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حركة االسهم

مصر توقع 3 اتفاقيات للتنقيب 
عن النفط والغاز 

فلسطين تجدد رخصة اتصاالت 
"بالتل" 20 عامًا

الدوالران األسترالي والنيوزيلندي 
يتعافيان أمام األميركي

ارتفاع األسهم األميركية بفضل أداء 
شركات المواد والتكنولوجيا

كويت إنرجي تتعاقد على تسهيالت 
بقيمة 100 مليون دوالر

القاهرة- متابعة
يوم  بيان،  يف  امل�رصية  البرتول  وزارة  قالت 
ثالث  وقع  املال  ط��ارق  الوزير  اإن  الأرب��ع��اء، 
القاب�ضة  لل�رصكة امل�رصية  اتفاقيات برتولية 
�رصكات  م��ع  )اإي��ج��ا���س(  الطبيعية  للغازات 
وتوتال  الربيطانية  وبي.بي  الإيطالية  اأيوك 
 220 ع��ن  تقل  ل  با�ضتثمارات  الفرن�ضية 
توقيع  جرى  اأنه  البيان  وذكر  دولر.  مليون 
التفاقيات اجلديدة "للبحث عن الغاز الطبيعي 
راأ�س  �ضمال  مناطق  يف  واإنتاجهما  والبرتول 
الع�س البحرية و�ضمال احلماد البحرية و�ضمال 
الطابية البحرية يف البحر املتو�ضط" مع منح 
دولر  ماليني  ت�ضعة  بقيمة  اتفاقية  توقيع 

اأن  الوزارة  واأو�ضحت  جديدة.  اآبار  �ضت  وحفر 
واأي��وك  بي.بي  حتالف  مع  الأوىل  التفاقية 
البحرية  الع�س  راأ�س  �ضمال  امتياز  منطقة  يف 
مع  والثانية  دولر  مليون   75 با�ضتثمارات 
منطقة  يف  وت��وت��ال  واأي���وك  ب��ي.ب��ي  حتالف 
با�ضتثمارات  البحرية  احلماد  �ضمال  امتياز 
يف  بي.بي  مع  والثالثة  دولر  مليون   80
 65 با�ضتثمارات  البحرية  الطابية  �ضمال 
بذلك  البرتول  قطاع  وانتهى  دولر.  مليون 
البرتول  عن  للبحث  اتفاقية   73 توقيع  من 
ال�ضنوات  خالل  العاملية  ال�رصكات  مع  والغاز 
 15 على  تزيد  با�ضتثمارات  املا�ضية  الثالث 
مليار دولر ومنح توقيع جتاوز املليار دولر 
حلفر 306 اآبار ح�ضبما ذكر وزير البرتول يف 

البيان.

الأربعاء،  يوم  الفل�ضطينية،  احلكومة  وافقت 
الثابت  الهاتف  ات�ضالت  رخ�ضة  جتديد  على 
الفل�ضطينية  الت�ضالت  ل�رصكة  واملحمول 
مليون   290 مقابل  عاما   20 ملدة  )بالتل( 

دولر.
ب�ضارة  �ضكري  الفل�ضطيني  املالية  وزير  وقال 
التجديد يف  اتفاق  التوقيع على  مرا�ضم  خالل 
مقر وزارة الت�ضالت وتكنولوجيا املعلومات 
"ن�ضف املبلغ �ضيتم �ضداده مبا�رصة بعد توقيع 
دفع  �ضيتم  حني  يف  اليوم  مت  ال��ذي  التفاق 

اجلزء املتبقي على اأربع دفعات ن�ضف �ضنوية 
على مدار عامني."

بعد  التفاق  هذا  اىل  التو�ضل  مت  اأنه  واأ�ضاف 
مفاو�ضات ا�ضتمرت ثالثة اأ�ضهر، م�ضريا اإىل اأن 
�ضنوية  ترخي�س  ر�ضوم  اإليه  �ضت�ضاف  املبلغ 

اإىل جانب ال�رصائب.
اليوم  ي�ضل  ال�رصكة  راأ�ضمال  اأن  ب�ضارة  وذكر 
براأ�ضمال  بداأت  بعدما  دولر  مليون   600 اإىل 

