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حركة االسهم

ارتفاع مبيعات شركة أسلحة روسية 
إلى 13 مليار دوالر

أسهم أوروبا ترتفع بعد عطلة الميالد

الصين تختار خريجًا من هارفارد نائبًا 
لمحافظ بنكها المركزي

مصر تطرح مناقصة لشراء 178 ألف 
طن من زيت الغاز

الريال اإليراني يهبط أمام الدوالر 
وسط قلق بشأن األموال األجنبية

اململوكة  رو���س��ت��ك  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س  ق���ال 
اإن  �سيميزوف،  �سريجي  الرو�سية  للحكومة 
اإك�سبورت  اأوب���ورون  رو���س  �رشكة  مبيعات 
 13 نحو  اإىل  ارتفعت  الأ�سلحة  من  احلكومية 

مليار دولر خالل العام احلايل.
يف  املتخ�س�سة  اإك�سبورت  اأوب��ورون  ورو���س 
متتلك  التي  رو�ستك  من  جزء  الأ�سلحة  جتارة 
�رشكات بينها كال�سنيكوف امل�سنعة للبندقية 
ايه.كيه47- والتي ت�ستخدم على نطاق وا�سع 

يف اأنحاء العامل.
مبيعات  اإن  رو�ستك  با�سم  متحدث  وق���ال 
 12.7 بلغت   2015 يف  ال�سالح  من  ال�رشكة 
مليار دولر. ويخ�سع �سيميزوف لعقوبات من 

ب�سبب  الأوروب��ي  والحت��اد  املتحدة  الوليات 
دور مو�سكو يف الأزمة الأوكرانية.

بع�س  رف��ع��ت  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  اأن  غ��ري 
اأوبورون  رو�س  على  فر�ستها  التي  العقوبات 
طائرات  بع�س  متتلك  لأنها  نظرا  اإك�سبورت 

الهليكوبرت من اإنتاج ال�رشكة.
"رفعوا  اإيجاز �سحفي  وقال �سيميزوف خالل 
اإك�سبورت  اأوب����ورون  رو����س  ع��ن  العقوبات 
لأنهم بحاجة اإىل بع�س قطع الغيار لطائرات 

الهليكوبرت".
يف  ح�س�سا  متتلك  التي  رو�ستك  واأ�س�ست 
و�رشاكات  رو�سيا  يف  القطاعات  اأكرب  بع�س 
يد  على   2007 عام  يف  اأجنبية  �رشكات  مع 
با�ستخدام  بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�س 

اأ�سول رو�س اأوبورون اإك�سبورت.

املبكرة،  التعامالت  يف  اأوروبا  اأ�سهم  ارتفعت 
اأم�س الثالثاء، مع ا�ستئناف التداول يف بع�س 

الأ�سواق بعد عطلة عيد امليالد.
جرينت�س  بتوقيت   0817 ال�ساعة  وبحلول 
ال�رشكات  لأ�سهم   600 �ستوك�س  موؤ�رش  ارتفع 
داك�س  موؤ�رشا  وحقق  باملئة.   0.2 الأوروبية 
الأملاين وكاك 40 الفرن�سي مكا�سب بلغت نحو 
الربيطانية  ال�سوق  باملئة يف حني ظلت   0.1

مغلقة.
القطاع  وج��اء  القطاعات،  جميع  وارتفعت 
البنك  اأخطر  بعدما  امل��وؤخ��رة  يف  امل�رشيف 
امل��رك��زي الأوروب�����ي م�����رشف م��ون��ت��ي دي 

اإىل  بحاجة  الأخ���ري  ب��اأن  الإي��ط��ايل  با�سكي 
رقم  وهو  ي��ورو  مليار   8.8 مقداره  عجز  �سد 
خم�سة  البالغة  ال�سابقة  التقديرات  من  اأعلى 
مونتي  �سهم  على  والتعامل  ي��ورو.  مليارات 
�رشوط  ات�ساح  حني  اإىل  معلق  با�سكي  دي 
احتاد  اإح�سائيات  وتوؤكد  احلكومي.  الإنقاذ 
يقرب  ما  اأن  اأملانيا،  يف  املعار�س  منظمة 
اأ�سواق  85 مليون �سخ�س يزورون �سنوًيا  من 
الأيام  ا خالل  التي تقام خ�سي�سً عيد امليالد 
والهدايا  وال�سلع  الرتفيه  عن  بحًثا  احلالية 
مرور  مع  الأ���س��واق  حتولت  حيث  املتنوعة، 
فر�سة  متثل  اإذ  لال�ستهالك،  مكان  اإىل  الزمن 
ال�سناعات  وبينها  املنتجات  جميع  لعر�س 

احلرفية التقليدية.

