
أظ��ه��ر اس��ت��ط��اع ل��روي��ت��رز أن من 
املتوقع أن يبقي البنك املركزي التركي 
سعر ال��ف��ائ��دة الرئيسي ب��ا تغيير 
عند 24 باملئة في اجتماعه األسبوع 
القادم، وتوقع خبراء اقتصاديون أن 
يبدأ البنك تيسير السياسة النقدية في 
يوليو متوز وأن يخفض الفائدة حوالي 
250 نقطة أساس بحلول نهاية العام. 
وتوقع جميع اخل��ب��راء االقتصاديني 
الستة العشر الذين شملهم استطاع 
روي��ت��رز أن امل��رك��زي التركي سيبقي 
سعر الريبو ب��ا تغيير ف��ي اجتماع 
جلنته للسياسة النقدية في اخلامس 

والعشرين من أبريل.
وقال املركزي التركي إنه سيبقي على 
تشديد السياسة النقدية حتى يظهر 
التضخم حتسنا مقنعا. وقفزت أسعار 

ال��غ��ذاء ف��ي وق��ت س��اب��ق ه��ذا ال��ع��ام وهو 
م��ا رف��ع تضخم أس��ع��ار املستهلكني إلى 
حوالي 20 باملئة على الرغم من مساع غير 

تقليدية خلفضه. وهبطت الليرة التركية 
حوالي 9 باملئة مقابل ال��دوالر األمريكي 
منذ بداية العام احلالي مع تضررها من 

مخاوف بشأن احتياطيات البنك املركزي 
من العمات األجنبية وتوتر الروابط مع 
الواليات املتحدة والشكوك التي أحاطت 
بنتائج انتخابات محلية. وفي استطاع 
روي��ت��رز، بلغ متوسط التوقعات لسعر 
ال��ف��ائ��دة الرئيسي بحلول نهاية العام 
21.50 في املئة. وفي االستطاع السابق 
توقع خبراء اقتصاديون أن تهبط الفائدة 

إلى 20.75 باملئة بحلول نهاية العام.
وأب��ق��ى البنك امل��رك��زي سعر الفائدة 
عند 24 باملئة منذ سبتمبر عندما كان 
االقتصاد التركي ف��ي خضم أزم��ة عملة 
زج��ت به إل��ى ال��رك��ود. وسيعلن املركزي 
التركي ق��راره بشأن أسعار الفائدة في 
اخلامس والعشرين من أبريل ، عند الساعة 
1400 بالتوقيت احمللي )1100 بتوقيت 

جرينتش(.

قالت أرامكو السعودية أمس األحد إنها ستستحوذ 
على حصة روي��ال دات��ش شل البالغة 50 باملئة في 
مشروع التكرير السعودي املشترك ”ساسرف“ 

مقابل 631 مليون دوالر.
وقالت الشركتان في بيان مشترك إن من املتوقع 

إمتام البيع في وقت الحق من العام احلالي.
تقع مصفاة ساسرف في مدينة اجلبيل الصناعية 
بالسعودية وتبلغ طاقتها التكريرية 305 آالف 

برميل يوميا.
وذك��رت صحيفة امل��ال نقا عن مصادر لم تكشف 
عنها أن شركة احلفر العربية التي مقرها مدينة اخلبر 
السعودية ستستحوذ على قطاع حفر اآلبار النفطية 

في شركة شلمبرجير السعودية.
وش��رك��ة احل��ف��ر العربية م��ش��روع مشترك بني 
شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(،التي مقرها 
السعودية، وشلمبرجر خلدمات احلقول النفطية 
التي متلك 49 في املئة وذلك وفقا ملوقع شركة احلفر 

العربية على االنترنت.
وق��ال مهندس بحقل ال��ش��رارة الليبي ،وه��و أكبر 
حقول النفط في ليبيا، إن احلقل ينتج نحو 285 ألف 

برميل يوميا.
وف��ي سياق آخ��ر قالت الشركة العمانية للغاز 

الطبيعي امل��س��ال ف��ي ت��غ��ري��دة إن��ه��ا س��وت جميع 
تسهياتها مع الدائنني، والتي تبلغ قيمتها اإلجمالية 

ملياري دوالر، قبل موعدها.

