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حركة األسهم

اتصاالت تخفض أسعار التجوال الدولي في الخليج

مصر تحصل على قرض من بنك 
التنمية األفريقي 

 تنفيذ خطة للكهرباء لزيادة التغذية 
وخفض الفاتورة في لبنان 

النفط يتجه إلى تسجيل أسوأ أداء 
في الربع األول

إيطاليا قلقة من االستهداف 
األميركي لمنتجاتها 

�أعلن��ت �رشكة "�ت�س��االت"، تخفي�ض �أ�سعار 
و�ملكامل��ات  للبيان��ات  �ل��دويل  �لتج��و�ل 
�مل�سرتك��ن  لعمالئه��ا  �لن�سي��ة  و�لر�سائ��ل 
بالهات��ف �ملتح��رك بنظامي �لدف��ع �ملقدم 
و�لفات��ورة �ل�سهري��ة �أثناء �سفره��م �إىل دول 

جمل�ض �لتعاون �خلليجي 
 ،2017 �أبري��ل  م��ن  �الأول  م��ن  و�بت��د�ًء 
�سيتمك��ن �لعم��الء م��ن �ال�ستمت��اع باأ�سعار 
جت��و�ل دويل خمف�س��ة ت�س��ل حت��ى 35 يف 
�لن�سي��ة  �لبيان��ات و�لر�سائ��ل  �ملئ��ة عل��ى 

�ل�س��ادرة و�ملكامل��ات �ل�سوتي��ة �ل�سادرة 
م��ن دول��ة �الإم��ار�ت �أو �إىل �أي وجهة �سمن 
جمل���ض �لتع��اون �خلليج��ي وع��ر �أي �سبكة 
جت��و�ل �رشيكة يف كل من �لبحرين و�لكويت 

و�سلطنة عمان وقطر و�ل�سعودية
وج��رى تق��دمي �الأ�سع��ار �جلدي��دة بالتن�سيق 
مع هيئ��ة تنظيم قطاع �الت�س��االت الإتاحة 
خدمات �لتجو�ل �لدويل د�خل منطقة جمل�ض 

�لتعاون �خلليجي باأ�سعار معقولة
"�ت�س��االت" �سبك��ة جت��و�ل دويل  ومتتل��ك 
و��سع��ة ت�س��م نحو 774 م�سغ��ال �رشيكا يف 

�أكرث من 213 دولة حول �لعامل 

قال��ت وزي��رة �ال�ستثم��ار و�لتع��اون �لدوىل 
�مل�رشي��ة �سح��ر ن���رش �إن �لقاه��رة ح�سلت  
عل��ى �رشيحة ثانية من قر���ض بنك �لتنمية 

�الإفريقي بقيمة 500 مليون دوالر
وتبل��غ قيم��ة �لقر���ض بالكام��ل 1.5 مليار 

دوالر على ثالث �سنو�ت
وذك��رت ن���رش يف بي��ان �أن ه��ذ� �لتموي��ل 
"�سيت��م توجيهه للحماية �الجتماعية... يف 
�إط��ار دعم �جل��زء �الجتماع��ى يف �لرنامج 

�القت�س��ادي، وكان��ت م���رش ح�سل��ت على 
�ل�رشيح��ة �الأوىل م��ن �لقر���ض بقيمة 500 
�الأول  كان��ون  دي�سم��ر  يف  دوالر  ملي��ون 
2015 يف �إط��ار برنام��ج �سام��ل للتنمي��ة 

ودعم �ملو�زنة
ونق��ل �لبي��ان ع��ن ليل��ى �ملق��دم �ملمثل��ة 
�ملقيم��ة لبن��ك �لتنمية �الإفريق��ي يف م�رش 
قوله��ا �إن �لبنك يتطلع �إىل مو��سلة �ل�رش�كة 
م��ع �حلكوم��ة �مل�رشي��ة ف��ى ع��ام 2017 
ال�ستكم��ال �ل�رشيح��ة �لثالث��ة م��ن �لتمويل 

و�لبالغة قيمتها 500 مليون دوالر. 

