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حركة االسهم

األسهم األوروبية تتراجع متأثرة 
بضعف القطاع المالي

إطالق أول توربين هوائي في السعودية 
الشهر المقبل

بنك مصر يحصل على قرض من البنك 
الصناعي والتجاري الصيني 

وعود ترامب.. هل ستنعش األسواق 
العالمية في 2017؟

ألمانيا توفر خمسة آالف فرصة 
عمل لالجئين 

طفيفا  تراجعًا  الأوروبية  الأ�سهم  تراجعت 
متاأثرة  الثيينيين،  املبكرة  الييتييداولت  يف 
حن  يف  امليييايل  القطاع  اأ�سهم  ب�سعف 
بعد  اخلا�رسة  الأ�سهم  دانييون  �سهم  ت�سّدر 

حتذير ب�ساأن منو مبيعات ال�رسكة.
جرينت�ش  بتوقيت   0809 ال�ساعة  وبحلول 
للأ�سهم   600 �ستوك�ش  موؤ�رس  انخف�ش 
اأعلى  عن  مرتاجعا  باملئة   0.3 الأوروبية 
م�ستوى يف 11 �سهرا والذي بلغه الأ�سبوع 
املا�سي. ونزل �سهم �رسكة دانون الفرن�سية 
باملئة  اثنن  بنحو  الغذائية  لل�سناعات 
اأن ي�سجل  اإنها تتوقع  ال�رسكة  بعدما قالت 

منو املبيعات يف عام 2016 م�ستوى اأقل 
�سعف  ب�سبب  الأ�سلية  اأهدافها  من  بقليل 
عن  الأوروبي  الألبان  منتجات  قطاع  اأداء 

املتوقع.
والتاأمن  البنوك  قطاعي  اأ�سهم  وكانت 
�سعى  حيث  تراجعا  القطاعات  اأكرب  �سمن 
مكا�سب  بعد  الأربيياح  جلني  امل�ستثمرون 
ب�سبب  املا�سين  الأ�سبوعن  يف  قوية 

زيادة عوائد ال�سندات.
وانخف�ش موؤ�رس قطاع التعدين 1.3 باملئة 

متاأثرا بانخفا�ش اأ�سعار املعادن.
الربيطاين  تاميز  فاينن�سال  موؤ�رس  وا�ستقر 
وتراجع كل من كاك 40 الفرن�سي وداك�ش 

الأملاين 0.2 باملئة �سباحا.

احلكومية،  النفطية  ال�سعودية  اأرامكو  قالت 
لتوربينات  اأول م�رسوع  اإنها تخطط لإطلق 
اإطييار  يف  املقبل  ال�سهر  اململكة  يف  الهواء 
الطاقة  اإمييدادات  لتنويع  الوطني  الربنامج 

وتلبية احتياجات الطلب املتزايد.
و�سيوفر التوربن الهوائي الذي وّردته جرنال 
اأرامكو  ملركز  الطاقة  الأمريكية  اإليكرتيك 
يف  البرتولية  املنتجات  لتوزيع  ال�سعودية 

طريف يف �سمال غربي اململكة.
يف  للنفط  م�سدر  بلد  اأكرب  ال�سعودية  وتنتج 
العامل قدرا �سئيل جدا من الكهرباء بالطاقة 

من  املئة  يف  واحييد  عن  يقل  مبا  املتجددة 
 9.5 لتوليد  تخطط  لكنها  اإنتاجها.  اإجمايل 
م�سادر  با�ستخدام  الكهرباء  من  غيغاوات 
الطاقة املتجددة يف اإطار خطة الإ�سلحات 

املعروفة "بروؤية 2030".
وقالت اأرامكو يف بيان يوم الأحد اإن اململكة 
متتلك م�سدرا غري عادي للرياح موؤكدة ذلك 
من خلل برناجمها لقيا�ش املوارد الطبيعية 

ال�سا�سعة الذي بداأ يف 2012.
 2.75 �سيولد  اجلديد  التوربن  اأن  واأ�سافت 
ت�سغيله  ذروة  يف  الكهرباء  من  ميغاوات 
وهو ما يكفي لتلبية احتياجات 250 وحدة 

�سكنية من الطاقة.

