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قفزت أسعار خ��ام برنت ام��س اثنني باملئة 
ام��س  االثنني بعد أن أعلنت السعودية، أكبر 
ُم��ص��در للنفط ف��ي ال��ع��ال��م، خفض اإلم���دادات 
ف��ي ديسمبر ك��ان��ون األول، ف��ي إج���راء ُيرجح 
أنه يهدف إلى وقف تراجع السوق ال��ذي شهد 
انخفاض اخل��ام 20 باملئة منذ مطلع أكتوبر 

تشرين األول.
وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، 
بلغت العقود اآلجلة خلام برنت لشهر أقرب 
استحقاق 71.59 دوالر للبرميل بارتفاع بلغ 

اثنني باملئة مقارنة مع اإلغالق السابق.
وزادت العقود اآلجلة خل��ام غ��رب تكساس 
الوسيط األمريكي 1.5 باملئة إلى 61.08 دوالر 

للبرميل.
وق��ال وزي��ر الطاقة السعودي خالد الفالح 
امس  االثنني إن اململكة ال تعد لتفكيك أوبك وإنها 
تعتقد أن املنظمة ستظل البنك املركزي العاملي 

للنفط لفترة طويلة.
كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت 
يوم اخلميس عن مصادر مطلعة أن أهم مركز 
أب��ح��اث مت��ول��ه احل��ك��وم��ة ال��س��ع��ودي��ة ي��درس 
التأثيرات احملتملة على أس��واق النفط لتفكك 

منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك(.
وق����ال ال��ف��ال��ح إن م��رك��ز األب���ح���اث ك��ان 
يسعى فحسب ”للتفكير خ��ارج الصندوق“ 
وحتليل جميع ال��ت��ص��ورات لكنه أض���اف أن 
القيادة السعودية ”ال تفكر في إلغاء أوبك على 

اإلطالق“.
وذك��ر  إن أوب��ك وحلفاءها متفقون على أن 
التحليل الفني ُيظهر احلاجة إلى حتقيق التوازن 
في السوق عن طريق خفض املعروض النفطي 
العام القادم بنحو مليون برميل يوميا مقارنة 

مع مستويات أكتوبر تشرين األول.
وق��ال في مناسبة للصناعة في أبوظبي إن 
الطلب من عمالء السعودية في ديسمبر كانون 
األول سينخفض أكثر من نصف مليون برميل 
يوميا مقارنة مع نوفمبر تشرين الثاني وإن ثمة 

توافقا على عدم السماح بزيادة املخزونات.

وقال مصدران مطلعان  امس االثنني إن قطر 
للبترول تعرض ثالث شحنات من خام الشاهني 
للتحميل في يناير كانون الثاني عبر مزاد وذلك 

ارتفاعا من شحنتني في الشهر السابق.
يبلغ حجم الشحنة الواحدة 500 ألف برميل 
ويغلق املزاد يوم الثالثاء على أن تظل العروض 

سارية حتى اليوم التالي.
ت��ق��ول م��ص��ادر جت��اري��ة إن م��ن امل��ت��وق��ع أن 
تصدر قطر للبترول ما يصل إلى 15 شحنة من 

خام الشاهني في يناير كانون الثاني بارتفاع 
طفيف عن الثالث عشرة أو األربع عشرة شحنة 

املعتادة شهريا.
وقالت مصادر إن الهند تعتزم تأجير نصف 
موقع احتياطي النفط االستراتيجي اخلاص 
بها في بادور بجنوب البالد إلى شركة بترول 

أبوظبي الوطنية )أدنوك( لتخزين اخلام.
وق��ال��ت ث��الث��ة م��ص��ادر مطلعة إن شركة 
االحتياطيات البترولية االستراتيجية الهندية 

ستوقع اتفاقا أوليا مع أدن��وك يوم االثنني في 
حضور وزير النفط دارميندرا برادان.