فّن��د وزي��ر �لطاقة و�ملي��اه �للبن��اين �سيز�ر 
�أبي خلي��ل، بنود �خلط���ة �الإنقاذي�ة لق�طاع 
�لك�هرب��اء ل�س�يف �لع��ام �حلايل، و�الأهد�ف 
من �عتمادها »حااًل« و�ملتمثلة ب� »��ستدر�ك 
�لو�س��ع«. و�أك��د يف موؤمت��ر �سح��ايف عقده 
�أم���ض، �أن �خلط��ة ��ستكم��ال لورق��ة �سيا�سة 
قط��اع �لكهرب��اء لع��ام 2010 �لت��ي �أقرها 
جمل�ض �لوزر�ء يف تلك �ل�سنة، و�لتي نتم�ّسك 
بها، وهي د�ست��ور كهربائي وتبقى �ساحلة 
حل��ل �أزم��ة �لكهرب��اء يف لبنان ، وع��ز� �أبي 
م�س��ار�ت  عل��ى  �لتاأخ��ر«  »بع���ض  خلي��ل 
خط��ة �لكهرب��اء �إىل »�الأزم��ة �ل�سيا�سية يف 
�ل�سن��و�ت �ل�سابقة«. وق��ال »كنا حلظنا بناء 
معامل بق��درة 700 ميغاو�ت، �أجنزنا منها 
معملي �لذوق و�جلية �جلديدين �للذين دخال 
تدريجًا �ىل �ل�سبكة، ما ح�ّسن ب�سكل ملحوظ 

تغذية �لكهرب��اء«.  �أما معمل دير عمار فهو 
»م�سكل��ة عالق��ة ب�س��دد �لعم��ل عل��ى حلها 
و�س��واًل �إىل ��ستكمال �ملعم��ل وو�سعه على 

�ل�سبكة 
وت�س��م �خلط��ة �الإنقاذي��ة خم�س��ة حم��اور، 
تتمثل ب�تاأمن تغذية �سبع �ساعات �إ�سافية 
ع��ر ��ست��در�ج عرو���ض لطاق��ة كهربائي��ة 
طارئة عر معامل عائمة، �إ�سافة �إىل ثالث 
�ساعات من معملي �لذوق و�جلية �جلديدين، 

ما يعني زيادة 10 �ساعات تغذية 
ومتث��ل �ملح��ور �لث��اين ب��� »�إ���رش�ك �لقطاع 
�خلا���ض يف �إنت��اج �لكهرب��اء، وه��و م�س��ار 
ب��د�أ ع��ام 2010 ولي���ض جدي��د�ً«.  و�أ�س��ار 
�إىل �أن »�لعم��ل توق��ف يف �حلكومة �ل�سابقة 
عند متوي��ل ��ست�ساري دويل لي�ساعد �لوز�رة 
يف و�س��ع دفرت �ل���رشوط و�إد�رة �ملناق�سة، 
وطلبت مو�فقة جمل�ض �لوزر�ء على ��ستقد�م 

�ال�ست�ساري �لدويل لهذ� �لهدف 

تر�جع��ت �أ�سع��ار �لنف��ط �أم�ض بعدم��ا فقدت 
موج��ة �سع��ود ��ستم��رت ثالث��ة �أي��ام زخمها 
وتتج��ه �سوق �خل��ام لت�سجي��ل �أ�س��و�أ �أد�ء ف�سلي 
من��ذ 2015 و�سط قل��ق �مل�ستثمرين من �أن يقو�ض 
تنامي �الإم��د�د�ت �الأمركية تخفي�سات �الإنتاج �لتي 
تقوده��ا »�أوبك« ودول منتجة خارجه��ا. و�سجلت عقود 
خ��ام �لقيا���ض �لعامل��ي مزيج »برن��ت« �أكر خ�س��ارة بن 
فئ��ات �الأ�س��ول �لعاملية ه��ذ� �لربع وتكبدت �لعق��ود يف �آذ�ر 
)مار�ض( �أك��ر خ�سائرها �ل�سهرية منذ متوز )يوليو(، مع تنامي 
خمزون��ات �خلام و�أن�سطة �حلفر بالوالي��ات �ملتحدة و�لذي يبطل 

