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حركة االسهم

ارتفاع الطلبات الصناعية في ألمانيا

تركيا تستهدف معدل نمو أعلى من %5

نيكي يرتفع مع تهدئة بيانات أميركية قوية

أوبك تتوقع نموًا قويًا في الطلب على 
النفط رغم صعود األسعار

أندونيسيا تسعى إلبرام اتفاق 
تجارة إقليمي

ال�صناعية  الطلبيات  اأن  بيانات،  اأظهرت 
اأكتوبر ت�رشين الأول  يف اأملانيا زادت يف 
باأ�رشع وترية منو فيما يزيد على عامني 
�صيعزز  ال�صناعي  القطاع  اأن  اإىل  يلمح  ما 
خالل  اأوروب��ا  يف  اقت�صاد  اأكرب  يف  النمو 

الأ�صهر املقبلة.
علي  الطلب  اإن  القت�صاد  وزارة  وذك��رت 
املئة  يف   4.9 ارتفع  امل�صانع  منتجات 
يوليو  منذ  زيادة  اأكرب  وهي  ال�صهر  خالل 
على  كبري  ب��ف��ارق  وت��زي��د   2014 مت��وز 
يف   0.6 ن�صبتها  بزيادة  رويرتز  توقعات 
املئة. وارتفع الطلب املحلي 6.3 يف املئة 

 3.9 اخلارجية  الطلبيات  زادت  حني  يف 
الطلبيات  ركود  من  الرغم  على  املئة  يف 
اأملانيا،  اقت�صاد  ويعد  اليورو.  منطقة  من 
اأحد اأكرب اقت�صادات العامل حيث اأنه يحتل 
املحلي  الناجت  حيث  من  ال��راب��ع  املركز 
وال�صني  املتحدة  الوليات  بعد  الإجمايل 
حيث  من  اخلام�صة  واملرتبة  واليابان، 
الأكرث  اأملانيا  تعد  كما  ال�رشائية،  القوة 
�صكانها  عدد  اأن  حيث  اأوروب��ا  يف  �صكانًا 
ويجذب  تقريبًا،  ن�صمة  مليون   82 يبلغ 
من  امل��الي��ني  امل��زده��ر  اأملانيا  اقت�صاد 
العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن  املهاجرين 
عدد  حيث  من  دول��ة  اأك��رب  ثالث  هو  كما 

املهاجرين لها. 

حممد  الرتكي  ال���وزراء  رئي�س  نائب  ق��ال 
تهدف  تركيا  اإن  الربملان  اأم��ام  �صيم�صك، 
يتجاوز  منو  ملعدل  اأخرى  مرة  العودة  اىل 
خم�صة يف املئة يف 2018 و2019 وقال 
اإن بالده يف �صبيلها لت�صجيل معدل الت�صخم 

املتوقع للعام احلايل عند 7.5 يف املئة.
وتوقع �صيم�صك، اأن يبلغ العجز يف امليزانية 
1.9 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل 

لعام 2017.
وحذر الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغان 
تتقا�صى  اأن  من  �صابق،  وقت  يف  البنوك، 
النقالب  اأعقاب  يف  مرتفعة  فائدة  اأ�صعار 

بحق  اإج���راءات  باتخاذ  ومتعهدا  الفا�صل 
فيما  اخلطاأ  الجتاه  يف  ت�صري  التي  البنوك 

يتعلق باأ�صعار الفائدة.
وت��ك��ال��ي��ف الق���رتا����س امل��رت��ف��ع��ة ه��دف 
يقوده  منوا  يف�صل  الذي  لردوغ��ان  معتاد 
الفائدة  اأ���ص��ع��ار  اإن  وي��ق��ول  ال���ص��ت��ه��الك 
موقف  يف  الت�صخم  ت��وؤج��ج  امل��رت��ف��ع��ة 
لكن  التقليدي.  القت�صاد  علم  مع  يتناق�س 
ت�رشيحاته يوم الربعاء ت�صمنت بع�صا من 

اأ�صد انتقاداته للبنوك.
وقال اردوغان يف كلمة اأمام اأع�صاء احتاد 
البنوك  تقم  مل  اإذا  اإن��ه  الأت��راك  امل�صدرين 
�صيعد  فاإنه  للم�صتثمرين"  الطريق  "بتمهيد 

ذلك "خيانة".