أضافت الشركة أن اخلطوة تأتي في إطار جهودها 
املستمرة خلفض التكاليف املالية وتعزيز التصنيف 

االئتماني للسلطنة.
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631 مليون دوالر »أرامكو« تشتري حصة شل مبشروع تكرير مقابل 

»احلفر العربية« تستحوذ على قطاع حفر اآلبار في »شلمبرجير«

املركزي التركي سيبقي الفائدة مستقرة حتى يوليو

بني  دوالر  مليار   12 بـ  عقود 
كوريا اجلنوبية وأوزبكستان

وق����ع ال��رئ��ي��س 
الكوري اجلنوبي، 
م�����ون ج�����اي إن، 
ات��ف��اق��ي��ات بقيمة 
12 مليار دوالر مع 
أوزبكستان وذلك 
خال قيامه بجولة 
ف��ي آسيا الوسطى 
تستمر أس��ب��وع��ا، 
ض���م���ن م��س��اع��ي��ه 
خل���ف���ض اع��ت��م��اد 
ب���اده على الصني 

والواليات املتحدة.
وأث���ن���ى رئ��ي��س 
أوزب����ك����س����ت����ان 
ال��غ��ن��ي��ة ب���امل���وارد 
شوكت ميرزوييف 
ع��ل��ى »ال���ش���راك���ة 

االستراتيجية« لباده مع سيول خال التوقيع على االتفاقيات عقب 
محادثات.

وأشاد مون مبيرزوييف »لقيادة اوزبكستان إلى حقبة جديدة« 
مع مجموعة من اإلصاحات اجلريئة.

ولم حتدد طبيعة االتفاقيات خال املؤمتر الصحافي.
وبلغ حجم التجارة بني أوزبكستان وكوريا اجلنوبية العام 

2018 ما يزيد بقليل عن ملياري دوالر.
ويسعى م��ي��رزوي��ي��ف إل��ى ال��ت��ح��رر م��ن ال��ق��ي��ود االقتصادية 
التي فرضها سلفه املتشددة إس��ام ك��رمي��وف، وج��ذب املزيد من 

االستثمارات والتجارة اخلارجية.
وحكم كرميوف أوزبكستان منذ ما قبل االستقال عن االحتاد 

السوفياتي في 1991 حتى وفاته عام 2016.
وأكد مكتب الرئيس الكوري اجلنوبي مطلع األسبوع أن املسائل 
االقتصادية ستهيمن على احملادثات خال جولة مون اإلقليمية التي 
تستمر ثمانية أي��ام. وبدأ اجلولة في تركمانستان الغنية بالغاز 

ويختتمها في كازخستان الغنية بالنفط.
لكن مون حيا أيضا العاقات الثقافية بني البلدين في حديثه 
عن 180 ألف مواطن من أصول كورية، وذلك في مقابلة مع وسائل 
إعام رسمية أوزبكية. في العام 1937 وسط شكوك بالوالء له، 
أمر الزعيم السوفياتي جوزيف ستالني بنقل جميع سكان الشرق 
األقصى الروسي من أصول كورية -- نحو 172 ألف شخص -- إلى 

آسيا الوسطى في قطارات ماشية.
واعتبر ستالني الكوريني مبثابة تهديد في وقت كانت اليابان 
القوة االستعمارية لشبه اجلزيرة، معادية لاحتاد السوفياتي، 
رغم أن بعض املرّحلني كانوا من املنفيني الذين قاتلوا لاستقال 
عن طوكيو. وشكر مون في املقابلة أوزبكستان قائا إنها »استقبلت 
بحرارة مواطنني من أصول كورية فقدوا منازلهم قبل أكثر من 80 
عاما«. ويسعى مون للتقليل من اعتماد باده التي تتربع في املركز 
ال11 ألكبر االقتصادات في العالم -- تسجل منوا سنويا بنسبة 

2،7 باملئة -- على الشريكني التقليديني، بكني وواشنطن.

76 ألف وظيفة اتفاقية »نافتا« اجلديدة ستخلق 

معهد التمويل الدولي: ديون أميركا 
تعادل ثلث ديون العالم!

قال معهد التمويل الدولي، في تقرير حديث 
ل��ه، إن هناك م��خ��اوف وقلقا م��ن بيئة التضخم 
األميركية ومعدالت الفائدة املنخفضة، خاصة في 
ظل ارتفاع معدالت الديون احلكومية للواليات 
املتحدة على نحو كبير. وذكر املعهد في تقريره 
أن دي��ون احلكومة األميركية وصلت إل��ى 21 
تريليون دوالر، وهو ما يعادل تقريبا ثلث الديون 
احلكومية ف��ي دول العالم والبالغة نحو 65 