�أثر تخفي�سات �الإنتاج مبناطق �أخرى يف �لعامل.
و�نخف�ض »برنت« يف �لعقود �الآجلة �ليوم 32 �سنتًا �إىل 52.64 دوالر�ً 
للرمي��ل. وخ�رشت �لعقود نح��و �سبعة يف �ملئة منذ �لرب��ع �ل�سابق، وهي 
�أك��ر خ�سارة ف�سلية من��ذ �أو�خر 2015. ونزل �خل��ام �الأمركي يف �لعقود 
�الآجل��ة 20 �سنتًا �إىل 50.15 دوالر�ً للرميل ويتجه الإنهاء �لربع على تر�جع 
ن�سبت��ه 6.5 يف �ملئ��ة لي�سجل �أي�سًا �أك��ر خ�سائره �لف�سلية من��ذ �أو�خر 2015. 
وكان��ت �أ�سعار �لنف��ط �كت�سبت زخمًا يف وقت �سابق ه��ذ� �الأ�سبوع بدعم من تنامي 
�لتوقع��ات ب��اأن »�أوب��ك« ورو�سيا، �أح��د كبار �ملنتج��ن خارج �ملنظم��ة، �ستتفقان 

عل��ى متدي��د �تفاق خف�ض �الإنتاج �سعي��ًا لتعزيز �الأ�سعار. وكان��ت »�أوبك« وعدد من 
�ملنتج��ن �مل�ستقلن بينهم رو�سي��ا �تفقو� �أو�خر �لعام �ملا�سي على خف�ض �الإنتاج 
بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خالل �لن�سف �الأول من �لعام �حلايل بهدف تقلي�ض 
تخم��ة �ملعرو���ض �لعاملي وتعزيز �الأ�سع��ار. و�أظهرت بيانات م��ن وز�رة �القت�ساد 
و�لتجارة و�ل�سناعة �ليابانية �أن و�رد�ت �ليابان من �لنفط �خلام �الإير�ين �نخف�ست 
�سبع��ة يف �ملئ��ة على �أ�سا�ض �سن��وي يف �سباط لت�سل �إىل 230 �ألف��ًا و297 برمياًل 
يومي��ًا. وتتج��ه �إمد�د�ت �لفي��ول �أويل يف �خللي��ج نحو �لتقل�ض بع��د �إغالق م�سفاة 
�ل�سعيبة �لكويتية �ليوم ما �سيجر مر�فق �لبالد على ��ستر�د �لوقود �بتد�ًء من �لعام 
�ملقب��ل وحتى تبد�أ م�سفاة �لزور �لعم��ل يف 2019. وقال �لرئي�ض �لتنفيذي ل�رشكة 
�لب��رتول �لوطني��ة �لكويتية حممد غازي �ملطري ل�سحافي��ن يف �لكويت �إن بالده 
�ستحتاج �إىل ��ستر�د �لفيول �أويل لتلبية �حتياجات توليد �لكهرباء لنحو عام. ولفت 
�لنظ��ر �إىل �أن �لكويت حتتاج �إىل 120 �ألف برميل يوميًا، �أو ما يعادل نحو 18 �ألف 
ط��ن يوميًا، من �لفيول �أويل يف �ل�سيف و70 �ألف برميل يوميًا، �أو ما يو�زي ع�رشة 
�آالف ط��ن يومي��ًا، يف �ل�ست��اء لتوليد �لكهرب��اء. وبح�سب تقدير�ت جت��ار فاإن �إغالق 
م�سف��اة �ل�سعيب��ة �لتي تبلغ طاقته��ا �لتكريرية 200 �ألف برميل م��ن �لنفط يوميًا، 
وه��ي �الأ�سغ��ر بن ثالث م�ساف يف �لبالد، �سيوؤدي �إىل هب��وط �الإمد�د�ت �لكويتية 
م��ن �لوق��ود �ل�سناعي بنح��و 250 �ألف ط��ن �سهريًا. وق��ال تاجر يف �لفي��ول �أويل 
��س��رتط ع��دم ن�رش ��سمه الأنه غر خم��ول باحلديث �إىل و�سائل �الإع��الم �إن »�الإغالق 
ل��ن يكون له تاأث��ر كبر يف �الإم��د�د�ت �خلليجية )من �لفيول �أوي��ل( لكنه �سيقل�ض 

