذل��ك �حل���ني، �سهد 
�أ�سعار  يف  حاد  �رتفاع  عن  ناجما  حظوظه، 
عام  ب��اأن  �الإدر�ك  وزي��ادة  �الأ�سا�سية  �ل�سلع 
2017 ميكن �أن يكون عام �ملدفوعات �لوفرية 

�إىل حَملة �الأ�سهم.
يف  عاما،   12 مدى  على  م�ستوى  �أدن��ى  ومن 
قيمة  تقريبا  ت�ساعفت  )يناير(،  �لثاين  كانون 
فاينان�سيال  موؤ�رش  على  �لتعدين  قطاع  �أ�سهم 
�لعام  ينهي  �أن  وينتظر  �الأ�سهم،  لعموم  تاميز 
�أوروبا.  يف  �أد�ًء  �الأف�سل  �لقطاعات  من  و�حد� 
و"جلينكور"  �أمريكان"  "�أجنلو  قيمة  �رتفعت 
على  �ملائة،  يف   200 ونحو  �ملائة  يف   280

�لتو�يل حتى �لعام �حلايل.
�آخذة يف  �ل�سلع  �أ�سعار  �لعادة حني تكون  ويف 
ن�ساطها  من  �لتعدين  �رشكات  تزيد  �الرتفاع، 

عام  وك��ان  �ل�سفقات.  و�إب���ر�م  �ال�ستثماري 
�النكما�س،  �جلزع من  فب�سبب  2016 خمتلفا. 
�لتعدين  جمال  يف  �لتنفيذيني  كبار  يعمل  مل 
م�ساريع  يف  �ل��دوالر�ت  مليار�ت  �إغ��ر�ق  على 
تقلي�س  يف  ��ستمرو�  ذل��ك،  عن  ب��دال  جديدة. 
�لتكاليف،  وتخفي�س  �لر�أ�سمالية،  �لنفقات 
على  �حل�سول  من  �أكرب  �أهمية  �الأرباح  و�إيالء 

ح�سة يف �ل�سوق.
يف  �الرتفاع  منافع  مترير  فر�سة  �أت��اح  وهذ� 
�الأرباح.  �إىل  مبا�رشة  �الأ�سا�سية  �ل�سلع  �أ�سعار 
و�رشكة  �لتعدين  �رشكة  جلينكور،  و�أعلنت 
عام  يف  �ملدفوعات  �ألغت  �لتي  �ل�سلع  ت��د�ول 
مليار  مقد�رها  �أرباح  لتوزيع  خططا   ،2015
دوالر يف �الأقل �لعام �ملقبل. ويتوقع �أن تعيد 
�أجنلو �أمريكان توزيع �الأرباح يف عام 2017، 
يف �لوقت �لذي ميكن �أن حت�سل فيه ريو تينتو 
على ما يكفي من فائ�س ر�أ�س �ملال لتبد�أ يف 
�إعادة �رش�ء ما قيمته مليار� دوالر من  عملية 
�ل�سلع  �أ�سعار  يف  �الرتفاع  �سمد  �إذ�  �أ�سهمها، 

�الأ�سا�سية.
بانك" "�سوفت 

كانا �إناجاكي:
�ملتوقع  �لوريث  �أرور�،  نيك�س  ��ستقال  عندما 
جمموعات  �أجن��ح  �إح���دى  بانك"،  "�سوفت  ل��� 
يف  من�سبه  م��ن  �ل��ي��اب��ان،  يف  �لتكنولوجيا 

حزير�ن )يونيو(، بعد �أقل من عامني ق�ساهما 
ما�سايو�سي  �ملوؤ�س�س،  �تهم  �ملجموعة،  يف 

�سون، باجل�سع.
عاما   59 �لعمر  من  يبلغ  �ل��ذي  �لرجل  ق��ال 
�أ�س�سها  �لتي  �ل�رشكة  لت�سليم  م�ستعد�  لي�س  �إنه 
وعد،  كما  لغوغل  �ل�سابق  �لتنفيذي  للم�سوؤول 
�الأف��ك��ار  م��ن  م��زي��د  على  �لعمل  "عليه  الأن 