مقداره 60 مليون دولر قبل 20 عاما.
التنفيذي ل�رصكة  الرئي�س  العكر  وو�ضف عمار 
عام  اأ�ض�ضت  التي  الفل�ضطينية  الت�����ض��الت 

"متوزان". 1995 التفاق باأنه 

تعافى الدولران ال�ضرتايل والنيوزيلندي اأمام 
ال��دولر الأم��ريك��ي، ي��وم الأرب��ع��اء، بدعم من 
انتعا�س وا�ضع النطاق يف اأ�ضواق ال�ضلع الأولية 
ويف   .2016 لعام  الأخ��رية  التداول  اأي��ام  يف 
امل�ضتثمرين  معظم  بغياب  ات�ضمت  تعامالت 
غرف  يف  فقط  الأ�ضا�ضيني  املوظفني  ووج��ود 
الني  �ضجل  اأوروب��ا  يف  امل�رصفية  املعامالت 
انخفا�ضا طفيفا  واليورو واجلنيه ال�ضرتليني 
العملة  اأداء  الذي يقي�س  الدولر  ما قاد موؤ�رص 
 0.1 لل�ضعود  الأو�ضع  النطاق  يف  الأمريكية 
خام  ���ض��ادرات  اأ�ضعار  وانخف�ضت  باملئة. 
ال�ضهر  يف  ال�ضني  اإىل  ال���ض��رتال��ي��ة  احل��دي��د 
ال�ضني  النمو يف  املا�ضي مع تراجع توقعات 

 12 قبل  عليه  كانت  ما  مثَلي  تزال  ما  لكنها 
�ضهرا. وزادت الأ�ضعار 1.6 باملئة يوم الأربعاء 
وهو ما اأدى اىل �ضعود الدولر ال�ضرتايل 0.2 
0.7202 دولر  باملئة ليجري تداوله مقابل 
اأوروب��ا،  يف  املبكرة  التعامالت  يف  اأمريكي 
اإىل  باملئة   0.5 النيوزيلندي  ال��دولر  وزاد 
ال��دولر  وارت��ف��ع  اأم��ريك��ي.  دولر   0.6928
املتدين  امل�ضتوى  من  الني  مقابل  باملئة   16
رئي�ضا  ترامب  دونالد  انتخاب  ليلة  بلغه  الذي 
اأخرى  باملئة   0.15 وزاد  املتحدة  للوليات 
ين   117.61 اإىل  الأربعاء  يوم  الني  مقابل 
بعدما عززت بيانات اقت�ضادية اأمريكية قوية 
ترامب  اإدارة  حتت  القت�ضادي  النمو  توقعات 
اأكرث  ملرات  الفائدة  اأ�ضعار  برفع  والتوقعات 

العام املقبل.

يف  لالأ�ضهم  ه��ادئ  ت��داول  ي��وم  انتهى 
بور�ضة وول �ضرتيت الأمريكية، بارتفاع 
ليقرتب من  ال�ضناعي  داو جونز  يف موؤ�رص 
نا�ضداك  موؤ�رص  حقق  بينما  نقطة  األ��ف   20

املجمع ارتفاعا قيا�ضيا.
الرتفاع  والتكنولوجيا  امل��واد  �رصكات  وق��ادت 
�ضجلت  حني  يف  الأمريكية  الأ�ضهم  ملجمل  الطفيف 
تزامنا  اأي�ضا  اأ�ضهمها  يف  ارتفاعا  الطاقة  �رصكات 
الهواتف  �رصكات  لكن  اخل��ام،  النفط  اأ�ضعار  �ضعود  مع 

واملرافق �ضجلت تراجعا.
ارتفاع الأ�ضهم الأمريكية يف املوؤ�رصات الرئي�ضية بف�ضل اأداء 

�رصكات 
طريقها  يف  الأمريكية  البور�ضة  يف  الثالث  الرئي�ضية  املوؤ�رصات 

اىل حتقيق مكا�ضب م�ضتقرة لعام 2016.
امليالد  اأعياد  اأ�ضبوع  التداول يف مطلع  البور�ضة هدوءا يف  و�ضهدت 
اإذ جرى تداول 1.9 مليار �ضهم يف بور�ضة نيويورك، وهذا هو اأقل يوم 

لن�ضاط التداول ليوم كامل منذ ت�رصين الأول عام 2015.
وقال ايريك ديفيد�ضون مدير ال�ضتثمار يف بنك "ويلز فارغو" اخلا�س" اإن 

"الأ�ضواق تتجه نحو )حتقيق( 20 األف )نقطة( وارتفعت عائدات ال�ضندات، 
وهناك تعاٍف يف اأ�ضعار النفط نحو الرتفاع".

