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حركة األسهم

مصر: خطط أميركية لضخ مزيد من االستثمارات

انكماش قياسي للناتج الصناعي البريطاني

الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر

روسيا تدرس خفض اإلنتاج وأسعار برنت
تتجاوز 56 دوالرًا

 كلفة التخلص من النفايات تزداد بنحو 
1.1 بليون يوان سنويًا في الصين 

ي��زور م�سوؤولون يف البن��ك الدويل م�رص خالل 
اأ�سابي��ع ملناق�سة عدد م��ن امل�ساريع التنموية 
اجلديدة، وتفعيل االتفاق املربم خالل اجتماع 
الرئي���س امل�رصي عبدالفت��اح ال�سي�سي ورئي�س 
جمموع��ة البن��ك ال��دويل كيم يون��غ كيم، حول 
دف��ع التع��اون وتطوي��ره ودع��م جه��ود م�رص 
جل��ذب مزيد م��ن اال�ستثم��ارات االأجنبية، على 
هام���س زي��ارة ال�سي�س��ي لوا�سنط��ن. واتفق��ت 
وزي��رة اال�ستثم��ار والتعاون ال��دويل امل�رصي 
�سحر ن���رص مع كيم على �سب��ل م�ساهمة البنك 
ال��دويل، يف دف��ع التموي��ل ال�سغ��ر يف م�رص، 
وب�س��كل يتيح فر�سًا متزاي��دة لال�ستثمار واليد 
العاملة للمراأة وال�سباب وت�سجيع ثقافة ريادة 
االأعم��ال. ُي�ساف اإىل ذلك تق��دمي البنك الدويل 
الدع��م ال��الزم للم�ساعدة يف دف��ع دور القطاع 

اخلا�س يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية، 
ويف جه��ود حت�س��ن املن��اخ اجل��اذب للقطاع 
اخلا���س واال�ستثمارات االأجنبي��ة، مبا ي�سمن 

ا�ستدامة امل�سرة التنموية الوطنية 
احلكوم��ة  باهتم��ام  ال��دويل  البن��ك  واأ�س��اد 
امل�رصي��ة به��ذا املحور، العتب��اره  ركنًا مهمًا 
يف اجله��ود الهادفة اإىل تعزيز ا�ستفادة �رصائح 
االإ�سالح��ات  مزاي��ا  م��ن  امل���رصي  ال�سع��ب 

االقت�سادية اجلارية وعائداتها 
وناق�س��ت ن�رص مع الرئي���س التنفيذي ملوؤ�س�سة 
اال�ستثم��ار اخلا���س وراء البح��ار االأمركي��ة 
)اأوبي��ك( دي��ف غادي�س��ان، توف��ر �سمان��ات 
لل���رصكات االأمركي��ة لال�ستثم��ار يف م���رص، 
معرب��ًا عن رغب��ة موؤ�س�سته »�س��خ ا�ستثمارات 
جدي��دة يف م���رص يف امل��دة املقبل��ة، ويخطط 
لزي��ادة ا�ستثم��ارات �رصكت��ه لت�س��ل اإىل نح��و 

160 دولة حول العامل«.

يف  الربيط��اين  ال�سناع��ي  الن��اجت  انخف���س 
�سب��اط )فرباي��ر( املا�س��ي ب�سكل غ��ر متوقع 
وتراج��ع اأداء ال�سناع��ات التح���ويلية، وفق ما 
اأفادت بيانات ر�سمية ، يف اإ�س���ارة جديدة اإىل 
»احتمال تباطوؤ النمو االقت�سادي مع ا�ستعداد 

بريطانيا للخروج من االحتاد االأوروبي 
وتدّن��ى الن��اجت ال�سناع��ي 0.7 يف املئ��ة يف 
�سب��اط، خمالف��ًا تقدي��رات خ��رباء اقت�ساد يف 
ا�ستط��الع لوكال��ة »روي��رز« رجح��وا ت�سجيل 
هب��وط  بع��د  املئ��ة  0.2 يف  ن�سبته��ا  زي��ادة 
ن�سبت��ه 0.3 يف املئة يف كانون الثاين )يناير( 
املا�س��ي. واأظهرت بيانات منف�سلة، اأن العجز 
يف جت��ارة ال�سلع الربيطاني��ة »ارتفع اإىل اأعلى 
م�ستويات��ه يف خم�س��ة اأ�سه��ر يف �سب��اط عل��ى 
نحو غ��ر متوقع، يف حن ُعّدل العجز امل�سجل 

يف كان��ون الث��اين رفع��ًا اأي�س��ًا وفق��ًا ملكت��ب 
االإح�ساءات الوطنية.