�ملجنونة".
طويال  لالنتظار  بحاجة  �مل�ستثمرون  يكن  مل 
�لتنفيذي ينوي فعله.  �لرئي�س  ملعرفة ما كان 
بعد مرور �سهر، وبعد �أ�سابيع فقط على ت�سويت 
�الأوروب��ي،  �الحتاد  ملغادرة  �ملتحدة  �ململكة 
و�فقت �سوفت بانك على �ال�ستحو�ذ على �رشكة 
هولدينجز"  "�آرم  �لربيطانية  �لرقائق  ت�سميم 
مليار  مقابل 32   ARM HOLDINGS
دوالر. وفيما يبدو، �الختالفات يف �لر�أي حول 
على  �لق�ساء  يف  �أ�سهمت  �ال�ستحو�ذ  عملية 
�إىل  �إ�سافة  و�أرور�،  �سون  بني  �لقوية  �لعالقة 

�ل�سد�م حول خطط �خلالفة.
عند  بانك  ل�سوفت  بالن�سبة  �الأم���ر  ينته  مل 
�سون  �سافر  �ل�سيف،  �نق�ساء  بعد  �حل��د.  ذلك 
�سلمان،  بن  حممد  �الأم��ري  للقاء  �لريا�س  �إىل 
�سندوق  الإط��الق  �ل�سعودي،  �لعهد  ويل  ويل 

للتكنولوجيا قيمته 100 مليار دوالر.
ويف كانون �الأول )دي�سمرب(، تفاخر �سون �أمام 

�ل�سحافيني يف 
ن��ي��وي��ورك ب��اأن��ه 
�جتماع  يف  تعهد 
مع �لرئي�س �ملنتخب 
بتقدمي  ترمب  دونالد 
 50 بقيمة  ��ستثمار�ت 
مليار دوالر يف �ل�رشكات 
هذه  �لنا�سئة.  �الأمريكية 
باأن  توقعات  حفزت  �خلطوة 
�إحياء  يعيد  �أن  ميكن  �سون 
�ملحادثات ب�ساأن عملية �ندماج 
�ململوكة  ���س��ربن��ت،  ���رشك��ة  ب��ني 
تي  و�رشكة  بانك،  �سوفت  قبل  من 

موبايل �الأمريكية �ملناف�سة.
يحتاج  ���س��ون  �إن  حم��ل��ل��ون  وي��ق��ول 
��ستعادة  �أجل  من  تعهده  تنفيذ  ملتابعة 

�مليز�نية �لعمومية لل�رشكة.
الأعمال الزراعية

�آر��س م�سعودي: 
�لرئي�س  من�سب  توىل  قد  بومان  فرينر  كان 
فقط،  �أ�سبوعني  قبل  باير  ل�رشكة  �لتنفيذي 
عندما �أطلق يف �أيار )مايو( عر�سا لال�ستحو�ذ 

على �رشكة مون�سانتو �الأمريكية الإنتاج �لبذور. 
باير  يف  �ل�سابق  �مل��ايل  �ملدير  بومان،  وجد 
يف  فر�سة  �ل�رشكة،  يف  �لد�ئمة  و�ل�سخ�سية 
�ملو�د  جمموعة   � باير  لتحويل  �ل�سفقة  تلك 
�لكيماوية �لتي تنتج �أ�سياء كثرية من �الأ�سربين 
يف  �ل��ر�ئ��دة  �ل�رشكة  لتكون   � �ملحا�سيل  �إىل 
�ل�سوق يف جمال �الأعمال �لزر�عية، ويف �لوقت 
نف�سه �رشكة كبرية فوق �حلد على نحو يجعل 
من �ل�سعب على �أي �رشكة مناف�سة �ال�ستحو�ذ 

