
أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء 
الفرنسي “آنسي” الصادرة تباطؤ 
وت��ي��رة من��و ال��وظ��ائ��ف ف��ي فرنسا 
خالل الربع الثالث من العام احلالي.

ووص���ل ص��اف��ي ع��دد الوظائف 
اجلديدة التي متت إضافتها خالل 
الربع الثالث من العام احلالي إلى 
5ر44 ألف وظيفة، مقارنة بالربع 
الثاني بزيادة نسبتها 2ر%0، بعد 
زي��ادة نسبتها 4ر%0 خالل الربع 

الثاني من العام احلالي.
زاد ع��دد ال��وظ��ائ��ف ف��ي القطاع 
اخل��اص مبقدار 9ر49 ألف وظيفة 
خالل الربع الثالث، في حني تراجع 
ع��دد ال��وظ��ائ��ف ف��ي ال��ق��ط��اع العام 
مبقدار 5400 وظيفة خالل الفترة 

نفسها.
وزاد عدد الوظائف خالل الربع 
الثالث مقارنة بالفترة نفسها من 

العام املاضي مبقدار 1ر269 ألف 
وظيفة.

ف��ي ال��وق��ت نفسه ت��راج��ع ع��دد 
الوظائف في قطاع الصناعة مبقدار 
2800 وظيفة، في حني ارتفع العدد 

ف��ي قطاع التشييد مب��ق��دار 1700 
وظيفة. وارتفع العدد في اخلدمات 
مبقدار 3ر47 أل��ف وظيفة بزيادة 
نسبتها 4ر%0 عن الربع الثاني من 

العام احلالي.
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نيكي يتراجع متأثرا بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا

أسهم أوروبا تفتح منخفضة وسط حذر قبل اجتماع املركزي األميركي
فتحت البورصات األوروبية امس  األربعاء 
وسط حالة من احلذر رغم املكاسب التي حققتها 
السوق األمريكية وبورصات آسيا في الوقت 
ال��ذي ينتظر فيه املستثمرون اجتماع مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األمريكي( 
ويقيمون النتائج السياسية لهزمية مرشح 
احل��زب اجلمهوري ال��ذي ينتمي إليه الرئيس 
دونالد ترامب في انتخابات مجلس الشيوخ 

لوالية أالباما.
وت��راج��ع املؤشر ستوكس 600 األوروب��ي 
0.1 باملئة م��ع انخفاض ب��ورص��ات باريس 

وفرانكفورت ولندن.
وتصدر سهم إن.سي.سي السويدية للبناء 
قائمة األسهم األسوأ أداء على املؤشر متراجعا 
أكثر من ثمانية باملئة بعد أن ح��ذرت الشركة 
امس  األربعاء من أن أرباحها التشغيلية للربع 

األخير من العام ستكون ”قرب الصفر“.
وقال مايكل هيوسون احمللل لدى سي.ام.سي 
ماركتس قبل فتح األس��واق ”ليس من املتوقع 
أن تنتقل املستويات القياسية اجلديدة التي 
ُسجلت بالواليات املتحدة الليلة املاضية إلى 

الفتح األوروب��ي هذا الصباح حيث من املرجح 
أن يسود احلذر قبيل اجتماع مجلس االحتياطي 
اليوم واجتماع البنك الوطني السويسري وبنك 
إجنلترا والبنك املركزي األوروبي بشأن أسعار 

الفائدة غدا“ اخلميس.
وانخفض سهم مجموعة كولرويت ملتاجر 
البقالة 3.7 باملئة بعد أن خفض باركليز السعر 

املستهدف لسهم الشركة.
وارتفعت أسهم إنديتكس مالكة سلسلة متاجر 

زارا ل��أزي��اء نحو أربعة باملئة بعد أن حققت 
صافي ربح قدره 2.3 مليار يورو حتى سبتمبر 

بارتفاع ستة باملئة.
انخفضت األسهم اليابانية عند اإلغالق امس  
األربعاء بعدما تراجعت أسهم قطاع التكنولوجيا 

متأثرة بانخفاض نظيراتها األمريكية بينما 
هوى سهم شيكوكو إلكتريك بعد صدور حكم 
محكمة ضد استئناف العمل في أحد مفاعالتها 

