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حركة األسهم

 مصر تقر قانون االستثمار الجديد 

هبوط النفط مع تزايد مخاوف التخمة بعد 
انسحاب أميركا من اتفاق المناخ

شركات أميركية تنتقد االنسحاب من اتفاقية 
باريس للمناخ

الصين تقدم تنازالت أللمانيا في ارتفاع األسهم العالمية إلى مستويات قياسية
حصص إنتاج السيارات الكهربائية

وق��ع الرئي���س امل�رصي عب��د الفتاح ال�سي�س��ي 
قان��ون اال�س��تثمار اجلدي��د الذي ط��ال انتظار 
امل�س��تثمرين ل��ه ويه��دف اإىل تي�س��ر اأن�س��طة 
االأعم��ال واإيج��اد حواف��ز لال�س��تثمار. ون���رص 

القانون يف اجلريدة الر�سمية  يف م�رص 
اجلدي��د  القان��ون  يدع��م  اأن  املتوق��ع  وم��ن 
ا�س��تثمارات حتتاجه��ا م�رص ب�س��دة من خالل 
تي�س��ر االإج��راءات االإداري��ة، وخ�سو�س��ًا تلك 
املتعلق��ة بب��دء امل�رصوعات اجلدي��دة، وتقدمي 
الذي��ن  للم�س��تثمرين  احلواف��ز  م��ن  املزي��د 
يتطلعون اإىل �س��خ اأموال يف البالد وتت�س��من 
احلوافز خ�س��مًا ق��دره 50 يف املئة لل�رصيبة 
عل��ى اال�س��تثمار يف املناط��ق االأق��ل تنمي��ة 

ودعم��ًا حكومي��ًا لكلف��ة اإدخ��ال املراف��ق اإىل 
امل�س��اريع اجلدي��دة. وق��ال حمم��د اأب��و با�س��ا 
اخلب��ر االقت�س��ادي ل��دى املجموع��ة املالية 
»هرمي�س« اإن  اأبرز ما يف هذا القانون هو اأنه 
مينح حوافز لال�س��تثمارات بن��اء على املواقع 
اجلغرافية يف قطاعات عدة، يف �سكل اإعفاءات 
�رصيبية باالأ�سا�س ، ومبوجب القانون اجلديد، 
م��ا  ا�س��رداد ن�س��ف  امل�س��تثمرون  ي�س��تطيع 
دفع��وه لال�س��تحواذ عل��ى اأرا���س مل�رصوعات 
�س��ناعية اإذا بداأ االإنت��اج خالل عامني. ويعيد 
القانون اأي�س��ًا مناطق ح��رة للقطاع اخلا�س، 
وهي مناطق معف��اة من ال�رصائب واجلمارك، 
وه��ي �سيا�س��ة عطل��ت اإق��رار القان��ون ب�س��بب 
اعرا�س��ات على تبديد اإي��رادات ال�رصائب يف 

وقت تتق�سف فيه البالد.

هبط �س��عر خام القيا�س العامل��ي مزيج برنت 
اإىل م��ا دون 50 دوالراً للربميل اأم�س، متجهًا 
نحو تكبد ثاين خ�س��ارة اأ�سبوعية على التوايل، 
بفع��ل املخاوف من اأن قرار الرئي�س االأمركي 
دونالد ترامب االن�س��حاب م��ن اتفاق مكافحة 
تغ��ر املن��اخ قد يعزز اأن�س��طة احلف��ر للتنقيب 
عن اخل��ام يف الواليات املتحدة، مبا يزيد من 

تخمة املعرو�س العاملي 
وانخف���س برن��ت يف العقود االآجلة 96 �س��نتًا 
عن االإغالق ال�س��ابق لي�سل اإىل 49.67 دوالر 
للربمي��ل، كم��ا تراج��ع خ��ام غ��رب تك�س��ا�س 
 47.41 اإىل  �س��نتًا   95 االأمرك��ي  الو�س��يط 
اإىل تكب��د  دوالر للربمي��ل. ويتج��ه اخلام��ان 
خ�س��ارة اأ�س��بوعية ن�س��بتها نح��و 5 يف املئة. 

