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حركة االسهم

تدفقات مصر منذ تعويم الجنيه 
مليار دوالر شهريًا

إيران تطلب من هيونداي الكورية 
بناء 10 سفن

روسيا تبيع حصة في روسنفت 
لقطر وجلينكور

المركزي األوروبي يرفض إمهال بنك 
إيطالي لجمع سيولة

انخفاض التصنيف االئتماني للبحرين

امل�رصي  امل��رك��زي  البنك  حم��اف��ظ  ق��ال 
الأجنبية  التدفقات  اإن حجم  طارق عامر، 
اإىل املحافظ بلغ نحو مليار دولر يف �شهر 
منذ حترير �شعر �رصف العمالت الأجنبية.

القاهرة  يف  م��وؤمت��ر  خ��الل  ع��ام��ر  وق���ال 
نحو  الآن  اإىل  املحافظ  يف  لنا  "و�شل 
�شهر.  فى  اأجنبية(  )تدفقات  دولر  مليار 
مل نكن نتوقع فى اأول �شهر اأن ي�شل اإلينا 

)هذا املبلغ(."
وتكافح م�رص من اأجل اإنعا�ش اقت�شادها 
من  اأعقبها  وم��ا   2011 انتفا�شة  منذ 
وهما  وال�����ش��ي��اح  امل�شتثمرين  ع���زوف 
ال�شعبة.  للعملة  اأ�شا�شيان  م�����ش��دران 

وح����رر ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ���ش��ع��ر ���رصف 
نوفمرب  من  الثالث  يف  الأجنبية  العمالت 
ثقة  ل�شتعادة  حماولة  يف  الثاين  ت�رصين 
بالعمالت  تدفقات  وج��ذب  امل�شتثمرين 

الأجنبية.
مع  اجلنيه  تعومي  بعد  البور�شة  و�شعدت 
الأ�شهم  ل�رصاء  الدولية  ال�شناديق  اجتاه 

امل�رصية.
اأعلى م�شتوى  الرئي�شي قرب  وقفز املوؤ�رص 
يف ثماين �شنوات يف نوفمرب ت�رصين الثاين.
اأن  "�شمعنا  القاهرة  يف  م�رصيف  وق��ال 
اإىل  500 مليون دولر دخلت  هناك نحو 
�شوق  اإىل  مماثال  ومبلغا  الأ�شهم  �شوق 
ونتوقع  عظيمة  اأخبار  الدين...هذه  اأدوات 

املزيد فيما بعد."

الكورية اجلنوبية عن  نقلت وكالة يونهاب 
لل�شناعات  هيونداي  �رصكة  با�شم  متحدث 
قوله  ال�شفن،  بناء  يف  املتخ�ش�شة  الثقيلة 
اإن ال�رصكة تلقت طلبية بقيمة 650 مليون 
�شحن  ل�شالح �رصكة  �شفن   10 لبناء  دولر 

حكومية اإيرانية.
اأن  املتحدث  ع��ن  نقال  ال��وك��ال��ة  وذك���رت 
وناقالت  حاويات  �شفن  �شتبني  ال�رصكة 
ل�شالح خطوط �شحن اجلمهورية الإ�شالمية 
 .2018 يف  الت�شليم  يبداأ  اأن  على  الإيرانية 
ومل يتم الك�شف عن عدد كل نوع من ال�شفن.
توقيعه،  جرى  التفاق  اإن  يونهاب  وقالت 

واإنه ميثل اأول طلبية لبناء �شفن من �رصكة 
كانت  التي  العقوبات  رف��ع  منذ  اإي��ران��ي��ة 

مفرو�شة على طهران.
وامتنع متحدث با�شم هيونداي لل�شناعات 
به  ات�شلت  عندما  التعليق  ع��ن  الثقيلة 

رويرتز.
ويعد ال�شحن البحري اأقدم �شور ال�شحن، عن 
تطورت  التي  التجارية  ال�شحن  �شفن  طريق 
والناقالت  البواخر  تلك  لت�شبح  الزمن  عرب 
مبحركات  ت��دار  التي  العمالقة  التجارية 
الديزل اأو توربني بخاري، وقامت كثري من 
للتاأكيد  جتارية  �شفن  اأ�شاطيل  ببناء  الدول 
على  ب�شائعها  حركة  و�شهولة  حرية  على 

م�شتوى العامل.