�إجمايل �لتدفقات يف �ملنطقة 

�أعرب��ت �إيطاليا ، عن �لقلق جتاه م�رشوع �لرئي�ض �الأمركي دونالد تر�مب، 
�لقا�س��ي با�سته��د�ف �ملنتج��ات �مل�سبب��ة للعج��ز �لتج��اري �الأمرك��ي، 
خ�سو�س��ا فر�ض ر�سوم جمركي��ة ر�دعة على در�جاته��ا �لنارية �ل�سهرة 

في�سبا.
وعنون��ت �سحيفة �إيل مي�ساغرو يف �سفحتها �الأوىل "تر�مب يعلن �حلرب 
عل��ى في�سبا ، م��ا يعك�ض �لنرة �لعامة لو�سائل �الإع��الم �الإيطالية يف هذه 

�لق�سية �لتي هيمنت على �أخبار �لبلد �سباح �جلمعة
وجنم هذ� �لقلق هذ� �لقلق �لو��سع بعد ن�رش معلومات �سحافية عن "الئحة 
�سود�ء �أمركية ب�90 منتجا �أوروبيا قد تفر�ض �إد�رة تر�مب عليها ر�سوما 
جمركي��ة بن�سب��ة 100 يف �ملائة، يف �إطار حملته عل��ى �لدول "�لغ�سا�سة" 

جتاريا
كما �سُتدرج �لطماطم و�ل�سالمي وجامبون بارما ومياه "�سان بيليغرينو" 
�ملعدني��ة �لتي �أ�سبح��ت ُملكًا ملجموع��ة ن�ستله �ل�سوي�رشي��ة �لعمالقة يف 
الئح��ة �ملنتج��ات �مل�ستهدف��ة، رد� على �حلظ��ر �الأوروب��ي ال�ستر�د حلوم 

�الأبقار �الأمركية �لتي جتري تربيتها با�ستخد�م �لهورمونات
و�أع��رب رئي���ض �ل��وزر�ء �الإيط��ايل باول��و جنتيل��وين نف�سه ع��ن �لقلق من 

�النعطافة �الأمركية نحو �حلمائية �لتي وعد تر�مب ناخبيه بها.

التضخم يضغط على اليورو

�نخف�ض �ليورو �إىل �أدنى م�ستوياته يف �أ�سبوعن بعدما 
تباطاأ  �ليورو  منطقة  يف  �لت�سخم  �أن  بيانات  �أظهرت 
بوترة فاقت �لتوقعات يف �آذ�ر )مار�ض( �ملا�سي، ما ال 
يتيح للبنك �ملركزي �الأوروبي تقلي�ض �حلو�فز �لنقدية 
�أمام  �ملئة  1 يف  من  �أكرث  �ليورو  وتر�جع  تدريجًا.  �إال 
�أ�سابيع،   7 يف  �أد�ء  �أ�سو�أ  يف  �الأ�سبوع،  خالل  �ل��دوالر 
بدء  ملوعد  توقعاتهم  �مل�ستثمرون  ير�جع  وق��ت  يف 

»�ملركزي« �الأوروبي تطبيع �سيا�سته �لنقدية 
دوالر،   1.0670 �إىل  �ملئة  يف   0.1 �ليورو  و�نخف�ض 
�أظهرت  بعدما  �آذ�ر،   15 منذ  م�ستوياته  �أدن��ى  وه��و 
�أ�سا�ض  على  �ملئة  يف   1.5 بلغ  �لت�سخم  �أن  بيانات 
�سنو�ت   4 يف  م�ستوياته  �أعلى  من  �نخفا�سًا  �سنوي، 
�لبالغ �ثنن يف �ملئة و�لذي �سجله يف �سباط )فر�ير( 