ولقي ان�س��حاب الواليات املتحدة من اتفاقية 
ع��ام 2015 العاملي��ة التاريخي��ة ملكافح��ة 
تغ��ر املناخ اإدان��ة من حلفاء وا�س��نطن واأثار 
خماوف من اأن اإنتاج النفط االأمركي قد يزيد 

بوترة اأ�رصع.
وزاد اإنتاج اخلام االأمركي االأ�س��بوع املا�سي 
نحو 500 األف برميل يوميًا عن م�س��تواه قبل 
ع��ام، م��ا يقو���س جه��ود »اأوب��ك« لت�رصيف 
تخم��ة املعرو���س العامل��ي. والتق��ى اأع�س��اء 
»اأوب��ك« ع��دداً م��ن املنتجني خ��ارج املنظمة 
يف فيين��ا االأ�س��بوع املا�س��ي، لتمدي��د اتفاق 
خف���س االإنت��اج مبق��دار 1.8 ملي��ون برمي��ل 
يوميًا ملدة ت�سعة اأ�سهر اأخرى حتى نهاية اآذار 
)مار���س( 2018. ولك��ن اأ�س��عار النفط هبطت 
بعد التو�س��ل اإىل االتفاق و�س��ط تطلع البع�س 

لتخفي�سات اأكرب 

اأعرب��ت العديد من كربى ال�رصكات االأمركية 
عن ا�س��تيائها من قرار الرئي�س دونالد ترامب 
االن�سحاب من اتفاقية باري�س ملكافحة تغر 

املناخ 
وكان من بني هذه ال�رصكات جرنال اإلكريك، 

وفي�سبوك، وغولدمان �ساك�س، ووالت ديزين 
ويرى حمللون اأن االن�س��حاب، الذي يعد جزءا 
م��ن �سيا�س��ة "اأم��ركا اأوال" الت��ي ينتهجه��ا 
ترامب، �س��ي�رص بق��درة ال���رصكات االأمركية 

على العمل يف اخلارج ودعم االبتكار 
ويف املقاب��ل، رحبت ���رصكات الفحم بخطوة 

الوظائ��ف  تنق��ذ  اإنه��ا  وقال��ت  االن�س��حاب، 
وت�سهل من اإجراءات العمل.

وعلى �س��عيد �س��وق امل��ال، اأُقفلت البور�س��ة 
عل��ى ارتفاع موؤ���رص "داو جون��ز" بنحو 0.6 

يف املئة بعد اإعالن االن�سحاب 
ورحب��ت ���رصكات الفحم بق��رار االن�س��حاب، 
وقال��ت اإن املقايي���س الت��ي و�س��عتها اإدارة 

اأوباما كانت مت�سددة للغاية
وكان��ت بع�س ال�رصكات قد اأ�س��درت بيانات 
تنا�س��د ترامب بالبقاء يف االتفاق، وذلك قبل 

اإعالنه االن�سحاب ب�سكل ر�سمي 
واأعربت ه��ذه ال�رصكات عن خيب��ة اأملها بعد 

اإعالن االن�سحاب 

ارتفع موؤ�رص »فاينن�سال تاميز 100« 
الربيط��اين اإىل م�س��توى قيا�س��ي جدي��د 
اأم�س، مدعومًا ببيانات اقت�سادية اإيجابية 
رفع��ت االأ�س��هم يف االأ�س��واق االأوروبية. وزاد 
املوؤ���رص »�س��توك�س 600« لالأ�س��هم االأوروبي��ة 
الأ�س��هم  »�س��توك�س«  واملوؤ���رص  املئ��ة،  يف   0.6
منطق��ة الي��ورو 0.9 يف املئ��ة، واملوؤ�رص »�س��توك�س 
50« لالأ�س��هم القيادي��ة يف منطق��ة الي��ورو واحد يف 
املئة. وتتج��ه املوؤ�رصات الثالثة لتحقيق اأوىل مكا�س��بها 

