
3 عربي وعالمي Sun.25 Des. 2016 issue no 250
االحد 25 كانون االول 2016 العدد 250

حركة االسهم

هبوط النحاس بفعل مخاوف 
الطلب الصيني

بوتين يقول روسيا ستخفض إنتاج 
النفط وستتعاون مع أوبك

أميركا تنوي بيع كميات من النفط 
منخفض الكبريت

االقتصاد البريطاني يتجاوز أثر 
تصويت االنفصال

حاملو سندات أوي البرازيلية 
يشترون ضمن خطة ساويرس

جني  م��ع  النحا�س،  اأ�سعار  تراجعت 
دائنة  مراكز  يف  الأرب��اح  امل�ستثمرين 
قبيل عطلة عيد امليالد يف الوقت الذي 
عززت فيه خماوف متزايدة ب�ساأن منو 
يف  م�ستهلك  -اأك��ر  ال�سني  يف  الطلب 
ارتفاعات  باأن  القائل  ال��راأي  العامل- 
املعدن يف الآونة الأخرية مبالغ فيها.

يف  القيا�سية  النحا�س  عقود  واأنهت 
على  اجلل�سة  للمعادن  لندن  بور�سة 
عند  املئة  يف   0.9 بواقع  انخفا�س 
املعدن  وك��ان  للطن.  دولرا   5469
يف  م�ستوى  اأدنى  اخلمي�س  اأم�س  �سجل 

�سهر عند 5419.5 دولر للطن.
نطاق  على  امل�ستخدم  امل��ع��دن  لكن 

والت�سييد  الكهرباء  قطاعي  يف  وا�سع 
يتجه �سوب حتقيق اأكر زيادة �سنوية 

منذ عام 2010.
النحا�س  ارت��ف��ع  ال��ع��ام  ب��داي��ة  وم��ن��ذ 
الأكر  اجلزء  وكان  املئة  يف   16 نحو 
لفوز  التالية  امل��دة  يف  ال�سعود  م��ن 
بانتخابات  ترامب  دونالد  اجلمهوري 

الرئا�سة الأمريكية.
 2576.50 ال��ر���س��ا���س  �سعر  وب��ل��غ 
اأواخر نوفمر ت�رشين  للطن يف  دولراً 
منذ  م�ستوياته  اأع��ل��ى  وه���و  ال��ث��اين 
2011. واأنهى الر�سا�س  اآب  اأغ�سط�س 
عند  املئة  يف   2.4 منخف�سا  اجلل�سة 
تراجع  حني  يف  للطن  دولرا   2073
الزنك اثنني يف املئة اإىل 2577 دولرا 

للطن.

بوتني،  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س  ق��ال 
النفط  من  اإنتاجها  �ستخف�س  ب��الده  اإن 
امل�سدرة  البلدان  منظمة  مع  و�ستتعاون 
النفط  اأ���س��ع��ار  ل��دع��م  )اأوب�����ك(  ل��ل��ب��رول 

العاملية.
عقده  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  ب��وت��ني  وق���ال 
ب��اأن  ي��اأم��ل  اإن���ه  ال��ع��ام  نهاية  مبنا�سبة 
امل�ستويات  عند  النفط  اأ�سعار  تتما�سك 
البالغ  اخل��ام  �سعر  متو�سط  فوق  احلالية 
40 دولرا للرميل املحت�سب يف ميزانية 

رو�سيا.

املعتمدة  البالد  موازنة  اإن  بوتني  وق��ال 
روبل  تريليون   1.75 �ستتلقى  النفط  على 
العام  اإ�سافية  دولر(  مليار   28.65(
 50 النفط  �سعر  متو�سط  بلغ  اإذا  املقبل 

دولرا للرميل.
�ستح�سد  ب���الده  اإن  ب��وت��ني،  واأ����س���اف 
 119 يبلغ  احلبوب  من  قيا�سيا  حم�سول 

مليون طن يف 2016.
وعدها "اإنها ح�سيلة رائعة".

و قفزت اأ�سعار النفط الأربعاء 30 نوفمر/
"اأوبك"  منظمة  اإعالن  بعد  الثاين،  ت�رشين 
تو�سلها اإىل اتفاق يق�سي بخف�س الإنتاج 

اإىل 32.5 مليون برميل يوميا.