وسيسمح االتفاق ألدن��وك ببيع النفط إلى 
شركات التكرير احمللية لكنه مينح احلكومة 
الهندية حق األولوية في السحب من النفط في 

حاالت الطوارئ.
واالت��ف��اق هو الثاني من نوعه مع أدن��وك، 
التي تخزن بالفعل النفط في منشأة منجالور 
للتخزين االس��ت��رات��ي��ج��ي ف��ي ج��ن��وب والي��ة 

كارناتاكا.
وقال مصدر على إطالع مباشر باملسألة طلب 
عدم نشر اسمه قبيل اإلعالن الرسمي ”سنوقع 
مذكرة تفاهم مع أدنوك مللء حجرتي تخزين في 

بادور على غرار ما جرى في منشأة منجالور“.
وفي مقابل السماح ألدنوك بتخزين نفطها في 
موقع االحتياطي االستراتيجي، ال يتعني على 
الهند س��داد ثمن ال���واردات، ويصبح من حقها 

السحب من النفط في حالة الطوارئ فقط.

ول��م ت��رد وزارة النفط الهندية وال شركة 
االحتياطيات البترولية االستراتيجية، وهي 
كيان حكومي يشيد منشآت التخزين، على طلب 

من رويترز للتعليق.
وق��ال متحدث باسم أدن��وك ”نعمل بالفعل 
مع شركة االحتياطيات البترولية في منجالور 
ونأمل في البناء على عالقة العمل اإليجابية هذه 

في املستقبل“.
كان مجلس ال��وزراء الهندي وافق األسبوع 
امل��اض��ي على خطة للسماح لشركات النفط 

األجنبية بتخزين النفط في منشأة بادور.
وق��ال وزي��ر القانون راف��ي شانكار براساد 
خالل مؤمتر صحفي األسبوع املاضي ”مشاركة 
شركات النفط األجنبية ستقلص دعم ميزانية 
حكومة الهند مبا يزيد على 100 مليار روبية 
)1.38 م��ل��ي��ار دوالر( ب��ن��اء ع��ل��ى األس��ع��ار 

احلالية“.
ويوجد موقع ب��ادور على بعد نحو خمسة 
كيلومترات من ساحل جنوب غرب البالد و40 
كيلومترا من مصفاة تابعة ملنجالور للتكرير 

والبتروكيماويات.
وتعتمد الهند بكثافة على واردات النفط التي 

تلبي نحو 80 باملئة من إجمالي الطلب.
وبغية حماية نفسها من التعطيالت احملتملة 
في اإلمدادات، فإن نيودلهي تبني مخازن طوارئ 
حتت األرض في ثالثة مواقع، بسعة تخزين 
36.87 مليون برميل من النفط أو ما يغطي 9.5 

يوم من متوسط الطلب.
وقال وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي 
لشركة ل��وك أوي��ل ال��روس��ي��ة إن سعر النفط 
احلالي مرتفع نسبيا وإن من السابق ألوان��ه 
بحث تخفيضات محتملة لإلنتاج العام القادم 
وذلك وفقا ملا ذكرته وكالة اإلعالم الروسية يوم 

االثنني.
ونقلت الوكالة عن كبيروف قوله إنه يتوقع 
أن تظل أسعار النفط عند مستواها احلالي 
حتى نهاية العام وأن تبلغ بني 70 و75 دوالرا 

للبرميل في العام القادم.

الفالح: ال نية لتفكيك أوبك

2 باملئة خلفض السعودية اإلمدادات في ديسمبر خام برنت يقفز 

نيكي يغلق مرتفعا وسط تعامالت متقلبة

أسهم أوروبا ترتفع .. رغم تباطؤ تدفق إعالنات األرباح
ارتفعت األسهم األوروبية امس  االثنني بفضل 
ق��وة ش��رك��ات ال��ن��ف��ط، ف��ي ح��ني انخفضت أسهم 
شركات التبغ بفعل مؤشرات جديدة على تشديد 
الهيئات التنظيمية القيود على السجائر بنكهة 