0.1 يف املئة لي�ضل  اأو  و�ضجل موؤ�رص داو جونز ارتفاعا ب�11.23 نقطة 
 500 بورز  اآند  �ضتاندرد  موؤ�رص  ارتفع  نقطة، يف حني   19.945.04 اإىل 
واأغلق  نقطة.   2268.88 م�ضجال  املئة  يف   0.2 اأو  نقاط   5.09 بواقع 
املئة  يف   0.45 اأو  نقطة   24.75 ارتفاع  على  املجمع  نا�ضداك  موؤ�رص 
مرتفعا  قيا�ضيا  م�ضتوى  �ضجل  نا�ضداك  وكان  نقطة.   5487.44 م�ضجال 

يف 20 دي�ضمرب/كانون الأول حمققا 5483 نقطة.
واملوؤ�رصات الرئي�ضية الثالثة يف البور�ضة الأمريكية يف طريقها اىل حتقيق 
مكا�ضب م�ضتقرة لعام 2016 يقودها موؤ�رص داو جونرز بارتفاع 14.5 يف 
املئة، يليه �ضتاندرد اآند بورز ب�11 يف املئة، يف حني يتجه موؤ�رص نا�ضداك 

اىل حتقيق ارتفاع بواقع 9.6 يف املئة.
ويف اأوروبا، �ضعد موؤ�رص داك�س الأملاين 0.2 يف املئة، وارتفع موؤ�رص كاك 
40 الفرن�ضي 0.2 يف املئة، لكن الأ�ضواق كانت مغلقة يف بريطانيا ب�ضبب 
الأول  دي�ضمرب/كانون   26 يوافق  الذي  داي"  "البوك�ضنغ  بيوم  الحتفال 

من كل عام.
ا�ضتقرار تقريبا يف يوم  الياباين على   225 اأغلق موؤ�رص نيكي  اآ�ضيا،  ويف 
0.2 يف املئة  تداول هادئ، بينما ارتفع موؤ�رص كوب�ضي لكوريا اجلنوبية 
و�ضعد اأي�ضا موؤ�رص "�ضين�ضك�س" للبور�ضة الهندية 0.8 يف املئة. واأغلقت 

الأ�ضواق يف كل من هونغ كونغ واأ�ضرتاليا اأي�ضا مبنا�ضبة الأعياد.

بيع  اتفاقية  وقعت  اإنها  الأربعاء،  يوم  انرجي،  كويت  �رصكة  قالت 
م�ضبق للنفط مع �رصكة فيتول حت�ضل مبوجبها ال�رصكة الكويتية على 

ت�ضهيالت مالية ت�ضل اإىل 100 مليون دولر.
وقالت كويت انرجي يف بيان ح�رصي لرويرتز، اإن التفاق مت توقيعه 
اأول دفعة مالية وقيمتها  13 دي�ضمرب كانون الأول واإنها تلقت  يف 

22 من ال�ضهر نف�ضه مبوجب هذا التفاق. 40 مليون دولر يف 
وقال البيان "�ضيتم �ضداد قيمة الت�ضهيالت لفيتول عن طريق تزويدهم 

بالنفط اخلام العراقي من ال�رصكة".
النفط  قطاع  يف  ن�ضاطها  تزاول  خا�ضة  �رصكة  هي  انرجي  وكويت 
واإنتاجهما  والغاز  النفط  عن  التنقيب  جم��ال  يف  وتعمل  والغاز 
وتقييمهما وتطويرهما. وتتكون حمفظة ال�رصكة من 10 اأ�ضول يف 
واليمن  والعراق  وال�ضتك�ضاف يف م�رص  والتطوير  التنقيب  جمالت 

و�ضلطنة عمان وت�ضغل كويت انرجي 7 من هذه الأ�ضول.
2015 بلغت الحتياطيات املوؤكدة  31 دي�ضمرب كانون الأول  ويف 
نفط  برميل  مليون   818 لل�رصكة  العاملة  احل�ض�س  يف  واملحتملة 
مكافىء. كما و�ضل معدل الإنتاج اليومي من احل�ض�س العاملة من 
برميل  و88  األفا   24 اإىل   2016 �ضبتمرب  احلايل حتى  العام  بداية 

نفط مكافىء يوميا.