االأ�سبوعية يف �سهر
وزاد »فاينن�س��ال تاميز 100« بن�سبة 0.5 يف املئة، ما دفعه 
نحو حتقيق مكا�س��ب اأ�س��بوعية م�س��جاًل م�ستوى قيا�س��يًا جديداً 
عن��د 7585.4 نقط��ة. ودفع��ت بيان��ات اإيجابي��ة ع��ن التوظي��ف 
وال�س��ناعات التحويلي��ة يف الوالي��ات املتحدة االأ�س��هم العاملية اإىل 
م�س��تويات قيا�س��ية مرتفع��ة يف وق��ت �س��ابق اأم�س. وقادت امل�س��ارف 
املكا�س��ب يف اأوروب��ا وحلقت بها اأ�س��هم قطاع ال�س��يارات، م��ا رفع موؤ�رص 
»داك�س« االأملاين، الذي ي�س��م كثراً من �رصكات �س��ناعة ال�سيارات، 0.8 يف 
املئة. وارتفع �س��هم »بانكو بوبوالري« 4 يف املئة ليعو�س بع�س خ�سائره بعد 
الهب��وط احلاد الذي �س��جله اأول من اأم�س، ب�س��بب خماوف متعلقة ب�س��يولة البنك. 
وكان �س��هم »ب��ي اآن��د اأم« للتجزئ��ة ب��ني اأك��رب اخلا�رصي��ن اإذ هب��ط 3.3 يف املئة 

بعدما باعت �رصكتا »�س��ي دي اآند اآر« و »اأ�س اأ�س اإيه« لال�س��تثمار املبا�رص ح�س��ة 
ن�س��بتها 12.5 يف املئ��ة يف ال�رصكة. وارتفعت اأ�س��هم »داميل��ر« و »بي اأم دبليو« و 
»فولك�س��فاغن« على الرغم من انخفا�س مبيعات ال�س��يارات ال�سهرية يف الواليات 
املتحدة. ووجه الرئي�س االأمركي دونالد ترامب �رصبة اإىل قطاع الطاقة املتجددة 
بعدم��ا ق��ال اإن الوالي��ات املتح��دة �ستن�س��حب من اتف��اق ع��ام 2015 التاريخي 
ملكافحة تغر املناخ، على رغم اأن الزعماء االأوروبيني واالآ�سيويني اأكدوا التزامهم 
به. وانخف�س �س��هم »في�س��تا�س« الدمناركية املتخ�س�سة يف طاقة الرياح 1.4 يف 
املئة ويتجه لتكبد اخل�س��ارة االأ�س��بوعية االأكرب يف �ستة اأ�س��هر. وكان موؤ�رص قطاع 
الطاقة االأوروبي، الذي ي�س��م �رصكات النفط والغاز والطاقة املتجددة، هو اخلا�رص 

الوحيد بني القطاعات بانخفا�س��ه 0.2 يف املئة.
وجتاوز املوؤ�رص »نيكاي« لالأ�س��هم اليابانية م�س��توى 20 األ��ف نقطة للمرة االأوىل 
من��ذ كانون االأول )دي�س��مرب( 2015، مع تعزز ثقة امل�س��تثمرين بدعم من بيانات 
اقت�س��ادية اأمركي��ة قوية وتراج��ع الني. و�س��عد املوؤ�رص »نيكاي« القيا�س��ي 1.6 
يف املئ��ة اإىل 20177.28 نقط��ة، وه��و اأعل��ى م�س��توى اإغ��الق منذ منت�س��ف اآب 
)اأغ�س��ط�س( 2015. وكان��ت اأحجام وقي��م التداول كبرة، اإذ مت ت��داول 2.3 بليون 
�س��هم على املن�س��ة الرئي�س��ية، يف ح��ني بلغت قيم��ة الت��داوالت 3.2 تريليون ين، 
وكالهما امل�س��توى االأعل��ى منذ 8 اأيار. وارتف��ع املوؤ�رص »توبك�س« االأو�س��ع نطاقًا 
1.6 يف املئ��ة ليغل��ق عند 1612.20 نقطة، ووجدت االأ�س��هم املرتبطة بالدورة 
االقت�س��ادية دعمًا يف حت�سن �سهية امل�س��تثمرين للمخاطرة و�سجلت اأ�سهم القطاع 
املايل و�رصكات الت�سدير اأداًء متفوقًا. و�سجلت املوؤ�رصات الثالثة الرئي�سية لالأ�سهم 
االأمركية م�ستويات قيا�سية مرتفعة عند االإغالق ليل اأول من اأم�س، بعدما اأ�سارت 

بيانات اقت�سادية اإىل مزيد من التح�سن يف اأداء االقت�ساد االأمركي. 