بارتفاع  توقعات  عن  �ل��ق��ر�ءة  ه��ذه  وتقل  �ملا�سي. 
�أجرته  ��ستطالع  يف  �ملئة  يف   1.8 �لتجزئة  �أ�سعار 
�أن �ال�ستجابة �إىل  �أكد حمللون  وكالة »رويرتز«، بينما 
�لت�سخم �الأملاين  �لبيانات كانت حمدودة الأن بيانات 
دون  فعليًا  جاءت  �أم�ض  من  �أول  �ل�سادرة  و�الإ�سباين 
يتوقعون  كانو�  �مل�ستثمرين  �أن  يعني  ما  �لتوقعات، 
�إىل  0.2 يف �ملئة  �أقل  ، و�رتفع موؤ�رش �لدوالر  �أرقامًا 
بيانات  ومن  �ليورو  �سعف  من  م�ستفيد�ً   ،100.55
ف�سلي،  �أ�سا�ض  على  ولكن  قوية.  �أمركية  �قت�سادية 
ربع  �أد�ء  �أ�سو�أ  لي�سجل  �ملئة  يف   1.7 �لدوالر  �نخف�ض 
�الأمركي  �لرئي�ض  �أن  يف  �سكوك  بفعل  �سنة  يف  �سنوي 
بالقدرة  يتمتع  وال  �أول��وي��ة،  يعطي  ال  تر�مب  دونالد 
�لكونغر�ض  عر  �قت�سادية  �إ�سالحات  لتمرير  �لالزمة، 
�سنة   14 م�ستوياته يف  �أعلى  �إىل  �لدوالر  دفعت  كانت 

مطلع �ل�سنة.

مر�جعة  �أثارت  بعدما  �لدوالر  �أمام  �الإ�سرتليني  وهبط 
ق��در�ً  �ملتحدة  �ململكة  يف  �ملحلي  �ل��ن��اجت  بيانات 
�إطالق  جر�ء  من  �ل�سبابية  خلفية  على  �لت�ساوؤم  من 
�الحت��اد  م��ن  للخروج  �لر�سمية  �لعملية  بريطانيا 
�سغوط.  حتت  �لريطانية  �الأ�سول  �أبقى  ما  �الأوروبي، 
 1.2449 �إىل  �ملئة  يف   0.2 �الإ�سرتليني  و�نخف�ض 
�لناجت  لبيانات  �لثانية  �ملر�جعة  �أظهرت  بعدما  دوالر 
�لر�بع  �لربع  يف  �ملتحدة  للمملكة  �الإجمايل  �ملحلي 
�أ�سا�ض  �أرقامًا متثل �نخفا�سًا طفيفًا على   2016 عام 
و�نخف�ض  ف�سلي.  �أ�سا�ض  على  و����س��ت��ق��ر�ر�ً  �سنوي، 
�الأوروب��ي��ة  �لعملة  �أم��ام  �ملئة  يف   0.2 �الإ�سرتليني 

�ملوحدة �إىل 85.75 بن�سًا لليورو 
�إبقاء  بيان  �مل�رشي يف  �ملركزي  �لبنك  �أعلن  ذلك  �إىل 
�لبنك  و�أبقى  تغير.  دون  من  �لرئي�سة  �لفائدة  �أ�سعار 
�لفائدة  �سعر  �لنقدية،  �ل�سيا�سات  للجنة  �جتماع  خالل 

على �الإيد�ع لليلة و�حدة عند 14.75 يف �ملئة، و�سعر 
يف   15.75 عند  و�ح��دة  لليلة  �الإقر��ض  على  �لفائدة 
»من  �أن  �إىل  �لفائدة  قر�ر  بعد  بيان  يف  و�أ�سار  �ملئة. 
�ملتوقع �نخفا�ض �ملعدل �ل�سنوي للت�سخم بعد �النتهاء 
�ملعدالت  و�نح�سار  �لتكاليف  �رتفاع  �آث��ار  مترير  من 

�ل�سهرية للت�سخم 
�أ�سعار  �إبقاء  �أي�سًا  �لتون�سي  �ملركزي  �لبنك  و�أعلن 
�ملئة.  يف   4.25 عند  تغير  دون  من  �لرئي�سة  �لفائدة 
�سعر  �لبنك  فيها  خف�ض  �لتي  �الأخ��رة  �مل��رة  وكانت 
�لفائدة �الأ�سا�ض يف ت�رشين �الأول )�أكتوبر( 2015، من 
�إىل تعزيز �لنمو مع تر�جع  4.75 يف �ملئة يف م�سعى 

�لت�سخم.
�إىل ذلك �جته �لذهب نحو �الرتفاع 7.9 يف �ملئة على 
�أ�سا�ض ربع �سنوي لي�سجل �أف�سل �أد�ء ف�سلي خالل �سنة، 
�ل�رش�ئب  و�سط �سبابية تكتنف خطط تر�مب يف �ساأن 

عزز  ما  �أوروب��ا،  يف  �نتخابات  و�سل�سلة  و�ال�ستثمار، 
�لطلب على �ملعدن �لنفي�ض بو�سفه مالذ�ً �آمنًا.