عليها ب�سهولة.
وع��ق��ب �أرب��ع��ة �أ���س��ه��ر م��ن �مل��ف��او���س��ات مع 
لديها،  و�مل�ساهمني  مون�سانتو  �إد�رة  جمل�س 
يف  عاما   54 �لعمر  من  �لبالغ  �لرجل  جنح 
ب�ساأن عملية  �تفاق  �إبر�م  )�سبتمرب(، يف  �أيلول 
�ال�ستحو�ذ �لتي بلغت قيمتها 66 مليار دوالر، 
يف   5 بلغت  بن�سبة  �أوليا  عر�سا  رفع  �أن  بعد 
�إبر�م  يف  عو�مل  ثالثة  و�ساعدت  فقط.  �ملائة 
�ل�سفقات  �أكرب  من  و�ح��دة  تعد  �لتي  �ل�سفقة 
�رشكة  �أن  �لعو�مل  هذه  �أول   .2016 عام  يف 
�لزر�عة،  لقطاع  بالكامل  مون�سانتو، �ملعر�سة 
�ل�سلع  �أ�سعار  يف  هبوط  ب�سبب  �سعفا  �سهدت 

�الأ�سا�سية.
�لعامل �لثاين �أن رئي�س جمل�س �إد�رة مون�سانتو 
جزء�  �أم�سى  جر�نت،  هيو  �لتنفيذي،  و�لرئي�س 
وهو  �ملا�سية  �خلم�س  �ل�سنو�ت  م��ن  كبري� 
�ل�سوي�رشية  �سينجنتا  جمموعة  �رش�ء  يحاول 
للمحا�سيل.  �لكيماوية  �ملو�د  يف  �ملتخ�س�سة 
تلك �ملحاوالت �لفا�سلة جعلت �سينجنتا عر�سة 
بحلول  �أخ��رى:  �رشكات  عليها  ت�ستحوذ  الأن 
ت�ساينا  كيم  �رشكة  كانت  )ف��رب�ي��ر(  �سباط 
على  و�فقت  قد  للدولة،  �ململوكة  �ل�سينية 

عملية ��ستحو�ذ ودية مببلغ 44 مليار دوالر.
�أخ�����ري�، و�ف��ق��ت �ل�����رشك��ت��ان �الأم��ريك��ي��ت��ان 
"د�و  ملون�سانتو،  �ملناف�ستان  �لرئي�سيتان 
كيميكال" و"دوبونت"، على عملية دمج مببلغ 
)دي�سمرب(  �الأول  كانون  دوالر يف  مليار   130
�أن تف�سل �الأق�سام �لزر�عية  2015 من �ساأنها 
�الأخرى �لتابعة لهما على �سكل �رشكة م�ستقلة 
ترك  يف  ذل��ك  وت�سبب  �ل�سفقة.  �كتمال  بعد 
�أمام مون�سانتو لالإفالت من  خيار�ت حمدودة 

قب�سة باير.
�الآن، ميكن �أن جتعل تلك �ل�سفقات �لثالث �أكرث 
�لزر�عة  �سناعة  قطاع  من  �ملائة  يف   60 من 
– باير، وكيم  ل�سيطرة ثالث �رشكات  خا�سعا 
لكن  كيميكال.  ود�و  دوبونت  ووحدة  ت�ساينا، 
هذ� ميكن �أن يحدث فقط �إذ� متت �ملو�فقة على 

تلك �لعمليات من قبل �جلهة �ملنظمة.
ا�ستثمارات »ني�سان«

بيرت كامبل:
�لتي  �لغمو�س  بحالة  ني�سان  �رشكة  تاأبه  مل 
خ��روج  مل�سلحة  �لت�سويت  ب�سبب  ���س��ادت 
تعهدت  حني  �الأوروبي،  �الحتاد  من  بريطانيا 
�ململكة  يف  جديدة  �سيار�ت  موديالت  ببناء 

�ملتحدة.
جتميع  ق��ر�ره��ا  �إن  �ليابانية  �ل�رشكة  قالت 
 QASHQAI "موديلني �أحدهما "كا�سكاي
�إجنلرت�  �رشقي  �سمال  يف  �لكائن  م�سنعها  يف 
�ملتحدة  �ململكة  حكومة  �لتز�م  عقب  "ياأتي 
متمتعا  �سندرالند  م�سنع  يظل  �أن  ب�سمان 

بالقدرة �لتناف�سية".