الرو�شية،  النفطية  رو�شنفت  �رصكة  قالت 
اإنها وقعت �شفقة مع جهاز قطر لال�شتثمار 
الأولية  ال�شلع  لتجارة  جلينكور  و�رصكة 
لبيع ح�شة تبلغ 19.5 باملئة يف رو�شنفت 

اململوكة للدولة.
التنفيذي  الرئي�ش  �شيت�شن  اإي��ج��ور  واأع��ل��ن 
مع  اج��ت��م��اع  يف  ال�شفقة  ع��ن  لرو�شنفت 
الرئي�ش فالدميري بوتني، وا�شفا اإياها باأنها 

الأكرب يف تاريخ رو�شيا.
اإغراء احل�شول  اأن  اإىل  وي�شري جناح ال�شفقة 
�رصكات  ك��ربى  من  واح��دة  يف  ح�شة  على 

امل�شاحبة  املخاطر  يفوق  العاملية  النفط 
ب�شبب  رو�شيا  على  فر�شت  غربية  لعقوبات 

ال�رصاع يف اأوكرانيا.
بيع  لتاأمني  ل�شغوط  رو�شنفت  وخ�شعت 
ت�شد  حتى  املئة  يف   19.5 البالغة  احل�شة 
من  ت�رصرت  التي  الدولة  خزانة  يف  العجز 
النفط  اأ�شعار  تراجع  جراء  القت�شاد  تباطوؤ 

والعقوبات التي زادته �شوءا.
الرو�شية  الدولة  اإن ميزانية  وقالت رو�شنفت 
روب��ل  م��ل��ي��ارات   710.8 على  �شتح�شل 
)11.37 مليار دولر( من البيع مبا يف ذلك 
18.4 مليار روبل على هياأة اأرباح اإ�شافية 

من رو�شنفت.

املركزي  البنك  اإن  م�شدر،  ق��ال 
الأوروبي رف�ش طلبًا من بنك مونتي 
من  املزيد  مبنحه  الإيطايل  با�شي  دي 
�شي�شع  قرار  وهو  راأ�شمال  جلمع  الوقت 
املزيد من ال�شغط على احلكومة الإيطالية 

لإنقاذ امل�رصف.
والأق��دم يف  اإيطاليا  بنك يف  اأكرب  ثالث  وكان 
 20 اأ�شابيع حتى  العامل طلب متديدا ملدة ثالثة 
يناير كانون الثاين ملحاولة تدبري خم�شة مليارات 
ممولة  اإنقاذ  خطة  قيمة  دولر(  مليار   5.3( ي��ورو 

متويال خا�شا يف ظل ال�شبابية ال�شيا�شية.
الأوروب��ي  املركزي  للبنك  الإ����رصايف  املجل�ش  ورف�ش 
التاأجيل  اأن  اأ�شا�ش  الطلب خالل اجتماع يوم اجلمعة على 
روما  لتدّخل  اآن  قد  الآوان  واأن  اجل��دوى  �شعيف  �شيكون 

ح�شبما قال امل�شدر.
اأن تتدخل احلكومة الإيطالية خالل الأيام القليلة  ومن املرجح 
يف  م�شادر  قالت  ح�شبما  ت�شفيته  وتفادي  البنك  لإنقاذ  املقبلة 
القطاع امل�رصيف. ويقول بع�ش امل�رصفيني اإن احلكومة قد ت�شتغل 

الفر�شة لتعزيز بع�ش البنوك الأخرى التي تواجه م�شكالت.
اإن  قال  حكوميا  م�شدرا  لكن  التعليق  عن  اخلزانة  وزارة  وامتنعت 
باإنقاذ  تفوي�ش  لإ�شدار  طوارئ  مر�شوم  ل�شتخدام  م�شتعدة  روما 