املنتول.
وبحلول الساعة 0826 بتوقيت جرينتش، 
صعد املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.2 باملئة، 
بعد أن اختتم األسبوع املاضي على انخفاض مع 

استمرار اهتزاز الثقة.
وقفز مؤشر قطاع النفط 1.8 باملئة إثر ارتفاع 
أسعار النفط ما يزيد على 1.5 باملئة بعد أن أعلنت 
السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، عن خفض 
اإلم���دادات في ديسمبر كانون األول مع دراس��ة 

منتجني آخرين تخفيضات لإلنتاج في 2019.
وارتفع مؤشر املوارد األساسية 1.8 باملئة وسط 
صعود واس��ع النطاق لألسهم املرتبطة بالدورة 

االقتصادية.
ف��ي املقابل انخفضت أسهم بريتش أمريكان 
توباكو ما يصل إلى 11 باملئة ألدنى مستوياتها 
منذ فبراير شباط 2014 بعد أن قالت صحيفة 
وول ستريت جورنال إن إدارة األغذية والعقاقير 
األمريكية تخطط لفرض حظر على السجائر بنكهة 

املنتول.
وانخفضت أسهم امبريال براندز 3.4 باملئة فقط 
حيث يقول املتعاملون إن بريتش أمريكان هي أكبر 

منكشف على السجائر بنكهة املنتول.
وواصلت نتائج األعمال حتريك األسهم على 
الرغم من تباطؤ تدفق إعالنات األرباح مع اقتراب 

املوسم من نهايته.
وتذيلت سيمكورب للبرامج املالية املؤشر 
ستوكس، إذ انخفض سهم الشركة عشرة باملئة 
بعد أن أظهرت نتائج أعمالها التي أُعلنت بعد إغالق 

جلسة اجلمعة انخفاض األرباح.
وك���ان االن��دم��اج واالس��ت��ح��واذ أي��ض��ا محركا 

للسوق.
وانخفضت أسهم ساب ثالثة باملئة، لتتصدر 
األسهم الهابطة على املؤشر داكس، بعد أن أعلنت 
الشركة املتخصصة في البرمجيات االستحواذ على 
شركة كوالتركس انترناشونال لرصد معنويات 
املستهلكني مقابل ثمانية مليارات دوالر، وهو سعر 

اعتبره املتعاملون واحملللون مرتفعا.
وارتفع املؤشر نيكي القياسي عند اإلغ��الق في 
بورصة طوكيو يوم االثنني بعد ت��داوالت اتسمت 

بالتقلب وس��ط إق��ب��ال على ش���راء األس��ه��م التي 
انخفضت أسعارها إال أن حالة احلذر الناجمة عن 
ضعف وول ستريت وانخفاض أسهم التكنولوجيا 

في الواليات املتحدة طغت على معظم املكاسب.
وصعد نيكي 0.1 باملئة إلى 22269.88 نقطة 
متعافيا م��ن خسائر مبكرة. ون��زل امل��ؤش��ر إلى 
22046.29 خالل التعامالت لكن املتداولني قالوا 

إن صفقات آجلة دعمت املؤشر.
وق���ال احمل��ل��ل��ون إن ت��راج��ع��ا طفيفا للني دعم 
املعنويات أيضا.ونزل املؤشر توبكس األوس��ع 

نطاقا 0.1 باملئة إلى 1671.95 نقطة.

أشخاص أمام لوحات تعرض مؤشر نيكي

خالد الفالح

الرئيس التنفيذي 
ألرامكو: الطرح 
األولي سيحدث 

»بال ريب«

ق���ال أم���ني ال��ن��اص��ر ال��رئ��ي��س 
التنفيذي ألرامكو السعودية إن 
الطرح العام األول��ي ملنتج النفط 
اململوك للدولة سيحدث ”بال ريب“ 

عندما تصبح الظروف مالئمة.
وأض������اف خ����الل م���ؤمت���ر في 
ام ةيدوعسلا وكمارأ نأ يبظوبأ 
زال���ت جت��ري مناقشات لشراء 
حصة في منتج البتروكيماويات 
الشركة السعودية للصناعات 
األساسية )س��اب��ك( م��ن صندوق 
الثروة السيادي للمملكة، صندوق 

االستثمارات العامة.