تريليون دوالر.
وأش���ار املعهد ف��ي تقريره ع��ن ال��دي��ون، أنه 
بالرغم من النمو املعتدل لاقتصاد العاملي خال 
الربع الثاني من عام 2018، والبالغ %3.2، إال 
أن م��ؤش��رات ثقة األع��م��ال تعكس ارت��ف��اع القلق 
بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي سواء كان ذلك في 
األسواق الناشئة أو املتقدمة. ولفت إلى أن هناك 
قلقا متزايدا في األوساط االقتصادية بشأن أزمة 
دي��ون جديدة قد حت��دث خ��ال بضع سنوات في 
الدول قليلة الدخل، وهو ما كان أيضا مثار نقاش 
أحد اجللسات في اجتماعات الربيع للصندوق 
والبنك الدوليني. وم��ا يعزز تلك امل��خ��اوف، هو 
ارت��ف��اع ال��دي��ون احلكومية احمللية واخلارجية 
للحكومات قليلة الدخل إلى أعلى مستوى منذ عام 
2005، وهو ما يبرز إلى احلاجة امللحة إلى مزيد 

من الشفافية في  أسواق الدين السيادية.
وعلى صعيد آخر، ضم املعهد في تقريره نتائج 
استطاعه ألي املستثمرين طويل األج��ل، والذي 
أظهر تراجع القلق بشأن احل��رب التجارية بني 

الصني والواليات املتحدة، إال أنه ال يزال يتصدر 
مخاوف املستثمرين طويلة األجل.

وأشار إلى أن أغلب املستثمرين يتوقعون قيام 
االحتياطي الفيدرالي األميركي بزيادة أسعار 
الفائدة مرة واحدة أخرى إلى %2.75 وذلك خال 

دورة التشديد النقدية التي يتبعها حاليا.
وأوض��ح املعهد أن املستثمرين طويلي األجل 
يتوقعون طلبا قويا من قبل عمائهم على أصول 
األسواق الناشئة هذا العام، خاصة السندات التي 

تصدرها دول تلك األسواق بالعملة الصعبة.
فيما قالت إدارة ترمب إن االتفاقية اجلديدة 
للتجارة احلرة ألميركا الشمالية )نافتا( ستخلق 
76 ألف وظيفة في قطاع السيارات في غضون 
خ��م��س س��ن��وات م��ع ق��ي��ام مصنعي ال��س��ي��ارات 
باستثمار حوالي 34 مليار دوالر في مصانع 
جديدة للتقيد بالقواعد اجلديدة بشأن احملتوى 
االقليمي ف��ي االتفاقية. وق��ال م��س��ؤول مبكتب 
املمثل التجاري األميركي للصحفيني إن تقديرات 
الوظائف واالستثمار تستند إلى خطط كشف عنها 
مصنعو السيارات للتقيد بقواعد املنشأ األكثر 
صرامة في االتفاقية اجلديدة التي جتمع الواليات 
املتحدة وكندا واملكسيك. وتتضمن التقديرات 
استثمارات تصل قيمتها إلى 15.3 مليار دوالر 
أعلنت عنها شركات فورد موتور وجنرال موتورز 
وت��وي��وت��ا وفولكسفاجن لصناعة ال��س��ي��ارات 
باإلضافة إلى شركة إس.كيه إنوفيشن لصناعة 

البطاريات.

38 شركة سعودية أسهمها تقل عن سعر االكتتاب
أدرج��ت 70 شركة وصندوقا عقاريا 
أسهمها في سوق األسهم السعودية منذ 
ع��ام 2009 حتى نهاية الربع األول من 
العام اجلاري، مبتحصات اكتتاب بلغت 

نحو 61.06 مليار ريال.
ووف��ق��ا لبيانات امل��وق��ع اإللكتروني 
لشركة  السوق املالية السعودية »تداول«، 
تظهر أن نحو 54 في املائة »38 شركة« 
من الشركات التي أدرج��ت في 10 أعوام، 
تسجل أسعار أسهم أقل من سعر الطرح 
أو سعر االكتتاب، وذلك عند مقارنة سعر 
سهم ك��ل ش��رك��ة -إغ���اق ي��وم اخلميس 

امل��اض��ي- ف��ي سعر االك��ت��ت��اب، وراوح��ت 
نسبة التراجع ما بني 1.7 في املائة إلى 

88.2 في املائة.
ومن الشركات التي سجلت أسعار أسهم 
أقل من سعر الطرح أو سعر االكتتاب 11 
شركة سجلت تراجعا نسبته أعلى من 50 
في املائة، وهم: شركة »اخلضري« بنسبة 
88.2 في املائة، و«شاكر« بنسبة 82.9 في 
املائة، و«الصناعات الكهربائية« بنسبة 
66.6 في املائة، و«سيرا القابضة« »الطيار 