اأن  اىل  روي���رز،  بح�سب  اإخ��ط��ار،  اأ���س��ار 
يف  البدء  تتوقع  الأمريكية  الطاقة  وزارة 
بيع نحو ثمانية ماليني برميل من النفط 
املنخف�س الكريت من احتياطيات البالد 
املدة  للطوارئ خالل  النفطية املخ�س�سة 
من اأوائل اإىل منت�سف يناير كانون الثاين.
لأ�سحاب  اأُر�سلت  التي  الوثيقة  وبح�سب 
النفط  ت�سليم  �سيبداأ  حمتملني  عرو�س 
باإمكان  لكن  اآذار  مار�س  من  الأول  يف 

امل�سرين احل�سول على اخلام يف فراير 
الأمريكية  الطاقة  وزارة  وكانت  �سباط. 
اجلاري  ال�سهر  من  �سابق  وقت  يف  قالت 
اإنها �ستبيع كميات من النفط اخلام بقيمة 
ثمانية  نحو  بواقع  دولر  مليون   375
احتياطي  من  اليوم  ب�سعر  برميل  ماليني 

الطوارئ خالل ال�ستاء احلايل.
�سمن  الأوىل  هذه  البيع  عملية  و�ستكون 
خالل  تنفيذها  املخطط  من  عمليات  عدة 
اإىل  ت�سل  ق��د  بقيمة  املقبلة  ال�سنوات 

ملياري دولر.

الريطانيون  امل�ستهلكون  جتاهل 
عن  النف�سال  ل�سالح  الت�سويت  اأث��ر 
حزيران  يونيو  يف  الأوروب����ي  الحت���اد 
بوترية  النمو  نحو  البالد  اقت�ساد  وق��ادوا 
اأ�رشع من املتوقعة يف الربع الثالث من العام 
لكن عجزا �سخما يف ميزان املعامالت اجلارية 
احلذر  ي�ستدعيان  وال�ستثمار  التجارة  و�سعف 

ب�ساأن عام 2017.
ومنا القت�ساد الريطاين 0.6 يف املائة خالل الأ�سهر 
معدل  متو�سط  فوق  اأيلول  �سبتمر  يف  املنتهية  الثالثة 
النمو يف الأجل الطويل وكذلك التوقعات التي جاءت يف 
اأجرته رويرز بتم�سك مكتب  ا�ستطالع لآراء خراء اقت�ساد 
يف   0.5 عند  للنمو  ال�سابقة  بتوقعاته  الوطنية  الإح�ساءات 

املائة.
الثاين  الربع  يف  للنمو  قراءته  الوطنية  الإح�ساءات  مكتب  وعدل 
اأي تباطوؤ  اأنه مل يكن هناك  0.6 يف املائة ما يعني  اإىل  باخلف�س 
الحتاد  ع�سوية  من  اخل��روج  ل�سالح  الت�سويت  بعد  الإط��الق  على 
الأوروبي يف يونيو حزيران وهو الأمر الذي يدح�س توقعات يف ذلك 

نحو  بريطانيا  اقت�ساد  �سيدفع  النف�سال  على  الت�سويت  باأن  احلني 
الركود.

اأكتوبر ت�رشين  اأداء جيد يف  ا�ستمرار قطاع اخلدمات يف ت�سجيل  ومع 
باأكرث  النمو  �سوب  م�ساره  على  يبدو  الريطاين  القت�ساد  فاإن  الأول 
معظم  تفوق  وت��رية  وه��ي  احل��ايل  العام  خ��الل  املائة  يف  اثنني  من 

القت�سادات املتقدمة الأخرى رمبا با�ستثناء الوليات املتحدة.
وبلغ  البيانات.  ن�رش  بعد  ال��دولر  مقابل  ال�سرليني  اجلنيه  وارتفع 
ال�سرليني اأدنى م�ستوياته يف �سبعة اأ�سهر مقابل العملة الأمريكية يف 

وقت �سابق يوم اجلمعة.
اأن النخفا�س  اأي موؤ�رش على  ال�سبت ل تظهر  ال�سادرة  البيانات  لكن 
احلاد لالإ�سرليني بعد الت�سويت على النف�سال دعَم ال�سادرات فبينما 
الطلب من امل�ستهلكني  النمو بقيادة  التجارة ب�سكل وا�سح زاد  تداعت 

املحليني اأكرث مما كان ُيعتقد يف ال�سابق.
اأ�سهر  �ستة  "م�ست  انف�ستك  لدي  القت�ساديني  كبري  �سو  فيليب  وقال 
الوا�سح  ومن  الريطاين  النف�سال  ل�سالح  الت�سويت  منذ  اليوم  حتى 
اأن عام 2017 من املرجح اأن يكون مليئا بالتحديات لالقت�ساد وعلى 
ميزان  يف  التقليدية  الختاللت  بتقييم  يتعلق  فيما  اخل�سو�س  وجه 

املعامالت اجلارية وقطاع )اإنفاق( الأ�رش."
وتوقع اقت�ساديون ا�ستطلعت رويرز اآراءهم اأن ينخف�س منو القت�ساد 

الريطاين اإىل اأقل من الن�سف يف العام املقبل عند 1.1 يف املائة.