قال��ت امل�ست�س��ارة االأملاني��ة اأنغي��ال مركل ورئي���س الوزراء ال�س��يني يل كه 
ت�س��يانغ بع��د مباحث��ات يف برل��ني اإن اأملاني��ا ح�س��ت ال�س��ني عل��ى تقدمي 

تنازالت يف ح�س�سها املقرحة لت�سجيع اإنتاج ال�سيارات الكهربائية.
وقال يل يف موؤمتر �س��حايف م�س��رك اإن ال�س��ني وافقت على تقدمي تنازالت 

ل�رصكات �سناعة ال�سيارات. ومل يذكر مزيداً من التفا�سيل.
وقال��ت مركل اإن اأملانيا وال�س��ني لديهما اأه��داف مماثلة حينما يتعلق االأمر 
يف تطوير ال�سيارات الكهربائية، لكنها اأ�سافت اأنها تريد اأن تتاأكد من توافر 
اأو�س��اع جيدة ل�رصكات �سناعة ال�سيارات االأملانية يف ال�سني، م�سيفة اأنها 

متفائلة بحل اإيجابي.
وت�س��غط اأملانيا ب�س��دة منذ اأن ن�رصت ال�س��ني م�س��ودة يف اأيلول )�س��بتمرب( 
املا�سي حتدد ن�سبة ثمانية يف املئة من مبيعات �رصكات �سناعة ال�سيارات 
لل�س��يارات الكهربائية اأو ال�سيارات الهجينة بحلول العام 2018، ترتفع اإىل 

10 يف املئ��ة يف الع��ام 2019 واإىل 12 يف املئ��ة يف 2020 
وتدر�س ال�س��ني اإرجاء ن�س��بة الثمانية يف املئة امل�ستهدفة اإىل العام 2019 

بعدما انتقدت �سناعة ال�سيارات نطاق ووترة اخلطط 
و�س��كلت ال�س��يارات الت��ي تعم��ل بالطاق��ة اجلدي��دة 1.8 يف املئ��ة فقط من 
املبيع��ات يف ال�س��ني، اأكرب �س��وق لل�س��يارات يف الع��امل، بناء عل��ى بيانات 

ر�سمية 

56 مليون دوالر أرباح شركات النقل السعودية  

حققت �رصكات قطاع النقل املدرجة اأ�س��همها يف ال�سوق 
املالي��ة ال�س��عودية، اأرباحًا �س��افية بلغت 210 ماليني 
ري��ال )56 ملي��ون دوالر( يف الرب��ع االأول م��ن الع��ام 
احلايل، يف مقابل 290 مليون ريال )77 مليون دوالر( 
يف امل��دة ذاته��ا من عام 2016 براج��ع 27 يف املئة، 
ويف مقابل 126 مليون ريال يف الربع االأخر من العام 

املا�سي، بزيادة 67 يف املئة.
وا�س��تحوذت ال�رصك��ة »ال�س��عودية للخدمات االأر�س��ية« 
على 74 يف املئة من اأرباح القطاع، بعدما حققت 155 
ملي��ون ريال يف مقابل 192 مليونًا يف الربع االأول من 

العام املا�سي، بانخفا�س 19 يف املئة.
وع��زت ال�رصكة �س��بب االنخفا�س يف االأرباح ال�س��افية 

يف الربع االأول من ال�س��نة احلالي��ة مقارنة باملدة ذاتها 
م��ن الع��ام املا�س��ي، مببل��غ 37.03 مليون ري��ال، اإىل 
ت��دين االإي��رادات بقيم��ة 41.98 ملي��ون ري��ال، نتيجة 
تدين االأ�س��عار وتغير اأنواع الطائ��رات لبع�س الرحالت. 
وخفف��ت م��ن تاأث��ر الهبوط يف االإي��رادات زي��ادة دخل 
اال�س��تثمار ، وزادت اأرباح ال�رصكة »ال�سعودية للخدمات 
االأر�س��ية« يف الربع االأول عن ذلك ال�س��ابق بن�س��بة 49 
يف املئ��ة، اإذ �س��جلت ال�رصك��ة اأرباحًا يف الربع ال�س��ابق 
بلغ��ت 104.4 ملي��ون ري��ال. وربطت ال�س��بب باالأرباح 
ال�س��افية يف الرب��ع احلايل مببل��غ 50.7 ملي��ون ريال 
مقارن��ة بالرب��ع ال�س��ابق، اإىل ارتف��اع االإي��رادات مببلغ 
36.6 ملي��ون ري��ال، نتيج��ة زيادة ع��دد الرحالت يف 
هذا الربع عن ذلك ال�س��ابق، الذي �س��ادف خالله توقف 
رح��الت العم��رة لبع���س الوق��ت بعد مو�س��م احل��ج، كما 