النووية.
ونزل املؤشر نيكي القياسي 0.5 باملئة ليغلق 
عند 22758.07 نقطة وانخفض املؤشر توبكس 

األوسع نطاقا 0.2 إلى 1810.84 نقطة.
وت��راج��ع��ت أس��ه��م ال��ش��رك��ات امل����وردة ألبل 
مثل موراتا 0.9 وتايو يودن 2.7 باملئة بعدما 
انخفض سهم شركة التكنولوجيا األمريكية 

العمالقة 0.6 باملئة يوم الثالثاء.
ونزلت أسهم شركات صناعة الشرائح حيث 
انخفض سهم طوكيو إلكترون 2.8 باملئة وسهم 
أدفانتست ك��ورب 1.4 باملئة بينما هوى سهم 
سومكو كورب لصناعة رقائق السليكون 5.2 

باملئة.
وفقد سهم شيكوكو إلكتريك 8.3 باملئة بعدما 
أصدرت محكمة يابانية يوم األربعاء أمرا بعدم 
استئناف العمل في أح��د مفاعالتها النووية 
لتلغي بذلك حكما أصدرته محكمة أقل درجة 
ومبا يعطل ع��ودة اليابان التي طال أمدها إلى 
الطاقة النووية بعد أزم��ة فوكوشيما.وشملت 
األسهم الرابحة القطاع املالي حيث صعد سهم 
ميتسوبيشي املالية 2.1 باملئة بينما ارتفع سهم 

دايوا لأوراق املالية اثنني باملئة.

جانب من تداوالت البورصة

بورصة اسطنبول: اإلسالمي للتنمية 
سيبحث شراء حصة الشهر اجلاري

قال رئيس مجلس إدارة بورصة اسطنبول همت قرة داغ لرويترز 
إن جلنة االستثمار بالبنك اإلسالمي للتنمية ستبحث شراء حصة في 

البورصة في النصف الثاني من ديسمبر.
وقال قرة داغ في مقابلة إن من املرجح أن تعلن بورصة اسطنبول 
عن مستشاري الطرح العام األولي للبورصة الشهر القادم وإن أسهم 
التداول احلر ستتجاوز املليار ليرة )260 مليون دوالر(. من املقرر 

إطالق الطرح العام األولي في الربع الثاني من 2018.
وقال ”إنهم )البنك اإلسالمي للتنمية( سيبحثون )أمر شراء حصة( 
في جلنتهم االستثمارية هذا الشهر. لم نبحث مستوى محددا لكننا 
نرغب في أن يصبح البنك اإلسالمي للتنمية شريكا استراتيجيا في 

البورصة“.
ك��ان ق��رة داغ ق��ال لرويترز في أبريل نيسان إن البنك اإلسالمي 
للتنمية الذي مقره السعودية يجري محادثات مع البورصة بشأن 

شراء حصة.
وق��ال ام��س  األربعاء إن بورصة اسطنبول ستدرس اإلدراج في 
بورصات دول أخرى بعد الطرح األول��ي وإنها أجرت محادثات مع 

هوجن كوجن بشأن هذه املسألة.
وأض��اف أن البورصة أخطرت احلكومة بالعمل ال��ذي أجنزته 
بشأن إصدار أوراق مالية في بورصة اسطنبول بعمالت مثل الدوالر 

واليورو.
وقال إن البورصة تعكف أيضا على جلب شراكات بني القطاعني 
العام واخلاص إلى البورصة وإنها ترغب في توريق مشاريع مثل قناة 

اسطنبول وثالث مطار في اسطنبول.
وأضاف أن البورصة تعكف على مشروع عملة افتراضية باستخدام 

تكنولوجيا سلسلة الكتل.

أميركا تسجل عجزا بامليزانية
139 مليار دوالر في نوفمبر  

قالت وزارة اخلزانة إن احلكومة األمريكية سجلت عجزا قدره 139 
مليار دوالر في امليزانية في نوفمبر.

