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حركة األسهم

"أو أم في" النمساوية تبيع »بترول أوفيسي« 
التركية لفيتول السويسرية

ألمانيا تقدم مساعدات مالية لتونس ومصر

السيجار الكوبي في أزمة 

 انخفاض األسهم األوربية بعد تقارير 
عن ضعف األعمال 

الدوالر يتراجع بعد مكاسب 
استمرت يومين

النم�ساوية  يف"  ام  "او  جمموعة  اعلنت   
"برتول  �رشكة  باعت  انها  والغاز  للنفط 
امل�ستقات  موزعي  اكببر  احببد  اوفي�سي"، 
فيتول  جمموعة  اىل  تركيا،  يف  النفطية 
مقابل  العمالقة  ال�سوي�رشية  النفطية 
يف"  ام  "او  وكانت  يورو.  مليار   1،368
عر�ست قبل عام �رشكتها الرتكية للبيع اإثر 
انهيار ا�سعار اخلام وتدهور القطاع النفطي 

يف العامل. واو�سحت املجموعة النم�ساوية 
يف بيان ان ال�سفقة ال تزال تنتظر موافقة 
انها  اىل  م�سرية  عليها،  الرقابة  �سلطات 
العام  من  الثالث  الربع  امتامها يف  تتوقع 
"برتول  ومتتلك  تقدير.  ابعد  على  احلببايل 
يف  الوقود  لتوزيع  �سبكة  اكر  اوفي�سي" 
وكانت  وقببود.  حمطة   1785 مع  تركيا 
املجموعة النم�ساوية ا�ستحوذت يف 2010 
قدرت  التي  ال�رشكة  هذه  من   95% على 

قيمتها يومها بب 1،765 مليار يورو .

اأعلنت وزيرة اال�ستثمار والتعاون الدويل 
اتفقت  اإن بالدها   ، �سحر ن�رش  امل�رشية 
مع اأملانيا على تقدمي 500 مليون دوالر 
دعما للرنامج االقت�سادي وامل�رشوعات 

ال�سغرية واملتو�سطة يف م�رش.
وقالت الوزيرة يف بيان ح�سلت "رويرتز" 
االتفاق مع اجلانب  "مت  ن�سخة منه  على 
دوالر  مليون   250 تقدمي  على  االأملانى 
للحكومة  االقت�سادى  الرنامج  لدعم 
 250 تقدمي  على  معه  االتفاق  مت  كما 
بينها  قطاعات  عدة  لدعم  دوالر  مليون 
وال�سغرية  ال�سغر  متناهية  امل�رشوعات 
واملتو�سطة، واأبلغ م�سوؤول حكومي  طالبا 
عدم ذكر ا�سمه اأن الدعم االأملاين �سيكون 

على �سكل "منح ومتويالت مي�رشة"
اأن  اإىل  اال�ستثمار  وزيببرة  بيان  واأ�ببسببار 
خالل   ، �سابق  وقببت  يف  اأببببرم  االتببفبباق 
الذي  االأملبباين  امل�رشي  االأعمال  منتدى 
عقد مبنا�سبة زيارة امل�ست�سارة االأملانية 

اأنغيال مريكل مل�رش.
اأنغيال  االأملببانببيببة  امل�ست�سارة  وقببالببت 
تون�س  اإىل  �ستقدم  حكومتها  اإن  مريكل، 
مليون   250 بقيمة  تنمية،  م�ساعدات 

يورو.
اأثناء  امل�ساعدات  هببذه  مريكل  واأعلنت 
مع  حمادثات  الإجببراء  لتون�س،  زيارتها 
ال�سب�سي،  قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�س 
اإطببار  ويف  والهجرة،  االأمببن  بخ�سو�س 
اال�ببسببتببثببمببارات  لببتببعببزيببز  اأو�بببسبببع  حملة 

االأملانية يف افريقيا .