يف  امل�سوؤول  يونغ  ين  ال�سني،  اختارت 
يف  تعليمه  تلقى  ال��ذي  امل��رك��زي  البنك 
البنك  ملحافظ  نائبا  ه��ارف��ارد  جامعة 

خلفا لكاو ت�سينغ بينغ.
�سغل  ال��ذي  ين  ترقية  احلكومة  واأعلنت 
اآب  اأغ�سط�س  من�سب م�ساعد املحافظ منذ 

على موقعها اللكرتوين.
ال��دك��ت��وراه يف  درج��ة  على  وي��ن حا�سل 
ودرجة  ت�سينغهوا  جامعة  من  الهند�سة 
العامة من جامعة  الإدارة  املاج�ستري يف 

هارفارد.
النقد الأجنبي  اإدارة  و�سبق لني العمل يف 
النقد  احتياطيات  اإدارة  عن  امل�سوؤولة 

بيانات  واأظ��ه��رت  ال�سني.  يف  الأجنبي 
اإدارة النقد الأجنبي يف ال�سني، اأن العجز 
اخل��دم��ات  ق��ط��اع  يف  لل�سني  ال��ت��ج��اري 
�سجل زيادة بقيمة 25.4 مليار دولر يف 
نوفمرب ت�رشين الثاين مقابل 20.9 مليار 

دولر يف اأكتوبر ت�رشين الأول.
يف  العجز  اأن  اللجنة  بيانات  واأظ��ه��رت 
ي��رج��ع ب�سفة  ال��ث��اين  ت�����رشي��ن  ن��وف��م��رب 
ال�سائحني  اإنفاق  اأ�سا�سية اىل الفجوة بني 
الذين  ال�سينيني  وال�سائحني  الأج��ان��ب 
ينفقه  مم��ا  اأك���ر  اخل����ارج  يف  ينفقون 

ال�سائحون الأجانب يف ال�سني.
التجاري يف قطاع اخلدمات  العجز  وبلغ 
يف اأول 11 �سهرا من العام اجلاري 234 

مليار دولر.

الثالثاء،  يوم  مناق�سة،  وثيقة  اأظهرت 
اأن الهياأة امل�رشية العامة للبرتول تطلب 
الغاز  األف طن من زيت   178 اإىل  ما ي�سل 

)ال�سولر( للت�سليم يف كانون الثاين.
حجم  ي���رتاوح  �سحنتني  ���رشاء  ال��ه��ي��اأة  وت��ري��د 
من  طن  األ��ف  و33   30 بني  ما  منهما  ال��واح��دة 
من  باملئة   0.1 ن�سبة  على  يحتوي  ال��ذي  ال�سولر 
والدخيلة  الإ�سكندرية  مينائي  يف  للت�سليم  الكربيت 
خالل املدة من احلادي ع�رش اإىل الثالث ع�رش من يناير 
والع�رشين  الرابع  اإىل  والع�رشين  الثاين  الثاين ومن  كانون 

من ال�سهر ذاته.
كما ت�سعى الهياأة من خالل مناق�سة منف�سلة ل�رشاء �سحنتني 
من زيت الغاز الذي يحتوى على ن�سبة 0.1 باملئة من الكربيت 
يرتاوح حجم الواحدة ما بني 34 و36 األف طن للت�سليم يف ميناء 
يناير  من  ع�رش  الثالث  اإىل  ع�رش  احل��ادي  من  امل��دة  خالل  ال�سوي�س 
كانون الثاين ومن الرابع والع�رشين اإىل ال�ساد�س والع�رشين من ال�سهر 
ذاته بالإ�سافة اإىل ما بني 35و40 األف طن من زيت الغاز الذي يحتوي 
على 0.5 باملئة من الكربيت للت�سليم يف ميناء العني ال�سخنة خالل املدة 