ووفقا لبيان امليزانية الشهري الذي تصدره الوزارة فإن العجز في 
امليزانية االحتادية في الشهر نفسه من العام املاضي بلغ 137 مليار 

دوالر.
وكان خبراء اقتصاديون شملهم استطالع لرويترز قد توقعوا أن 

تسجل امليزانية االحتادية عجزا قدره 134 مليار دوالر الشهر املاضي.
وبلغ العجز في الشهرين األولني من السنة املالية 202 مليار دوالر 
مقارنة مع عجز بلغ 183 مليار دوالر في الفترة نفسها من السنة املالية 

. 2017
وتبدأ السنة املالية في الواليات املتحدة في أول أكتوبر تشرين 

األول.
وبلغ إجمالي اإليرادات الشهر املاضي 208 مليارات دوالر بزيادة 
قدرها 4 باملئة عن مستواها قبل عام بينما بلغت املصروفات 347 

مليار دوالر بارتفاع قدره 3 باملئة.
ووافق الكوجنرس األمريكي األسبوع املاضي على مشروع قانون 
لتمويل قصير األجل يبقي عمليات احلكومة االحتادية حتى الثالث 
والعشرين من ديسمبر كانون األول لكنه لم يتفق حتى اآلن على 

ميزانية للسنة املالية بكاملها.

26 تريليون دوالر أصول استثمارية 
حتارب االحتباس العاملي

قال أكثر من 200 مستثمر من املؤسسات يديرون أصوال بقيمة 26 
تريليون دوالر، إنهم سيكثفون الضغط على أكبر الشركات الباعثة 

للغازات املسببة لالحتباس احلراري بهدف مواجهة تغير املناخ.
وبحسب “رويترز”، فإنه بعد مرور عامني على تبني 195 حكومة 
اتفاقية باريس للمناخ، يشدد املستثمرون من بينهم “باسيفيك 
إنفستمنت ماجنمنت”، و”أموندي”، و”ليجال آند جنرال إنفستمنت 
ماجنمنت”، و”نورذرن تراست”، و”أيجون” على أنهم يهدفون إلى 
العمل مع أكثر 100 شركة تلويثا للبيئة للحد من االنبعاثات مبوجب 

خطة مدتها خمس سنوات.
وأضافوا أن ذلك سيكون أكثر فاعلية من التهديد بالتخارج من 
استثماراتهم في تلك الشركات، ومن بينها كول إنديا، وجازبروم، 

وإكسون موبيل، وتشاينا بتروليوم آند كيميكال.
وقالت آن سيبمسون مديرة استثمار لدى هيئة تقاعد موظفي القطاع 
العام في كاليفورنيا: “سنطلب من الشركات احلد من االنبعاثات 
وخفضها مبا يتماشى مع أه��داف باريس”، وأبلغت الصحافيني في 
مؤمتر عبر الهاتف أن ذلك يعني خفض االنبعاثات املسببة لالحتباس 

احلراري بنسبة 80 في املائة بحلول 2050.
ويدعو املستثمرون الشركات أيضا إلى حتسني عملية اإلفصاح عن 
االنبعاثات الغازية املسببة لالحتباس احلراري، مبا في ذلك الغازات 
املنبعثة من استخدام منتجاتها، وتعزيز إدارة املخاطر والفرص 

املناخية.
وعقد الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون قمة في باريس للبناء 
على اتفاقية املناخ لعام 2015، التي قوضتها خطة الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب النسحاب الواليات املتحدة وتعزيز صناعة الوقود 

األحفوري األمريكية.

أكبر خمسة اقتصادات باالحتاد األوروبي 
تنتقد اإلصالحات الضريبية في أميركا

أعرب وزراء مالية الدول اخلمس التي متتلك أكبر اقتصادات في 
االحتاد األوروبي عن قلقهم إزاء االصالحات الضريبية املزمع إجراؤها 
في واشنطن، وذلك في رسالة مفتوحة إلى وزير اخلزانة األمريكي 

ستيف منوشني.
وتعتزم الواليات املتحدة إقرار مشروع قانون إصالح يقول الرئيس 
دونالد ترامب إن��ه سيجلب “أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ 
بالدنا”، إال أن النقاد يقولون: “إنه سيعمق عبء الديون في البالد 

ويخفق في مساعدة الطبقات املتوسطة”.