اإ�سدار خيارات �رشاء  �ساوير�س  وامللياردير امل�رشي جنيب  دائنون  اقرح 
غري اإلزامية يف اإطار خطة بديلة لإعادة هيكلة �رشكة الت�سالت الرازيلية 
اأوي يف خطوة قد توفر لبع�س حاملي ال�سندات عوائد اأف�سل على ال�ستثمار.
و�ستمنح تلك اخليارات الدائنني احلق يف �رشاء عدد من الأ�سهم يعادل خم�سة 
يف املئة من اإجمايل راأ�سمال ال�رشكة بعد �سخ راأ�سمال مزمع وفقا لوثيقة 

حتمل تاريخ 16 دي�سمر كانون الأول واطلعت عليها رويرز.
الثاين  كانون  يناير  بعد  اخليارات  تلك  ممار�سة  يف  احلق  تاريخ  و�سيكون 
امل�سمونة  ال�سندات  حاملي  امل�ستثمرين  على  احلق  هذا  ويقت�رش   2018
من تيليمار نورتي لي�ستي وهي واحدة من �سبع وحدات تابعة لأوي تقدمت 

بطلب للح�سول على حماية من الدائنني يف الرازيل.
وك�سف حاملو �سندات اأوي الذين متثلهم �رشكة مويل�س اآند كو -والتي متلك 
عن  النقاب  ال�رشكة-  على  امل�ستحق  الدين  اإجمايل  من  املئة  يف   20 نحو 
اخلطة الأ�سبوع املا�سي لإنقاذ �رشكة الت�سالت املثقلة بالديون. ومبوجب 
العر�س فاإن جمموعة حاملي ال�سندات �سينظرون يف اخليارات وطرح اأ�سهم 

بقيمة 1.25 مليار دولر.
اأورا�سكوم  ال�سراتيجي  امل�ستثمر  من  املدعومة  املجموعة  هذه  وتعهدت 
الطرح  يف  الكتتاب  بتغطية  ل�ساوير�س  اململوكة  لال�ستثمارات  تي.اإم.تي 

اجلديد بالكامل اإذا مل ي�سارك اأي م�ستثمرين اآخرين.

السعودية تطلق برنامجًا يحقق  التوازن المالي بحلول 2020
املايل  التوازن  برنامج  ال�سعودية،  احلكومة  اأطلقت 
اإىل حتقيق ميزانية متوازنة بحلول عام  الذي يهدف 

.2020
وقالت ال�سعودية، اإنها جنحت يف خف�س العجز الكبري 
يف ميزانيتها الناجم عن هبوط اأ�سعار النفط و�ستزيد 

الإنفاق احلكومي يف 2017 لدعم النمو القت�سادي.
واأعلنت احلكومة عجزا م�ستهدفا عند 198 مليار ريال 
)52.8 مليار دولر( يف 2017 وقالت اإنها ت�ستهدف 
حتقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 بدعم من 
الأ�سا�سية  الرامج  اأحد  وهو  املايل  التوازن  برنامج 
القت�ساد  تنويع  اىل  الرامية   2030 روؤي��ة  لتحقيق 

وتقلي�س اعتماده على النفط.
وفيما ياأتي اأبرز مالمح الرنامج.

الأهداف:
 - تعزيز الإدارة املالية واإعادة هيكلة الو�سع املايل 

للمملكة.
- حت�سني الآثار الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية 

التي ت�سعى روؤية 2030 لتحقيقيها.
املحاور

تنمية  عر  احلكومية  الإي���رادات  ا�ستدامة  تعزيز   -
الإيرادات غري النفطية.

الت�سغيلي  الراأ�سمايل  الإن��ف��اق  وتر�سيد  حت�سني   -
وتركيز الإنفاق على امل�رشوعات ال�سراتيجية.

- اإلغاء الإعانات غري املوجهة ومتكني املواطنني من 
ال�ستهالك مب�سوؤولية.