عند  �ل��ف��وري��ة  �لتعامالت  يف  �ل��ذه��ب  �سعر  و��ستقر 
1243.20 دوالر�ً لالأون�سة، فيما �نخف�ض يف �لعقود 
�الأمركية �الآجلة 0.3 يف �ملئة �إىل 1241.90 دوالر�ً. 
يف   0.1 �لفورية  �لتعامالت  يف  �لف�سة  �سعر  وتر�جع 
�ملئة �إىل 18.06 دوالر�ً، بينما �رتفع �لبالتن 0.2 يف 
�ملئة  0.4 يف  و�لبالديوم  944.80 دوالر�ً،  �إىل  �ملئة 

�إىل 797 دوالر�ً 
وقفز �سعر �الألومنيوم �إىل �أعلى م�ستوياته يف 27 �سهر�ً 
�أ�سابيع،  �أربعة  يف  �سعر  �أعلى  �لنحا�ض  �سجل  بينما 
ن�رش  قبيل  �ل�رش�ء  على  �مل�ساربن  �إقبال  ��ستمر�ر  مع 
�أم�ض  �الأكر،  �مل�ستهلك  �ل�سن  من  �قت�سادية  بيانات 
�ل�سينية  �القت�سادية  �لبيانات  معظم  وكان  و�ليوم. 
�ملا�سين  )فر�ير(  و�سباط  )يناير(  �لثاين  كانون  يف 

قويًا، لكن كبرة �القت�سادين �ملتخ�س�سن يف �ل�سلع 
بن  كاروالين  �إيكونوميك�ض«  »كابيتال  لدى  �الأولية 
تلقي  قد  �جلديدة  �ل�سينية  �ل�سنة  �حتفاالت  �أن  �أكدت 

بظاللها على بع�ض �لبيانات �القت�سادية 
و�أغلقت عقود �الألومنيوم �لقيا�سية الأجل ثالثة �أ�سهر يف 
بور�سة لندن مرتفعة 0.6 يف �ملئة عند 1972 دوالر�ً 
للطن، بعدما الم�ست �أعلى م�ستوياتها منذ كانون �الأول 
ظل  يف  للطن،  دوالر�ً   1981 عند   2014 )دي�سمر( 
�ل�سن  يف  لالإنتاج  وقف  عمليات  �ساأن  يف  خم��اوف 
�لنحا�ض  عقود  و�أغلقت  بالبيئة.  تتعلق  ق�سايا  ب�سبب 
�لقيا�سية الأجل ثالثة �أ�سهر مرتفعة 0.8 يف �ملئة عند 
م�ستوياتها  �أعلى  الم�ست  بعدما  للطن،  دوالر�ً   5955
يف  للطن،  دوالر�ً   5985 عند  �ملا�سي  �آذ�ر   2 منذ 
يف   0.6 بلغت  �لتي  �ل�سابقة  �جلل�سة  ملكا�سب  ��ستمر�ر 

�ملئة .

اتجاه إلى البيع يضغط على معظم 
البورصات الخليجية

فهبطت  �الأ�سبوع،  �لعربية خالل  �لبور�سات  م���وؤ�رش�ت معظم  ت��ر�ج���عت 
يف 5 بور�سات و�رتفعت يف بور�ستن.  

