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حركة األسهم

 الذهب يرتفع من أدنى مستوى في 5 أسابيع

اكتشاف كميات هائلة من النفط في أالسكا

 االتحاد العام التونسي يرفع أجور العاملين 
في القطاع الخاص 

منتدى األعمال المصري - اإلسباني: 
تأكيد توافر الفرص وتعزيز االستثمارات

القطاع السياحي األميركي يواجه 
ضغوطًا بفعل قوة الدوالر

�رتف��ع �لذهب، بع��د �أن هبط يف وق��ت �سابق من 
�جلل�س��ة �إىل �أدنى م�ستويات��ه يف خم�سة �أ�سابيع 
عل��ى خلفي��ة تقري��ر دون �لتوقع��ات للوظائ��ف 
غ��ر �لزر�عي��ة يف �لواليات �ملتح��دة ت�سبب يف 
�نخفا�ض �ل��دوالر و�لعائد عل��ى �سند�ت �خلز�نة 
�لعم��ل  وز�رة  بيان��ات  وفاق��ت  �الأمركي��ة، 
�الأمركية، �لتي تظهر �أن �لوظائف غر �لزر�عية 
ز�دت 235 �ألف وظيفة �ل�سهر �ملا�سي، توقعات 
ر�سمي��ة، لكنه��ا مل تك��ن كافي��ة الإر�س��اء �أولئك 
�لذي��ن تع��ززت توقعاته��م بف�سل بيان��ات قوية 
للوظائف يف �لقطاع �خلا�ض، �ل�سادرة يف وقت 

�ساب��ق م��ن �الأ�سبوع �جل��اري غ��ر �أن �لبيانات 
�الحتياط��ي  جمل���ض  قي��ام  �حتم��االت  تدع��م 
�الحت��ادي )�لبن��ك �ملرك��زي �الأمرك��ي( برف��ع 
�أ�سعار �لفائدة �ل�سهر �حلايل. وو�سعت �لتوقعات 
بزي��ادة �لفائدة يف مار�ض �ملا�سي، �لذهب على 
م�سار ت�سجي��ل �أكرب خ�س��ارة �أ�سبوعية يف �أربعة 
�أ�سه��ر خ��ال �الأ�سبوع �جل��اري و��ستق��ر �لذهب 
يف �ملعام��ات �لفورية عن��د 1200.70 دوالر 
لاأوقي��ة )�الأون�سة( بعد �أن نزل �إىل 1194.55 
دوالر�ً يف وقت �سابق م��ن �جلل�سة، وهو �أ�سعف 
م�ست��وى من��ذ 31 يناي��ر، و�نخف���ض �لذهب يف 
�لعق��ود �الأمركي��ة �الآجل��ة ت�سلي��م �أبريل 2.70 

دوالر �إىل 1200.50 دوالر لاأوقية

�أعلن��ت جمموع��ة ريب�س��ول �لنفطي��ة �ال�سباني��ة 
�كت�س��اف بئري��ن نفطيتني يف �أال�س��كا حتتويان 
عل��ى 1،2 ملي��ار برمي��ل م��ن �لنف��ط "�لقاب��ل 
لا�ستخ��ر�ج"، موؤك��دة �أن هذ�  �أ�سخ��م �كت�ساف 
تقلي��دي للوقود على �الأر��س��ي �الأمركية خال 

�ل�سنو�ت �لثاثني �ملا�سية 
وكان��ت جمموع��ة �أبات�س��ي �لنفطي��ة �الأمركية 
�أعلن��ت يف �أيل��ول/ �سبتم��رب �أنه��ا �كت�سف��ت يف 
تك�سا���ض بئ��ر� غ��ر تقليدي��ة حتت��وي عل��ى م��ا 
يقدر بنح��و 3 مليار�ت برميل م��ن �لنفط، ولكن 
مب��ا �أن هذه �لبئ��ر غر تقليدية )�سخ��ور زيتية، 

رمال �لقط��ر�ن، حقول بحرية..( ف��اإن ��ستخر�ج 
�لنف��ط منها يتطل��ب تقنيات �أك��ر تعقيد� وكلفة 