وتتما�س��ى جمموعة اأخرى م��ن البيانات التي 
تظه��ر هبوط ناجت قط��اع البناء م��ع م�سح يف 
قطاع االأعمال اأُجري اأخراً، وي�سر اإىل اأن اأداء 
االقت�س��اد الربيط��اين »رمب��ا بل��غ ذروته قرب 
نهاي��ة العام املا�سي«. واأفادت بيانات مكتب 
االإح�س��اءات الوطني��ة باأن قط��اع ال�سناعات 
تباط��وؤ  ب��وادر  اأث��ر  يعو���س  »مل  التحويلي��ة 
اإنف��اق امل�ستهلك��ن، كم��ا كان ياأم��ل خ��رباء 
اقت�س��اد عقب هبوط �سعر اجلين��ه اال�سرليني 
اإث��ر الت�سوي��ت مل�سلح��ة اخلروج م��ن االحتاد 
االأوروبي ، وانخف���س اإنتاج قطاع ال�سناعات 
التحويلي��ة، ال��ذي ميثل نح��و 10 يف املئة من 
الناجت املحلي الربيطاين، بن�سبة 0.1 يف املئة 
عل��ى غ��ر املتوقع، بعد تدنيه واح��داً يف املئة 

يف كانون الثاين املا�سي. 

ارتف��ع الذهب اإىل امل�ستوى االأعلى له يف خم�سة 
اأ�سه��ر مع اإقبال امل�ستثمري��ن على �رصاء املعدن 
النفي���س بحث��ًا ع��ن م��الذ اآم��ن بعدم��ا اأطلق��ت 
الوالي��ات املتحدة ع���رصات ال�سواريخ من طراز 
»توماهوك« على قاعدة جوية �سورية ما ي�سعد 

التوترات مع رو�سيا واإيران 
وقال��ت رو�سيا، احلليف الق��وي للنظام ال�سوري 
، اإن ال�رصب��ة اأ���رصت كث��راً بالعالق��ات ب��ن 
الوالي��ات  ردت  بعدم��ا  ومو�سك��و  وا�سنط��ن 
املتح��دة على هج��وم مميت باأ�سلح��ة كيماوية 
ا�سته��دف منطقة خا�سع��ة ل�سيطرة املعار�سة ، 
وارتفع الذهب يف املعامالت الفورية 1.07 يف 
املئة اإىل 1264.70 دوالر لالأوقية )االأون�سة( 
بعدم��ا زاد يف وقت مبك��ر اإىل امل�ستوى االأعلى 

من��ذ العا���رص من ت�رصي��ن الث��اين )نوفمرب( عند 
ت�سجي��ل  �س��وب  ويتج��ه  دوالر   1269.28
مكا�س��ب لالأ�سبوع الرابع عل��ى التوايل ، وارتفع 
الذه��ب يف العق��ود االأمركية االآجل��ة واحداً يف 
املئة اإىل 1267 دوالراً لالأوقية ، وقال موؤ�س�س 
»�سندوق كومودتي دي�سكفري« وليم ميدلكوب 
اإن هن��اك خطراً باأن يوؤدي ال�رصاع ال�سوري اإىل 
مواجه��ة اأو�س��ع قد تدخ��ل فيها اإي��ران ورو�سيا 
والوالي��ات املتحدة، ومن ثم ميكن اأن تكون لها 
تداعيات اأكرث خطورة بوجه عام«. واأ�ساف هذا 
يف���رص ال�سبب وراء حترك الذه��ب ب�رصعة كبرة 
بع��د اإع��الن اخلرب ، وع��ادة ما ي�ستخ��دم الذهب 
كاأداة حت��وط يف مواجهة ال�سبابي��ة ال�سيا�سية 
واملالية واالأخطار االأمنية. وا�ستفاد الذهب اإىل 
جان��ب اأ�سول اأخرى ينظر اإليها كمالذ اآمن مثل 