أمني الناصر
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مصفاة للنفط بوالية فيالدلفيا
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اإلمارات ستدرج قطاعات لالستثمار 
األجنبي الكامل في الربع األول

قال وزير االقتصاد اإلماراتي سلطان بن 
سعيد املنصوري ام��س  االثنني إن حكومة 
بالدة تهدف في مطلع العام املقبل لنشر قائمة 
بالقطاعات التي ستسمح بامللكية األجنبية ملا 

يصل إلى نسبة املئة باملئة فيها.
وتسمح املناطق االقتصادية اخلاصة 
في دبي املعروفة ”باملناطق احلرة“ بالفعل 
مبلكية أجنبية كاملة، لكن الشركات العاملة 
ب��ال��ب��الد خ���ارج تلك امل��ن��اط��ق تقيد امللكية 

األجنبية عند 49 باملئة.
ويسمح قانون استثمار أجنبي جديد، أُقر 
الشهر املاضي، لألجانب بتملك ما يزيد على 
49 باملئة وما يصل إلى مئة باملئة من شركات 

مقرها اإلمارات.
ي��أت��ي ال��ق��ان��ون ف���ي إط����ار إص��الح��ات 
اقتصادية ه��ادف��ة إل��ى حتفيز االستثمار 
وج��ذب املستثمرين األجانب في ظل تباطؤ 
اقتصادي في اخلليج بسبب انخفاض أسعار 

النفط وتراجع في قطاع العقارات.
وق��ال امل��ن��ص��وري إن��ه سُيسمح بزيادة 
امللكية األجنبية في قطاعات مثل التكنولوجيا 
وال��ف��ض��اء وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال��ذك��اء 

الصناعي.
وأض���اف خ��الل مؤمتر صحفي ف��ي دبي 
”تلك القطاعات هي التي نحتاج ألن نولي لها 

أقصى اهتمام جلذب االستثمار من اخلارج“.
وقال إن قطاعات أخرى قيد الدراسة وإن 
احلكومة تتوقع نشر قائمة كاملة للقطاعات 

في الربع األول من 2019.
كانت احلكومة قالت في السابق إن عددا 
م��ن القطاعات واألن��ش��ط��ة سُيستثنى من 
التغييرات في قانون االستثمار األجنبي، مبا 
في ذلك تلك املرتبطة بإنتاج النفط والغاز 
والتنقيب عنهما، والنقل البري واجل��وي 

واألمن واجليش.
وق��ال الوزير إن��ه يتوقع منو االستثمار 

األجنبي بني 15 و20 باملئة في العام القادم.

سلطان بن سعيد املنصوري

500 مليون دوالر برأسمال 

استعدادات إلطالق أول مصرف 
عربي - صيني لالستثمار 

ق��ال أم��ني ع��ام احت��اد امل��ص��ارف العربية 
وسام فتوح ، إن عام 2020 سيشهد إطالق 
م��ش��روع امل��ص��رف ال��ع��رب��ي - الصيني 

لالستثمار برأسمال 500 مليون دوالر.
وأوض����ح ف��ت��وح، أن احت���اد امل��ص��ارف 
العربية منذ أكثر من عامني تقريبا يتواصل 
م��ع اجل��ان��ب الصيني ل��ب��دء إط���الق أعمال 
وخ��دم��ات امل��ص��رف ال��ع��رب��ي - الصيني 
لالستثمار، خصوصا أنها قوة اقتصادية 
وجت��اري��ة كبيرة ف��ي ال��ع��ال��م، إض��اف��ة إلى 
أنها مهتمة باالستثمار في منطقة الشرق 