وال تز�ل �لتفا�سيل �ملتعلقة بال�سمانات �لتي 
و��سحة،  غري  ني�سان  ل�رشكة  �حلكومة  قدمتها 
وقد و�جه �لوزر�ء ت�ساوؤالت متكررة من �أع�ساء 
�ل�سمانات  تلك  كانت  �إذ�  ما  حول  �لربملان 

مدعومة باأية �أمو�ل من د�فعي �ل�رش�ئب.
من  �ال�ستثمار  تاأمني  كان  للحكومة،  بالن�سبة 
�رشكة ني�سان �أمر� حا�سما، على �أنه يتعني على 
�رشكات �سناعة �ل�سيار�ت �الأخرى، مبا يف ذلك 
موتورز  ج��ر�ل  يف  فوك�سهول  وق�سم  تويوتا 

�تخاذ قر�ر�ت ��ستثمارية �أي�سا.
وقال كارلو�س غ�سن، �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة 
�لقر�ر�ت  �تخاذ  تاأخري  ميكنه  ال  �إنه  ني�سان، 
�جلديدة  "كا�سكاي"  ب�  �ملتعلقة  �ال�ستثمارية 
بعد  م��ا  �إىل  �لريا�سية  �ال�ستخد�مات  ذ�ت 
خروج �ململكة �ملتحدة من �الحتاد �الأوروبي، 
�لتجارية  �ل�رشوط  تغيري�ت يف  �أي  �أن  م�سيفا 
ينبغي �أن يتم �لتعوي�س عنها من قبل �حلكومة 
ورينو  ني�سان  حتالف  خالل  ومن  �لربيطانية. 
�لت�سنيع،  عمليات  بع�س  يف  و��سرت�كهما 
كانت �ل�رشكة �ليابانية قادرة على نقل �إنتاج 
"كا�سكاي" �إىل �إ�سبانيا. وخ�سارة هذ� �ملوديل 
- �لذي ي�ستاأثر بن�سف عدد �ملركبات �مل�سنعة 
�أن جتعل �مل�سنع  – من �ملمكن  يف �سندرالند 

يفقد �سفته �لتناف�سية.
امل�سارف ال�ستثمارية

لور� نونان:
كانت �مل�سارف �ال�ستثمارية يف �أوروبا �آخذة 
يف خ�سارة ح�ستها منذ �أزمة عام 2008، لكن 
جميعها  فيه  تنازلت  �لذي  �لعام  كان   2016
عن �ملر�تب �خلم�س �الأوىل يف قائمة ت�سنيفات 
�لعاملي  �ال���س��ت��ث��م��اري  �مل�����رشيف  �ل��ق��ط��اع 

للم�سارف �الأمريكية �ملناف�سة.
�أي��ل��ول  يف  �ل�سناعة  م��ر�ق��ب��ة  حت��ال��ف  �أف���اد 
و"�سيتي"  مورجان"  بي  "جيه  �أن  )�سبتمرب( 
�أمريكا"  �أوف  و"بانك  �ساك�س"  و"جولدمان 
و"مورجان �ستانلي" �حتلت �لت�سنيفات �لعليا 
دويت�سه  على  بذلك  متغلبة  �لر�سوم،  حيث  من 

بانك.
وعز� دويت�سه بانك تر�جع �خلدمات �مل�رشفية 
�ال�ستثمارية لديه �إىل عملية جتديد ��سرت�تيجية 