ارتفاع واردات آسيا من نفط إيران على أساس سنوي
للنفط  اآ�ضيويني  م�ضرتين  اأربعة  اأكرب  واردات  قفزت 
اخلام الإيراين، يف ت�رصين الثاين، اإىل اأكرث من املثلني 
لل�ضهر الثاين على التوايل على اأ�ضا�س �ضنوي وارتفعت 
اأربعة  من  لأكرث  اجلنوبية  وكوريا  الهند  م�ضرتيات 
ر�ضد  وبيانات  حكومية  بيانات  واأظهرت  اأمثال. 
ال�ضني  وهم  اآ�ضيوين  م�ضرتين  اأربعة  اأكرب  اأن  ال�ضفن 
 1.94 ا�ضرتوا  واليابان  اجلنوبية  وكوريا  والهند 
 117 بزيادة  املا�ضي  ال�ضهر  يوميا  برميل  مليون 

باملئة على اأ�ضا�س �ضنوي.
يقل  هذا  اأن  الدولية  الطاقة  وكالة  بيانات  واأظهرت 
قليال عن ذروة عام 2016 التي بلغت 1.99 مليون 
الأعلى  كانت  والتي  ال�ضابق  ال�ضهر  يوميا يف  برميل 

منذ عام 2010 يف الأقل.

يف  الع�ضو  اإيران  خطط  مع  الأحجام  هذه  وتتما�ضى 
اأوبك ل�ضادرات النفط اخلام واملكثفات.

املا�ضي  ال�ضهر  اأوبك يف  اتفاق  اإيران من  وا�ضتثنيت 
يوميا  برميل  مليون   1.2 بواقع  الإن��ت��اج  خلف�س 
ابتداًء من الأول من يناير كانون الثاين وهو انت�ضار 
لطهران التي قالت اإنها يف حاجة ل�ضتعادة ح�ضتها 
التي  الغربية  العقوبات  ب�ضبب  فقدتها  التي  ال�ضوقية 

ا�ضتهدفت برناجمها النووي.
وقالت م�ضادر يف القطاع اإن اإيران قدمت تخفي�ضات 

للم�ضرتين مقابل زيادة م�ضرتياتهم.
اليابانية  املالية  ل��وزارة  جتارية  بيانات  واأظهرت 
اأن واردات النفط اخلام الإيرانية كلفت  يوم الثالثاء 
املتو�ضط خالل  للربميل يف  دولراً   45.46 اليابان 
�ضعر  اأرخ�س  ثالث  وهو  الثاين  ت�رصين  نوفمرب  �ضهر 

بعد املك�ضيك وعمان.

واأعلنت وزارة التجارة اليابانية يوم الأربعاء بيانات 
على  باملئة   41.2 قفزت  وارداتها  اأن  تظهر  ر�ضمية 
اأ�ضا�س �ضنوي اإىل 237 األفا و653 برميال يف ال�ضهر 

املا�ضي.
اأمثالها على  اأربعة  اأكرث من  ومنت واردات الهند اإىل 
اأ�ضا�س �ضنوي عند 620 األف برميل يوميا متجاوزة 
التوايل.  على  الثالث  لل�ضهر  ال�ضني  واردات  بذلك 
وزادت واردات كوريا اجلنوبية اإىل نحو خم�ضة اأمثال 
برميال  و67  األفا   472 عند  ال�ضابقة  امل�ضتويات 

يوميا.
املبدئي  الناقالت  ج��دول  على  مطلع  م�ضدر  وق��ال 
من  اإن  الأول  كانون  دي�ضمرب  منت�ضف  يف  لإي��ران 
النفط اخلام  اإيران من  اأن ترتاجع �ضادرات  املتوقع 
مع  مقارنة  اجل��اري  ال�ضهر  خ��الل  باملئة  ثمانية 
م�ضتوى  اأدنى  اإىل  الثاين  ت�رصين  نوفمرب  م�ضتويات 