قال بنك م�رس ثاين اأكرب البنوك احلكومية 
يف البلد، اإنه وقع مذكرة تفاهم مع البنك 
ال�سناعي والتجاري ال�سيني )اآي.�سي.بي.

�سي( لقرتا�ش 500 مليون دولر.
�سحفي  بيان  يف  م�رس  بنك  اأعييليين  كما 
جمل�ش  رئي�ش  نائب  املغربي  عاكف  اأن 
الإدارة وقع اتفاق عمل اإطاريا مع موؤ�س�سة 
�سور"  "�ساينو  ال�سينية  ال�سادرات  تاأمن 
500 مليون دولر لتمويل عمليات  مببلغ 

التجارة اخلارجية.
البنك  الييهييدف ميين قيير�ييش  الييبيينييك  وعيييزا 
ال�سيولة  "دعم  اإىل  والتجاري  ال�سناعي 

العملء  احييتييييياجييات  لتلبية  اليييدولريييية 
ومتويل م�رسوعات م�سرتكة بن اجلانبن 

امل�رسي وال�سيني."
على  ح�سل  اأنيييه  ميي�ييرس  بيينييك  واأ�يييسييياف 
املركزي  البنك  من  النهائية  املوافقات 
اأنه  كما  له  متثيل  مكتب  لفتح  ال�سيني 
تاأ�سي�ش  اإجييييراءات  ميين  النييتييهيياء  ب�سدد 
باأنه  ذلك  وا�سفا  رو�سيا  فى  متثيل  مكتب 
�سيكون اأول وجود لبنك م�رسى يف ال�سوق 
افتتاح  من  الهدف  البنك  وعييزا  الرو�سية. 
اإىل  ورو�سيا  ال�سن  يف  له  متثيل  مكاتب 
العلقات  التجارى وتعميق  التبادل  "دعم 
القت�سادية وتعزيز �سبكة انت�سار البنك يف 

الأ�سواق اخلارجية".

مييوؤ�ييرسات  ترتفع  اأن  مييراقييبييون،  توقع 
قيا�سية  م�ستويات  اإىل  العاملية  الأ�سواق 
الوعود  ظل  يف  املقبل،  العام  جل�سات  خلل 
القت�سادية للرئي�ش الأمريكي املنتخب دونالد 
نتائج  بتح�سن  الإيجابية  والتكهنات  ترامب، 
اأ�سعار  رفييع  من  الرغم  على  الف�سلية،  ال�رسكات 
الدول  بع�ش  يف  النتخابات  نتائج  وترقب  الفائدة، 
بداية  منذ  العاملية  الأ�سواق  معظم  وارتفعت  الأوروبية. 
دي�سمرب   18 الأحد  تعاملت  نهاية  وحتى   2016 العام 
اجلاري، وجاءت يف �سدارة الرتفاعات الأ�سواق الأمريكية؛ 

حيث �سعد موؤ�رسها الرئي�سي داو جونز بن�سبة 14%.
وقال كرمي راغب حملل الأ�سواق العاملية، يف ت�رسيح �سحفي، اإن 
خطط الرئي�ش الأمريكي التحفيزية، والتي اأعلنها عقب النتخابات، 
اإيجابي  اأمٌر له تاأثري  وتعهده مبزيد من الإنفاق على البنية التحتية، 

على قطاع ال�سلع واأ�سهمه يف العام املقبل.
�ست�ستفيد  العاملية  الأ�سواق  يف  ال�سناعي  القطاع  اأ�سهم  اأن  راغب،  وبن 
من وعود ترامب الأخرية، والتي اأكد فيها زيادة الإنفاق على البنية التحتية 
الأمريكية  الأ�سواق  �سببًا رئي�سيًا يف اخرتاق موؤ�رسات  انتخابه، وكانت  فور 

على  يقف  والذي  ال�سناعي،  جونز  داو  موؤ�رس  وبالأخ�ش  جديدة،  م�ستويات 
اأعتاب م�ستوى 20 األف نقطة، والتي تعد مقاومة نف�سية �رس�سة.

الثبات  األف نقطة يتطلب   20 اأن اخرتاق داو جونز مل�ستوى  واأ�ساف راغب، 
اأعلى م�ستوى الدعم احلايل 19750 نقطة.