��ستنزفت كل مو�رده.
�أخرى  ��سرت�تيجية  خيار�ت  هناك  �لو�قع،  يف 
"كريدي  ب���  مماثلة  �أ�����رش�ر�  �أحل��ق��ت  مماثلة 
و"رويال  �إ�س"  بي  و"يو  و"باركليز"  �سوي�س" 
بانك �أوف ��سكتلند" �لتي كانت من �مل�سارف 
�أ�سغر  �الآن  لكنها  �مل��ا���س��ي،  يف  �ل�سخمة 
�إن  تقول  �الأمريكية  �مل�سارف  بكثري.  حجما 
�مل�سارف  من  وغ��ريه  بانك  دويت�سه  خ�سارة 
�الأوروبية �الأخرى حل�ستها مل يكن فقط الأنها 
خف�ست ن�ساطها يف جمال �خلدمات �مل�رشفية 
�لرتكيز  فقدت  الأنها  �أي�سا  بل  �ال�ستثمارية، 
وثقة �لعمالء بها. وحجة �مل�سارف �الأوروبية 
�ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  يف  تعر�ست  �أنها 
�ملال،  ر�أ���س  حول  خم��اوف  ب�سبب  للت�سوي�س 
�الأمريكية  �مل�سارف  معه  تعاملت  �لذي  �الأمر 
�مل�سارف  لكن  بكثري.  منها  �أ�سبق  وق��ت  يف 
لالنتعا�س  طريقها  يف  تكون  رمبا  �الأوروبية 
نهاية  من  يقرتب  فمعظمها   .2017 عام  يف 
لها  يوفر  ما  �ال�سرت�تيجية،  �الإ�سالح  عمليات 

مزيد� من �لوقت ملمار�سة �أعمالها �ليومية.

�مل�سارف  مالحقة  �الأمريكية  �ل�سلطات  ب��د�أت  عندما 
لدورها يف ت�رشيح وتقطيع وتغليف �ملنتجات �لغام�سة 
�لتي �أ�سعلت فتيل �الأزمة �ملالية، ركزت يف �لبد�ية على 
�جلهات �ملقر�سة �ملحلية. �الآن، م�سارف �أوروبا باتت 

يف مرمى �لنار.
�مليالد،  بعيد  �حتفاال  �أبو�بها  �الأ�سو�ق  تغلق  �أن  قبل 
على  �سوي�س"  و"كريدي  بانك"  "دويت�سه  من  كل  و�فق 
حول  �الأمريكية  �لعدل  وز�رة  مع  ت�سوية  �إىل  �لتو�سل 
�ملدعومة  �ملالية  �الأور�ق  بيع  يف  بالغ�س  �دع���اء�ت 
بالقرو�س �لعقارية يف �ملدة �لتي �سبقت �الأزمة �ملالية. 
�إجمايل �لت�سوية بالن�سبة �إىل �مل�رشفني ي�سل �إىل نحو 
�لعقوبات  – وبذلك ي�سبح جمموع  12.5 مليار دوالر 

�ملفرو�سة من قبل وز�رة �لعدل �الأمريكية على �ل�سناعة 
�أك��رب  م��ن  و�ح���دة  يجعلها  م��ا  دوالر،  مليار   58 ككل 

�لق�سايا �ملالية حتى �الآن.
جهات  تتو�سل  �أن  يتوقع  �إذ  �أكرث،  �سريتفع  �لرقم  وهذ� 
�لعدل  وز�رة  مع  ت�سويات  �إىل  �أخرى  مقر�سة  �أوروبية 
للتو�سل  باركليز  م�رشف  و�سي�سعى  �ملقبل.  �لعام  يف 
يوم  �أن قال  بعد  �لتقا�سي،  لق�سيته من خالل  �إىل حل 
وز�رة  مع  �تفاق  �إىل  �لتو�سل  يف  �أخفق  "�إنه  �خلمي�س 
�ملحاكم  يف  مالحقته  جت��ري  و�إن��ه  �الأمريكية  �لعدل 

�ملدنية".
�سوي�س"  و"كريدي  بانك"  "دويت�سه  �إىل  بالن�سبة  لكن 
�لت�سويات - 7.2 مليار�ت دوالر و5.28 مليار�ت  تعد 
ما  على  �ل�سوء  لت�سليط  فر�سة   - �لتو�يل  على  دوالر، 