تراجع��ت التكاليف مببل��غ 14.1 مليون ري��ال ، وبلغت 
م�ساهمة ال�رصكة »املتحدة الدولية للموا�سالت« )بدجت 
ال�سعودية( يف اأرباح القطاع 20 يف املئة، تعادل 42.4 
مليون ريال يف مقابل 49 مليونًا للربع االأول من العام 
املا�س��ي، بانخفا�س ن�سبته 13 يف املئة. عزته ال�رصكة 
اإىل هب��وط اإي��رادات التاأجر الق�س��ر االأجل ف�س��اًل عن 
الزي��ادة يف كلف��ة املبيعات، عل��ى الرغم من اأن ن�س��اط 
االإيج��ار الطويل االأج��ل عّو�س جزئيًا هب��وط االإيرادات 
من التاأجر الق�سر االأجل خالل الربع احلايل. وُي�ساف 
اإىل ذل��ك، ت��دين االأرباح من بيع ال�س��يارات امل�س��تعملة، 
بفع��ل بيع ع��دد اأقل من ال�س��يارات واخت��الف نوعياتها 
وفئاته��ا ، وقف��زت اأرب��اح الرب��ع االأول بن�س��بة 32 يف 
املئ��ة ع��ن اأرباح الرب��ع ال�س��ابق البالغ��ة 32.2 مليون 
ريال.  وعزتها اإىل الزيادة يف االأرباح من بيع ال�سيارات 

امل�س��تعملة للرب��ع احلايل بقيمة 5 مالي��ني ريال تقريبًا 
مقارنة بالربع ال�س��ابق، اإ�س��افة اإىل تراجع خم�س�سات 
الديون امل�س��كوك يف حت�س��يلها للربع احلايل، والبالغة 
600 األ��ف ري��ال تقريب��ًا مقارنة ب��� 3.6 مليون ريال 
للربع ال�سابق، ف�س��اًل عن قدرة اإدارة ال�رصكة على �سبط 
النفقات االأخرى غر املبا�رصة ، اأما ال�رصكة »ال�س��عودية 
للنقل اجلماعي« )�سابتكو(، فبلغت م�ساهمتها يف اأرباح 
قط��اع النق��ل 4.4 يف املئ��ة تع��ادل 3.5 ملي��ون ريال 
يف مقاب��ل 33.3 ملي��ون ري��ال للرب��ع االأول م��ن ع��ام 
2016 براج��ع 89 يف املئ��ة. واأعادت��ه ال�رصك��ة اإىل 
هب��وط اإيرادات الن�س��اط خالل الربع احل��ايل بقيمة 28 
ملي��ون ري��ال اأي 10.9 يف املئة مقارن��ة باملدة ذاتها 
م��ن العام ال�س��ابق، وارتفاع تكاليف الن�س��اط يف الربع 
احل��ايل بقيم��ة 0.6 ملي��ون ري��ال اأي بن�س��بة 0.3 يف 

املئة مقارنة بالربع املماثل من العام ال�سابق، وارتفاع 
النفق��ات العامة واالإدارية يف الرب��ع احلايل بقيمة 3.9 
ملي��ون ريال مقارنة بالربع املماثل من العام ال�س��ابق. 
وُي�س��اف اإىل ذلك تراجع االإي��رادات االأخرى بقيمة 3.1 
ملي��ون ريال اأي 22.1 يف املئة مقارنة بالربع املماثل 
من العام ال�س��ابق، وارتفاع تكاليف التمويل مببلغ 2.6 
ملي��ون ريال وال��زكاة مبقدار 2.1 ملي��ون ريال مقارنة 
بالربع املماثل من العام ال�س��ابق. و�سجلت �رصكة »باتك 
لال�س��تثمار« اأرباحًا �س��افية عن الرب��ع االأول من العام 
اجلاري بلغت 9.3 مليون ريال يف مقابل 15.3 مليون 
ري��ال براج��ع 39.4 يف املئة.  واأعادت ال�رصكة �س��بب 
االنخفا���س يف الدخ��ل خ��الل الرب��ع االأول م��ن ال�س��نة 
احلالية مقارنة بالربع املماثل من عام 2016، بن�س��بة 
39.4 يف املئة ب�سكل جوهري، اإىل حتقيق خ�سائر بقيمة 