نقطة   19750 منطقة  اأعلى  التما�سك  يف  ف�سل  اإذا  املوؤ�رس  اإن  راغب،  وقال 
ثم   19500 م�ستويات  اإىل  املوؤ�رس  ياأخذ  قد  هبوطي  بت�سحيح  البدء  يعني 

19060 نقطة.
واأ�ساف راغب، اأن املوؤ�رس الرئي�سي للأ�سهم الأملانية "داك�ش" مل ي�ستفد من 
الثاين  الن�سف  يف  العاملية  الأ�سواق  بها  مرت  التي  الإيجابية  املرحلة  تلك 

خلل 2016 بالقوة نف�سها التي ا�ستفادت بها الأ�سواق الأمريكية.
اأعتاب مقاومة مهمة يف منطقة  الأملاين يقف على  اإن املوؤ�رس  وقال راغب، 
11430 نقطة، م�سرياً اإىل اأن اخرتاق هذه املنطقة خلل العام املقبل يعني 

ا�ستهداف امل�ستويات التالية 11800 - 12390 نقطة.
وتابع راغب، اأن املوؤ�رس الأملاين اإذا ف�سل يف اخرتاق م�ستويات 11430 نقطة 
مل�ستويات  الأ�سعار  ياأخذ  هبوطيًا  ت�سحيحًا  الأ�سعار  ت�سهد  فقد   2017 يف 

10800 نقطة جمدداً.
وبالن�سبة ملوؤ�رس فوت�سي الإجنليزي، قال راغب: اإنه يقف عند م�ستوى مقاومة 
رئي�سي وهو 7122 نقطة، مبينًا اأن املوؤ�رس قد ي�سهد اخرتاقًا لهذه امل�ستويات 
وا�ستهداف 7500 نقطة حال موا�سلة البيانات الربيطانية اإيجابياتها خلل 

مطلع العام املقبل.

ذكر املعهد الأملاين لأبحاث �سوق العمل والتوظيف "اأي ايه بي" اأنه بعد نحو 
اأربعة اأ�سهر من تد�سن برنامج "وظائف اليورو الواحد" ليزال عدد فر�ش 

العمل يف مثل هذه الوظائف اأقل مما كان خمططا له.
هذا  د�سنت  التي  هي  نال�ش  اأندريا  الحتادية  العمل  وزيييرة  اأن  اإىل  ي�سار 
الربنامج الذي يتم فيه دفع الأجور للجئن مقابل يورو يف ال�ساعة يف اأول 

اآب/اأغ�سط�ش املا�سي، ومن �ساأنه توفري 100 األف فر�سة عمل للجئن.
اإيه  "اأي  والتوظيف  العمل  ل�سوق  الأملاين  املعهد  مدير  مولر  يواخيم  وقال 
العا�سمة  )د.ب.اأ( يف  الأملانية  الأنباء  لوكالة  بي" يف ت�رسيحات خا�سة 
برلن: "وفقا للأعداد الأولية، مت توفري نحو خم�سة اآلف وظيفة حتى الآن".
العمل بالفعل  الكثري من فر�ش  الت�سديق على  اأنه مت  اإىل  اأ�سار  ولكن مولر 

"على نحو يجعلنا نتوقع حدوث زيادة".
وا�ستدرك قائل: "ولكن هذه الوظائف حمدودة يف تاأثريها كمرحلة انتقالية 
اإىل �سوق العمل النظامي، ويجب األ حتل حمل التوظيف النظامي، ولبد من 

جعلها منا�سبة للجئن".
يتعرف  اأن  الربنامج  هذا  خلل  من  املهم  من  اأنه  ذكرت  قد  نال�ش  وكانت 
على  الإطفاء  هياأة  اأو  املدينة  مكتبة  يف  اأملانيا  يف  العمل  على  اللجئون 
�سبيل املثال. جدير بالذكر اأن معهد "اأي ايه بي" هو معهد الأبحاث التابع 

للوكالة الحتادية للعمل يف اأملانيا.