�صاعدت  حيث  القيا�صي،  نيكي  موؤ�رش  ارتفع 
تهدئة  قوية يف  اأمريكية  اقت�صادية  بيانات 
امل��خ��اوف م��ن ح���دوث ه���زة يف الحت���اد 
ال���وزراء  رئي�س  ا�صتقالة  بعد  الأوروب����ي 

الإيطايل ماتيو رينت�صي.
وارتفع نيكي 0.5 يف املئة اإىل 18360.54 

نقطة عند الإغالق.
و�صعد موؤ�رش توبك�س الأو�صع نطاقا 0.7 يف 
املئة اإىل 1477.20 نقطة وزاد موؤ�رش جيه.
املئة  0.6 يف  بواقع   400 بي.ك�س -نيكي 

اإىل 13238.63 نقطة.
اأن نيكي، موؤ�رش رئي�صي ل�صوق الأ�صهم  يذكر 
اليابانية يف بور�صة طوكيو لتبادل الأ�صهم، 
�صحيفة  قبل  م��ن  يوميا  احت�صابه  ويتم 
 ،1950 عام  منذ  �صيمبون  كيزاي  نيهون 
يركز  ول  ع��ام  ب�صكل  ال�صوق  يقي�س  وه��و 
نيكي  م��وؤ���رش  بلغ  وق��د  معني،  قطاع  على 
دي�صمرب   ،29 يف  له  م�صتوى  اأعلى   225

اليابانية  الأ�صول  فقاعة  خالل  1989م 
اأغلق  و  نقطة   38،957.44 و�صل  عندما 
عند 38،915.87 نقطة ذلك اليوم، ثم خ�رش 

املوؤ�رش كل مكا�صبه تقريبا.

العام  الأم���ني  ب��ارك��ي��ن��دو  حممد  ق��ال 
)اأوب��ك(  للنفط  امل�صدرة  البلدان  ملنظمة 
اأن يكون  اأوبك تتوقع  اإن  يف موؤمتر للطاقة، 
العام  مثل  قويا   2017 يف  النفط  على  الطلب 
خف�س  على  الت��ف��اق  م��ن  ال��رغ��م  على  احل���ايل 

الإنتاج وهو ما قد يرفع الأ�صعار اأمام امل�صرتين.
بدور  �صت�صطلع  اآ�صيا  اإن  لل�صحفيني  باركيندو  وقال 
كبري يف منو الطلب على النفط واإن املجال مت�صع اأمام 

اأوبك واملنتجني الآخرين للنمو يف �صوق النفط العاملية.
اتفقت اأوبك الأ�صبوع املا�صي على خف�س الإنتاج نحو 1.2 
م�صعى  يف  الثاين  كانون  يناير  من  بدءاً  يوميا  برميل  مليون 

لتقلي�س تخمة املعرو�س العاملي ودعم الأ�صعار. 
اإ�صايف  بخف�س  خارجها  من  املنتجون  ي�صهم  اأن  املنظمة  وتاأمل 

مقداره 600 األف برميل يوميا.
هم  خارجها  من  ملنتجني  الدعوة  وجهت  اأوب��ك  اإن  باركيندو  وق��ال 
و�صلطنة  واملك�صيك  وقازاخ�صتان  وم�رش  والكوجنو  وكولومبيا  رو�صيا 
واأذربيجان  وبوليفيا  واأوزبك�صتان  وتركمن�صتان  وتوباجو  وترينداد  عمان 
الأول  كانون  دي�صمرب  العا�رش من  اجتماع يف  وبروناي حل�صور  والبحرين 

ملناق�صة م�صاهمتهم. وتابع "نريد اأن يكون م�صتوى املخزون عند متو�صطه 
يف ال�صنوات اخلم�س املا�صية ولي�س اأكرث اأو اأقل من ذلك."