األوسط.
وأشار إلى أن عدد السكان ما بني الصني 
والدول العربية يشكل نحو 37 في املائة من 
إجمالي سكان العالم، حيث إن الصني لديها 
1.4 مليار نسمة، في حني يبلغ عدد سكان 
ال���دول العربية نحو 400 مليون نسمة، 
بإجمالي 1.8 مليار، مبينا أن ه��ذا العدد 
الضخم بحاجة إلى خدمات مصرفية قوية 
في ظل تعزيز التجارة واالستثمار بشكل 

كبير بني اجلانبني.
وأكد أنه رغم تضاعف حجم التجارة بني 
ال��دول العربية والصني منذ 2007 وحتى 
2014 بشكل كبير، إال أن ذل��ك يعد دون 
املطلوب، وبالتالي حترك احت��اد املصارف 
ص��وب الصني للتخطيط إلط��الق املصرف 

العربي - الصيني.
وق��ال ف��ت��وح، إن االحت���اد وق��ع مذكرات 
تفاهم عديدة، أحدها مع املجلس الصيني 
لتشجيع التجارة اخلارجية، ومذكرة تفاهم 
طريق احلرير مع غرفة التجارة الدولية 

لطريق احل��ري��ر، األس��ب��وع امل��اض��ي، وذل��ك 
إلنشاء منصة عربية - صينية.

وذك����ر ف��ت��وح أن ش��ه��ر ت��ش��ري��ن األول 
)أك��ت��وب��ر( امل��اض��ي شهد توقيع اتفاقية 
مهمة إلنشاء املصرف العربي - الصيني 
لالستثمار، حيث من املتوقع أن تكون هناك 

مساهمات عربية وصينية في املصرف.
وأف����اد ب���أن امل��ص��رف يحظى باهتمام 
م��ن امل��ص��رف الصيني، والبنك األوروب���ي 
لالستثمار، إض��اف��ة إل��ى اه��ت��م��ام ع��دد من 
امل��ص��ارف العربية ف��ي ل��ب��ن��ان، واألردن، 
ومصر، والدول اخلليجية، بهدف االستثمار 
في املصرف العربي الصيني، مشيرا إلى أن 
رأس املال املتوقع للمصرف في حدود 500 
مليون دوالر، حيث سيكون مقره في إحدى 

الدول العربية.
وأوض���ح أن ه��دف امل��ص��رف ليس فقط 
متويل مشاريع البنى التحتية في ال��دول 
العربية وإط��الق مشاريع استثمارية، بل 
كذلك متويل إعادة إعمار دول عربية عانت 
ح��روب��ا وأوض��اع��ا أمنية أث��رت ف��ي بنيتها 
التحتية كاليمن، والعرق، وسورية، وليبيا، 
وذل��ك من خالل التعاون مع حكومات هذه 

الدول.
وأك���د ف��ت��وح، أن غ��دا ال��ث��الث��اء سيكون 
هناك مناقشات بصورة تفصيلية ملشروع 
املصرف اجلديد مع اجلانب الصيني خالل 
منتدى “األسبوع املالي واملصرفي العربي”، 
الذي يعقد من 13 حتى 16 تشرين الثاني 
)نوفمبر( اجل���اري ف��ي ب��ي��روت، مبناسبة 

مرور 45 عاما على تأسيس االحتاد.

الذهب ينزل عند أقل سعر في شهر وسط 
توقعات بتشديد تكاليف االقتراض

ت��راج��ع��ت أس���ع���ار ال���ذه���ب إل���ى أق��ل 
مستوياتها ف��ي شهر م��ع تعزز ال��دوالر 
وس��ط توقعات ب��أن مجلس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي األمريكي( بصدد 

تشديد تكاليف االقتراض.
وفي الساعة 0746 بتوقيت جرينتش 
ك��ان السعر ال��ف��وري للذهب منخفضا 
0.3 باملئة إلى 1205.86 دوالر لألوقية 
)األونصة( بعد أن المس أدنى مستوياته 
في شهر عند 1205 دوالرات خالل وقت 