باملقارنة مع �ال�ستخر�ج من �الآبار �لتقليدية
وقال��ت �ملجموع��ة �الإ�سباني��ة يف بي��ان �إن هذ� 
و�رشيكته��ا  "لريب�س��ول  �لنفط��ي  �الكت�س��اف 
)�الأمركية( �آرم�سرتونغ �إنرجي" ميكن �أن يثمر 
يف ح��ده �الأق�سى عن �إنت��اج "120 �لف برميل 
يومي��ا"، و�أو�سح��ت ريب�سول �أن ه��ذ� �الكت�ساف 
ه��و �الأ�سخ��م له��ا من��ذ �كت�سف��ت بئ��ر ب��رال يف 
فنزوي��ا يف 2009، م�س��رة �إىل �أن �الإنتاج من 
هاتني �لبئرين �لو�قعت��ني يف مكانني خمتلفني 
يف منطق��ة نورث �سلوب يف �أق�سى �سمال �لقارة 

�الأمركية �ل�سمالية ميكن �أن يبد�أ يف 2021

وق��ع �الحت��اد �لع��ام �لتون�س��ي لل�سغ��ل و�حتاد 
عل��ى  �تفاق��ًا  بتون���ض  و�لتج��ارة  �ل�سناع��ة 
يف  عام��ل  ملي��ون   1.5 نح��و  رو�ت��ب  زي��ادة 
�لقط��اع �خلا���ض، يف خطوة قد تخف���ض �لتوتر 
�الجتماع��ي وتوفر مناخ��ًا مائمًا الإعادة جذب 

�ال�ستثمار�ت و�إنعا�ض �القت�ساد �لو�هن 
توقي��ع �التفاق جرى بق���رش �حلكومة بالق�سبة 
بح�س��ور رئي���ض �ل��وزر�ء يو�سف �ل�ساه��د، وهو 
يق�سي بزي��ادة �ستة يف �ملئ��ة يف �أجور �لقطاع 
�ل�سناع��ة  �حت��اد  رئي�س��ة  وقال��ت   ، �خلا���ض 
تاأت��ي  �لزي��ادة  �إن  بو�سم��اوي  ود�د  و�لتج��ارة 
بينم��ا تعاين موؤ�س�سات تون�سية عديدة �سعوبات 
يف بع���ض �لقطاع��ات ، لكنه��ا �أ�ساف��ت:  دورنا 
ه��و �ملحافظة عل��ى �ملناخ �الجتماع��ي و�ل�سلم 
�الجتماع��ي.  و�لي��وم يتع��ني �أي�س��ًا رف��ع ن�سق 
�الإنت��اج و�لعمل ، فر�س��ت �حلكومة خال �لعام 
�حل��ايل �رشيب��ة �إ�سافي��ة عل��ى كل �ملوؤ�س�سات 
�ملحلي��ة و�الأجنبي��ة ، مل��دة �سنة و�ح��دة، بن�سبة 
7.5 يف �ملئ��ة، لتدبر م��و�رد �إ�سافية وخف�ض 

عج��ز �ملو�زن��ة، �ملتوقع �أن يبل��غ 4.9 يف �ملئة 
يف 2017 ، وق��ال �الأمني �لع��ام لاحتاد �لعام 
لل�سغ��ل نور�لدي��ن �لطبوبي �إن �التف��اق »فر�سة 
جدي��دة لا�ستقر�ر �الجتماع��ي... ونحن بحاجة 
�إىل موؤ�س�س��ات له��ا ق��درة تناف�سي��ة و�إنتاجي��ة 
�القت�س��اد  ينم��و  �أن  �ملتوق��ع  م��ن   ، متط��ورة 
�لتون�س��ي خ��ال �لعام �حل��ايل بن�سب��ة 2.5 يف 

�ملئة، مقارنة بو�حد يف �ملئة �لعام �ملا�سي 
وعلى �لرغم من �لتق��دم �ل�سيا�سي، �لذي �أحرزته 
تون���ض، ف��اإن كث��ر�ً م��ن �لتون�سي��ني يعان��ون، 
ب�سبب غ��اء �الأ�سعار و�رتفاع مع��دالت �لبطالة 
و��ستم��ر�ر تهمي���ض �ملناط��ق �لد�خلي��ة، وكله��ا 
عو�م��ل رئي�سي��ة �أ�سهمت يف �الإطاح��ة بالرئي�ض 
�الأ�سبق زين �لعابدين بن علي، قبل �ست �سنو�ت 
وتو�جه تون�ض �سغوطًا من �ملقر�سني �لدوليني، 
للم�سي قدما يف �إ�ساحات بالقطاع �مل�رشيف، 
وحت�س��ني من��اخ �ال�ستثمار، و�إ�س��اح �لوظائف 
بالقط��اع �لع��ام، خلف���ض �الإنف��اق، وبخا�س��ة 
بع��د تباط��وؤ �أد�ء قطاع �ل�سياح��ة �ملحلي ب�سبب 
هجوم��ني يف 2015 ��سته��دف �أحدهما متحفًا 