اأ�صعار النفط منذ اتفاق الإنتاج لت�صعد العقود الآجلة خلام برنت  وارتفعت 
اإىل 55.20 دولرا للربميل م�صجلة اأعلى م�صتوياتها منذ ال�صاد�س من يوليو 
متوز 2015. واأثار ذلك قلق م�صرتين كبار مثل الهند التي ت�صتورد ما يزيد 
على 80 باملئة من احتياجاتها من النفط اخلام وقد ا�صتفادت لعامني من 
اإن  املوؤمتر  يف  برادان  دارمندرا  الهندي  النفط  وزير  وقال  الأ�صعار.  �صعف 
اأمن الطلب  اأهمية  اأمن الإمدادات على  اأن ت�صع  "يجب  الدول املنتجة للنفط 
يف  النمو  يكون  اأن  "نتوقع  باركيندو  وقال  الأ�صعار".  حتدد  عندما  نف�صها  
برميل  مليون   1.2 نحو  حدود  ويف  احلايل  العام  مثل  قويا  املقبل  العام 

يوميا.
للدول  ف�صيحق  اأكرب  ب�صكل  ارتفع  اإذا  يعرف.  اأحد  ل  اأك��رث..  يرتفع  "رمبا 

املنتجة زيادة الإنتاج لتلبية الطلب من دول مثل الهند."
وتابع اأن م�صتهلكي النفط يريدون ا�صتقرار ال�صوق ل�صمان عدم تاأثر الإمدادات 
يف امل�صتقبل م�صيفا اأن اأع�صاء اأوبك ي�صتثمرون بقوة ل�صمان تلبية الطلب 
العاملي على النفط الذي �صيوا�صل على الأرجح الرتفاع ب�صكل مطرد.وقال 
"يف الهند وحدها من املتوقع اأن ينمو الطلب لأكرث من ع�رشة ماليني برميل 

يوميا بحلول عام 2040 من 4.1 مليون برميل يف الوقت احلايل.
وتابع اأن اأوبك تتوقع ب�صكل عام منو الطلب العاملي بواقع 17 مليون برميل 

يوميا اإىل نحو 110 ماليني برميل يوميا بحلول عام 2040.

التوقيت  اإن  لوكيتا،  اإجنارتي�صاتو  الندوني�صي  التجارة  وزي��ر  ق��ال 
-وهو  ال�صاملة  الإقليمية  القت�صادية  ال�رشاكة  ل�صتكمال  امل�صتهدف 

اتفاق للتجارة تدعمه ال�صني- هو عام 2017.
اتفاق كما هو متوقع ل�صيما يف  اإبرام  "نريد  لل�صحفيني  وقال لوكيتا 
وما  الأوروب��ي  الحتاد  من  بريطانيا  ان�صحاب  مع  الغمو�س  حالة  ظل 
يف  التفاق  ب�صان  مفاو�صات  جولة  اندوني�صيا  وت�صت�صيف  ذلك."  اإىل 
العا�صمة جاكرتا وت�صارك يف املحادثات ا�صرتاليا والهند واأكرث من 12 
اأحد  ال�صاملة  اأخرى. ويعترب اتفاق ال�رشاكة القت�صادية الإقليمية  دولة 
واملحيط  اآ�صيا  يف  حرة  جتارة  منطقة  لإقامة  املتاحة  القليلة  القنوات 
بان�صحاب  ترامب  الرئي�س المريكي املنتخب دونالد  الهادي بعد تعهد 

بالده من اتفاق ال�رشاكة عرب الهادي.
اأن اتفاق ال�رشاكة القت�صادية الإ�صرتاتيجية عرب املحيط الهادئ  يذكر 
حترر  زي��ادة  اإىل  يهدف  الأط��راف  متعدد  حرة  جتارة  اتفاق   ،)TPP(
بني  الأ�صلي  التفاق  ووقع  الهادئ،  واملحيط  اآ�صيا  منطقة  اقت�صادات 
 ،2005 يونيو   3 يف  و�صنغافورة  ونيوزيلندا  و�صيلي،  بروناي،  بلدان 
وهي  اإ�صافية  بلدان  خم�صة   .2006 مايو   28 يف  التنفيذ  حيز  ودخل 
حاليا  تفاو�س  وفيتنام  املتحدة  والوليات  وبريو  وماليزيا  اأ�صرتاليا 

لالن�صمام اإىل املجموعة.