قال خراء �سناعة يف املهرجان ال�سنوي 
يف  �سعوبببة  تواجببه  كوبببا  اإن  لل�سيجببار 
احلفبباظ علببى توريببد بع�ببس مببن اأنببواع 
�سعببف  مواجهببة  يف  الفاخببر  ال�سيجببار 

حم�سول التبغ وزيادة الطلب.
التببي ت�سببببت يف  النينببو،  واأدت ظاهببرة 
هطول اأمطار غزيرة وجفاف غري مو�سمي، 
اإىل اإحلاق ال�رشر بكل املحا�سيل الكوبية 
مبا يف ذلك مزارع التبغ احل�سا�سة الالزمة 
ملنتجهببا الذي ت�ستهر به والذي ميثل رابع 

اأكر �سلعة ت�سدير.
وقال خببراء اإن كوبا عجببزت عن جماراة 
توريببد اأنواع فاخببرة معينة نتيجببة ل�سوء 
حل�سببور  اخلببراء  وجتمببع  املحا�سيببل، 

مهرجان هابانو�س الذي ا�ستمر اأ�سبوعا. 
وجبباء نق�ببس املعرو�س يف الوقببت، الذي 

يزداد فيه الطلب على ال�سيجار الكوبي يف 
اخلارج ب�سبب النمببو يف االأ�سواق النا�سئة 
ويف الداخببل نتيجة قفببزة يف ال�سياحة، اإذ 
ارتفعببت مبيعببات ال�سيجببار الكوبي 5 يف 
املئببة العببام املا�سببي اإىل 445 مليببون 

دوالر.
وقالببت �رشكة هابانو�س الكوبية ل�سناعة 
ال�سيجار يف موؤمترهببا ال�سحفي ال�سنوي، 
الذي اأطلقت به املهرجان اإن املبيعات يف 
الداخببل زادت بالتوازي مببع زيادة بن�سبة 
13 يف املئببة يف الزائريببن لكوبا، والتي 
جنمت عن تخفيف قواعد ال�سفر االأمريكية 
ب�سببكل اأكببر كجزء مببن تطبيببع العالقات 

بني البلدين.
ورفعببت الواليببات املتحببدة اأي�سببا القيود 
علببى كميببة ال�سيجار الكوبببي، الذي ميكن 
للم�سافريببن االأمريكيني العودة بها للبالد 

يف اإطار ال�سيا�سة نف�سها ما عزز الطلب.

انخف�ست االأ�سهم االأوروبية  ، بعد �سدور 
تقاريببر �سعيفببة مببن بع�ببس ال�ببرشكات، 
وهبببط �سهم »دبليو بي بببي« بعدما اأ�سدرت 
ال�رشكببة توقعات حذرة. يف حببني تراجع �سهم 
»برييند�سببن« عقب �سدور نتائج خميبة لالآمال. 
وانخف�س موؤ�رش »�ستوك�س 600« الأ�سهم ال�رشكات 
االأوروبيببة 0.4 يف املئة. لكنببه ارتفع اأكرث من واحد 
يف املئببة منببذ مطلببع االأ�سبببوع املا�سببي، ويتجببه اىل 

حتقيق مكا�سب اأ�سبوعية.
وتدنببى موؤ�رش »داك�ببس« االأملاين 0.5 يف املئببة ب�سغط من 
بيانببات تظهر انخفا�ببس مبيعات التجزئة علببى غري املتوقع 
يف كانببون الثبباين )ينايببر( املا�سببي. وتراجع �سهببم »دبليو بي 
بببي« 5.8 يف املئببة بعدمببا اأعلنت اأكببر جمموعببة لالإعالنات يف 
العببامل اأنها �سهدت »بداية بطيئة ن�سبيًا العام احلايل، و�ست�سع خطة 
متحفظببة للعام املقبل، بعدمببا حققت هدفها لعببام 2016 ب�ساأن منو 

املبيعات. 
و�سجببل �سهم �رشكببة »برييند�سن« انخفا�سببًا ن�سبتببه 16 يف املئة لي�سبح 
اأكببر اخلا�رشين على موؤ�رش »�ستوك�س 600« بعدما اأ�سدرت �رشكة تنظيف 