يف �لعا�سمة، و�لثاين فندقا يف �سو�سة  

تتط��ّور �لعاق��ات �القت�سادي��ة �مل�رشية - 
�الإ�سباني��ة ب�سكل ملحوظ، وبرز ذلك يف �زدياد 
حج��م �لتب��ادل �لتج��اري م��ا بني كان��ون �لثاين 
)يناي��ر( وت�رشي��ن �لث��اين )نوفم��رب( 2016 ، بالغًا 
1.9 بليون يورو مقارنة ب�1.6 بليون يف �ملدة ذ�تها 

من عام 2015، �أي بن�سبة 17 يف �ملئة 
ولف��ت وزي��ر �لتج��ارة و�ل�سناع��ة �مل���رشي ط��ارق قابيل 
�لنظ��ر، �إىل �أن �إ�سباني��ا »حتت��ل �ملرتب��ة 15 يف قائمة �لدول 
�مل�ستثم��رة يف �ل�سوق بتوظيف��ات قيمتها 972 مليون يورو يف 

قطاعات �لطاقة و�لكيماويات«. 
و�أك��د �أن �لوقت �حلايل هو �الأمثل للم�ستثمرين �الإ�سبان لبدء م�ساريع 

جديدة يف م�رش وتو�سيع تلك �لقائمة 
وعر���ض قابي��ل يف �فتت��اح منت��دى �الأعمال �مل���رشي - �الإ�سب��اين �لذي 
�سارك��ت في��ه وزي��رة �لتجارة و�ل�سناع��ة �الإ�سباني��ة ماريا لوي��ز� بون�سيا، 
»�إم��كان ��ستف��ادة م�رش من خرب�ت �إ�سبانيا يف �لت�سني��ع، خ�سو�سًا �سناعات 
�ل�سي��ار�ت وتل��ك �ملغذية لها«. وقال »تبّنت �حلكوم��ة يف �ملدة �ملا�سية م�ساريع 
�سخم��ة يف قطاع��ات كثرة، �أهمه��ا تنمية حمور قن��اة �ل�سوي���ض و��ست�ساح 1.5 
ملي��ون فد�ن يف �الأر��سي �ل�سحر�وية، وتو�سيع �سبكة �لطرق بنحو 7 �آالف كيلومرت، 

وبناء ثاث مدن، مبا فيها �لعا�سمة �الإد�رية �جلديدة«.
 ومل يغف��ل  جه��ود �لدول��ة لرفع ق��درة توليد �لطاق��ة بن�سب��ة 50 يف �ملئة من خال 
م�ساريع كبرة، وبناء ثاثة مو�نئ وتطوير ثاثة �أخرى، ف�سًا عن طرح 11 مليون 
مرت مربع من �الأر��سي �ل�سناعية لا�ستثمار، وهي م�ساحة تزيد على تلك �ملطروحة 

منذ �لعام 2007 
و�أك��دت بون�سي��ا �أن م�رش »م��ن �أهم �ل���رشكاء �ال�سرت�تيجيني و�أبرز �ل��دول �جلاذبة 
لا�ستثمار�ت يف �ملنطقة، نظر�ً �إىل موقعها �ال�سرت�تيجي �ملتميز و�تفاقات �لتجارة 
�حل��رة �ملهمة �ملربمة مع �لتكت��ات �القت�سادية، �أهمها »�أغادي��ر« و�تفاق �لتجارة 
�حلرة �لعربية مع بع�ض �لدول �لعربية و»�لكومي�سا« مع دول �رشق �أفريقيا وجنوبها، 
م��ا يوؤهلها الأن تكون حمور�ً �أ�سا�سًا للتج��ارة و�ال�ستثمار للقارة �الأفريقية وعدد من 