1.42، و�لظبيانية  1.5 يف �ملئة، و�لبحرينية  وتر�جعت �ل�سوق �لعمانية 
�ل�سوق  �رتفعت  بينما  �ملئة،  0.2 يف  و�لكويتية   ،0.52 و�لقطرية   ،1.15

�ل�سعودية 1.79 يف �ملئة، و�لدبيانية 0.55 يف �ملئة 
�أ�سبوعي  حتليل  يف  �ل�سامر�ئي  �أحمد  �سحارى«  »جمموعة  رئي�ض  وعّد 
خالل  �نتقائية  ت���د�والت  �سجل  �لعربية  للبور�سات  �لعام  �الأد�ء  �أن  
جل�سات �الأ�سبوع ، �إذ �نق�سمت �لتد�والت بن جتميلية لالإغالقات �لربعية 
و�ل�سهرية  وبن �الجتاه نحو هيكلة �ملر�كز �ملحمولة و�لرتكيز على بناء 
مر�كز �رش�ئية على �الأ�سهم �لقيادية و�الأ�سهم ذ�ت �الأد�ء �لت�سغيلي �لقوي، 
��ستعد�د�ً لوقت �إعالن �لنتائج و�لذي غالبًا ما يحمل يف طياته �لكثر من 

�لتقلبات و�الجتاهات غر �ملتوقعة يف �الرتفاع و�لهبوط 
�سمن  �ال�ستقر�ر  وع��دم  �لتذبذب  نحو  �ل�سيولة  قيم  مالت  و�أ���س��اف:  
متو�سطات م�سجلة لتبقى دون �مل�ستويات �ملطلوبة، ما �أثر يف �الإغالقات 
�لبيع  وترة  رفع  باجتاه  ودفع  للبور�سات  �ل�سعرية  للموؤ�رش�ت  �ليومية 
عنها يف �ل�رش�ء لدى �لكثر من �لبور�سات خالل جل�سات �لتد�ول �ملا�سية، 
تباين  على  و�لربعية  و�ل�سهرية  �الأ�سبوعية  تد�والتها  �لبور�سات  لتنهي 
وعدم ��ستقر�ر على م�سار�ت �ل�سيولة و�الغالقات �ل�سعرية، بينما حافظت 
�لربع  �لعاملية خالل  �لنفط  �أ�سو�ق  �رتباط �سلبي مع م�سار�ت  على درجة 
�الأول من �ل�سنة  .  و�أكد �ل�سامر�ئي �أن  م�ستويات �لتذبذب وعدم �ال�ستقر�ر 
على  �الأول،  �لربع  و�الأ�سبوعي خالل  �ليومي  لالأد�ء  �مل�سجلة  و�لرت�جعات 
�لرغم من �سلبيتها على �الأد�ء �لكلي، حملت �لكثر من �ستثمارية �جليدة، مع 
�لتاأكيد �أن تر�جع قيمة �ل�سيولة كان له �أثر مبا�رش يف تر�جع �أ�سعار �الأ�سهم 
�لقطاعات و�لفئات كافة، ما كان له دور كبر يف �حلفاظ  �ملتد�ولة من 

�القت�سادي  �لرت�جع  ظروف  يف  �ال�ستثمارية  �جلاذبية  على 
عند  �ال�ستثمارية  �لتد�والت  على  �حلفاظ  على  �أي�سًا  وعمل 

عدد  »�جت��اه  و�أك��د   ، �مل�ستهدفة  دون  �ملقبولة  حدودها 
�لرتكيز على  نحو  �لبور�سات  لدى  �ملتعاملن  كبر من 

خالل  �لقوي  �لت�سغيلي  �الأد�ء  ذ�ت  �لقيادية  �الأ�سهم 
يحمل  ما  �ل�سنة،  من  �الأول  �لربع  نهاية  يف  �مل��دة 

على  �ملتعاملن  ق��درة  على  �إيجابية  م��وؤ���رش�ت 
�الأ�سو�ق،  م�سار�ت  وفهم  �لتد�ول  �أدو�ت  تطوير 

�ملتغر�ت  رب��ط  على  �ل��ق��درة  �إىل  �إ���س��اف��ة 
و�خلروج  و�ل�سلبية،  �الإيجابية  و�لتطور�ت 

���س��اأن��ه��ا تخفيف  م��ن  ت����د�ول  ب��اآل��ي��ات 
حمل  �أمد  و�إطالة  و�خل�سائر  �الأخطار 