1.956.512 ري��ال من بي��ع االأوراق املالية املتاحة 
للبي��ع خ��الل الربع احلايل، و�س��مول الرب��ع املماثل من 
العام ال�س��ابق على اإيرادات اأخرى بقيمة 5.663.005 
ري��ال، يف مقابل حتقيق اإيرادات اأخرى يف الربع احلايل 
بقيمة 44.062 ريال، و�س��مول الربع املماثل من العام 
ال�س��ابق عل��ى اإي��رادات م��ن اال�س��تثمارات بقيمة 1.51 
ملي��ون ريال، يف مقاب��ل اإيرادات ا�س��تثمارات يف الربع 

احل��ايل بقيم��ة 171 األ��ف ري��ال.
ويبلغ عدد ال�رصكات امل�ساهمة املدرجة يف قطاع النقل 
اأربع��ًا بع��د اإدراج اأ�س��هم ال�رصك��ة »ال�س��عودية للخدمات 
وتبل��غ   .2015 )يوني��و(  حزي��ران   25 يف  االأر�س��ية« 
القيمة ال�س��وقية لكل �رصكات النقل وفق اإغالق اخلمي�س 
املا�س��ي 13 بلي��ون ري��ال، متث��ل 0.81 يف املئ��ة من 

ال�سوق ال�سعودية. 

بوتين: روسيا دخلت مرحلة جديدة من النمو االقتصادي

���رصح الرئي�س الرو�س��ي فالدمي��ر بوتني اأمام جمع م��ن رجال االعمال 
الرو���س واالأجان��ب باأن االقت�س��اد الرو�س��ي "دخ��ل مرحل��ة جديدة من 

التو�سع" بات ينبغي تعزيزها باإجراءات لت�سجيع اال�ستثمارات
واأ�ساف بوتني يف خطاب اأثناء املنتدى االقت�سادي يف �سان بطر�سبورغ 
اأن بالده منفتحة على العمل امل�س��رك وحتقيق م�س��اريع م�س��ركة تعود 

بالفائدة على اجلميع
يذكر اأن رو�سيا خرجت للتو من عامني من االنكما�س الناجم عن تدهور 
اأ�س��عار املحروق��ات والعقوب��ات الغربية املفرو�س��ة عليه��ا على خلفية 

االأزمة االأوكرانية
وتابع الرئي�س الرو�س��ي اإن "اإجمايل الناجت الداخلي ي�س��هد منوا للف�س��ل 
الثال��ث على التوايل"، م�س��يفا اأن اال�س��تثمارات االأجنبية يف االقت�س��اد 
الرو�س��ي حقق��ت يف الف�س��ل االأول اأعلى م�س��توياتها منذ ثالث �س��نوات، 

لتبلغ 7 مليارات دوالر
واأك��د انه "يجب دعم جمي��ع هذه التوجهات االيجابية"، وكان بوتني عّد 
اأخراً اأن بالده تخاطر بت�س��جيل ن�س��ب منو حتاذي الركود يف حال عدم 
تنفيذ ا�س��الحات تعالج بع�س الكوابح البنيوي��ة على غرار تراجع حجم 

القوة العاملة و�سعف القدرة التناف�سية لالقت�ساد الرو�سي
ويف حني لفت االنتباه اىل اتخاذ بالده اإجراءات لتح�سني مناخ االأعمال 
التجارية، عّد بوتني انه ما زال يجب فعل املزيد موؤكدا اأن تعزيز الن�ساط 

اال�ستثماري ي�سكل عامال حموريا
كذل��ك تط��رق الرئي�س الرو�س��ي اىل ���رصورة تعزيز ا�س��تقاللية الق�س��اة 
و�س��ط متلم��ل رج��ال االأعم��ال م��ن مالحق��ات ظامل��ة �س��دهم، وتوفر 

�س��مانات ر�سمية اال�س��تثمارات يف البنى التحتية ودعم قطاع 
التكنولوجيا الفائقة

 ي�س��ار اىل ان  الروبل الرو�س��ي و�س��ل يف وقت �س��ابق  اإىل 
م�س��تويات قيا�س��ية منخف�س��ة جدي��دة مقاب��ل ال��دوالر 

االأمركي، يف حني توقع حمللون اأن ي�س��هد االقت�س��اد 
الرو�س��ي ركوداً كبراً يف حالة ا�ستمرار تراجع اأ�سعار 

النفط اإىل م�ستويات قيا�سية.