الن و�سندات اخلزانة االأمركية 

�سعدت اأ�سعار النفط يف العقود االآجلة  اأكرث 
م�ستوياتها،  اأعلى  لتبلغ  املئة،  يف  اثنن  من 
ب��ع��دم��ا اأط��ل��ق��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع�����رصات 
�سورية،  يف  جوية  قاعدة  على  »ك��روز«  �سواريخ 
عدم  ظل  يف  الحقًا  مكا�سبها  قل�ست  االأ�سهم  لكن 

وجود اأي اأثر فوري على االإمدادات على ما يبدو 
ب�سّن  اأَم��ر  اإن��ه  ترامب  دونالد  االأم��رك��ي  الرئي�س  وق��ال 
منها  انطلق  �سورية  جوية  قاعدة  على  �ساروخية  �رصبات 
االأ�سبوع  من  �سابق  وقت  يف  كيماوية  باأ�سلحة  مميت  هجوم 
اأنه يعمل ل� »م�سلحة االأمن القومي« االأمركي  املا�سي، موؤكداً 
�سعيفة  تداوالت  وبعد   ، االأ�سد  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  مواجهة  يف 
العقود  يف  »برنت«  مزيج  العاملي  القيا�س  خام  قفز  الهجوم،  قبل 
االآجلة اإىل 56.08 دوالر للربميل، يف حن و�سفه التجار باأنه رد فعل 
ليظل مرتفعًا  للربميل  55.62 دوالر  اإىل  يقل�س مكا�سبه  اأن  قبل  �رصيع، 
تك�سا�س  غرب  خام  و�سعد   ، ال�سابق  االإغالق  م�ستوى  عن  املئة  يف   1.3
الو�سيط االأمركي يف العقود االآجلة اأكرث من اثنن يف املئة اأي�سًا اإىل 52.94 
بزيادة  للربميل  دوالر   52.46 لي�سجل  مكا�سبه  يقل�س  اأن  قبل  للربميل  دوالر 
1.45 يف املئة عن الت�سوية ال�سابقة. وبلغ اخلامان اأعلى م�ستوياتهما منذ اأوائل 

اآذار )مار�س(  وعلى الرغم من اأن اإنتاج �سورية من النفط حمدود، اإال اأن موقعها 
يف منطقة ال�رصق االأو�سط والتحالفات مع منتجن كبار للخام اأثار خماوف ب�ساأن 

ات�ساع دائرة ال�رصاع، مبا قد يعطل �سحنات اخلام 
اإن  اأمركيون  م�سوؤولون  وق��ال  العاملية،  االأ�سواق  يف  اأي�سًا  ال�رصبات  واأث��رت 
اجلي�س اأطلق 59 �ساروخًا من �سواريخ »كروز« على قاعدة جوية �سورية ت�سيطر 
عليها قوات االأ�سد، رداً على هجوم بالغاز ال�سام وقع يف منطقة خا�سعة ل�سيطرة 
املعار�سة ، من جهة اأخرى، توقع رئي�س �رصكة »نوفاتك« الرو�سية، اأكرب �رصكة غر 
حكومية الإنتاج الغاز، ليونيد ميخيل�سون  ، ا�ستقرار اإنتاج �رصكته من النفط، الذي 
ال ي�سمل مكثفات الغاز، خالل ال�سنة احلالية. واأ�ساف اأن اإجمايل اإنتاج مكثفات 
مليون طن، حن   1.2 �سيبلغ  امل�سال  الطبيعي  للغاز  »يامال«  الغاز يف م�رصوع 

ي�سل امل�رصوع اإىل الطاقة الق�سوى الإنتاج الغاز الطبيعي امل�سال يف 2019 
واأ�سار رئي�س �رصكة »�رصغوت نفتغاز«، ثالث اأكرب �رصكة منتجة للنفط يف رو�سيا 
اأن �رصكته ملتزمة باتفاق عاملي  فالدمير بوجدانوف، يف ت�رصيح �سحفي اىل 
خلف�س اإنتاج النفط ي�ستهدف دعم اأ�سعار اخلام ، يذكر اأن منظمة البلدان امل�سدرة 
رو�سيا، يف  بقيادة  النفط من خارجها،  منتجي  من  و11  اتفقت  )اأوبك(  للبرول 
برميل  مليون   1.8 بنحو  اإنتاجهم  اإجمايل  خف�س  على  )دي�سمرب(،  االأول  كانون 

يوميًا لتقلي�س تخمة املخزون العاملية ودعم االأ�سعار 
النفط  اإنتاج  �ستخف�س  اإن رو�سيا  األك�سندر نوفاك قال  الرو�سي  النفط  وكان وزير 
بواقع 200 األف برميل يوميًا بنهاية الربع االأول، و300 األف برميل يوميًا بنهاية 

ال�سهر اجلاري. 