املالب�ببس بيببان نتائجها املاليببة وتوقعاتها، م�سرية اإىل اأنهببا �ستظل تتاأثر 
بعمليات يف بريطانيا يف الن�سف االأول 

ومببن جهة االأ�سهم ال�ساعببدة، ارتفع �سهم »جيمالتببو« بن�سبة 6.9 يف املئة 
ليت�سدر قائمة الرابحني على املوؤ�رش االأوروبي، بعدما اأ�سارت �رشكة االأمن 

الرقمي، اإىل اأن اأرباحها من العمليات »زادت �سبعة يف املئة يف 2016
وتراجببع موؤ�رشا »فاينن�سال تاميببز 100« الريطاين و »كاك 40« الفرن�سي 

عند االفتتاح 0.3 يف املئة لكل منهما
ويف اليابببان، انخف�سببت االأ�سهببم مع اإقبببال امل�ستثمرين علببى جني اأرباح 
قبببل عطلببة نهاية االأ�سبببوع، بعد و�سولهببا اإىل اأعلى م�ستببوى يف 14 �سهراً 
خببالل اجلل�سببة ال�سابقة، مببع تزايد توقعات رفببع اأ�سعار الفائببدة االأمريكية 
خالل ال�سهر احلايل. لكن �سهم »فا�ست ريتيلينغ« ذات الثقل، خالف االجتاه 
النببزويل لل�سببوق و�سعببد 2.1 يف املئببة، بدعببم مببن مبيعات �سهريببة قوية 
لي�ساهببم يف اإ�سافة 29 نقطة اإىل املوؤ�رش. وتراجببع موؤ�رش »نيكاي« الأ�سهم 
ال�ببرشكات اليابانيببة 0.5 يف املئة، مقفاًل علببى 19469.17 نقطة بعدما 
�سعببد اإىل 19668.01 نقطببة اأول مببن اأم�ببس، وهو اأعلببى م�ستوياته خالل 

التعامالت منذ كانون االأول )دي�سمر( 2015.
وزاد موؤ�رش »نيكاي« واحداً يف املئة على مدى االأ�سبوع املا�سي.

وخ�رش موؤ�رش »توبك�س« االأو�سع نطاقًا 0.4 يف املئة لي�سل اإىل 1558.05 
نقطة. بينما انخف�س موؤ�رش »جيه بي اإك�س- نيكاي 400« بن�سبة 0.5 يف 

املئة، ليغلق على 13955.44 نقطة  .

تراجببع الدوالر بعد مكا�سب قويببة ا�ستمرت يومني و�سط ترقب لكلمة كان 
مقرراً اأن تلقيها رئي�سة جمل�س االحتياط الفيديرايل جانيت يلني .

 و�سعببد الببدوالر نحو 1 يف املئة منببذ مطلع االأ�سبببوع، يف رابع مكا�سبه 
االأ�سبوعيببة على التوايل، لكنه ال يزال يقل كثببرياً عن م�ستوياته املرتفعة 
التببي �سجلهببا بدعم من التفبباوؤل برئا�سة دونالد ترامببب يف كانون االأول 

)دي�سمر( املا�سي، بعد هبوطه احلاد يف كانون الثاين )يناير(.
وكان املحببرك الرئي�سببي للببدوالر غريرّ خببالل االأ�سبوع املا�سببي توقعات 
ال�سببوق اإىل زيادة �رشيعة الأ�سعار الفائببدة يف 15 اجلاري. وكان متوقعًا 
اأن ت�سع كلمتا يلني ونائبها �ستانلي في�س النقاط على احلروف وتو�سحا 
ال�سببورة، اإىل جانب بيانببات الوظائف يف القطاعات غببري الزراعية التي 
ت�سببدر االأ�سبببوع احلببايل. وتراجببع موؤ�ببرش الببدوالر 0.1 يف املئة خالل 
التعامببالت املبكببرة يف لنببدن، وهبببط اإىل 1.0517 دوالر لليببورو مببن 
1.0495 دوالر اأول مببن اأم�ببس، وانخف�ببس الببدوالر اأي�سًا اأمببام العملة 
اليابانيببة 0.1 يف املئببة اإىل 114.27 يببن. وكان الببدوالران االأ�سرتايل 
والنيوزيلندي اأكر اخلا�رشين يف �سوق العمالت اأول من اأم�س، اإذ انخف�س 
االأول 0.25 يف املئببة اأم�ببس اإىل 0.7552 دوالر، بعدمببا الم�ببس اأدنببى 
م�ستوياته منببذ 31 كانون الثاين املا�سي عند 0.7543 دوالر، وتراجع 