- ا�ستدامة النمو القت�سادي يف القطاع اخلا�س.
تر�سيد الإنفاق احلكومي

عر  احلكومي  الإنفاق  تر�سيد  اإىل  الرنامج  ي�سعى   -

لركيز  التنفيذ  حتت  الراأ�سمالية  امل�رشوعات  تر�سيد 
الأولوية من  الإنفاق احلكومي على امل�رشوعات ذات 

الناحيتني التنموية والقت�سادية.
- ي�سعى الرنامج اأي�سا لر�سيد الإنفاق الت�سغيلي عر 
الإنفاق على فئات مثل  اإيجاد فر�س لتح�سني كفاءة 

الت�سغيل وال�سيانة وامل�ساريف الإدارية.
- تتوقع احلكومة توفري ما اإجماليه 70 مليار ريال 
توفري  �سكل  على  �سنوات  خم�س  على  مليار(   18.7(
21.4 مليار ريال �سنويا بحلول  اإىل  ت�ساعدي ي�سل 

.2020
اإ�سالح اأ�سعار منتجات الطاقة واملياه

لكّن  تدريجيا  الطاقة  دعم  لإلغاء  احلكومة  تخطط   -
املواطنني امل�ستحقني �سيتلقون "دعما نقديا مبا�رشا" 

مل�ساعدتهم على التاأقلم مع الأو�ساع اجلديدة.
- ت�ستهدف احلكومة رفع الأ�سعار تدريجيا ابتداًء من 

.2020 اإىل الأ�سعار العاملية بحلول  2017 لت�سل 
- تدر�س احلكومة حاليا ربط اأ�سعار البنزين والديزل 
باأ�سعار الت�سدير املرجعية وتطبيقها خالل -2017

.2020
- تعتزم احلكومة دعم ال�سناعات الكثيفة ال�ستهالك 

للطاقة عر عدة اأداوت بينها توفري التمويل.
مليارات   209 اإجماليه  ما  توفري  احلكومة  تتوقع   -
اأ�سعار  تعديل  ج��راء  من   2020 ع��ام  بحلول  ري��ال 

منتجات الطاقة واملياه.
الإيرادات احلكومية الأخرى

مبادرات  تنفيذ  يف   2016 ع��ام  احلكومة  ب��داأت   -
زيادة  �سملت  النفطية  الإي��رادات غري  زيادة  ت�ستهدف 
ر�سوم التاأ�سريات واخلدمات البلدية. وتتوقع احلكومة 
ريال  مليار   152 بقيمة  اإ�سافية  اإي��رادات  حت�سيل 

بحلول عام 2020.

لزيادة  املبادرات  من  عدد  تنفيذ  احلكومة  وتعتزم 
الإيرادات غري النفطية بينها ما ياأتي:

احلكومة  �سرفع  الوافدين:  على  املايل  املقابل   1-
اخلا�س  القطاع  �رشكات  تدفعه  الذي  املايل  املقابل 
على عدد الوافدين الزائد على عدد ال�سعوديني يف كل 

من�ساأة والبالغ حاليا 200 ريال �سهريا.
و�سيزيد املقابل املايل الذي تدفعه ال�رشكات عن كل 
عامل يزيد على عدد ال�سعوديني اإىل 400 ريال �سهريا 
ابتداًء من يناير كانون الثاين 2018 واإىل 600 ريال 

�سهريا يف 2019 و800 ريال �سهريا يف 2020.
العاملني  عدد  عن  تقل  الوافدة  العمالة  كانت  واإذا 
تدفعه  ال��ذي  امل��ايل  املقابل  ف�سيبلغ  ال�سعوديني 
ال�رشكات عن كل عامل يقل عن عدد ال�سعوديني 300 
 2018 الثاين  كانون  يناير  من  ابتداًء  �سهريا  ريال 
على اأن ي�سل اإىل 500 ريال �سهريا يف 2019 و700 

ريال �سهريا يف 2020.
تطبيق  احلكومة  فتعتزم  واملرافقات  املرافقون  اأما 
يوليو  من  ابتداًء  �سهريا  ريال   100 مقدارها  ر�سوم 
متوز 2017 عن كل مرافق للعمالة الوافدة يف القطاع 
اخلا�س. و�سريتفع هذا املقابل اإىل 200 ريال �سهريا 
عن كل مرافق يف يوليو متوز 2018 واإىل 300 ريال 
�سهريا عن كل مرافق يف 2019 و400 ريال �سهريا 

يف 2020.
�ستفر�س  امل�سافة:  القيمة  �رشيبة  تطبيق   2-
عام  م��ن  اب��ت��داًء  باملائة  خم�سة  بن�سبة  ال�رشيبة 

.2018
�ستفر�س  ال�سارة:  املنتجات  �رشيبة  تطبيق   3-
ال�رشيبة بن�سبة 50 باملائة على امل�رشوبات الغازية 
وم�رشوبات  وم�ستقاته  التبغ  على  باملائة  و100 

الطاقة خالل الربع الثاين من 2017.