�لدول و�لتكتات �القت�سادية يف �لعامل 
و�أ�سارت �إىل �أن �إ�سبانيا »تتابع عن كثب �لتد�بر �القت�سادية �لتي �تخذتها م�رش، يف 
�إطار خطة �سندوق �لنقد �لدويل لاإ�ساح �القت�سادي«. و�سددت على �أهمية »جهود 
�حلكوم��ة يف تطوير �لت�رشيعات وبيئة �الأعم��ال وحماية �مل�ستثمرين لتعزيز �لتنمية 
�مل�ستد�م��ة«. و�أعلن��ت ��ستع��د�د �إ�سبانيا ل� »�مل�سارك��ة يف �مل�ساري��ع �لطموحة �لتي 
�ستنّفذه��ا م�رش يف �مل�ستقبل �لقريب، و�أهمها تطوي��ر حمور قناة �ل�سوي�ض وم�رشوع 
�ملثل��ث �لذهب��ي، �إذ تعد �ل�رشكات �الإ�سبانية ر�ئدة يف بع���ض �ملجاالت �ملهمة وهي 
حم��ل �هتمام �حلكومة �مل�رشية، و�أهمها �لطاقة �ملتجددة و�لزر�عة و�لنقل و�لتنمية 
�ملحلي��ة«. ولفت��ت �النتباه �إىل �أن �ل�سادر�ت �الإ�سباني��ة �إىل م�رش »ز�دت مبعدل 27 

يف �ملئة خال �ل�سنو�ت �خلم�ض �الأخرة«.

ق��ال ممثلون عن قط��اع �ل�سياحة يف �أكرب معر�ض للقط��اع يف �لعامل بربلني 
�إن �ل�سياح��ة �الأمركي��ة ت�ستع��د لعام قد ت��وؤدي فيه قوة �ل��دوالر و�ل�سبابية 
ب�س��اأن حظ��ر �ل�سفر �لذي �أ�سدره �لرئي�ض �الأمرك��ي دونالد تر�مب �إىل �إحجام 
�ل�سائح��ني ع��ن �ل�سفر �ىل �أم��ركا. ووقع تر�مب  يف وقت �ساب��ق �أمر�ً تنفيذيًا 

معداًل يحظر على مو�طني �ست دول ذ�ت �غلبية م�سلمة �ل�سفر �إىل �أمركا.
ومتث��ل تلك �لدول �ل�س��ت ن�سبة �سئيلة من ز�ئري �أم��ركا لكن هناك خماوف 
متنامي��ة م��ن �أن ذلك �الأم��ر �لتنفيذي قد ي���رش ب�سورة �أم��ركا ويت�سبب يف 

�إحجام �سياح �آخرين عن �ل�سفر �إليها.
وق��ال �لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة بي�ست وي�سرتن �لفندقية ديفيد كونغ، �لتي 
تتخ��ذ م��ن �أمركا مقر�ً: »�سعيد بتعديل حظر �ل�سف��ر لكن ما ز�لت هناك بع�ض 
�مل�سكات فيه« وز�د �لدوالر �الأمركي �أكر من 5 يف �ملئة �أمام �ليورو خال  
�الأ�سه��ر �ل�ست��ة �ملا�سية، ما جعل �ل�سفر �إىل �أمركا �أعل��ى كلفة على �لر�غبني 
يف زيارتها  وكانت مدينة نيويورك تتوقع �أن تظل �أعد�د �ل�سائحني �الأجانب 
م��ن دون تغر عند 12.7 مليون �سائح لكنها خف�ست توقعاتها لعام 2017 

مبقد�ر 300 �ألف �سخ�ض 
و�سجلت ال�ض فيغا�ض - وهي وجهة �سياحية كربى �أي�سًا - عدد�ً قيا�سيًا من 
�ل�سي��اح �لعام �ملا�س��ي بلغ 42.9 مليون �سائح، منه��م 7 مايني من خارج 

�أمركا وتتوقع زيادة �لعدد �إىل 43.2 مليون خال �لعام �حلايل 

  تراجع مؤشر البورصات العربية

خال  �خلليجية  �لب���ور�سات  ك��ل  موؤ�رش�ت  تر�جعت 
�الأ�سبوع، با�ستثناء �لبحرينية.