ويقول كبر االقت�س��اديني لدى موؤ�س�سة مريل 
لين�س املالي��ة، فالدمير اأو�ساكوفي�س��كي، اإن 

رو�س��يا اأكرث عر�سة لالآثار ال�سلبية املرتبة 
عل��ى تراجع اأ�س��عار النفط كونها م�س��دراً 

يتعر���س  اأن  وتوق��ع  للخ��ام،  رئي�س��يًا 
االقت�س��اد الرو�س��ي اإىل انكما�س كبر 

للعام الثاين اإذا هبطت اأ�س��عار النفط 
دون متو�س��ط 30 دوالراً للربمي��ل 

العام احلايل
الرو�س��ي  الروب��ل  وافتت��ح 

 11 االثن��ني  تعامالت��ه، 
الث��اين  يناير/كان��ون 

انخفا�س  عل��ى   ،2016
 ،2% بن�س��بة  جدي��د 

لي�ستمر بذلك م�سل�سل 
الهب��وط مع تراجع 

النف��ط،  اأ�س��عار 
التي هبطت اإىل 

اأدنى م�ستوى 

لها على مدار 12 عامًا يف �سوء املخاوف املتعلقة باالقت�ساد ال�سيني.
وت�س��بب ا�س��طراب اأ�سواق االأ�س��هم والعملة يف ال�س��ني الذي هز االأ�سواق 
العاملية خالل عطلة االأعياد التي ت�س��تمر يف رو�س��يا 10 اأيام يف هبوط 
العقود االآجلة خلام برنت بنحو 32 دوالراً للربميل، نزواًل من 45 دوالراً 
للربميل يف بداية دي�سمرب، ويقرب ال�سعر احلايل من م�ستوى 20 دوالراً 

الذي توقعته غولدمان �ساك�س قبل ذلك
وعاد االقت�س��اد الرو�س��ي اىل ت�س��جيل منو يف الف�س��ل الراب��ع من العام 
2016 بعد انكما�س ا�ستمر �سنتني، ومن املتوقع اأن يتوا�سل االنتعا�س 

طوال هذه ال�سنة، وفق تقرير اأ�سدره البنك املركزي
وكان بن��ك رو�س��يا اعت��رب حت��ى االآن اأن تط��ور اإجمايل الن��اجت الداخلي 
ا�س��تقر يف جوار ال�سفر يف منت�سف العام املا�سي، متاأثرا بهبوط اأ�سعار 
النفط والعقوبات االقت�س��ادية املفرو�سة على رو�سيا على خلفية االزمة 

االأوكرانية
ولف��ت البن��ك املرك��زي االنتباه اإىل اأنه "يف الف�س��ل الرابع، ب��داأ انتعا�س 

الن�ساط االقت�سادي يتعزز
وتاب��ع التقرير اأن "التطور الف�س��لي الإجمايل الن��اجت الداخلي بعد االأخذ 
بالتعديالت املو�س��مية، عاد وارتفع اإىل املقلب االإيجابي، ما ي�س��هد على 

ا�س��تئناف للن�س��اط االقت�س��ادي �سي�س��تمر يف مطلع 2017
ومل ت�سدر وكالة "رو�س �سات" لالح�ساءات تقديرات لنمو اإجمايل الناجت 
الداخلي يف الف�س��ل الرابع، لكنه��ا اأعطت تقييما اإجمالي��ا للعام 2016 
يفوق التوقعات، اإذ عك�س تراجعا بن�سبة %0.2 يف حني كانت احلكومة 

تتوقع 0.6%-.
كم��ا مت تعديل تراجع اإجمايل الناجت الداخل��ي عام 2015 للمرة الثانية 

اإىل %2.8، بفارق كبر عن االرقام ال�سابقة البالغة 3.7% 

 موسكو – متابعة 

القاهرة – متابعة 

 فنزويال – متابعة 

واشنطن – متابعة 

لندن – متابعة   

 برلين – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

الرياض – متابعة 