إنخفاض كبير في أنشطة الشركات غير النفطية في مصر
 اأظهر م�صح ن�رشت نتائجه، انكما�س اأن�صطة ال�رشكات 
يف م�رش يف، ت�رشين الثاين مع ت�صارع وترية التدهور 
التوايل حيث ت�صبب �صعف اجلنيه  الرابع على  لل�صهر 

يف ارتفاع التكاليف واأ�رش بالإنتاج.
وانخف�س موؤ�رش بنك الإمارات دبي الوطني يف م�رش 
اإىل  النفطي  غري  اخلا�س  القطاع  م�صرتيات  ملديري 
يف  نقطة   41.8 عند  �صهرا   40 يف  له  م�صتوى  اأدنى 
نوفمرب ت�رشين الثاين وذلك مقارنة مع 42 نقطة يف 
م�صتوى  دون  بكثري  ومرتاجعا  الأول  ت�رشين  اأكتوبر 

اخلم�صني نقطة الفا�صل بني النمو والنكما�س.
اجلنيه  رب��ط  عن  امل�رشي  امل��رك��زي  البنك  وتخلى 
من  الثالث  يف  ل��ل��دولر  جنيه   8.8 عند  امل�����رشي 
جذب  اإىل  تهدف  خطوة  يف  الثاين  ت�رشين  نوفمرب 
ال�صوداء  ال�صوق  على  والق�صاء  املال  راأ���س  تدفقات 

للنقد الأجنبي الذي �صل النظام امل�رشيف.
ونالت هذه اخلطوة ترحيبا وا�صعا من ال�رشكات التي 
�صوابط  و�صط  ال��دولر  على  احل�صول  اجل  من  عانت 
�صارمة على راأ�س املال و�صاعدت م�رش يف احل�صول 
على قر�س بقيمة 12 مليار دولر من �صندوق النقد 
الدويل. لكن منذ ذلك احلني انخف�س اجلنيه امل�رشي 

اإىل 17.8 جنيه مقابل الدولر.
لدى  اأول  اقت�صادي  باحث  بيجات  بول  جان  وقال 
يف  امل�صتمر  "الهبوط  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  بنك 
نتائج املوؤ�رش ل�صهر نوفمرب ي�صري بو�صوح اإىل اأنه لن 
اأي حلول �رشيعة للتحديات التي تواجه  تكون هناك 
قيمة  خف�س  اإع��الن  بعد  حتى  امل�رشي  القت�صاد 

اجلنيه يف بداية ال�صهر املا�صي".
وتابع "يف ظل هذه الظروف فمن الأهمية مبكان اأن 
الإ�صالح املدعوم  تلتزم احلكومة امل�رشية بربنامج 
تر�صيخ  بهدف  وذلك  ال��دويل  النقد  �صندوق  قبل  من 

تلقت  ال�رشف  �صعر  حترير  وعقب  امل�صتثمرين".  ثقة 
مليار   2.75 قيمتها  البالغة  الأوىل  ال�رشيحة  م�رش 
�صندوق  من  �صنوات  ث��الث  لأج��ل  قر�س  من  دولر 
النقد الدويل للم�صاعدة يف �صد فجوة متويلية وحتقيق 

ال�صتقرار يف �صعر العملة.
ال�رشاء  اأ�صعار  اأن  امل�صرتيات  مديرى  موؤ�رش  واأظهر 
لأعلى  الثاين  ت�رشين  نوفمرب  يف  ارتفاعها  وا�صلت 
الذي  الوقت  يف  البيانات  جمع  ب��دء  منذ  م�صتوى 
ورفعت  ال���دولر  اأم��ام  العملة  قيمة  فيه  انخف�صت 