تعه��دت العا�سمة ال�سينية بكن الت��ي تنت�رص القمامة يف �سوارعها، زيادة 
االإنف��اق للق�س��اء على تالل النفاي��ات املتزايدة لكنها تواج��ه �سعوبة يف 

اإقناع �سكانها بفرز تلك النفايات مع ارتفاع م�ستوى املعي�سة 
وبكن اأكرب بلدية منتجة للنفايات يف ال�سن حيث جمعت 8.7 مليون طن 
من نفايات املنازل يف العام املا�سي وهو ما يعادل نحو �سعفي ما كانت 
علي��ه قب��ل نحو ع�رص �سنوات وي�سخر ال�سكان م��ن مكبات النفاية املرامية 
االأطراف بو�سفها »طريق��ًا دائريًا �سابعًا« وتعهدت العا�سمة التي ي�سكنها 
22 مليون ن�سمة اإعادة تدوير كل النفايات املنزلية بنهاية 2020 ويقول 
م�سوؤول��ون اإنه��ا �ستزيد موازنتها ال�سنوية البالغ��ة بليوين يوان )289.91 
ملي��ون دوالر( لتح�س��ن عمليات التخل�س من القمام��ة والفرز املنزيل لها 
، وعل��ى الرغ��م م��ن اأن بكن كونت جي�س��ًا من 20 األف عام��ل منذ 2010 
لتعلي��م طريق��ة فرز النفايات فاإنه��ا تواجه �سعوبة يف زي��ادة امل�ساركة ، 
وق��ال امل�سوؤول االإداري يف املدينة يف حي �سارع املال الراقي يانغ كون: 
»يوج��د فق��ط نظام للت�سني��ف )للنفايات( لك��ن ال توجد اإج��راءات عقابية 
لل�س��كان الذي��ن ال يتبع��ون التعليم��ات«. واأ�ساف »ال منلك �س��وى اإقناعهم 
وتق��دمي حوافز ، ووعدت احلكوم��ة املركزية خالل ال�سهر احلايل بجعل فرز 
القمام��ة اإلزاميًا يف 46 مدينة، منها بك��ن، بنهاية 2020 لكن العا�سمة 

ميكن اأن حتتاج اىل 50 األف عامل اآخرين لتلبية تلك االأهداف 

  صندوق النقد يستعجل تنفيذ اإلصالحات االقتصادية في تونس 

ها  حل�سّ  ، تون�س  الدويل  النقد  �سندوق  من  وفد  زار   
بعد  املتعرثة،  االقت�سادية  االإ�سالحات  ت�رصيع  على 
تاأجيل �رصف ق�سط ثان قيمته 350 مليون دوالر من 

قر�س اإجمايل قيمته 2.8 بليون دوالر 
من  الثاين  الق�سط  ���رصف  رف�س  ال�سندوق  وك��ان 
)دي�سمرب(  االأول  الذي كان مقرراً يف كانون  القر�س 
قطاعي  يف  االإ�سالحات  وترة  بطء  ب�سبب  املا�سي، 

الوظيفة العامة وامل�سارف 
وفد  اأن  �سحفي  ت�رصيح   يف  تون�سي  م�سوؤول  واأعلن 
برنامج  ملناق�سة  لتون�س  زيارة  اأم�س  »بداأ  ال�سندوق 
حتقيق  يف  الت�رصيع  على  وح�سها  االإ���س��الح��ات، 

االإ�سالحات املتعرثة«. 
الفاعلن  �سيلتقي  ال��وف��د   اأن  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ول��ف��ت 

العام  االحت��اد  جانب  اإىل  تون�س  يف  االقت�سادين 
التون�سي الذي يحظى بتاأثر قوي، ملناق�سة حتفظاته 