دويتشه بنك يوافق على سداد غرامة 
سبعة مليارات دوالر

خماوف  الغرامة  �سداد  يف  بنك"  "دويت�سه  ف�سل  اإمكانية  اأث��ارت 
حيال ا�ستقرار النظام املايل العاملي.

وافق "دويت�سه بنك" على �سداد غرامة لل�سلطات الأمريكية بقيمة 
7.2 مليارات دولر، بعد اإعالن نتيجة حتقيقات يف عملية طرح 

�سندات عقارية كان البنك الأملاين يتوىل تنظيمها.
اأقل  النهائية،  املوافقة  قيد  زالت  ما  التي  الغرامة،  قيمة  وجاءت 
 14 وهو  الأمريكية،  ال�سلطات  به  طالبت  الذي  املبلغ  من  بكثري 

مليار دولر، يف �سبتمر/ اأيلول املا�سي.
املتحدة  ال��ولي��ات  بها  طالبت  التي  الهائلة،  الغرامة  واأث���ارت 
البنك يف  اأن ي�سكل ف�سل  اإمكانية  "دويت�سه بنك"، خماوف حيال 

�سدادها خطرا على النظام املايل العاملي.
اتفاق  اإىل  التو�سل  �سوي�س"  "كريديه  بنك  اأعلن  كما 

مماثل، يف حني ما زال بنك باركليز يخ�سع لتحقيقات 
يف  املعنية  الر�سمية  اجلهات  ر�سدتها  خمالفات  يف 

الوليات املتحدة.
وكان لل�سندات العقارية ال�سكنية دور بالغ الأهمية 

يف اأزمة القت�ساد العاملي اأواخر 2008.
وتخ�سع عدة بنوك عاملة يف الوليات املتحدة 

الرهون  اإعطاء  اإىل  ت�سري  لتحقيقات يف مزاعم 
ثم  لل�سداد،  غريموؤهلني  ملقر�سني  العقارية 

ت�سنيفها على اأنها ا�ستثمارات اآمنة، وبيعها 
مل�ستثمرين اآخرين بحيث تنتقل املخاطرة 

اإليهم. واأُجريت التعامالت حمل التحقيق 
يف املدة ما بني 2005 و2007.

"كريديه  بنك  قال   ، نف�سه  الوقت  يف 
غرامة  �سداد  على  وافق  اإنه  �سوي�س" 

دولر  م��ل��ي��ارات   5.28 بقيمة 
ال�سلطات  م��ع  ن��زاع��ه  لت�سوية 

الأم���ريك���ي���ة ح����ول ال�����س��ن��دات 
العقارية.

ي�����س��دد  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 
 2.48 ال�سوي�رشي  البنك 

لل�سلطات  دولر  م��ل��ي��ار 
الأمريكية، مع �سداد 2.8 

�سكل  يف  دولر  مليار 
للعمالء،  تعوي�ساٍت 

وذل�����ك ع��ل��ى م���دار 
اخلم�س  ال�����س��ن��وات 

املقبلة.
ُغ����رم����ت ب��ن��وك 

ع������امل������ي������ة 
منها  اأخ���رى، 

جم���م���وع���ة 
 ، " �سيتي "

مليارات الدولرات ب�سبب مزاعم بالتالعب يف �سندات عقارية.
بنوك اأخرى

واأعلنت وزارة العدل الأمريكية اأنها تقا�سي بنك باركليز لتهامه 
بالتورط يف التالعب بال�سندات عقارية.

وقالت وزارة العدل اإنه يف املدة من 2005 اإىل 2007، تكررت 
غري  معلومات  "عر�س  ت�سمنت  باركليز  بنك  قبل  من  ممار�سات 
�سحيحة" عن خ�سائ�س �سندات عقارية باعها مل�ستثمرين حول 

العامل، ما اأدى اإىل خ�سارتهم مليارات الدولرات.
يعمل  العامل،  حول  دولة   70 يف  فروعا  بنك"  "دويت�سه  وميتلك 
يف   15 نحو  عن  البنك  وا�ستغنى  موظف.  األف  مئة  من  اأكرث  بها 
العاملني يف خدمات  الأخرية، من  الآونة  املائة من موظفيه يف 
التجزئة، وفروع "بو�ست بنك"، عالوة على اإنهاء تعامالته يف عدد 

من الدول.
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