ال�ضحنات  انخفا�س  يتجاوز  حيث  اأ�ضهر  خم�ضة  يف 
املتجهة اإىل ال�ضني وغريها من دول اآ�ضيا اثر زيادة 

ال�ضادرات لأوروبا.
وانخف�ضت اأ�ضعار النفط، يوم الأربعاء، يف الوقت الذي 
ترتقب فيه ال�ضوق معرفة كيف �ضي�ضري تنفيذ منظمة 
البلدان امل�ضدرة للبرتول )اأوبك( واملنتجني خارجها 
اجلديد.  العام  بداية  الإنتاج مع  املزمع يف  للخف�س 
برنت يف  مزيج  العاملي  القيا�س  تداول خام  وجرى 
اأو  �ضنتات  �ضبعة  مقداره  بانخفا�س  الآجلة  العقود 
ما يعادل 0.12 باملئة اإىل 56.02 دولراً للربميل 
بحلول ال�ضاعة 0722 بتوقيت جرينت�س بعدما اأغلق 

يف اجلل�ضة ال�ضابقة على ارتفاع مقداره 93 �ضنتا.
الأمريكي  الو�ضيط  تك�ضا�س  غ��رب  خ��ام  وانخف�س 
للربميل  دولراً   53.82 اإىل  �ضنتات  ثمانية  بواقع 
�ضنتا   88 مقداره  ارتفاع  على  ت�ضويته  جرت  بعدما 

عند 53.90 دولراً للربميل يف اجلل�ضة ال�ضابقة.
خالل  هزيلة  التعامالت  تظل  اأن  املتوقع  وم��ن 

الأ�ضبوع اجلاري قبل عطلة بداية العام اجلديد.
التفاق  لتنفيذ  الر�ضمية  البداية  ال�ضوق  وترتقب 
امل�ضتقلني  املنتجني  من  وعدد  اأوبك  بني  التاريخي 
تنفيذ  يبداأ  اأن  املقرر  ومن  الإنتاج،  تقلي�س  ب�ضاأن 

التفاق يف الأول من يناير كانون الثاين.
اأوبك  داخل  من  املنتجون  يخف�س  اأن  املتوقع  ومن 
يوميا  برميل  مليون   1.8 بنحو  اإنتاجهم  وخارجها 
اأكرب   - ال�ضعودية  العربية  اململكة  وافقت  حني  يف 
هذا  يف  الأ�ضد  ن�ضيب  حتمل  على   - اأوب��ك  يف  منتج 
يوم  باملئة   1.7 النفط  اأ�ضعار  و�ضعدت  اخلف�س. 
العام  نهاية  يف  �ضعوديا  اإجتاها  لة  ُموا�ضِ الثالثاء 
البدء  حال  املخزونات  لتقل�س  توقعات  من  بدعم 
15 عاما بني  اأول اتفاق خلف�س النتاج يف  بتنفيذ 

واملنتجني  اأوبك  منظمة  الأع�ضاء يف  اخلام  منتجي 
امل�ضتقلني يوم الأحد املقبل.

باملئة   25 من  اأكرث  الأمريكي  اخلام  اأ�ضعار  وقفزت 
منذ منت�ضف نوفمرب ت�رصين الثاين مدعومة بتوقعات 
اقت�ضادية  وبيانات  اأوب��ك  اإم��دادات  يف  لنخفا�س 
اأمريكية قوية يف جمملها اأعطت دعما اأي�ضا لأ�ضعار 
خف�س  اتفاق  تنفيذ  يبداأ  ان  املقرر  وم��ن  الأ�ضهم. 
وال��ذي  الثاين  كانون  يناير  من  الأول  يف  النتاج 

�ضيخف�س المدادات بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
برنت  مزيج  العاملي  القيا�س  خام  عقود  و�ضعدت 
لأقرب ا�ضتحقاق 93 �ضنتا اأو 1.7 باملئة لت�ضجل عند 
الت�ضوية 56.09 دولراً للربميل غري بعيدة عن اأعلى 
 57.89 البالغ   2015 يوليو متوز  لها منذ  م�ضتوى 
دي�ضمرب  من  ع�رص  الثاين  يف  �ضجلته  ال��ذي  دولراً 

كانون الأول.