عن عدد من االإ�سالحات .
 ويرف�س االحتاد خططًا تدر�سها احلكومة لبيع اأ�سهم 

من بنوك عامة 
ال��زري��ب��ي،  مل��ي��اء  التون�سية  امل���ال  وزي���رة  وك��ان��ت 
�رصحت  يف وقت �سابق، باأن احلكومة »تعتزم خف�س 
وظائف القطاع العام بواقع ع�رصة اآالف خالل ال�سنة 
اأ�سهمها  من  جزء  بيع  اإمكان  اأي�سًا  وتدر�س  احلالية، 
االإ�سالحات  حزمة  �سمن  عامة  بنوك  ثالثة  يف 
اأن  يف  تون�س  وتاأمل  ال��واه��ن«.  االقت�ساد  الإنعا�س 
القر�س  من  الثاين  الق�سط  عن  النقد  �سندوق  يفرج 
اأربعة  لنحو  تاأجيله  بعد  الوفد،  زي��ارة  انتهاء  عقب 
قرو�س  على  احل�سول  عنه  االإف��راج  و�سُيتيح  اأ�سهر، 
واالحتاد  الدويل  البنك  بينهم  دولين،  مقر�سن  من 

العام  ومطلع   ، للتنمية  االأفريقي  والبنك  االأوروب��ي 
اجلاري تبنت احلكومة خطة لت�رصيح اآالف املوظفن 
اختياريًا بطلب من املقر�سن الدولين، حيث ُي�سغل 
القطاع العام يف تون�س )11 مليون �سخ�س( اأكرث من 
مقارنة  املئة  50 يف  بزيادة  اأي  األف موظف،   800

مبرحلة ما قبل الثورة 
وتتزامن زيارة بعثة �سندوق النقد مع بيانات ر�سمية 
تون�سية اأظهرت اأن معدل الت�سخم ال�سنوي يف تون�س 
ال�سهر اجلاري بعدما كان  4.8 يف املئة يف  اإىل  زاد 
)يناير(  الثاين  كانون  �سهري  طيلة   4.6 ح��دود  يف 

يناير و�سباط )فرباير( املا�سين 
واأو�سح املعهد الوطني لالإح�ساء يف تون�س )موؤ�س�سة 
اأ�سعار  اأن موؤ�رص  اأم�س،  حكومية(، يف بيانات ن�رصها 
خالل  املئة  يف  خم�سة  زاد  وامل�����رصوب��ات  االأغ��ذي��ة 
ال�سهر عن م�ستواه قبل �سنة، وهي م�ستويات مرتفعة، 

 2016 يف  املئة  يف   4.2 بلغ  الت�سخم  اأن  بخا�سة 
مقارنة ب�4.1 يف املئة يف 2015 

اإىل ذلك، تزور بعثة م�سركة من املفو�سية االأوروبية 
على  لالتفاق  تون�س،  ال��دويل  التمويل  وموؤ�س�سات 
كفاءة  ب�سيا�سات  يتعلق  ما  يف  احلكومة،  اأولويات 

ا�ستخدام الطاقة وحلول توفر التمويل امل�ستدام لها 
اال�ستثمار  وبنك  االأوروبية  للمفو�سية  بيان  واأو�سح 
من  ج��زءاً  »ت�سكل  امل�سركة  البعثة  اأن  االأوروب���ي، 
الدعم  زي��ادة  اإىل  والرامية  نطاقًا،  االأو�سع  اجلهود 
كفاءة  جمال  يف  واال�ستثمارات  لل�سيا�سات  املقدم 
االحت��اد  ج��وار  دول  يف  واملن�ساآت  للمباين  الطاقة 
االأوروب�����ي«. ول��ف��ت االن��ت��ب��اه اإىل »اخ��ت��ي��ار اأرب��ع��ة 
وجورجيا  تون�س  هي  املنطقة،  هذه  يف  رائدة  بلدان 

واأوكرانيا و�رصبيا«.
عن  االب��ت��ع��اد  اإىل  »ت��رم��ي  امل���ب���ادرة  اأن  واأع��ل��ن   

يدعم  �سامل،  نهج  اإىل  والتوجه  الفردية  امل�ساريع 
قيمة  ويزيد  ال�سيا�سات  جمال  يف  ملمو�سة  اإج��راءات 

اال�ستثمارات امل�ستدامة 
وموؤ�س�سات  االأوروبية  املفو�سية  باأن  البيان  واأفاد 
الدول  زيارة  اختتام  بعد  »�ستحدد  الدولية  التمويل 
كفاءة  تدابر  لدعم  االأولوية  ذات  املجاالت  االأرب��ع، 
العامة  واملن�ساآت  امل��ب��اين  يف  الطاقة  ا�ستخدام 