الدوالر النيوزيلندي 0.5 يف املئة اأي�سًا اإىل 0.7026 دوالر

 انخفاض أرباح شركات تجزئة األغذية السعودية 19% في عام 2016

تراجعت اأرباح �رشكات قطاع جتزئة االأغذية املدرجة 
عام  خببالل  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  اأ�سهمها 
2016، ب�سبب ارتفاع نفقات البيع والتوزيع والنفقات 
مبيعات  انخفا�س  اإىل  اإ�سافة  واالإداريببببة،  العامة 

القطاع الغذائي. 
اأرباح ال�رشكات االأربع املدرجة يف قطاع  وانخف�ست 
جتزئة االأغذية اإىل 325 مليون ريال، يف مقابل 402 
مليون عام 2015 اأي بقيمة 77 مليونًا وبن�سبة 19 
االأخري  الربع  يف  القطاع  �رشكات  وحققت  املئة.  يف 
99 مليون ريال يف  اأرباحًا بلغت  من العام املا�سي، 
 ،2015 110 ماليني يف املدة ذاتها من عام  مقابل 
 64 60.4 مليون ريال بزيادة  يف مقابل ربح قيمته 

يف املئة.

�سدارة  يف  العثيم«  عبداهلل  »اأ�ببسببواق  �رشكة  وتبباأتببي 
�رشكات القطاع حمققة اأرباحًا �سافية بلغت 228.4 
 ،2015 عببام  مليونًا   231 مقابل  يف  ريببال  مليون 
مقابل  ريال يف   5.08 اإىل  ال�سهم  ربحية  معها  تدنرّت 
5.13 عام 2015. وبلغ الربح االإجمايل لل�رشكة العام 
املا�سي 1.272 بليون ريال يف مقابل 998 مليونًا، 
يف  ريال  مليون   234 اإىل  الت�سغيلي  الربح  زاد  بينما 

مقابل 210 ماليني
ال�سافية  االأرببباح  انخفا�س  العثيم«  »اأ�سواق  وعزت 
ازدياد  اإىل  املئة،  يف   1.06 بن�سبة  لل�رشكة  املوحدة 
نتائج  اأن  عن  ف�ساًل  والتمويلية،  الت�سغيلية  النفقات 
املدة احلالية التي ت�سمنت ت�سجيل خ�سارة حريق وقع 
ر  اأثرّ  ،2015 عام  تابعة خالل  �رشكة  اأحد م�سانع  يف 
8.6 مليون ريال، ف�ساًل عن  املدة احلالية  نتائج  يف 
امل�ساهمني  اأرببباح  على  لل�رشيبة  خم�س�س  احت�ساب 

منو  مببن  الببرغببم  على  الببدخببل،  ل�رشيبة  اخلا�سعني 
املبيعات وحت�سن ن�سبة الربح. يف حني زاد الربح بن�سبة 
الفروع  مبيعات  يف  النمو  ب�سبب  املئة  يف   27.36
القائمة، والتو�سع يف فتح فروع جديدة بن�سبة 18.82 
وارتفعت  الربح.  ن�سبة  حت�سن  اإىل  اإ�سافة  املئة،  يف 
 11.44 بن�سبة  العثيم«  »اأ�سواق  لب  الت�سغيلية  االأرباح 
التاأجري، على  واإيببرادات  الربح  ب�سبب حت�سن  املئة  يف 
البيع والت�سويق ويف  الزيادة يف م�ساريف  الرغم من 
ونفقات  العاملني  كلفة  خ�سو�سًا  االإداري،  االإنفاق 
والكهرباء.  واملحروقات  النقل  وتكاليف  الببرتويببج 
املا�سي  العام  من  االأخري  الربع  يف  اأرباحها  وبلغت 
89.2 مليون يف املدة  94.4 مليون ريال يف مقابل 
36.6 مليون ريال  2015، يف مقابل  ذاتها من عام 