 وخ�رشت �ل�سوق �لظبيانية 3.03 يف �ملئة، و�لقطرية 
 ،1.42 و�ل�سعودية   ،1.77 و�لدبيانية   ،2.37
بينما  �ملئة،  يف   0.4 و�لعمانية   ،0.83 و�لكويتية 

�رتفعت �ل�سوق �لبحرينية 0.9 يف �ملئة 
مفيد  �أح��م��د  ���س��ح��ارى«  »جم��م��وع��ة  رئ��ي�����ض  ور�أى 
�لعام  »�الأد�ء  �أن  �أ�سبوعي  حتليل  يف  �ل�سامر�ئي 
�ل�سعف  �إىل  مالت  تد�والت  �سّجل  �لعربية  للبور�سات 
�لفر�ض  ج��دوى  حتديد  على  �لقدرة  وع��دم  و�لت�ستت 
�ليومية  �الأ�سهم  حتركات  تفرزها  �لتي  �ال�ستثمارية 
حلزمة  نتيجة  تاأتي  و�لتي  �الأ�سبوع،  ت��د�والت  خال 
�لتطور�ت �ملالية و�القت�سادية على �مل�ستوى �ملحلي 
�أي قفز�ت  �لبور�سات  و�الإقليمي و�لعاملي، ومل حتقق 

نوعية يف �الأد�ء، خ�سو�سًا �ل�سيولة و�الأد�ء �ملوؤ�س�سي، 
�لتخل�ض  �ملفرغة بني  �حللقة  د�خل  �الأفر�د  بقي  فيما 
فر�ض  عن  �لبحث  و�سعوبات  �ملحمولة  �الأ�سهم  من 

��ستثمارية بديلة �أكر جدوى �سمن �الأ�سهم �ملتد�ولة 
�الأرب���اح  جني  عمليات  ����س��ت��م��ر�ر  »م��ع  و�أ����س���اف: 
تد�والتها  �لبور�سات  �أنهت  �مل�ساربية،  و�الرت��د�د�ت 
نحو  �الأ�سو�ق  �جتاه  ترجيح  مع  �حلمر�ء  �ملنطقة  يف 

�مل�سار �لهابط خال تد�والت �الأ�سبوع �ملقبل«. 
ولفت �لنظر �إىل �أن �ملح�سلة �لنهائية للجل�سات جاءت 
م�سلحة  يف  �سّبت  وبالتايل  �الأ�سعار  تدين  مل�سلحة 
�رش�ئية  مر�كز  وتكوين  جتميع  عمليات  عن  �لباحثني 
كل  عند  �أو  �ملتدنية  �الأ�سعار  عند  ومتو�سطة  �سغرة 
�ملتد�ولة  �ل�سيولة  �سعف  ف��اإن  �ملقابل،  يف  تر�جع. 
و�رتفاع نطاقات �لتذبذب و�رتفاع ح�سة �مل�ساربات 
غر  �الأو�ساع  على  تتغذى  ما  غالبًا  و�لتي  �ل�رشيعة 
يف  �ساهمت  و�الإقليمية،  �ملحلية  لاأ�سو�ق  �مل�ستقرة 

�إ�سعاف �جلاذبية �ل�سعرية لاأ�سهم �ملتد�ولة
عززت  �لتوجهات  »ه��ذه  �أن  �إىل  �ل�سامر�ئي  و�أ���س��ار 
ح�س�ض �ال�ستحو�ذ على �الأ�سهم �لقيادية على م�ستوى 
�أمام  �لوحيدة  �لفر�سة  �سكلت  �إذ  و�ملوؤ�س�سات،  �الأفر�د 
ملا  �الأ�سهم  من  �ل�رشيحة  بهذه  لاحتفاظ  �ملتعاملني 
تتمتع به من درجة �سيولة عالية و�رشعة يف �لت�سييل 

عند حدود مدرو�سة من �خل�سائر �أو �الأرباح
م�ستوى  �سجل  للمتعاملني  �لعام  �مل��ز�ج  �أن  و�أو�سح 
�سيطرت  �لتي  �لرتقب  �ل�سلبية يف ظل حال  من  جديد�ً 
�ل�رشكات  عموميات  �ق��رت�ب  مع  �مل�ستثمرين  على 
�ملدرجة و�إقر�ر �لتوزيعات �لنقدية و��ستمر�ر �لتقلبات 
تر�جع  فاإن  �ملقابل،  يف  و�أخ��رى.  جل�سة  بني  �حل��ادة 
عن  �لبحث  وت��رة  �رت��ف��اع  يف  �ساهم  �ل��ع��ام  �مل���ز�ج 