واخلا�سة«. 
دول  ب�ساأن  للمفاو�سات  العام  املدير  نائب  وقالت 
من  كلمة  يف  ماثرنوفا  كاتارينا  والتو�سع  اجل��وار 
بتنفيذ  القوي  التون�سية  احلكومة  التزام  »اأقدر  تون�س 
االقت�ساد  لتعزيز  ال��الزم��ة  الهيكلية  االإ���س��الح��ات 

التون�سي 
واأكدت »وقوف االحتاد االأوروبي اإىل جانب احلكومة 
يف هذه اجلهود«. واأ�سارت اإىل »الركيز على مو�سوع 

اإنه قطاع رئي�سي للتنمية  اإذ  كفاءة ا�ستخدام الطاقة، 
القطاع  ميكن  اأن  ال�سامل«. وعّدت  والنمو  امل�ستدامة 
اإىل  يوؤدي  واأن  االقت�ساد،  يف  كبر  اأثر  له  يكون  اأن 
العمليات  مدير  وراأى   ، العمل  فر�س  من  مزيد  خلق 
لدول اجلوار االأوروبي يف »بنك اال�ستثمار االأوروبي« 
هاينز اأولربز، اأن »كفاءة الطاقة هي واحدة من اأكرث 
الطاقة،  توفر  لتعزيز  كلفة  واأقلها  فعالية  الطرق 
من  وغرها  الدفيئة  غ��ازات  انبعاثات  من  احلد  مع 

امللوثات 
اإىل  االنتقال  عملية  »يدعم  امل�رصف  اأن  على  و�سدد 
اقت�ساد منخف�س الكربون �سديق للبيئة، وقادر على 
اأن امل�رصف »يلتزم  التكيف مع تغر املناخ«. وذكر 
االإقرا�س  االأقل من حمفظة  25 يف املئة يف  بتوفر 
مل�ساريع مرتبطة بتحقيق منو قادر على التكيف مع 

تغر املناخ ومنخف�س الكربون. 

 أرباح قطاع  االتصاالت السعودي 
ترتفع 1.6 في المئة

يف  املدرجة  االت�ساالت  قطاع  ل�رصكات  ال�سافية  االأرب��اح  ارتفعت 
»�سوق املال ال�سعودية« )تداول( 1.62 يف املئة يف العام 2016 اإىل 
7.23 بليون ريال )نحو 193 مليون دوالر(، يف مقابل 7.11 بليون 

ريال )نحو 190 مليون دوالر( عام 2015 
القطاع  �رصكات  بن  الوحيدة  ال�سعودية«  »االت�ساالت  �رصكة  وكانت 
االأرب��اح  لة  حم�سّ وبلغت   .2016 يف  �سافية  اأرب��اح��ًا  حققت  التي 
بليون   8.53  ،2016 عام  ال�سعودية«  »االت�ساالت  ل�رصكة  ال�سافية 
و�سّجل  ريال  بليون   28.77 اإىل  الربح  اإجمايل  ريال، يف حن و�سل 

الربح الت�سغيلي 9.9 بليون ريال 
يف  ال�سافية  االأرب��اح  حم�سلة  بلغت  ال�سابق،  العام  مع  وباملقارنة 
ال�رصكة يف 2015، 9.26 بليون ريال ما يعني تراجعًا بن�سبة 7.84 
5.2 يف املئة  الربح تراجعًا بن�سبة  اإجمايل  يف املئة، يف حن �سّجل 
لي�سّجل 30.3 بليون ريال. وبلغ الربح الت�سغيلي 11.86 بليون ريال 
بن�سبة تراجع 16.51 يف املئة. اأما ربحية ال�سهم ف�سّجلت 4.63 ريال 
 ،2016 عام  من  االأخر  الربع  يف  ال�سافية  االأرب��اح  لة  حم�سّ وبلغت 
1.62 مليون ريال للربع  1.88 بليون ريال، يف مقابل ربح مقداره 
الربع  يف  اأما  املئة.  يف   16.3 زي��ادة  بن�سبة   ،2015 عام  من  ذاته 
بن�سبة  ريال،  بليون   2.26 االأرباح  ف�سجلت   ،2016 عام  من  الثالث 

تراجع 16.50 يف املئة 
وعزت ال�رصكة هذه النتائج اإىل ارتفاع كلفة اخلدمات ب�2.754 بليون 
ريال، والنفقات الت�سغيلية 386 مليون ريال خالل عام 2016، علمًا 
اأن االإيرادات ارتفعت 1.182 بليون ريال مقارنة بالعام ال�سابق، ما 