احلكومة اأ�صعار الوقود.
ت�رشين  نوفمرب  يف  كبري  ب�صكل  الإن��ت��اج  وانخف�س 
هام�صيا  تقل  بوترية  وذل��ك  نقطة   36.8 اإىل  الثاين 
الأول  ت�رشين  اأكتوبر  يف  امل�صجل  النخفا�س  عن 
لكنه يظل واحدا من اأبرز النخفا�صات منذ بدء جمع 
البيانات يف اأبريل ني�صان 2011 مع اإبراز ال�رشكات 
�صعف الظروف القت�صادية وارتفاع الأ�صعار ونق�س 

بع�س املواد اخلام. واأظهر املوؤ�رش اأي�صا اأن الطلبيات 
وترية  اأ�رشع  يف  نقطة   36.3 اإىل  انخف�صت  اجلديدة 
اإىل  رئي�صي  ب�صكل  يرجع  ما  �صهرا   39 يف  هبوط 
ارتفاع الت�صخم املرتبط بانخفا�س اجلنيه امل�رشي 

مقابل الدولر.
انخف�س  التكاليف  اإىل كبح  ال�رشكات  ويف ظل �صعي 
يف  التوايل  على  ع�رش  الثامن  لل�صهر  التوظيف  معدل 
نوفمرب ت�رشين الثاين اإىل 45.1 مقارنة مع 46.2 يف 
اأكتوبر ت�رشين الأول وفقا ملا اأظهرته بيانات امل�صح.

وقرر البنك املركزى امل�رشى، يف الثالث من ت�رشين 
الثاين، حترير – تعومي - �صعر �رشف اجلنيه امل�رشى 
والطلب،  العر�س  لآل��ي��ات  وفًقا  الت�صعري  يتم  واأن 
من  الأجنبي  بالنقد  العاملة  للبنوك  احلرية  واإطالق 

خالل اآلية الإنرتبنك الدولري.
اآنفا على املوؤ�رشات القت�صادية مل�رش  القرار  وا�صفر 

على النحو الآتي:

 200 مليار جنيه ح�صيلة البنوك من طرح �صهادات 
الدخار "بالتينية" بعائد %16 و20 %.

القطاع امل�رشيف امل�رش  4.5 مليار دولر ح�صيلة   
من تنازلت العمالء – �رشاء العملة من املواطنني - 
من العمالت الأجنبية بعد تعومي اجلنيه منذ 3 نوفمرب 

اجلاري.
 2.8 مليار دولر وفرتها البنوك العاملة فى ال�صوق 
املحلية لتمويل عمليات ا�صتريادية منذ تعومي اجلنيه، 
وحتى الآن، ت�صمل فتح اعتمادات م�صتندية وم�صتندات 

حت�صيل.
1.8 مليار دولر حتويالت امل�رشيني العاملني فى   
التدريجي  التال�صي  بعد  امل�رشفى  للجهاز  اخل��ارج 
للفارق بني �صعر ال�رشف فى ال�صوق ال�صوداء والبنوك.
�صوق  تعامالت  متو�صط  يومًيا  دولر  مليون   100  
الإنرتبنك الدولر – �صوق التعامل بني البنوك ب�رشاء 

وبيع العمالت العربية والأجنبية.

العمالت  لبيع و�رشاء  للبنوك  يومًيا  �صاعة عمل   12  
اخل��ارج..  يف  العاملني  امل�رشيني  ح��والت  و���رشف 
تلك  لتنفيذ  وال�صبت  اجلمعة  يومي  مرة  لأول  والعمل 

العمليات.
املركزي  البنك  �صخها  فقط  دولر  مليون   100  
منذ  للبنوك  ا�صتثنائي  دولري  عطاء  فى  امل�رشي 

تعومي اجلنيه وحتى الآن.
البنك  من  ا�صرت�صادي  ك�صعر  بداأ  للدولر  جنيًها   13  
املركزي للبنوك و�صل ال�صعر حالًيا اإىل متو�صط 17.5 

جنيه للدولر فى ال�صوق الر�صمية.
ال�صعبة  للعملة  البنوك  تدبري  1000 دولر متو�صط   
للم�صافرين اإىل اخلارج بعد اأن كان قبل التعومي نحو 

100 دولر، مع �رشورة تقدمي م�صتندات ال�صفر.
 50 األف جنيه متو�صط ارتفعت له حدود ا�صتخدامات 
عمليات  لتنفيذ  اخل���ارج  يف  الئ��ت��م��ان  ب��ط��اق��ات 

امل�صرتيات، وعلى ح�صب احلد الئتمانى للكارت.