من الثالث والع�رشين اإىل اخلام�س والع�رشين من يناير كانون الثاين.
وتغَلق املناق�ستان يف التا�سع والع�رشين من دي�سمرب كانون الأول وتظل 

العرو�س �سارية حتى الثالث من يناير كانون الثاين.
اأن  منذ  الفورية  ال�سوق  من  النفط  منتجات  ل�رشاء  بهّمة  م�رش  وت�سعى 
�سحنات  بوقف  املا�سي  ال�سهر  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأخطرتها 
املنتجات النفطية املنتظرة مبوجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولر اإىل اأجل 

غري م�سمى.
يف  ال��دولرات  مليارات  ال�سعودية  بقيادة  العربية  اخلليج  دول  و�سخت 
الفتاح  عبد  ال�سابق  الدفاع  وزي��ر  توىل  اأن  منذ  الواهن  م�رش  اقت�ساد 
فيه  حكم  الذي  العام  تلت  انتقالية  مرحلة  بعد  البالد  رئا�سة  ال�سي�سيق 

الأخوان امل�سلمون البالد و�سهد انق�سامات.
يف  امل�ساركة  عن  القاهرة  واإحجام  القت�سادية  الإ�سالحات  غياب  لكن 
ال�رشاع يف اليمن اأحبطا الريا�س ومن ثم تركت م�رش تبحث عن م�سادر 

بديلة ل�سترياد اإمدادات الطاقة.
م��واد  ع��دة  م��ن  خليط  ه��و  م�����رش،  يف  ي��ع��رف  كما  ال�����س��ولر  اأن  ي��ذك��ر 
نقل  �سيارات  يف  ال�سائعة  الديزل  حمركات  يف  ي�ستخدم  هيدروكربونية، 
وتوجد  الكهرباء،  مولدات  يف  اأي�سا  ت�ستخدم  كما  العام  والنقل  الب�سائع 
اأنواع ت�ستخدم لت�سغيل حمركات ال�سفن، بينما ي�ستخرج زيت الديزل  منه 
من زيت البرتول بوا�سطة التقطري اجلزئي، كما ميكن ا�ستخراج وقود حيوي 

م�سابه للديزل من الكتلة احليوية باأ�سلوب ي�سمى ت�سييل الكتلة احليوية.

�سجل الريال الإيراين م�ستوى قيا�سيا منخف�سا مقابل الدولر، يف عالمة على 
الرئي�س  تويل  بعد  اأجنبية  اأموال  جذب  على  البالد  بقدرة  املتعلقة  املخاوف 
الريال  �رشف  �سعر  وبلغ  ال�سلطة.  مقاليد  ترامب  دونالد  املنتخب  الأمريكي 
الدولر انخفا�سا من  األفا و500 ريال مقابل   41 ال�سوق احلرة  الإيراين يف 
األفا و570 ريال يف   35 األفا و250 ريال قبل يوم، ومقارنة مع   41 نحو 
منت�سف اأيلول. وقال متعاملون اإن اأ�سعف م�ستوى للعملة الإيرانية قبل ال�سهر 
اجلاري بلغ نحو 40 األف ريال مقابل الدولر والذي �سجلته يف اأواخر 2012. 
وعزا خرباء اقت�ساديون النخفا�س اإىل بع�س العوامل بينها �سعود الدولر 
اأمام كثري من العمالت يف الأ�سابيع القليلة املا�سية وحالة ال�سبابية التي 
انتخاب  اإن  العام املقبل. لكنهم قالوا  اإيران  الرئا�سية يف  النتخابات  ت�سبق 
ترامب يف نوفمرب ت�رشين الثاين ميثل عامال رئي�سيا. وقال ترامب اإنه �سيلغي 
التفاق املربم بني اإيران والقوى العاملية والذي فر�س قيودا على م�رشوعات 
طهران النووية ورفع العقوبات عن القت�ساد الإيراين يف يناير كانون الثاين 
اأموال  جذب  اىل  الرامية  طهران  جهود  يعرقل  اأن  ذلك  �ساأن  ومن  املا�سي. 
اقت�سادها.  تطوير  يف  مل�ساعدتها  الدولرات  من  املليارات  بع�رشات  اأجنبية 
وكانت التدفقات الواردة اإىل البالد منذ يناير كانون الثاين اأقل مما توقعته 
من  الكربى  الدولية  البنوك  خ�سية  بينها  لأ�سباب  يرجع  ما  وهو  احلكومة 

الوقوع يف م�سكالت قانونية مع الوليات املتحدة اإذا تعاملت مع اإيران.