�أ�سبح مو�سوعا مثري� للقلق بالن�سبة �إىل حملة �الأ�سهم.
وعلى �لرغم من �أن فاتورة �ملجموعة �الأملانية - �لتي 
�لفور  على  نقد�  منها  دوالر  مليار�ت   3.1 دفع  يجب 

�أعلى من   - �لعمالء  تعوي�س  بر�مج  و�لبقية من خالل 
ذلك، يبدو حملة �الأ�سهم �أكرث �رتياحا. فمنذ �أن ظهر يف 
�أيلول )�سبتمرب( �أن وز�رة �لعدل قدمت طلبا �أوليا بفر�س 
�مل�ستثمرون  �سعر  دوالر،  مليار   14 مقد�رها  غر�مة 
�سيناريوهات مرعبة، مبا يف  ما و�سفوها  �إز�ء  بالقلق 
ذلك عملية �إنقاذ على م�ستوى �لدولة الأكرب م�رشف يف 

�أملانيا. ومع �لتو�سل �إىل �لت�سوية تر�جعت �ملخاوف.
وقال كيان �أبو ح�سني، �ملحلل لدى "جيه بي مورجان"، 
�أن  م�سيفا  جد�"،  �إيجابي  �الإعالن  هذ�  �أن  نرى  "نحن 
�مل�رشف،  كاهل  عن  كبري�  عالقا  عبئا  تزيل  "�لت�سوية 
وميكن �أن يكون لها �أثر ميكن �لتحكم فيه يف ر�أ�س �ملال 

على �ملدى �لق�سري".
من  "�الأف�سل  �التفاق  فيه  يوفر  �ل��ذي  �لوقت  يف  لكن 
�مل�رشف،  حاجة  مي�س  �لذي  �ملجال  بع�س  �ملتوقع" 
�إال �أن �مل�رشف يو�جه ما يكفي من �لتحديات �الأخرى. 
ويعتقد كثري من �ملحللني �أن �مل�رشف رمبا ال يز�ل يف 

حاجة �إىل �ل�سعي جلمع ر�أ�سمال يف �لعام �ملقبل.
ومن �ملرجح �أن تنهي �لطبقة �الأوىل من حقوق �مللكية 
تبلغ نحو  ن�سبة  �لعادية يف �مل�رشف عام 2016 عند 
�لتنظيمي  �حلد  من  كثري�  �أعلى  وه��ذه  �ملائة.  يف   11
�أق��ر�ن  ل��دى  �لن�سب  معظم  عن  تتخلف  لكنها  �الأدن���ى، 
�لبالغة  �لن�سبة �مل�ستهدفة  "دويت�سه بانك" وتق�رش عن 

12.5 يف �ملائة بحلول عام 2018.
وميكن �أن تتعر�س تلك �لن�سبة �أي�سا �ىل �ل�سغط لوجود 
يف  �لتحقيق  �سيما  وال   - قانونية  �أخ���رى  حت��دي��ات 
�سفقات جتارية يحتمل �أنها مريبة تبلغ قيمتها ع�رشة 
رو�سيا  بانك" يف  "دويت�سه  ق�سم  ت�سمل  دوالر  مليار�ت 
�أكرث  ر�أ�سمالية  قو�عد  فر�س  حول  �جل��د�ل  ويجري   -

�رش�مة من قبل �جلهات �لتنظيمية �لعاملية.
�ملال،  ر�أ�س  "دويت�سه بانك" من جمع  يتمكن  �أن  وقبل 
�أمنوذج  ميتلك  باأنه  �مل�ستثمرين  �إقناع  �إىل  �سيحتاج 
�أعمال قابال للتطبيق، وهو �أمر ميكن �لقول �إنه �الآن �أكرب 