الشركات البريطانية تمتص صدمة الخروج من االتحاد األوروبي قبل 2017
قال الع�سو املنتدب ل�رسكة ميك كوم ليمتد ريت�سارد 
الناخبون  �سوت  حينما  باملرارة  �سعر  اإنه  بون�ش، 
الحتيياد  من  بلدهم  خييروج  ل�سالح  الربيطانيون 
اإىل  دفعه  مييا  وهييو  حييزيييران  يونيو  يف  الأوروبييييي 

مراجعة طارئة خلطط التو�سع ل�رسكته.
وتابع بون�ش وهو الع�سو املنتدب لل�رسكة التي تبيع 
معدات احلماية من ارتفاع التيار الكهربائي لعملء 
ارتفعت  اأ�سهر  �ستة  بعد  انه  واأل�ستوم  �سيمن�ش  مثل 

الطلبيات وبداأت ال�رسكة تطبيق خطة منو جديدة.
الفورية  القت�سادية  ال�سدمة  من  النقي�ش  وعلى 
الربيطانية  املالية  وزارة  بها  تنباأت  التي  القوية 
حتى  ي�سهد  مل  البلد  اقت�ساد  فاإن  الت�سويت  ع�سية 

الآن تباطوؤا يذكر.

من  كثري  مثل  لكنه  �سعبة.  اأوقاتا  بون�ش  ويتوقع 
يحاولون  الذين  الآخييرييين  التنفيذين  امل�سوؤولن 
اإزاحة املخاوف من تداعيات اخلروج جانبا ا�ستثمر 
ا�سرتليني يف جهاز  بون�ش نحو ن�سف مليون جنيه 

جديد للقطع بالليزر خلل ف�سل ال�سيف.
ويخطط الآن لإنفاق 750 األف ا�سرتليني )932 األف 
دولر( اأخرى على جهاز اآيل للمعادن يف م�سنع ميك 
كوم بالقرب من �ستافورد على بعد 135 ميل )217 
كيلومرتا( �سمال غربي لندن بعد اإبرام عقد كبري مع 

�رسكة بريطانية لت�سنيع الأغذية.
�ستجد  لدينا  التي  الفر�ش  اأن  "نعتقد  بون�ش  وقال 
طريقا ب�سكل اأو باآخر لللتفاف حول تداعيات خروج 

بريطانيا من الحتاد الأوروبي."
الأمور املتعلقة بخروج بريطانيا من  اأن  من املوؤكد 
اأن تبداأ  التكتل مل تت�سح كليا بعد حيث من املنتظر 

مطلع  يف  عامن  ت�ستغرق  التي  النف�سال  اإجييراءات 
العلقة  ملمح  حتديد  ي�ستغرق  ورمبا  املقبل.  العام 

اجلديدة بن الطرفن وقتا اأطول.
انتهى  حييال  يف  احييرتازييية  اإجيييراءات  بون�ش  ويتخذ 
املطاف ب�رسكته اإىل دفع ر�سوم على �سادراتها اإىل 
الحتاد الأوروبي. و�سافر اأخريا اإىل رومانيا ملناق�سة 
اإمكانية تو�سعة وحدة �رسكته القائمة هناك يف حال 

حدوث خروج "�سعب".
و�سيلة  اإيجاد  اإىل  ف�سنحتاج  ذلك  حدث  "اإذا  وقييال 
الو�سع  بقاء  مع  جدا..لكن  �رسيع  ب�سكل  للتحول 
على ما هو عليه فاإننا نخطط ملزيد من الأن�سطة يف 

بريطانيا".
منحى  تتخذ  الأخرى  ال�رسكات  من  كثريا  اأن  ويبدو 
العملقة  التكنولوجية  ال�رسكات  وبينها  مماثل 
وظائف  خللق  خططًا  اأعلنت  والتي  وغوغل  في�سبوك 

يف بريطانيا يف الأ�سابيع املا�سية.
الأعمال عززت  اأن �رسكات  ر�سمية  بيانات  واأظهرت 

ا�ستثماراتها يف الأ�سهر الثلثة التالية لل�ستفتاء.
بال�سناعات  املعنية  اإي.اإي.اإف  موؤ�س�سة  وتقول 
عام  خلل  تفاوؤله  اأوج  يف  القطاع  اإن  التحويلية 
ون�سف العام بف�سل هبوط داعم لل�سادرات يف قيمة 
ال�ستثمارات  واإن  ال�ستفتاء  منذ  ال�سرتليني  اجلنيه 