سابق من اجللسة.
وق��ال هاريش ف. مدير أبحاث سوق 
السلع األول��ي��ة ل��دى جيوجت للخدمات 
املالية ”الدوالر يكتسب قوة بعد اجتماع 
مجلس االح��ت��ي��اط��ي األس��ب��وع امل��اض��ي 
وبيانات إيجابية لالقتصاد األمريكي، وهو 
ما يضغط على األصول غير املدرة للعائد 

مثل الذهب“.
وارت��ف��ع مؤشر ال���دوالر، ال��ذي يقيس 
قوة العملة األمريكية مقابل سلة من ست 
عمالت رئيسية، 0.5 باملئة. وصعدت 
العملة إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 
شهرا في وقت سابق من اجللسة مما يزيد 

تكلفة الذهب على حملة العمالت األخرى.
وأع��اد مجلس االحتياطي التأكيد على 
خططه لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر 
كانون األول ثم زيادتها مرتني أخريني 
محتملتني بحلول منتصف 2019 وسط 

أداء اقتصادي قوي وتنامي ضغوط زيادة 
األجور.

وارتفعت الفضة 0.1 باملئة إلى 14.17 
دوزالر لألوقية. كان املعدن انخفض خالل 
اجللسة السابقة إلى أدنى مستوياته منذ 

18 سبتمبر أيلول عند 14.06 دوالر.
ون����زل ال���ب���الدي���وم 0.2 ب��امل��ئ��ة إل��ى 
1113.92 دوالر ل��ألوق��ي��ة وانخفض 
البالتني 0.1 باملئة إل��ى 848.50 دوالر 

لألوقية.

سبائك ذهب في فيينا

16 شهرا الدوالر عند أعلى سعر في 

ضبابية انفصال 
بريطانيا تضر 

باالسترليني واليورو
ارتفع ال��دوالر إل��ى أعلى مستوى في 16 شهرا مقابل 
منافسيه الرئيسيني ام��س  االثنني في حني هبط اجلنيه 
االسترليني واليورو بسبب الضبابية التي تكتنف خروج 

بريطانيا من االحتاد األوروبي.
ولقيت العملة األمريكية دعما من مجلس االحتياطي 
االحت��ادي )البنك املركزي األمريكي( ال��ذي أك��د األسبوع 
ام هنأو لبقلما رهشلا ةدئافلا راعسأ عفرل هططخ يضالما 
زال ماضيا نحو رفع محتمل ألسعار الفائدة مرتني أخريني 

حتى منتصف 2019 بفضل االقتصاد القوي.
وصعد مؤشر الدوالر، الذي يقيس أداء العملة األمريكية 
أمام ست عمالت رئيسية، أكثر من 0.5 باملئة إلى 97.42 
وه��و مستوى المسه في يونيو حزيران 2017. وارتفع 
ال��دوالر على مدى أربعة أسابيع متتالية وزاد 0.4 باملئة 

األسبوع املاضي.
وأض��رت املخاوف بشأن االنفصال األوروب��ي بالعملة 
املوحدة التي هوت 0.7 باملئة إلى 1.1257 دوالر وهو أقل 
مستوى منذ يونيو حزيران 2017 ولتستمر خسائر اليورو 

للجلسة الرابعة على التوالي.
ومقابل الني الياباني، صعد الدوالر 0.3 باملئة وسجل في 
أحدث التعامالت 114.18 ين وهو أقل مستوى منذ الرابع 

من أكتوبر تشرين األول.
ونزل االسترليني نحو واحد باملئة إلى أقل مستوى في 
عشرة أيام مقابل ال��دوالر وسجل 1.2855 دوالر. ومقابل 
اليورو فقد االسترليني 0.3 باملئة ليسجل أقل مستوى في 

أسبوع عند 87.73 بنس.