حتد يو�جهه. قال �إجنو �سبيت�س، وهو مدير حمفظة مالية 
يف موؤ�س�سة يونيون لال�ستثمار�ت، �لتي هي من بني �أكرب 
25 م�ساهما "لكي ن�سارك يف زيادة ر�أ�س �ملال، يحتاج 
جد�  و��سحة  ��سرت�تيجية  و�سع  �إىل  بانك"  "دويت�سه 
مقبولة.  عائد�ت  على  �حل�سول  �أي�سا  توفر  للم�ستقبل، 
�إقناع  على  �ال�سرت�تيجية  تعمل  مل  �للحظة،  هذه  حتى 

�مل�ستثمرين".
�أكرب  بني  من  م�ستثمر  قال  ذلك.  على  �آخ��رون  ويو�فق 
ع�رشة م�ساهمني "ميكن �أن نفكر يف �مل�ساركة، لكن فقط 
"دويت�سه"،  ��سرت�تيجية  على  تعديالت  هناك  كانت  �إذ� 
�إذ� �سملت تلك �لتعديالت مزيد� من �لوفور�ت يف  وفقط 
�لتكاليف. يتعني عليهم تقلي�س �مل�رشف �ال�ستثماري، 

و�إد�رته باأ�سلوب �أكرث تركيز�".
يف �لوقت �لذي مل يكن فيه �سبح �لغر�مة �لتي تفر�سها 
وز�رة �لعدل ي�سكل تهديد� بالقدر نف�سه مل�رشف كريدي 
�سوي�س كما كان ي�سكل ل� "دويت�سه بانك"، �إال �أن �أ�سهم 

على   - �ملائة  يف   1 �نخف�ست  �ل�سوي�رشي  �مل�رشف 
"دويت�سه  �أ�سهم  �ملائة يف  �الرتفاع 1 يف  �لنقي�س من 
�إليها بقيمة 5.28  بانك". وكانت �لت�سوية �لتي تو�سل 

مليار�ت دوالر �أعلى مما كان متوقعا.
�أز�لت  الأنها  �إيجابية  �ل�سفقة  �أن  حمللون  يرى  عموما، 
"كريدي  �إىل  بالن�سبة  �لتقا�سي  يف  كبري  مو�سوع  �آخر 
هيكلة  �إع��ادة  عملية  خ�سم  يف  ج��اءت  و�إن  �سوي�س"، 
لالأ�سهم"،  "�أتالنتك  من  ويلر  كري�س  وبح�سب  كبرية. 
"�سيكون هذ� م�سدر ت�ستيت �آخر �أمام �لرئي�س �لتنفيذي 
�لنقدي  �جلزء  �أن  على  �أبو ح�سني  و�سدد  ثيام".  تيجاين 
هي  �لتي  دوالر،  مليار�ت  ثالثة  من  �أق��ل  �لغر�مة  من 
�مل�ستوى �لذي يعتقد عنده �أن �لغر�مة �لنقدية ميكن �أن 

ت�سكل م�سكالت ر�أ�سمالية للم�رشف.
م�سري م�رشف باركليز �لذي كان �سيعد جزء�ً من �سفقة 
�إىل  �لتو�سل  �أن عدم  لكنه قرر  �ملت�سل�سلة،  �لعدل  وز�رة 

ت�سوية، ال يز�ل مفتوحا.
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تسويات المصارف األوروبية تهدئ من روع المستثمرين
جيمس شوتر ولورا نونان 

وكارولين بنهام ومارتن أرنولد 

قطاع التعدين.. نجم األسواق في 2016
فاينانشيال تايمز

الجزء األول

جون جابر

سوق العراق
لالوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

اســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

649.48
0.09
0.01%

1,172,078,467
1,475,326,777

600
40
9
15
16

0.60
371,165,596.00

0.91
259,369,613.00

0.56
165,847,000.00

0.43
111,530,000.00

0.33
100,000,000.00

)BIBI( اثمار

)BBOB( بغداد

)BMFI( موصل

)BIME( اوسط

)BBAY( بلبنك

0.91
233,553,872.00

0.60
219,754,480.00

6.14
146,989,168.00

0.56
92,979,528.00

0.75
63,883,420.00

)BBOB( بغداد

)BIBI( اثمار

)AISP( بذور

)BMFI( موصل

)BROI( كريدت
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