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يحمل فرصًا حقيقية
تنفيذ  اإىل  بالده  اإجنلرتا  لبنك  ال�سابق  املحافظ  دعا 
خطوة اخلروج من الحتاد الأوروبي بثقة، موؤكدا اأن 
نتيجة ال�ستفتاء حتمل يف طياتها كثريا من الفر�س 
احلقيقية لتفاقات جتارية �سخمة وا�سالح اقت�ساد 

البالد.
وقال اللورد مريفني كنج اإن كثريا من الفر�س تلوح 
عالقات  وتطوير  الزراعي  ال�سالح  جمال  يف  اأي�سا 

اململكة املتحدة باإيرلندا.
يذكر اأنه بعد تنفيذ بريطانيا نتائج ا�ستفتاء "اخلروج 
"الربيك�ست"  يعرف  ما  اأو  الأوروبي"  الحت��اد  من 
احلدود  هي  ايرلندا  مع  الربيطانية  احلدود  �ست�سبح 

الوحيدة للملكة املتحدة مع قارة اأوروبا.
وقال كنج يف مقابلة يف برنامج "توداي" على راديو 

البالد  التي تواجهها  "ال�سعوبات  4 يف بي بي �سي 
ت�سري اإىل اأن الطريق لي�س مفرو�سا بالورود، ول يجب 
على اأي �سخ�س اأن يتظاهر بغري ذلك، لكن يف املقابل 
اخلروج لي�س نهاية العامل وهناك العديد من الفر�س 

احلقيقية التي تلوح يف الأفق بالتزامن مع تنفيذه".
اإىل  بريطانيا  تدفع  اأن  يجب  الفر�س  تلك  اأن  واأك��د 
على  قدرتها  يف  الثقة  من  مبزيد  الأم��ور  اإىل  النظر 

تخطي العقبات احلالية".
ب��الحت��اد  و�سفه  ميكن  مم��ا  "اخلروج  واأ���س��اف 
اقت�ساديا  كبري  ح��د  اإىل  الناجح  غ��ري  الأوروب����ي 

و�سيا�سيا يجعلنا اأمام فر�سة يجب انتهازها".
من  جناحا  اأك��ر  �ستكون  بريطانيا  اأن  كنج  ورج��ح 
الناحية القت�سادية بخروجها من ال�سوق الأوروبية 
امل�سرتكة اإذ اإن عددا من الت�ساوؤلت كانت تدور حول 
امكانية ابرام �سفقات جتارية بني بريطانيا والدول 

غري املنتمية للتكتل الأوروبي.
وردا على موقفه من املقرتحات املنادية بالتفاو�س 
الأوروب��ي��ة  ال�����س��وق  �سمن  بريطانيا  اب��ق��اء  على 
له  �سيكون  ذلك  اأن  اعتقد  "ل  كنج  قال  امل�سرتكة، 
معنى يف ظل ما �سيفر�سه من قيود من ناحية الدول 

التي ميكن عقد �سفقات جتارية معها".
يف  رغبتها  على  مرارا  الربيطانية  احلكومة  و�سددت 
فر�س مزيد من القيود على قوانني الهجرة والتحرر 
من قوانني املحكمة الأوروبية وهو ما يبدو متناق�سا 

مع البقاء يف ال�سوق الأوروبية املوحدة.
واعالن  حتديد  على  الربيطانية  احلكومة  كنج  وحث 
�سيا�ساتها ب�ساأن الهجرة "عاجال ولي�س اآجال"، م�سريا 
اإىل اأنه من اخلطاأ و�سع تلك الق�سية يف �سلة واحدة 
ودخول  ل�سبونة،  معاهدة  من   50 املادة  تفعيل  مع 
الحتاد  مع  مفاو�سات  مرحلة  الربيطانية  احلكومة 