بنك الصني يوقع اتفاق متويل
 مع منطقة صناعية في أبوظبي

وقع بنك الصني، اتفاقا لتقدمي التمويل إلى الشركات 
املؤسسة مبنطقة صناعية كبيرة في أبوظبي مع تطلع 
اإلم���ارة إل��ى االس��ت��ف��ادة م��ن م��ب��ادرة احل���زام والطريق 

الصينية.
وتقع اإلم��ارات بني جناحي املبادرة، وهما مسار بري 
يربط أوروب��ا والشرق األوس��ط بالصني ومسار بحري 

يربط الصني وجنوب شرق آسيا والهند وأفريقيا.
ومبوجب مذكرة التفاهم التي ُوقعت مع مدينة خليفة 
الصناعية )كيزاد( سيقدم فرع بنك الصني في أبوظبي 
خدمات القروض والتمويل والتسوية التجارية والتسوية 

بالدرهم إلى الشركات الصينية واحمللية في كيزاد.
وقال قاو شياو مينغ املدير العام لفرع بنك الصني في 
أبوظبي ”اإلمارات من أهم ال��دول في بناء مبادرة حزام 
واحد طريق واحد.. اإلمارات والصني تعمالن معا لتنسيق 

استراتيجيتهما“.

والصني ثاني أكبر شريك جت��اري ل��إم��ارات وأكبر 
مستورد من الدولة اخلليجية التي تعد أيضا البوابة لنحو 

60 باملئة من صادرات الصني إلى أسواق املنطقة.
وتعززت العالقات بني اإلم��ارات والصني على مدى 
العام املنصرم. ووقعت موانئ أبوظبي التي تتولي إدارة 
كيزاد عدة اتفاقات مع شركات صينية كبيرة مثل كوسكو 
للشحن وشركة التعاون الصناعي وإدارة اإلنشاءات 
الصينية اإلماراتية وهي شركة أسستها شركة مقاطعة 
جيانغسو أوفر سيز كواوبريشن آند انفستمنت لشغل 
وتطوير نحو 2.2 كيلومتر مربع من املساحة املتاحة 

مبيناء خليفة املخصص حديثا لكيزاد.
وف��ي خطوة تستهدف تعزيز العالقات االقتصادية 
بني البلدين، فتح البنك الزراعي الصيني هذا العام فرعا 
لتسوية معامالت اليوان في دبي وهو أول مركز من نوعه 

في اإلمارات.

مقر بنك الصني

جازبروم الروسية تقول إنها حصلت على 
1.7 مليار يورو قرض وخط ائتمان بقيمة 

قالت شركة ج��ازب��روم الروسية العمالقة 
للغاز ام��س  األرب��ع��اء إنها حصلت على خط 

ائتمان وقرض بقيمة 1.7 مليار يورو.
وأضافت الشركة أن مؤسسة سوميتومو 
ميتسوي املصرفية وبنك ميزوهو وبنك جيه.

بي. مورجان تشيس إن.إي��ه فرع لندن وافقوا 
على قرض قيمته مليار يورو.

كما قالت إن بنك أون��ي كريديت واف��ق على 
تقدمي خط ائتمان مدته خمس سنوات بقيمة 

700 مليون يورو.

عامل في شركة جازبروم الروسية

تباطؤ وتيرة منو الوظائف
 في فرنسا خالل الربع الثالث

قطر للبترول مهتمة باالستثمار  في قطاع الطاقة العراقي

قالت وزارة النفط العراقية ام��س  األرب��ع��اء 
إن شركة قطر للبترول مهتمة باالستثمار في 
مشروعات الطاقة في العراق. وقالت ال��وزارة في 
بيان إن قطر للبترول أب��دت اهتماما مبشروعات 
الغاز واالس��ت��خ��راج والتكرير والبنية التحتية 

للبتروكيماويات. دعا العراق الشركات األجنبية 
للمشاركة في مناقصة للفوز بعقود التنقيب عن 
احتياطيات النفط والغاز الطبيعي وتطويرها في 
تسع مناطق جديدة في ظل سعي البلد العضو في 

أوبك لتعزيز طاقته اإلنتاجية.