للربع ال�سابق.
)اأ�ببسببواق  للت�سويق«  »ال�سعودية  ال�رشكة  وحققت 

ريال  مليون   92.6 بلغت  �سافية  اأرباحًا  املزرعة( 
وتدنرّت   .2015 عام  ريببال  ماليني   107 مقابل  يف 
 2.38 2.06 ريال يف مقابل  معها ربحية ال�سهم اإىل 
عام 2015. وتراجع الربح اإىل 434 مليون ريال يف 
مقابل 456 مليونًا. وهبط الربح الت�سغيلي بن�سبة 13 
 120 مقابل  يف  ريببال  مليون   104.4 اإىل  املئة  يف 
انخفا�س  �سبب  ال�رشكة  وعزت   .2015 عام  مليونًا 
العرو�س  اإىل  نظراً  املبيعات  كلفة  ازدياد  اإىل  الربح، 
احلالية  املدة  خالل  للزبائن  املمنوحة  واخل�سومات 
ال�سابق،  العام  من  املماثلة  باملدة  مقارنة  ال�سنة  من 
ن�سبة  وانخفا�س  احلالية  ال�سوق  ظروف  مع  متا�سيًا 
املنزلية  كبببباالأدوات  الكمالية  االأ�ببسببنبباف  مبيعات 
ذات  ال�سخ�سية  بالعناية  اخلببا�ببسببة  واالأ�ببسببنبباف 
اال�ستهالكية  باملواد  مقارنة  املرتفع،  الربح  هام�س 
ال�رشورية، مثل ال�سلع الغذائية ومواد النظافة، ف�ساًل 

االأدوات  جملة  مبيعات  قطاعات  م�ساهمة  تقل�س  عن 
املنزلية واملدن الرتفيهية ذات هام�س الربح املرتفع، 
نظراً اإىل ظروف ال�سوق احلالية على الرغم من ارتفاع 
 1.931 اإىل  املئة  يف   2.06 بن�سبة  ال�رشكة  ايببرادات 
بليون ريال، وحققت »اأ�سواق املزرعة« اأرباحًا �سافية 
مليون   17 بلغت   2016 عام  من  االأخببري  الربع  يف 
 23.2 مقابل  ويف  مليون،   16.3 مقابل  يف  ريببال 
ال�سافية  االأرباح  ال�سابق، وهبطت  للربع  ريال  مليون 
2016 اإىل  اأنعام الدولية القاب�سة« عام  لب »جمموعة 
3.61 مليون ريال يف مقابل 21 مليونًا عام 2015. 
املئة  يف   53 بن�سبة  االإجمايل  الربح  انخف�س  بينما 
مليونًا. وهبط   38 مقابل  ريال يف  مليون   17.8 اإىل 
90 يف املئة اإىل مليوين ريال  الربح الت�سغيلي بن�سبة 
ال�سهم  ربحية  معها  تقلرّ�ست  مليونًا،   21 مقابل  يف 
 ،2015 1.07 ريال عام  0.18 ريال يف مقابل  اإىل 

بهبوط  االأربببباح  تراجع  القاب�سة«  »اأنببعببام  وبببررت 
23 يف املئة، نتيجة  الزراعي بن�سبة  القطاع  مبيعات 
انخفا�س اأ�سعار بيع الر�سيم للمدة احلالية بن�سبة 15 
يف املئة، وارتفاع تكاليف االإنتاج بن�سبة 24 يف املئة 
الناجتة من االنخفا�س يف قيمة املخزون،  واخل�سائر 
القطاع  مبيعات  وتراجع  االإداريببة  النفقات  وازديبباد 
الغذائي بن�سبة 45 يف املئة، نتيجة تطبيق خطة اإعادة 
االأخرى. كما  االإيرادات  القطاع وانخفا�س  هيكلة هذا 
انعك�س اإيجابًا على الربح ال�سايف، انخفا�س تكاليف 
التاأجري والتخزين للغري وكذلك نفقات البيع والتوزيع 
حت�سيلها  يف  م�سكوك  ديون  خم�س�س  تكوين  وعدم 
و�سجلت  التمويلية.  امل�ساريف  وهبوط  املدة،  خالل 
املا�سي،  العام  من  االأخري  الربع  يف  خ�سائر  ال�رشكة 
مليون،   2.1 ربح  مقابل  يف  ريال  مليون   5.7 بلغت 