تدوم �سنتني كاملتني لبحث اإجراءات اخلروج.
وداف����ع ك��ن��ج ع��ن م��وق��ف م����ارك ك����ارين حمافظ 
حتذيراته  بخلط  اتهم  ال��ذي  املركزي  اإجنلرتا  بنك 
القت�سادية من عواقب اخلروج من الحتاد الأوروبي 

مع اجتاهاته ال�سيا�سية.
وقال اإن كارين و�سع "يف موقف ل يح�سد عليه" يف 
ظل اأجواء ال�ستقطاب ال�سيا�سي ال�سديدة التي احاطت 

بال�ستفتاء.
و�رشعت �رشكة حماماة يف اإجراءات ل�سمان موافقة 
بريطانيا  خروج  قانون  تفعيل  على  العموم  جمل�س 

من الحتاد الأوروبي
ومتثل �رشكة، مي�سكون دي ريا، جمموعة من رجال 
الأعمال والأكادمييني، وتقول اإن رئي�س الوزراء لي�س 
من حقه تفعيل املادة 50 من دون نقا�س م�ستفا�س، 

وت�سويت يف الربملان.

بريطانيا  ت�سويت  عقب  الإج����راءات  ه��ذه  وت��اأت��ي 
 23 ا�ستفتاء  يف  الأوروب���ي،  الحت��اد  من  للخروج 
ديفيد  ال����وزراء،  رئي�س  واأع��ل��ن  ح��زي��ران.  يونيو/ 
�سيتنحى بحلول �سهر  اأنه  ال�ستفتاء  كامريون، عقب 
اأكتوبر/ ت�رشين الأول، و�سيرتك مهمة تفعيل املادة 

50 من ل�سبونة ملن �سيخلفه.
و�ستكون بعدها اأمام بريطانيا مدة عامني للتفاو�س 

على اخلروج من الحتاد الأوروبي.
يف  امل�����س��وؤول��ني  م��ع  امل��ح��ام��اة  ���رشك��ة  وتوا�سلت 
ب�ساأن  �سمانات  على  احل�سول  اأج��ل  من  احلكومة، 

الإجراءات القانونية.
�سي،  بي  بي  يف  القانونية  ال�سوؤون  حم��رر  ويقول 
اإذا  اأن��ه  تعتقد  املحاماة  �رشكة  اإن  كوملن،  كاليف 
لبدء  التنفيذية  �سالحياته  ال��وزراء  رئي�س  ا�ستعمل 
عمله  لأن  القانون،  انتهك  قد  �سيكون  الإج���راءات 

دخ��ول  على  ن�س  ال���ذي   ،1972 ق��ان��ون  يخالف 
بريطانيا الحتاد الأوروبي.

اإل  يلغيه  ل  الت�رشيع  اأن  املحاماة  �رشكة  وت�سيف 
فاإن  وعليه  الد�ستورية،  الأع��راف  وفق  اآخر،  ت�رشيع 
�سلطة  الوزراء  رئي�س  الربملان مطلوبة ملنح  موافقة 

بدء اإجراءات اخلروج من الحتاد الأوروبي.
الربملان  يف  الت�سويت  اأن  �سي  بي  بي  حمرر  ويرى 
لوقف  فر�سة  النظرية،  الناحية  من  النواب،  يعطي 
اأغلبهم  لأن  الأوروب��ي،  الحتاد  بريطانيا من  خروج 
اأحد  ل  الد�ستورية  "الناحية  من  ولكن  البقاء،  مع 
ن��وروزي،  ك�رشى  املحامي،  ويقول  ذلك".  يت�سور 
من  نتاأكد  اأن  "علينا  ريا:  دي  مي�سكون  �رشكة  من 
احرتاما  ال�سحيحة،  الإج���راءات  تتبع  احلكومة  اأن 
الربيطانية،  الد�ستورية  لالأعراف  وحماية  للقانون، 

و�سيادة الربملان، يف هذه الظروف غري امل�سبوقة".