البنك اإذا اقت�شت ال�رصورة ذلك.
يذكر اأن البنك املركزي الأوروبي، هو امل�رصف املركزي لالحتاد، 
يف  النقدية  لل�شيا�شة  العري�شة  اخلطوط  حتديد  عن  امل�شوؤول  وهو 
منطقة اليورو، واتخاذ القرارات الالزمة لتنفيذها، واأن�شئ يف عام 

اأملانيا.  1998 ومقره الرئي�شي يف فرانكفورت، يف 
اأي  يتلق  مل  امل�رصف  اإن  با�شي  دي  مونتي  با�شم  متحدث  وقال 
خطابات من البنك املركزي الأوروبي. وعقد جمل�ش البنك اجتماعا 
دراية  على  بح�شب م�شدر  مداولته  ت�شتمر  وقد  اجلمعة  يوم  م�شاء 

باملو�شوع.
يبداأ  قد  موريللي  ماركو  التنفيذي  الرئي�ش  اإن  امل�شدر  وق��ال 
حماولة اأخرية جلمع املال من ال�شوق من خالل اإعادة طرح عر�ش 
البنك  دي��ون  من  ي��ورو  مليار   2.1 مببادلة  الأف��راد  للم�شتثمرين 

الثانوية باأ�شهم.
القطري  ال�شيادي  الرثوة  �شندوق  ي�شتثمر  قد  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 
فيه  �شيحاول  الذي  الوقت  يف  يورو  مليار  بقيمة  اإ�شافيا  مبلغا 
كون�شورتيوم ي�شم بنوكا جمع راأ�شمال اإ�شايف من خالل بيع ح�شة 

يف ال�شوق من دون اللتزام بالكتتاب فيها بح�شب امل�شدر.

خف�شت وكالة �شتاندرد اآند بورز ت�شنيفها الئتماين للديون ال�شيادية 
النظرة  اإن  قالت  لكنها   "BB" كان  اأن  بعد    "    BB-    " اإىل  البحرينية 
اإن  الوكالة  وقالت  م�شتقرة.          املركزي  وبنكها  للمملكة  امل�شتقبلية 
مثري  اأمر  البحرين  لدى  الأجنبي  النقد  لحتياطي  التدريجي  الن�شوب 
وقالت  اخلارجية.  لل�شغوط  ال�شتجابة  يف  املرونة  من  ويحد  للقلق 
يعك�ش  الئتماين  البحرين  لت�شنيف  تخفي�شها  اإن  بورز  اآند  �شتاندرد 
يف  اخلارجي  التمويل  ظ��روف  تدهور  ي�شكلها  التي  املخاطر  زي��ادة 
ظل ا�شتمرار الرتاجع يف احتياطي النقد الأجنبي. واأ�شافت اأن النظرة 
والذي  ال�شعودية  العربية  اململكة  املايل من  الدعم  تعك�ش  امل�شتقبلية 
اخلارجية  ال�شغوط  اأثر  لتبديد  اإليه  حاجة  هناك  كانت  اإذا  �شياأتي 
البلدان  منظمة  اأجرتها  التي  املباحثات  اأن  اإىل  واأ�شارت  واملالية. 
امل�شدرة للبرتول )اأوبك( يف الآونة الأخرية قد تب�رص بتطورات اإيجابية 
فيما يتعلق باأ�شعار النفط ومن ثم اإيرادات الت�شدير. وتوقعت الوكالة 
احتمال  مع  البحريني  اجلارية  املعامالت  ميزان  يف  العجز  ا�شتمرار 
ويزيد  النقدي  الحتياطي  على  ال�شغوط  من  املزيد  ذلك  ي�شع  اأن 
احلاجة للتمويل اخلارجي. وقد اندجمت كل من �رصكتي بور و�شتاندرد 
�شتاتي�شتك مكونة �رصكة �شتاندرد اآند بورز وكان ذلك يف �شنة 1941، 
ويف �شنة 1966 ا�شتحوذت جمموعة �رصكات مكغرو هيل عليها وهي 
الآن ت�شمل قطاع اخلدمات املالية، بو�شفها وكالة للت�شنيف الئتماين 
فهي ت�شدر ت�شنيفها لتقي�ش مدى قدرة حكومة اأو �رصكة اأو موؤ�ش�شة ما 

مقرت�شة على الوفاء بالتزاماتها املالية لدى اجلهة املقر�شة.