مقر قطر للبترول

ق��ال مصرف اإلم���ارات امل��رك��زي ام��س  األرب��ع��اء إن 
من املتوقع أن ينمو االقتصاد غير النفطي باإلمارات 
العربية املتحدة ثالثة باملئة هذا العام باملقارنة مع منو 

بنسبة 2.7 باملئة العام املاضي.
وق��ال البنك في مراجعة للربع الثالث من العام 
ُنشرت يوم اخلميس ”التحسن األخير في أسعار النفط 
أثار أجواء إيجابية في النشاط االقتصادي بالقطاع غير 

النفطي وعزز الثقة االقتصادية“.
لكن من املتوقع أن ينمو الناجت احمللي اإلجمالي 
بصفة عامة 1.6 باملئة فقط في 2017 انخفاضا من 
ثالثة باملئة في 2016 بسبب انكماش القطاع النفطي 
في الوقت الذي تخفض فيه اإلم��ارات اإلنتاج في إطار 

اتفاق عاملي بني منتجي اخلام.
وترتفع تقديرات املصرف املركزي لنمو القطاع غير 
النفطي عن النسبة البالغة 1.9 باملئة التي يتوقعها 

صندوق النقد الدولي. ولم يفسر البنك سبب االختالف 
لكنه قال إن مؤشره االقتصادي املركب غير النفطي، 
ال��ذي ُوض��ع لتتبع النشاط، زاد 3.1 باملئة في الربع 
الثالث من 2017 على أساس سنوي وسجل منوا قدره 
ثالثة باملئة في املتوسط لأرباع الثالثة األول��ى من 
السنة. وقال البنك املركزي ”الربع الثالث من 2017 هو 
أول فصل منذ بداية انخفاض سعر النفط يشهد تعافيا 
في املؤشر االقتصادي املركب غير النفطي ليعود إلى 
معدله في األجل الطويل مما يشير إلى انتعاش صوب 
مزيد من النمو“. وأضاف أن سوق العقارات السكنية 
في اإلم��ارات واصلت في املجمل االنخفاض قليال في 
الربع الثالث من 2017 مع تراجع األسعار في دبي 
1.4 باملئة باملقارنة مع مستواها قبل عام وانخفاض 
األسعار في أبوظبي 8.6 باملئة. وقال إن أبوظبي تأثرت 

بضعف سوق العمل وتخفيضات اإلنفاق العام.

3باملئة هذا العام مركزي اإلمارات: منو القطاع غير النفطي يرتفع إلى 

 مقر بنك االمارات املركزي

هبطت أسعار الذهب في املعامالت الفورية 
إلى أدنى مستوى في حوالي خمسة أشهر أثناء 
التعامالت مع صعود ال��دوالر قبيل بدء اجتماع 
مجلس االحتياطي االحت���ادي )البنك املركزي 
األم��ري��ك��ي( ال���ذي يستمر ي��وم��ني. وتراجعت 
األسعار 0.2 باملئة إلى 1239.21 دوالر لأوقية 
)األون��ص��ة( وه��و أدن��ى مستوى منذ العشرين 

م��ن يوليو مت���وز. وانخفضت العقود اآلجلة 
األمريكية للذهب 0.27 باملئة إلى 1243.5 دوالر 
لأوقية. ومن املتوقع أن يرفع مجلس االحتياطي 
في اجتماعه الذي يختتم امس األربعاء أسعار 
الفائدة القياسية للمرة الثالثة هذا العام وأن 
يصدر تعليقات بشأن وتيرة زي��ادات إضافية 

للفائدة.

الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 5 أشهر 
1239.21 دوالر لألوقية عند 

منو الوظائف تتباطء في فرنسا

أرامكو تريد مديري دفاتر 
ومنسقني للطرح األولي

قال مصدران مطلعان إن شركة 
النفط الوطنية العمالقة أرامكو 
ال��س��ع��ودي��ة تطلب م��ن املصرفيني 
ت��ق��دمي ع���روض قبل نهاية السنة 
لتولي إدارة الدفاتر واالض��ط��الع 
بدور املنسقني العامليني في طرحها 
ال��ع��ام األول���ي امل��زم��ع إج���راؤه عام 
2018، وفقا لرويترز . خطة طرح 
نحو خمسة باملئة من أرامكو مكون 
رئيسي ل��ب��رن��ام��ج  رؤي���ة 2030.