�لفر�ض �ال�ستثمارية القتنا�سها
�الرتباط  درج�����ة  �رتفاع  �لتد�ول  جل�سات  و�سهدت 
حول  تدور  �لتي  و�لتوقعات  �لنفط  �أ�سو�ق  مع  �ل�سلبي 

معه  حمل  ما  �ملتحدة،  للواليات  �لنق����دية  �ل�سيا�سة 
مزي���د�ً من �لتذبذب و�لتقلب على �أ�سعار �الأ�سهم وقيمة 
لذلك  �لو��سح  �لتاأ����ثر  �إىل  �إ�سافة  �ملتد�ولة،  �ل�سيولة 

يف قر�ر�ت �لدخول لل�سيولة و�ملتعاملني
و�سدد �ل�سامر�ئي على �أن »�رتفاع درجة �رتباط �الأد�ء 
و�أ�سو�قها،  �لنفط  �أ�سعار  مب�سار�ت  للبور�سات  �ليومي 
�حلالية  �حل��دود  عند  �ختباره  ومت  طبيعيًا  �أم��ر�ً  يعد 
الأ�سعار �لنفط وعند م�ستويات �أقل منه كثر�ً. �أما على 
�سعيد توقعات رفع �لفائدة �أو عدم تغيرها، فاملوؤكد 
�أنه يجرى ت�سخيم تاأثي���ر هذه �لتوجهات و�لتوقعات 
جانب  من  �ملنطقة  لبور�سات  �لي��ومي  �الأد�ء  يف 
وتهيئ��ة  �ال�ستقر�ر  عدم  حال  لتعميق  �مل�س���اربني 
ومن  لتوجه���اتهم،  �الإيجابية  �لقيمة  لرفع  �لظروف 
من  �ملحددة  �ل�سعرية  �لقيعان  عند  �الأ�سعار  �رش�ء  ثم 

جانبهم 
�ل�سعودية ودبي و�أبو ظبي

خال  �أد�ئها  يف  تر�جعًا  �ل�سعودية  �ل�سوق  و�سجلت 
تد�والت �الأ�سبوع ب�سغط من قطاعات و�أ�سهم رئي�سية. 
يف   1.42 �أو  نقطة   99.82 �لعام  موؤ�رشها  وهبط 
�نخفا�ض  و�سط  نقطة،   6916.84 عند  ليقفل  �ملئة، 
�مل�ستثمرون  تد�ول  بعدما  وقيمتها،  �لتد�والت  حجم 
بليون   4.8( ري��ال  بليون  ب�18  �سهم  مليون   891
ملحوظ  ب�سكل  �لدبيانية  �ل�سوق  وتر�جعت  دوالر( 
ب�سغط من �لقطاعات �لقيادية. وتر�جع موؤ�رشها �لعام 
63.5 نقطة �أو 1.77 يف �ملئة ليقفل عند 3520.17 
نقطة. و�رتفع حجم �لتد�والت وتر�جعت قيمتها بعدما 
بليون  ب�1.9  �سهم  بليون   1.21 �مل�ستثمرون  تد�ول 
ريال )5.4 مليون دوالر( وهبط موؤ�رش �سوق �أبو ظبي 
ب�سغوط قادها �لقطاع �ل�رشيف �لذي تاأثر برت�جعات 
موؤ�رش  وتر�جع  �ملئة.  9.35 يف  �الأول«  »�خلليج  �سهم 
�ل�سوق �لعام 139.09 نقطة �أو 3.03 يف �ملئة ليقفل 
�لتعامات  حجم  تر�جع  كما  نقطة،   4457.30 عند 