في أول اتفاق عالمي منذ 2001

منتجو النفط المستقلون يعززون اتفاق أوبك بخفض 558 ألف برميل يوميا 
البلدان  منظمة  داخ���ل  م��ن  النفط  منتجو  تو�شل 
اتفاق  اأول  اإىل  وخارجها،  )اأوبك(  للبرتول  امل�شدرة 
وتخفيف  اخل��ام  اإنتاج  لتقييد   2001 منذ  م�شرتك 
تدين  ا�شتمرار  بعد  الأ���ش��واق  يف  املعرو�ش  تخمة 
الذي  الأمر  وهو  عامني  من  اأكرث  مدى  على  الأ�شعار 
واأثار  الدول  الكثري من  �شكل �شغوطا على ميزانيات 

ا�شطرابات يف بع�شها.
ومع توقيع التفاق اأخرياً بعد نحو عام من املداولت 
ا�شتعداد رو�شيا -غري  اأوبك وال�شكوك يف مدى  داخل 
ال�شوق  تركيز  يتحول  للتعاون  باملنظمة-  الع�شو 
تنفذ  اأن  املتوقع  ومن  بالتفاق.  اللتزام  اإىل  الآن 
بتقلي�ش  15 عاما بوعود  رو�شيا -التي مل تف قبل 

حقيقيا  تخفي�شا  اأوبك-  مع  جنب  اإىل  جنبا  الإنتاج 
يف الإنتاج هذه املرة.

من  الكثري  ك��ان  اإذا  عّما  يت�شاءلون  حمللني  لكّن   
اأوبك يحاولون  الآخرين من خارج منظمة  املنتجني 
اأنه  على  اإنتاجهم  يف  الطبيعي  النخفا�ش  تقدمي 

اإ�شهام منهم يف التفاق.
وقال وزير الطاقة ال�شعودي خالد الفالح لل�شحفيني 
على  التعاون  يعزز  التفاق  هذا  اإن  الجتماع  بعد 

املدى البعيد وو�شف التفاق باأنه "تاريخي".
وقال وزير الطاقة الرو�شي األك�شندر نوفاك يف املوؤمتر 
�شوق  ا�شتقرار  من  �شي�رصع  "التفاق  نف�شه  ال�شحفي 
النفط ويحد من التقلبات ويجذب ا�شتثمارات جديدة."
اأوبك الأ�شبوع املا�شي على تقلي�ش الإنتاج  واتفقت 
يناير  من  اب��ت��داًء  يوميا  برميل  مليون   1.2 بواقع 

ذلك  يف  ال�شعودية  اإ�شهام  حجم  وبلغ  الثاين  كانون 
التخفي�ش 486 األف برميل يوميا.

واتفق املنتجون امل�شتقلون، يوم ال�شبت، على تخفي�ش 
الإنتاج بواقع 558 األف برميل يوميا مبا يقل قليال 
والبالغ  البداية  يف  م�شتهدفا  كان  الذي  احلجم  عن 
األف برميل يوميا لكنه يظل اأكرب م�شاهمة من   600

الدول غري الأع�شاء يف اأوبك على الإطالق. 
اخلف�ش  ه��ذا  يف  رو�شيا  م�شاهمة  اإن  نوفاك  وق��ال 
�شتكون 300 األف برميل يوميا. واأ�شاف اأن اخلف�ش 
�شيكون تدريجيا واأنه بحلول نهاية مار�ش اآذار �شيقل 
اإنتاج رو�شيا 200 األف برميل يوميا عن م�شتوياتها 
بلغت  وال��ت��ي   2016 الأول  ت�رصين  اأك��ت��وب��ر  يف 
لرو�شيا  اإنتاج  اأعلى  وهو  برميل  مليون   11.247

ح�شب التقديرات حتى الآن.