و1.93 مليون ريال للربع الثالث من عام 2015.

أسهم سناب شات تقفز 40 بالمئة في بداية 
تداولها ببورصة نيويورك

مع  ال�سهري،  �سات  �سناب  لتطبيق  املالكة  �سناب،  �رشكة  اأ�سهم  قفزت 
بداية تداولها ر�سميا يف بور�سة نيويورك االأمريكية. وارتفعت اأ�سهم 
ال�رشكة لت�سجل ما يقرب من 25 دوالرا يف مطلع التداول، بزيادة اأكرث 

من 40 باملئة.
وكان تعومي اأ�سهم ال�رشكة قد و�سل بقيمة ال�سهم اإىل 17 دوالرا، لتبلغ 
قيمتها االإجمالية 24 مليار دوالر، وذلك على الرغم من عدم حتقيق 
ال�رشكة الأرباح من قبل. ويعد االكتتاب االأويل العام لل�رشكة هو االأكر 
يف  العام  لالكتتاب  في�سبوك  اأ�سهم  طرح  منذ  التكنولوجيا  قطاع  يف 
2012، و�سيغري حياة موؤ�س�سي ال�رشكة، ايفان �سبيغل وبوبي مرييف، 

لين�سما اإىل نادي مليارديرات.
بني  خا�سة  ب�سعبية  يحظى  الببذي  �ببسببات،  �سناب  تطبيق  وي�سمح 
بعد  تختفي  التي  والر�سائل  ال�سور  باإر�سال  للم�ستخدمني  املراهقني، 
ذلك. ياأتي ذلك على الرغم من ات�ساع خ�سائر ال�رشكة العام املا�سي، 
�رشكات  من  املناف�سة  ب�سبب  امل�ستخدمني  اأعداد  زيادة  تباطاأت  كما 
يف  التنظيمية،  اجلهات  ر�سميا  ال�رشكة  واأبلغت  في�سبوك،  مثل  كرى 
العام  دوالر  ماليني   404 بلغت  مبيعات  بتحقيق  �سباط،  فراير/ 

املا�سي، لكن خ�سائرها بلغت 515 مليون دوالر.
يح�سل  لن  البور�سة،  يف  املببدرجببة  ال�رشكات  معظم  عك�س  وعلى 
حق  على  احلببر  التعومي  يف  االأ�سهم  �سي�سرتون  الذين  امل�ساهمون 

الت�سويت على قرارات جمل�س االإدارة
ويرى بع�س املحللني اإن هناك مبالغة يف تقدير قيمة ال�رشكة.

و�سناب هي �رشكة واعدة يف مراحلها االأوىل مع فر�سة مهمة لتطوير 
احلظ،  "ل�سوء  ري�سري�س  بيفتول  من  ويزر  براين  املحلل  وكتب  ذاتها. 
الفر�سة  حلجم  نظرا  ال�رشكة  قيمة  تقدير  يف  وا�سحة  مغاالة  هناك 

بالتنفيذ  املرتبطة  واملخاطر  الطويل  املدى  على  املتوقعة 
مقابل هذه الفر�سة وكان البع�س االآخر اأكرث اإيجابية.

حول  املال  اأ�سواق  يف  املحللني  اأفعال  ردود  وتباينت 
زيادة قيمة ال�رشكة الهائلة ب�سورة غري متوقعة.