مليون   413.2 �مل�ستثمرون  ت��د�ول  بعدما  وقيمتها 
�سهم ب�957.22 مليون دهم 

�لكويت وقطر
و�سط  �أد�ئ��ه��ا،  يف  تر�جعًا  �لكويتية  �ل�سوق  و�سجلت 
�رتفاع موؤ�رش�ت �حلجم وقيمة �ل�سيولة. وتر�جع موؤ�رش 
ليقفل  �ملئة  0.83 يف  �أو  55.88 نقطة  �لعام  �ل�سوق 
وقيمته  �لتد�ول  حجم  و�رتفع  نقطة.   6711.16 عند 
بعدما  �ل��ت��و�يل،  على  �ملئة  يف  و21.95   32.98
ب�134.19  �سهم  بليون   1.39 �مل�ستثمرون  ت��د�ول 
�ألف   31.9 يف  دوالر(  مليون   438.1( دينار  مليون 
�لثاين  لاأ�سبوع  �لقطرية  �ل�سوق  �أد�ء  وتر�جع  �سفقة. 
على �لتو�يل و�سط هبوط يف موؤ�رش�ت �ل�سيولة و�حلجم. 
مبقد�ر  نقطة،   10467.23 �إىل  �لعام  �ملوؤ�رش  وهبط 
253.92 نقطة �أو 2.37 يف �ملئة. و�نخف�ست �أحجام 
على  �ملئة  يف  و22.99   16.97 وقيمتها  �لتد�والت 

�لتو�يل.

هبوط أرباح شركات االستثمار والتمويل 
السعودية 61% في 2016

هبط��ت �الأرب��اح �ل�سافية ل���رشكات قطاع �ال�ستثم��ار و�لتمويل �ملدرجة 
�أ�سهمه��ا يف »�سوق �مل��ال �ل�سعودية« خال ع��ام 2016، نتيجة �رتفاع 
�مل�ساريف �لعامة و�الإد�رية و�ال�ستهاكات، و�نخفا�ض مبيعات �لقطاع 

�لغذ�ئي 
و�سجل��ت �ل�رشكات �الأربع �ملدرجة يف قطاع �ال�ستثمار و�لتمويل تر�جعًا 
يف حم�سل��ة �أرباحه��ا عام 2016 �إىل 337 ملي��ون ريال )89.8 مليون 
دوالر(، يف مقاب��ل 868 مليون��ًا ع��ام 2015، �أي 61 يف �ملئ��ة. وخال 
�لربع �لر�بع عام 2016، تكبدت �ل�رشكات خ�سائر بلغت 56 مليون ريال 
يف مقاب��ل �أرب��اح بلغ��ت 35 مليون��ًا ع��ام 2015، و134 مليونًا خال 

�لربع �لثالث عام 2016 
وج��اءت �رشكة »�ململك��ة �لقاب�سة« يف �سد�رة ���رشكات �لقطاع �لر�بحة 
بع��د ت�سجيله��ا �أرباح��ًا �سافية بلغ��ت 510 مايني ري��ال )136 مليون 
دوالر( ع��ام 2016، يف مقابل 707 مايني يف 2015، برت�جع 28 يف 
�ملئ��ة، �نخف�ست معها ربحية �ل�سهم م��ن 19 �إىل 14 هللة. وبلغ �إجمايل 
�أرب��اح �ل�رشك��ة �لعام �ملا�س��ي 1.346 بليون ري��ال يف مقابل 1.699 
بلي��ون، برت�ج��ع 21 يف �ملئة، يف ح��ني تر�جع �لرب��ح �لت�سغيلي 14 يف 

�ملئة �إىل 990 مليون ريال 
وع��زت �ل�رشكة تر�جع �الأرباح �إىل �نخفا�ض دخل �لتوزيعات و�لدخل من 
�ل�رشكات �لزميلة و�مل�ساريع �مل�سرتكة، و�نخفا�ض مكا�سب �ال�ستثمار�ت 
�رتف��اع  �إىل  �إ�ساف��ة  �لفن��ادق،  م��ن  �لت�سغيلي��ة  و�الأرب��اح  و�الإي��ر�د�ت 
�ال�سته��اكات و�الأعب��اء �ملالي��ة عل��ى �لرغم م��ن �نخفا���ض �مل�ساريف 

�لعام��ة و�الإد�ري��ة. وبلغ �إجمايل �إي��ر�د�ت »�ململك��ة �لقاب�سة« 
�لع��ام �ملا�س��ي 2.870 بلي��ون ري��ال مقارن��ة ب���3.492 

باي��ني، بانخفا���ض 17 يف �ملئ��ة 
وبلغت �أرباح »�ململكة �لقاب�سة« خال �لربع �لر�بع �لعام 

�ملا�سي 40.2 مليون ريال، يف مقابل 38 مليونًا عام 
2015، بزي��ادة 6.1 يف �ملئ��ة، ويف مقاب��ل 180 