وقال نوفاك اإن اإنتاج رو�شيا �شينخف�ش اإىل 10.947 
مليون برميل يوميا بعد �شتة اأ�شهر.

وقال جاري رو�ش املراقب املخ�رصم لأوبك وموؤ�ش�ش 
يتمتعون  "جميعهم  لال�شت�شارات  اإن��رج��ي  ب��ريا 
بالأ�شعار الأعلى واللتزام مييل اإىل اأن يكون جيدا يف 
ارتفاع  ا�شتمرار  بعد ذلك ومع  لكن  املبكرة.  املراحل 

الأ�شعار �شيتاآكل المتثال."
ال�شت�شارية  ا�شبكت�ش  اإنريجي  �شن من  اأمارتيا  وقال 
"مقارنة بال�شهرين املا�شيني عندما كانت التوقعات 
فهذا  لتفاق  بالتو�شل  يتعلق  فيما  �رصيعا  تت�شاءل 
يعد حتول كبريا. امل�شككون �شيجادلون ب�شاأن اللتزام 

لكن ل ميكن التقليل من الرمزية يف حد ذاتها."
عند  للنفط  �شعرا  �شت�شتهدف  اأوبك  اأن  رو�ش  واأ�شاف 
اأي �شعر فوق ذلك قد ي�شجع  60 دولرا للربميل لأن 

املناف�شني على الإنتاج. وهوت اأ�شعار اخلام اإىل اأقل 
من الن�شف يف العامني املا�شيني بعد زيادة كبرية 
املنتجني  لإزاح��ة  حماولة  يف  ال�شعودية  اإنتاج  يف 
ال�شخري  النفط  ���رصك��ات  مثل  التكلفة  مرتفعي 
اأ�شعار  هبوط  �شاأن  من  وكان  ال�شوق.  من  الأمريكية 
 30 دون  -واأحيانا  للربميل  دولرا   50 دون  النفط 
دولرا   115 بلغت  مرتفعة  م�شتويات  من  دولرا- 
يف منت�شف 2014 اأن �شاعد على احلد من منو اإنتاج 
النفط ال�شخري. لكنه اأي�شا اأ�رص باإيرادات اقت�شادات 
معتمدة على النفط بينها ال�شعودية ورو�شيا ما ا�شطر 
مباحثات  اأول  يف  البدء  اإىل  الكبريان  اخلام  م�شّدرا 

للتعاون النفطي يف 15 عاما.
اإىل  للتو�شل  حماولة  ني�شان  اأب��ري��ل  يف  وان��ه��ارت 
اإن  نوفاك  وق��ال  الدوحة.  يف  اجتماع  خالل  اتفاق 

املحادثات بني اأوبك والدول غري الأع�شاء باملنظمة 
النفط  "الآراء والأفكار اجلديدة" لوزير  اأنقذت بف�شل 

ال�شعودي اجلديد خالد الفالح.
عدد  ال�شبت  يوم  مباحثات  ح�رص  رو�شيا  عن  وبعيدا 
من املنتجني امل�شتقلني اأو قدموا تعليقات اأو تعهدات 
وبوليفيا  والبحرين  اأذرب��ي��ج��ان  القائمة  و�شملت 
وماليزيا  وقازاخ�شتان  ال�شتوائية  وغينيا  وبروناي 
واملك�شيك و�شلطنة عمان وال�شودان وجنوب ال�شودان.

وقال وزير الطاقة الرو�شي نوفاك اإن الدول الأع�شاء 
باأوبك وغريها من الدول غري الأع�شاء التي ح�رصت 
الإنتاج  من  املئة  يف   55 عن  م�شوؤولة  الجتماع 
العاملي. و�شيمثل خف�شها امل�شرتك بنحو 1.8 مليون 
برميل يوميا ما يعادل نحو 2 يف املئة من اإمدادات 

النفط العاملية.