قدميا« بنسبة 66 في املائة.
وذلك عاوة على »مجموعة عبداحملسن 

احلكير« بنسبة 65.9 في املائة، و«تكوين« 
بنسبة 65.8 في املائة، و«ب��وان« بنسبة 
59.7 في املائة، و«السريع« بنسبة 55.9 
في املائة، و«الزوردي« بنسبة 55.2 في 
امل��ائ��ة، و«أس����واق امل��زرع��ة« ب�51.7 في 

املائة، و«أساك« بنسبة 51.3 في املائة.
وه��ن��اك شركتان ألغيتا م��ن اإلدراج 
وهما »االتصاالت املتكاملة« التي طرحت 
لاكتتاب ف��ي 2011 بسعر ط��رح ق��دره 
عشرة ري��االت، وشركة »وقاية للتأمني«، 
طرحت لإلدراج في عام 2009 بسعر طرح 

قدره عشرة رياالت.

ف��ي ح��ني ت��وج��د ش��رك��ة م��وق��وف��ة عن 
التداول وهي »احت��اد عذيب لاتصاالت« 
من تاريخ 28 يونيو 2018، وقد أدرجت 
في عام 2009 بسعر طرح عشرة رياالت 
للسهم وآخ��ر إغ��اق لها كان سعر السهم 
5.35 ريال للسهم، أي أقل من سعر الطرح 

بنحو 46.5 في املائة.
ف��ي املقابل، سجلت 41 ف��ي امل��ائ��ة من 
الشركات التي أدرجت في األعوام العشرة 
»29 شركة« أسعار أسهم أعلى من سعر 
الطرح وراوح��ت النسبة ما بني 0.4 في 

املائة حتى 572 في املائة.

مون جاي إن

قالت وكالة ستاندرد آن��د ب��ورز للتصنيفات 
االئتمانية إنها أكدت تصنيفها االئتماني لسلطنة 
عمان عند)BB/B( وعًدلت النظرة املستقبلية إلى 

سلبية مع تزايد املخاطر اخلارجية.
وأض��اف��ت إن��ه��ا تتوقع أن ارت��ف��اع العجز في 
املوازنة وميزان املعامات اخلارجية سيؤدي إلى 

تزايد الدين اخلارجي للسلطنة على مدار الفترة من 
2019 إلى 2022.

وذك���رت إنها تتوقع أن السياسة اخلارجية 
لعمان ستبقى محايدة وتتوقع انعكاسات محدودة 
ل��ل��ص��راع��ات اجليوسياسية ف��ي املنطقة على 

السلطنة.

عدلت النظرة املستقبلية إلى سلبية

»ستاندر آند بورز« تؤكد تصنيفها 
»BB/B« اإلئتماني لسلطنة عمان عند

قال صندوق النقد الدولي إنه سيقدم ملوزمبيق 
تسهيا ائتمانيا بقيمة 118.2 مليون دوالر 
ملساعدتها في إعادة بناء مرافق للبنية التحتية 
بعد إعصار مدمر قتل مئات األشخاص وسوى 

قرى بكاملها باألرض.

وأف��ادت تقارير بأن أكثر من 1000 شخص 
قتلوا ف��ي ع��واص��ف عاتية ضربت موزامبيق 
وزميبابوي وم��االوي بعد أن تعرض الساحل 
الشرقي للمحيط الهندي ألسوأ إعصار في عقود 

في مارس .

ملساعدتها في التعافي من اإلعصار »إيداي«

صندوق النقد الدولي يقدم
118 مليون دوالر ملوزمبيق  

320 ألف سيارة دارت »فيات كرايسلر« تستدعي 
قالت فيات كرايسلر إنها تستدعي ما يزيد عن 
320 ألف سيارة دودج دارت مدمجة في أمريكا 
الشمالية معرضة الحتمال أن تتحرك من مكانها 
بعد إيقافها بسبب جزء معيب ميكن أن يسمح لكابل 

النقل باالنفصال عن جهاز نقل احلركة.
وق��ال��ت ش��رك��ة صناعة ال��س��ي��ارات اإليطالية 
األمريكية إن االس��ت��دع��اء يشمل س��ي��ارات دارت 
املُصنعة من عام 2013 حتى 2016 املزودة بناقل 

حركة أوتوماتيكي وإن العيب قد مينع السائقني من 
حتويل السيارة إلى وضع التوقف.

وق��ال��ت الشركة إنها ليست على دراي���ة بأي 
ح��وادث أو إصابات ترتبط باملشكلة لكنها تلقت 
عدة آالف من التقارير املرتبطة بعمليات إصاح 
للسيارات. وأضافت أن جزءا داخليا من الكابل قد 
يتآكل بعد تعرضه لدرجة مرتفعة من احل��رارة 

والرطوبة احمليطتني لفترة طويلة.