مليون ريال للربع �ل�سابق، برت�جع 78 يف �ملئة 
لل�سناع��ات  �ل�سعودي��ة  »�ل�رشك��ة  وحقق��ت 

�ملتط��ورة« �أرباحًا �سافية ع��ام 2016 بلغت 
 1.18 مقاب��ل  يف  ري��ال  ملي��ون   12.12

مليون عام 2015، بزيادة 927 يف �ملئة، 
�رتفعت معها ربحية �ل�سهم من 2 �إىل 24 

هلل��ة، بينما تر�جع �إجم��ايل �لربح �إىل 
18.7 مليون ريال من مقابل 19.1 

ملي��ون، �أي 2.4 يف �ملئ��ة، وهبط 
�لرب��ح �لت�سغيل��ي 2.4 يف �ملئة 

�إىل 12.7 ملي��ون ريال. وبلغ 
�ل�رشك��ة  �إي��ر�د�ت  �إجم��ايل 

18.67 ملي��ون ريال يف 
مقاب��ل 19.12 مليون، 

يف   2 بانخفا���ض 
بل��غ  كم��ا  �ملئ��ة، 

حق��وق  �إجم��ايل 
هم��ني  مل�سا �

781 ملي��ون 
يف  ري��ال 

مقاب��ل 697 مليون��ًا، بارتف��اع 12 يف �ملئ��ة
و�سجل��ت »�رشكة ع�س��ر للتجارة و�ل�س��ياحة و�ل�سناع��ة« خ�سارة �سافية 
ع��ام 2016 بلغ��ت 185 مليون ريال يف مقاب��ل �أرب��اح م��قد�رها 160 
ملي��ون ري��ال ع��ام 2015، بلغ��ت خ�س��ارة �ل�سهم معه��ا 1.46 ريال يف 
مقاب��ل رب��ح بل��غ 1.27 ريال ع��ام 2015. وتر�ج��ع �إجم��ايل �لربح �إىل 
518 ملي��ون ريال يف مقابل 817 مليونًا، �أي 36.6 يف �ملئة، وبلغت 
�خل�س��ارة �لت�سغيلي��ة 42 ملي��ون ري��ال يف مقابل ربح بل��غ 284 مليون 
ري��ال. وعزت �ل�رشك��ة ذلك �إىل �خل�سائر �لت�سغيلي��ة �لناجتة عن �نخفا�ض 
�إجم��ايل دخل �ملبيعات يف �رشكات تابعة، و�رتفاع خ�سائر �الإير�د�ت من 
�ال�ستثم��ار�ت، وم�ساري��ف �لبي��ع و�لتوزيع و�مل�ساري��ف �الأخرى وكلفة 
�لتموي��ل، �إىل جانب �رتفاع خ�سائر فروق �لعملة يف �رشكة تابعة، كما �أن 
�لرب��ح �ملماثل ت�سمن دخًا من �لعمليات غ��ر �مل�ستمرة نتيجة ��ستبعاد 
�رشك��ة تابعة �سابقًا من توحي��د قو�ئمها �ملالية م��ع �ل�رشكة لبيع ح�سة 

�ل�رشكة فيها 
و�سجلت »ع�سر للتجارة و�ل�سياحة و�ل�سناعة« خ�سارة خال �لربع �لر�بع 
ع��ام 2016 بلغت 99 مليون ري��ال يف مقابل �أرباح بلغت 12.5 مليون 
�لعام �ل�سابق، ويف مقابل خ�سارة �سافية للربع �لثالث عام 2016 بلغت 

48 مليون ريال 
�أم��ا �رشك��ة »�لباح��ة لا�ستثمار و�لتنمي��ة« فحققت �أرباح��ًا عام 2016 
بلغ��ت 28.3 �ألف ريال يف مقاب��ل 67.4 �ألف ريال عام 2015، برت�جع 
58 يف �ملئ��ة، بينما تر�جع �لرب��ح �لت�سغيلي 58 يف �ملئة �إىل 29 �ألف 
ري��ال، و�رتفع �إجم��ايل �لربح �إىل 610 �آالف ريال يف مقابل 609 �آالف، 

�أي 0.06 يف �ملئة

الرياض – متابعة 

نيويورك – متابعة 

 إسبانيا – متابعة 

تونس – متابعة 

 برلين – متابعة  القاهرة – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

دبي – متابعة   