البرلمان التونسي يصدق على موازنة 2017 
المثيرة للجدل

�شدق الربملان التون�شي، على موازنة عام 2017 التي اأثارت جدل 
مت�شمنة  دولر(  مليار   14.1( دينار  مليار   32.7 بقيمة  وا�شعا 

اإجراءات لتقلي�ش العجز مت تخفيفها بناًء على �شغوط من نقابات.
ومن جمموع 217 نائبا �شوت 122 نائبا باملوافقة على موازنة 
للحكومة  مقرتحني  حذف  قد  الربملان  وكان  املقبل.  للعام  البالد 
على  الر�شوم  وزي��ادة  املحامني  تخ�ش  �رصائب  بفر�ش  يتعلقان 
اأ�شحاب ال�شيدليات يف انتكا�شة جلهود احلكومة لتنفيذ اإ�شالحات 

يطالب بها مقر�شون.
كما تراجعت احلكومة اأثناء مناق�شة امليزانية عن مقرتح مهم يوؤكد 

احتاد  مع  لتفاق  وتو�شلت  الأج��ور  يف  الزيادات  جتميد 
املقبل على  العام  املقررة  الزيادة  بتق�شيط  ال�شغل يق�شي 

عامي 2017 و2018.
ال�شاهد  يو�شف  ال��وزراء  رئي�ش  قال  الت�شويت  وعقب 

للربملان يف كلمة اإن قانون املالية اجلديد �شيكون له 
انعكا�ش ايجابي على املالية العمومية العام املقبل.
وتتوقع امليزانية منو القت�شاد مبعدل 2.5 باملئة 

نحو  من  هبوطا  بالئمة   5.4 اىل  العجز  وخف�ش 
6.5 متوقعة يف نهاية العام احلايل.

امليزانية  على  الت�شديق  اأن  ال�شاهد  واأ�شاف 
جاء بعد توافقات مع احتاد ال�شغل واملحامني 

واأن احلكومة تفادت ال�شدام على الرغم من 
اأنها مررت العديد من القوانني املهمة يف 

هذا املجال.
املهمة  القوانني  بني  من  اأن  واأ�شاف 

ال�رصائب  مدفوعات  ج��دول  مراجعة 
م�شيفا  عدل  اأكرث  ليكون  للموظفني 

منذ  ي��راج��ع  مل  اجل����دول  ه���ذا  اأن 
.1989

وجت����ّم����ع م���ئ���ات ال��ع��اط��ل��ني 
اأمام مقر الربملان  واملهم�شني 

يناق�شون  النواب  كان  بينما 
لفتات  ورف��ع��وا  امليزانية 

واإيجاد  بالتنمية  تطالب 
فر�ش عمل.

املقبل  العام  وميزانية 
امليزانيات  اأك��رث  من 

امل����ث����رية ل��ل��ج��دل 
ال��ب��الد  ت��اري��خ  يف 

ع��ددا  لت�شمنها 
م��ن الإج����راءات 

ال����ت����ي لق���ت 
من  معار�شة 

النقابات.
وحت���������ت 

�شمن  ال�شاهد  ال���وزراء  رئي�ش  اق��رتح  الدوليني  املقر�شني  �شغط 
امليزانية حزمة اإجراءات بينها جتميد اأجور املوظفني و�شن �رصائب 
الربملان  لكن  الأدوية.  بع�ش  على  الر�شوم  ورفع  للمحامني  جديدة 

رف�ش كل هذه الإ�شالحات.
احلرة  املهن  كل  اإخ�شاع  بينها  من  اأخرى  اإج��راءات  الربملان  واقر 
ال�رصائب  لتح�شيل  لنظام  واملحامني  واملهند�شني  الأطباء  بينها 
لي�شهل  الر�شمية  الوثائق  اإظهار رقم �رصيبي على كل  يجربها على 

تتبع دخولهم والت�شدي للتهرب ال�رصيبي.
وتوقع ال�شاهد اأن يكون العام املقبل عاما لالنطالق القت�شادي يف 
تون�ش بعد ركود ا�شتمر منذ انتفا�شة 2011 التي اأنهت حكم الرئي�ش 

ال�شابق زين العابدين بن علي.

تونس- متابعة

القاهرة- متابعة

سيؤول- متابعة

موسكو- متابعة

ميالنو- متابعة

المنامة- متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية

فيينا- متابعة