ماليين األشخاص في ألمانيا يعيشون 
بـ719 يورو شهريًا

دخل  مبتو�صط  اأملانيا  يف  بالفقر  املهددون  الأ�صخا�س  يعي�س 
�صهري يبلغ 719 يورو. وذكرت �صحيفة "زاربروكر ت�صياتوجن" 
هياأة  بيانات  اإىل  ا�صتنادا  الثالثاء  اليوم  ال�صادرة  الأملانية 
الفقر يف  اأن املعر�صني خلطر  الأوروبية )يورو�صتات(  الإح�صاء 
اأملانيا يعي�صون بذلك دون خط الفقر الر�صمي يف اأملانيا بن�صبة 

.30%
اأن امل�صتوى الأدنى من الدخل الذي يحتاجه  اإىل  جتدر الإ�صارة 
يقدر  املعي�صة  تكاليف  لتغطية  اأملانيا  يف  مبفرده  املقيم  الفرد 

ب�1033 يورو �صهريا عام .2015
املهددين  ن�صبة  ف��اإن  الإح�صائية  بيانات  وبح�صب 
من   20% بلغت  املا�صي  العام  اأملانيا  يف  بالفقر 

اإجمايل عدد ال�صكان؛ اأي ما يعادل 16 مليون ن�صمة.
فاإن  الأوروب��ي��ة،  الإح�صاء  هيئة  لتعريف  ووفقا 
املهددين بالفقر هم الأ�صخا�س الذين يقل دخلهم 

عن احلد الأدنى حتى بعد ح�صولهم على اإعانات 
اجتماعية، اأو الذين ل ي�صتطيعون ت�صديد نفقات 
التدفئة يف منازلهم وفواتري الهواتف ب�صورة 

منتظمة.
فاإن  الأوروب���ي،  الحت��اد  تعريف  وبح�صب 

ال�صخ�س املعّر�س للفقر هو الذي يح�صل 
الدخل  متو�صط  من   60% من  اأقل  على 

للمواطنني يف البلد املقيم فيه.
تباطوؤاً  الأمل���اين  القت�صاد  و�صجل 
خالل الربع الثالث من العام اجلاري، 

يف اإ�صارة ملعاناة القت�صاد الأكرب 
الطلب  ت��راج��ع  م��ن  اأوروب�����ا  يف 

اخلارجي.
الإح�����ص��اءات  مكتب  واأع��ل��ن 
منو  اأن  الأمل����اين،  ال��ف��ي��درايل 

الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
الثالثة  يف   0.2% ب��ل��غ 
اأ�صهر املنتهية يف �صبتمرب 
 0.4% مقابل  املا�صي، 
ال��ث��اين من  ال��رب��ع  يف 

.2016

وك��ان��ت ت��وق��ع��ات 
املحللني ت�صري اإىل 
من��و الق��ت�����ص��اد 

الأك�����������رب يف 
بن�صبة  اأوروبا 
 0 . 3 %
ال��رب��ع  يف 
ال���ث���ال���ث 

من العام احلايل.
بلغ  منو  معدل  الأمل��اين  القت�صاد  �صجل  �صنوي،  اأ�صا�س  وعلى 
2016، مقارنة باملدة نف�صها من  الثالث من  الربع  %1.7 يف 

العام املا�صي، مقابل %3.1 يف الربع الثاين من العام نف�صه.
احلكومي  والإن��ف��اق  الأ���رش  ا�صتهالك  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
تراجعت  حني  يف   ،2016 من  الثالث  الربع  يف  ارتفاعًا  �صجل 

ا�صتثمارات ال�رشكات.
الأملاين،  القت�صاد  منو  تباطوؤ  يف  اخلارجية  التجارة  و�صاهمت 
حيث �صجلت ال�صادرات تراجعًا طفيفًا، يف حني ارتفعت الواردات 

خالل الربع الثالث من العام احلايل.
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