شركات اليابان ترفع إنتاجها في بادرة 
على تحسن االقتصاد

اأظهرت بيانات يوم الأربعاء اأن اإنتاج امل�ضانع اليابانية ارتفع 
زيادة  امل�ضّنعون  يتوقع  حني  يف  الثاين  ت�رصين  نوفمرب  يف 
الإنتاج خالل الأ�ضهر املقبلة مبا يعزز توقعات البنك املركزي 

باأن ي�ضهم ت�ضارع الطلب العاملي يف تعاٍف اقت�ضادي مطرد.
وزادت مبيعات التجزئة اأي�ضا يف نوفمرب ت�رصين الثاين بينما 
اإىل  ي�ضري  مبا  التوايل  على  اأ�ضهر  لثالثة  املخزونات  تراجعت 
حت�ضن اأو�ضع نطاقا يف القت�ضاد يف ظل النتعا�س الذي �ضهدته 
اإليه بو�ضفه عامال  ينظر  والذي  الأخرية  الآونة  ال�ضادرات يف 

داعما للنمو.
ال�ضوق  يف  ال�ضائدة  التوقعات  البيانات  هذه  وتعزز 
باأن يحجم بنك اليابان املركزي عن تو�ضيع برنامج 

التحفيز النقدي يف الأ�ضهر املقبلة.
التجارة  وزارة  م��ن  اأول��ي��ة  ب��ي��ان��ات  واأظ��ه��رت 
اليابانية اأن الناجت ال�ضناعي ارتفع 1.5 باملئة 
ال�ضهر  مع  مقارنة  الثاين  ت�رصين  نوفمرب  يف 
متو�ضط  م��ع  تقريبا  يتما�ضى  مب��ا  ال�ضابق 

توقعات ال�ضوق لزيادة ن�ضبتها 1.6 باملئة.
وجاءت هذه الزيادة بعد ارتفاع ن�ضبته 0.6 

م�ضتقرة  وقراءة  اأيلول  �ضبتمرب  يف  باملئة 
يف اأكتوبر ت�رصين الأول.

ا�ضتطلعت  الذين  امل�ضنعون  ويتوقع 
بن�ضبة  الناجت  يزيد  اأن  اآراءهم  الوزارة 
كانون  دي�ضمرب  يف  باملئة  اث��ن��ني 
يناير  يف  ب��امل��ئ��ة  و2.2  الأول 

اأنهم  اإىل  اإ�ضارة  يف  الثاين  كانون 
الطلب  باآفاق  تفاوؤل  اأكرث  باتوا 

اخلارجي.
منوا  اليابان  اقت�ضاد  و�ضجل 
على  الثالث  للربع  �ضنويا 
ال��ت��وايل يف امل���دة م��ا بني 

و�ضبتمرب  مت���وز  ي��ول��ي��و 
وتريته  كانت  واإن  اأيلول 
تباطوؤ  ظل  يف  حمدودة 
من���و الأج�������ور ال���ذي 
اإنفاق  يف  �ضلبا  اأث��ر 

امل�ضتهلكني.
ال�ضادرات  اأن  غري 
امل�ضانع  واإنتاج 
عالمات  اأظ��ه��را 
التعايف  على 
الآون������ة  يف 
الأخ��رية مع 

ان��ت��ع��ا���س 
ال���ط���ل���ب 

الذين  ال�ضيا�ضات  لدى �ضناع  الآمال  اأنع�س بع�س  العاملي مبا 
يواجهون �ضعوبة يف انت�ضال القت�ضاد من الركود.

مبيعات  منو  احلكومة  اأ�ضدرتها  منف�ضلة  بيانات  واأظهرت 
اأ�ضا�س  على  الثاين  ت�رصين  نوفمرب  يف  باملئة   1.7 التجزئة 
ن�ضبتها  لزيادة  ال�ضوق  توقعات  متو�ضط  كثريا  ليتجاوز  �ضنوي 

0.6 باملئة.
يف  لالقت�ضاد  متفائلة  روؤي��ة  امل��رك��زي  اليابان  بنك  وق��دم 
رفعت  بينما  املا�ضي  الأ�ضبوع  الفائدة  لأ�ضعار  مراجعته 
للمرة  الأول  كانون  دي�ضمرب  يف  لالقت�ضاد  تقديراتها  احلكومة 

الأوىل يف نحو عامني.
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