وخطط التوظيف زادت.
ويف جمال الإن�ساءات تباطاأ بناء املكاتب لكن بع�ش 
املقبل.  العام  املنازل  بناء  لزيادة  تخطط  ال�رسكات 
قطاع  يف  منوا  ماركت  لآي.اإتيي�ييش.اإ�ييش  م�سح  واأظهر 
البناء يف نوفمرب ت�رسين الثاين بلغ اأعلى م�ستوياته 

خلل ثمانية اأ�سهر.
لنمو  توقعاتهم  الآن  القت�ساديون  اخلييرباء  ورفييع 
القت�ساد الربيطاين يف العام املقبل بعدما حذر كثري 

ا�ستفتاء يونيو حزيران  اأن  منهم يف وقت �سابق من 
رمبا يدفع البلد �رسيعا اإىل الركود.

ورفع بنك اإجنلرتا املركزي يف نوفمرب ت�رسين الثاين 
اإن  قائل  نوعها  من  وتييرية  باأعلى  للنمو  توقعاته 
 2017 يف  املئة  يف   1.4 بنحو  �سينمو  القت�ساد 
ارتفاعا من توقعات �سابقة له قبل ثلثة اأ�سهر بنمو 

ن�سبته 0.8 يف املئة.
ويعتقد بع�ش امل�ستثمرين اأن حتى هذا التوقع يبدو 
�ستانيون  بري�سيفال  ويتوقع  اللزم.  من  اأكرث  حِذرا 
�رسكة  لييدى  الأ�ييسييول  متعددة  ال�سناديق  رئي�ش 
يف  املئة  يف  اثنن  بنحو  منييوا  بيكتت  ال�ستثمار 
انهيار  بحدوث  "التوقعات  �ستانيون  وقال   .2017
يف بريطانيا مغرقة يف الت�ساوؤم" ملقيا باللوم على 
يف  للبقاء  املوؤيدين  القت�سادين  اخلرباء  من  كثري 

الحتاد الأوروبي لقيامهم بتغيري توقعاتهم.

واأ�ساف اأن �سل�سل املتاجر الكربى ومتاجر التجزئة 
الأخرى رمبا متت�ش مقدارا كبريا من الت�سخم الناجم 

عن هبوط ال�سرتليني بدل عن متريره اإىل الزبائن.
اإن  فوك�ش،  ليام  الربيطاين  التجارة  وزييير  وقييال 
لتي�سري  انتقايل  اتفاق  اإىل  حتتاج  رمبييا  بريطانيا 
عملية خروجها من الحتاد الأوروبي لكن ل يجب اأن 
تنظيمية �سارمة  قواعد  على  الإبقاء  اإىل  ذلك  يوؤدي 
احلملة  يف  �سارك  -الييذي  فوك�ش  واأملييح  لييلحتيياد. 
املوؤيدة للخروج من الحتاد الأوروبي- اأي�سا اإىل اأنه 
اأف�سل  اإبرام  ي�سعى لجتاه مرن يف التجارة ل�سمان 

التفاقيات للقت�ساد الربيطاين.
واأبدت �رسكات وم�ستثمرون قلقا من و�سول بريطانيا 
اإىل حافة الهاوية يف نهاية مفاو�سات اخلروج من 
الحتاد الأوروبي حيث يدعم وزير املالية الربيطاين 

فيليب هاموند مقرتح املرحلة النتقالية.

بورصات الشرق األوسط ترتفع لكن أحجام 
التعامالت تتقلص

حققت اأ�سواق الأ�سهم اخلليجية مكا�سب ب�سيطة، الأحد، بعدما عاودت 
�سهرا   17 يف  م�ستوياتها  اأعلى  �سوب  جمددا  ال�سعود  النفط  اأ�سعار 
اأرجاء  التداول تقل�ست يف  اأحجام  يف نهاية الأ�سبوع املا�سي لكن 
من  �رساء  بعمليات  مدعومة  امل�رسية  البور�سة  وارتفعت  املنطقة. 