�أن  �إىل  �لنظر  �الأ�سهم �جليدة«. ولفت 
�لت�سغيلية  �الأ�سهم  على  »�لرتكيز 

من �ساأنه تن�سيط �لتد�والت على 
�الأ�سهم �ل�سغرة و�ملتو�سطة، 

نحو  �مل��ت��ع��ام��ل��ن  ودف����ع 
�إ�سافية  �سيولة  ���س��خ 

�ملتاحة،  �لفر�ض  يف 
�إيجابًا  ينعك�ض  ما 

�لكلي  �الأد�ء  على 
ل��ل��ب��ور���س��ات، 

»نتائج  �أن  �ل�سامر�ئي  و�أو�سح   ، �ل�رش�ئية  �مل�سار�ت  هذه  ��ستمرت  �إذ� 
�لتاأثر  حجم  �أظهرت  �لبور�سات  لدى  �ملدرجة  لل�رشكات  �ملرت�كم  �الأد�ء 
�مل�ستوى  على  و�القت�سادية  �ملالية  �ل�سغوط  ��ستمر�ر  عن  �لناجت  �ل�سلبي 
�الندماج  قيمة  تعزيز  نحو  �لطريق  ما ميهد  و�لعاملي،  و�الإقليمي  �ملحلي 
�ستمكن  و�لتي  �ملقبلة،  �لفرتة  خالل  �ملدرجة  �ل�رشكات  بن  و�ال�ستحو�ذ 
�ال�ستقر�ر  وحتقيق  �جلديدة  �ل�سيولة  قيمة  رفع  من  و�ل�سوق  �ل�رشكات 
قوية  مالية  مبر�كز  تتمتع  جديدة  كيانات  مع  �لعمل  خالل  من  و�لنمو، 

وح�س�ض �سوقية مت�ساعدة
.و�سجلت �ل�سوق �ل�سعودية �رتفاعًا جيد�ً خالل تد�والت �الأ�سبوع، بدعم من 
معظم �الأ�سهم �لقيادية. و�رتفع موؤ�رشها �لعام 122.95 نقطة، �أو 1.79 
�لتد�والت  حجم  �رتفاع  و�سط  نقطة،   7001.63 عند  ليقفل  �ملئة،  يف 
بليون  ب�14.3  �سهم  مليون   655.8 �مل�ستثمرون  تد�ول  بعدما  وقيمتها، 

ريال )3.8 بليون دوالر(.
�أ�سهم  حققتها  �أرباح  من  بدعم  مقبولة  مكا�سب  �لدبيانية  �ل�سوق  وحققت 
قيادية مدعومة من �سيولة �رش�ء �نتقائية، يف �أ�سبوع �سهدت �أ�سعار �أ�سهم 
عدد من �ل�رشكات تذبذبات ملحوظة. و�رتفع موؤ�رش �ل�سوق �لعام 19 نقطة 
�أو 0.55 يف �ملئة ليقفل عند 3480.43 نقطة، و�رتفع حجم �لتعامالت 
بليون  ب�1.33  �سهم  مليون   917.5 �مل�ستثمرون  تد�ول  بعدما  وقيمتها 
درهم )353.9 مليون دوالر( ، وتر�جعت �ل�سوق �لظبيانية و�سط قفزة يف 
�لتعامالت، وذلك ب�سغوط قوية من عدد من قطاعات �ل�سوق وعلى ر�أ�سها 
 1.15 �أو  51.75 نقطة  قطاعا �ال�ستثمار و�لعقار. وتر�جع �ملوؤ�رش �لعام 
وقيمتها  �لتعامالت  وز�د حجام  نقطة.   4443.53 عند  ليقفل  �ملئة،  يف 
61 و74 يف �ملئة على �لتو�يل. وتد�ول �مل�ستثمرون 436.6 مليون �سهم 
موؤ�رش�ت  هبوط  ظل  يف  �لكويتية  �ل�سوق  درهم.وتر�جعت  بليون  ب�1.9 
يف   0.20 �أو  نقطة   14.03 �لعام  �ملوؤ�رش  وهبط  �ل�سيولة،  وقيمة  �حلجم 

�ملئة، ليقفل عند 7029.43 نقطة. 

دبي – متابعة

ابو ظبي – متابعة 

 القاهرة – متابعة 

بيروت – متابعة  

إيطاليا – متابعة  طوكيو – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

 لندن – متابعة 