النفط مستقر واألسواق تترقب تنفيذ 
خفض اإلنتاج

اأ�سعار النفط من دون ت�سجيل تغري يذكر يف تعامالت، يوم  ا�ستقرت 
الثالثاء، التي ات�سمت بالهدوء قبل بداية عطلة العام اجلديد مع ترقب 
الأ�سواق للموقف قبل اأقل من اأ�سبوع على بدء تطبيق اأول اتفاق يف 

اأوبك واملنتجني امل�ستقلني. 15 عاما ب�ساأن الإنتاج بني 
ومن املنتظر اأن يبداأ تنفيذ التفاق الذي �سيقل�س الإنتاج بنحو 1.8 

مليون برميل يوميا يف الأول من يناير كانون الثاين.
وانخف�س �سعر خام القيا�س العاملي مزيج برنت يف لندن للت�سليم يف 
فرباير �سباط بواقع خم�سة �سنتات اإىل 55.11 دولراً للربميل بحلول 

ال�ساعة 0732 بتوقيت جرينت�س.
ويظل العقد اأقل بخم�سة باملئة من اأعلى م�ستوى يف 17 �سهرا والذي 

الأول  كانون  دي�سمرب   12 يف  للربميل  دولراً   57.89 بلغ 
بعد موافقة املنتجني امل�ستقلني على بذل جهود م�سرتكة 

مع اأوبك لتقلي�س تخمة املعرو�س من اخلام يف الأ�سواق 
العاملية والتي اأدت اإىل تراجع الأ�سعار.

�سباط  فرباير  يف  للت�سليم  الأمريكي  اخل��ام  وارتفع 
بواقع �ستة �سنتات اإىل 53.08 دولراً للربميل بعدما 

اأغلق عند اأعلى م�ستوى يف 17 �سهرا يوم اجلمعة. 
وكانت اأ�سواق النفط مغلقة    يوم الثنني بعد عطلة 

عيد امليالد التي حلت يف مطلع الأ�سبوع.  
عن  النفط،  قطاع  يف  امل�ستثمرون  واأع���رب 

الذي  الإنتاج  خف�س  قرار  ب�ساأن  خماوفهم 
�ستقوم به منظمة اأوبك وغريها من منتجي 

النفط، لتحقيق التوازن يف ال�سوق.
القطاع  يف  املاليون  املديرون  وقل�س 

اأ�سعار خام  انخفا�س  رهاناتهم، حول 
اأدن��ى  اإىل  الو�سيط،  تك�سا�س  غ��رب 

2014، يف حني  م�ستوياته منذ اآب 
امل�سدرة  البلدان  منظمة  تتهياأ 

م�سدري  م��ن  وغ��ريه��ا  للبرتول 
يف  الإنتاج  لكبح  اخلام،  النفط 

كانون الثاين املقبل.
وك���ان���ت اأ�����س����واق ال��ن��ف��ط 

انخف�ست لأدنى م�ستوياتها 
 20 يف  ع���ام���ني،  خ���الل 

و�سجلت  املا�سي،  اأيلول 
امل�ستقبلية  الأ���س��ع��ار 

اأعلى ارتفاع لها منذ 
اجلمعة  �سهًرا،   17

املا�سي.
وق�����ال م��اي��ك��ل 

رئي�س  لين�س، 
ال�����ط�����اق�����ة 

بولية  وين�س�سرت،  مدينة  يف  القت�سادية  والبحوث  الإ�سرتاتيجية 
النفط،  اإنتاج  اأوبك بخف�س  لقرار  “النا�س متحم�سون  ما�سا�سو�ست�س: 
ي�ستعيد  اأن  ويجب  املعرو�س،  يف  كبري  انخفا�س  هناك  و�سيكون 

ال�سوق توازنه بحلول العام 2017”.
تنخف�س  ل  لكي  البيع  �سفقات  خف�ست  التحوط،  �سناديق  وكانت 
الرهانات على خام غرب تك�سا�س الو�سيط بن�سبة %10 يف الأ�سبوع 

املا�سي يوم 20 دي�سمرب.
اأن خام  العقود الآجلة لل�سلع الأ�سا�سية،  وُتظهر بيانات جلنة جتارة 
غرب تك�سا�س الو�سيط، قد انخف�س بن�سبة %1.4 لي�سل �سعر الربميل 
اإىل 52.23 دولراً يف تقرير الأ�سبوع، وا�ستقرت الأ�سعار عند 53.02 
للربميل يف نيويورك يوم اجلمعة املا�سي م�سجلة اأعلى ارتفاع منذ 

يوليو من العام 2015.
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