امل�ستثمرين الأجانب.
2.2 يف  القيا�ش العاملي مزيج برنت  العقود الآجلة خلام  و�سعدت 
املئة لت�ستقر عند 55.21 دولر للربميل يوم اجلمعة بعدما رفع بنك 
جولدمان �ساك�ش توقعاته لأ�سعار اخلام يف 2017 واأظهر املنتجون 

علمات على التم�سك باتفاق عاملي خلف�ش الإنتاج.
�سعود  مع  الأحد  يوم  ال�سعودية  البرتوكيماويات  اأ�سهم  وارتفعت 
اأ�سهم جميع ال�رسكات املنتجة املدرجة وعددها 14 �سهما وهو ما 

 0.7 الرتفاع  اىل  ال�سعودية  لل�سوق  الرئي�سي  املوؤ�رس  دفع 
وهي  للبرتوكيماويات  ال�سحراء  �سهم  وقفز  املئة.  يف 

حمققا  املئة  يف   7.1 احلجم  متو�سطة  منتجة  �رسكة 
اأف�سل اأداء.

بعدما  املئة  2.5 يف  ال�سعودية  الكابلت  �سهم  وزاد 
بطلبية  فييازت  الرتكية  وحدتها  اإن  ال�رسكة  قالت 

املايل  تاأثريها  و�سيبداأ  دولر  مليون   50 قيمتها 
يف الظهور بنهاية الربع الثاين من العام املقبل.
البحري  للنقل  ال�سعودية  الوطنية  �سهم  وارتفع 

)البحري( 1.5 يف املئة بعدما اأعلنت ال�رسكة 
اأرباح  توزيعات  اقرتح  اإدارتها  جمل�ش  اأن 

نقدية بواقع 2.5 ريال لل�سهم لعام 2016 
2015. وتبلغ  وهو ما جاء مماثل لعام 

التوزيعات �ستة يف املئة وفقا لبيانات 
لتوم�سون رويرتز.

م�ستقرا  دبييي  �سوق  مييوؤ�ييرس  واأغييلييق 
الييتييداول  حجم  هبوط  مييع  تقريبا 

خم�سة  يف  م�ستوياته  لأدنييييى 
اأ�سابيع وهو ما ي�سري اإىل غياب 

من  امل�ستثمرين  ميين  كييثييري 
يوم  كبري  ب�سكل  املوؤ�س�سات 

دورا  اأدوا  والييذييين  الأحيييد 
رئي�سيا الأ�سبوع املا�سي.
جمموعة  �سهم  وارتييفييع 

 2.7 ميييوليييز  اإعييييمييييار 
�سهم  لكن  املييئيية  يف 

�سكل  اآنيييييد  درييييييك 
انيييرتنيييا�يييسيييونيييال 

لييييلييييمييييقيييياولت 
0.4 يف  تراجع 

املييئيية وكيييان 
الأكرث تداول 

يف ال�سوق.

ال�سعود  اىل  اأبوظبي  ل�سوق  العام  املوؤ�رس  القيادية  الأ�سهم  ودفعت 
1.9 يف املئة و�سهم بنك  ارتفاع �سهم دانة غاز  0.8 يف املئة مع 

اخلليج الأول اثنن يف املئة.
واأغلقت اأ�سواق الأ�سهم يف البحرين وقطر يف عطلة عامة.

وزاد املوؤ�رس الرئي�سي للبور�سة امل�رسية 0.6 يف املئة اإىل 11398 
البنك  عييّوم  اأن  منذ  نوعه  من  الأدنييى  كييان  تييداول  حجم  يف  نقطة 
املركزي اجلنيه امل�رسي يف الثالث من نوفمرب ت�رسين الثاين ليطلق 

�سعودا يف ال�سوق.
م�سرتين  ظلوا  الأجانب  امل�ستثمرين  اأن  البور�سة  بيانات  واأظهرت 
مع  بداأ  ا�ستمرار لجتاه  ب�سيط يف  بفارق  امل�رسية  للأ�سهم  �سافن 

تعومي العملة.
وارتفع �سهم اأورا�سكوم للت�سالت والإعلم والتكنولوجيا 2.6 يف 

املئة وكان الأكرث تداول يف ال�سوق.

دبي- متابعة

ميالنو- متابعة

الرياض- متابعة

القاهرة- متابعة

برلين- متابعةواشنطن- متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية

لندن- متابعة