 1.959 الت�سغيلية  العمليات  من  الدخل  انخفا�س  اإىل  اأدى 
�سايف  وانخف�س  ال�سابق.  بالعام  مقارنة  ري��ال  بليون 

مقارنة  ريال،  مليون   981 االأخرى  والنفقات  االإيرادات 
بالعام ال�سابق 

خ�سائر  انخفا�س  اإىل  رئي�سي  ب�سكل  ال�سبب  ويعود 
اال�ستثمارات امل�سّجلة، وفقًا لطريقة حقوق امللكية 

ال�سابق،  العام  يف  مقارنة  ريال  مليون   179
ريال  مليون   35 التمويل  تكاليف  وانخفا�س 

العائدات  وارتفاع  ال�سابق،  بالعام  مقارنة 
بالعام  مقارنة  ريال  مليون   318 مببلغ 

االي����رادات  انخفا�س  ك��ذل��ك  ال�����س��اب��ق، 
وامل�ساريف االأخرى 445 مليون ريال 

وارتفاع  ال�سابق،  بالعام  مقارنة 
 54 وال�رصائب  الزكاة  خم�س�س 

بالعام  مقارنة  ري���ال  مليون 
ال�������س���اب���ق. وب��ل��غ��ت اأرب�����اح 

يف  ال�سعودية«  »االت�ساالت 
العام  م��ن  االأخ���ر  ال��رب��ع 

بليون   2.15 املا�سي 
م��ق��اب��ل  يف  ري�������ال، 

للمدة  بليون   1.95
ذاتها من 2015 
اأم���������ا ����رصك���ة 

»احت���������������اد 

اإذ   ،2015 عام  عن  اإيجابية  نتائج  فحققت  )موبايلي(  ات�ساالت« 
ا�ستطاعت ال�رصكة تقلي�س خ�سائرها ال�سافية لت�سّجل 202.9 مليون 
ريال، يف مقابل خ�سارة 1.093 بليون ريال يف 2015. اأما اإجمايل 
بن�سبة  ريال  بليون   7.96 مقابل  يف  ريال  بليون   7.43 فبلغ  الربح 
تراجع 6.7 يف املئة، وبلغت االأرباح الت�سغيلية 235 مليون ريال، يف 

مقابل خ�سارة ت�سغيلية مقدارها 684 مليون ريال يف العام 2015 
وبلغت اخل�سارة ال�سافية ل�رصكة »موبايلي« يف الربع االأخر من العام 
املا�سي 70.7 مليون ريال يف مقابل خ�سارة مقدارها 167.7 مليون 
ريال للربع الثالث من العام ذاته. ُيذكر اأن الربع االأخر من عام 2015 

�سّجل ربحًا بلغ 10.6 بليون ريال 
وحققت �رصكة »االت�ساالت املتنقلة ال�سعودية« )زين( خ�سارة يف العام 
972 مليون  980 مليون ريال، يف مقابل خ�سارة  املا�سي مقدارها 
ريال لعام 2015. اأما اجمايل الربح فبلغ 4.4 بليون ريال يف مقابل 
اخل�سارة  وبلغت  املئة،  يف   11.4 ارتفاع  بن�سبة  ريال  بليون   3.95
الت�سغيلية 55 مليون ريال يف مقابل 141 مليون ريال بن�سبة تراجع 
1.68 ريال يف  ال�سهم فبلغت  اأما خ�سارة  61 يف املئة،  يف اخل�سارة 

مقابل خ�سارة 1.67 ريال للعام ال�سابق.
اأما الربع الثالث من عام 2016، ف�سّجل خ�سارة مقدارها 267 مليون 

ريال بن�سبة تراجع يف اخل�سارة 49.4 يف املئة 
وبلغت اخل�سارة ال�سافية ل�رصكة »احتاد عذيب لالت�ساالت« )جو( عن 
الربع االأخر من العام 2016، 60.2 مليون ريال يف مقابل خ�سارة 
23.3 مليون للمدة ذاتها من عام 2015، بن�سبة زيادة يف اخل�سارة 
23.2 يف املئة، ويف مقابل ربح بلغ 9.01 مليون ريال للربع الثالث 

من عام 2016 

الرياض – متابعة 

 القاهرة – متابعة 

 لندن – متابعة 

 واشنطن – متابعة 

بكين  - متابعة   موسكو – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

 تونس – متابعة 