وقال جوردان هي�سكوت رئي�س التداول يف موؤ�س�سة 
مييز  "ما  التداول  بداية  قبل  ماركت�س،  اأيوندو 

مثل  االأخببرى  املرا�سلة  تطبيقات  عن  التطبيق 
وات�س اآب هي امليزات املبتكرة التي بنيت يف 

واجهة التطبيق، مثل وظيفة العد�سات".
لل�رشكة  املهمة  النقاط  "من  واأ�ببسبباف 

اأ�سهمها  نف�سها عند طرح  اأنها مل تقدم 
خلدمة  �ببرشكببة  اأنببهببا  على  لببلببتببداول 

الببر�ببسببائببل، بببل �ببرشكببة خلببدمببات 
الكامريات، ويبدو اأن هذة خطوة 

لتمييز  ال�رشكة  من  متعمدة 
نف�سها عن الفي�سبوك وتويرت 

عمليات  وف�سل  وجنببباح 
من  ال�سابقة،  اكتتابها 

اأمر  وجهة نظري، هو 
ذكي جدا".

اأفبببببببباد تببقببريببر 
نبببببب�ببببببرشتببببببه 

�ببسببحببيببفببة 

 650 نحو  جتني  ال�رشكة  باأن  االأمريكية،  جورنال"  �سرتيت  "وول 
 16 اإىل  ت�سل  ال�سوقية  قيمتها  يجعل  الببذى  االأمببر  دوالر،  مليون 
دوالر  مليون   200 مبلغ  �سابقًا  ال�رشكة  جنت  بعدما  دوالر،  بليون 
اأكر �رشكة جتارة  بابا" ال�سينية،  "علي  اآذار)مار�س( من �رشكة  يف 

اإلكرتونية يف ال�سني.
ويف مقابلة ن�رشها موقع "ري كود" يف لو�س اأجنلي�س، �رشح املدير 
التنفيذي لل�رشكة "اإيفان �سبيغل" اأنه ميللك خططًا جلعل �رشكته اأكرث 
�سعبية، م�سيفًا اأن ال�رشكة متلك االآن نحو 100 مليون م�ستخدم ن�سط.
موقع  م�ستخدمي  عدد  ُع�رش  يتعدى  ال  الرقم  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 
عر�سًا  "فاي�سبوك"  �رشكة  قدمت  "فاي�سبوك"،  االإجتماعي  التوا�سل 
للح�سول على ملكية "�سناب �سات" رف�سه �سبيغل، علما اأن م�ستخدمي 
التي  الفيديو  مقاطع  عدد  ن�سف  نحو  ي�ساهدون  �سات"  "�سناب 

ي�ساهدها م�ستخدمو "فاي�سبوك
"العد�سات"  "�سناب �سات" ميزة جديدة تدعى  اأطلقت  وقبل ا�سبوعني 
ت�سمح بو�سع اإ�سافات م�سحكة على �سورة الوجه عندالتقاط �سورة 
"�سيلفي". ويبدو اأن "�سناب �سات" تريد الربح من هذه امليزة من خالل 

بيعها لل�رشكات والعالمات التجارية الكرى.
وتنوي ال�رشكة ت�سميم �سور عد�سات افرتا�سية خا�سة بتلك العالمات 
تكون متاحة ملدة يوم واحد فقط. لكن، كم �ستدفع تلك ال�رشكات لت�سع 
لي�س �سغرياً،  املبلغ  امل�ستخدمني؟  ت�ساميمها على وجه  اأو  عالمتها 
ومن املحتمل اأن ي�سل اإىل 750 األف دوالر وفق �سحيفة "فاينن�سال 
املدفوعة  العد�سات  �سات"  "�سناب  ت�سيف  اأن  املتوقع  ومن  تاميز". 
�سات"  "�سناب  فبباإن  ال�سحيفة  ووفببق  احلببايل.  ال�سهر  نهاية  بحلول 
تطلب من املعلنني دفع 450 األف دوالر للعد�سة املدفوعة يف االأيام 
العادية، لكن يف اأيام العطالت واملنا�سبات فاإن هذا الرقم �سريتفع اإىل 

األف دوالر.  750
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