
أش���ه���ر  4 ف������ي  ط�������ه�������ران   م������ن  ش����ح����ن����ة   أول  ت���ت���س���ل���م  اجل����ن����وب����ي����ة  ك������وري������ا 

ارتفعت أسعار النفط إل��ى أعلى مستوى منذ 
بداية العام أم��س االثنني بعدما أظهرت بيانات 
أن معدالت استهالك املصافي في الصني، ثاني 
أكبر مستهلك للخام في العالم، قفزت إلى مستوى 
قياسي األس��ب��وع املاضي على الرغم من تباطؤ 
االقتصاد. وبلغت العقود اآلجلة خل��ام القياس 
العاملي برنت 62.77 دوالر للبرميل بحلول الساعة 
0726 بتوقيت جرينتش، بارتفاع سبعة سنتات، 

أو ما يعادل 0.1 باملئة، عن التسوية السابقة.
وك��ان برنت ارت��ف��ع ف��ي وق��ت سابق ف��وق 63 

دوالرا للبرميل للمرة األولى منذ 2019.
وسجلت عقود خ��ام غ��رب تكساس الوسيط 
األمريكي 53.92 دوالر للبرميل، بارتفاع قدره 12 
سنتا أو 0.2 باملئة. وجت��اوز اخل��ام األمريكي في 
وقت سابق 54 دوالرا للبرميل للمرة األول��ى هذا 

العام.
وأظهرت البيانات التي نشرها املكتب الوطني 
لإلحصاء الصيني أن معدل استهالك املصافي من 
اخلام بلغ مستوى قياسيا عند 603.57 مليون طن 

في 2018، أو ما يعادل 12.1 مليون برميل يوميا، 
بارتفاع نسبته 6.8 باملئة عن العام السابق.

وقال محافظ البنك املركزي اإليراني إن اليابان 
ب��دأت عملية استيراد النفط اإلي��ران��ي، وذل��ك بعد 

توقف بسبب العقوبات األمريكية.
يأتي استئناف واردات النفط اإليراني بعد أن 
ُمنحت طوكيو استثناء من العقوبات األمريكية 
التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر. وإيران رابع 
أكبر منتج للنفط ف��ي منظمة البلدان املصدرة 

للبترول.
ونقلت وكالة أنباء اجلمهورية اإلسالمية عن 
محافظ البنك املركزي عبد الناصر همتي قوله ”بعد 
الصني وكوريا اجلنوبية والهند وتركيا، بدأت 

اليابان أيضا عملية استيراد النفط اإليراني“.
وهبطت ص��ادرات إي��ران النفطية بشدة منذ أن 
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في مايو 
2018 أن الواليات املتحدة ستنسحب من اتفاق 
يضع قيودا على برنامج إي��ران النووي وستعيد 

فرض عقوبات على طهران.

بيد أن استثناءات ُمنحت ألكبر مشتري نفط 
إيران - اليابان والصني والهند وكوريا اجلنوبية 
وتايوان وإيطاليا واليونان وتركيا - وتسمح لهم 

باستيراد بعض النفط ملدة 180 يوما إضافية.
وشكل نفط إيران 5.3 باملئة من إجمالي واردات 

اخلام اليابانية في 2018.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن كوريا 
اجلنوبية تسلمت أول شحنة نفط إيرانية لها في 

أربعة أشهر.
وتوضح البيانات أن الناقلة سيلفيا 1 التابعة 
لشركة ناقالت النفط الوطنية اإليرانية فرغت ما 

يقرب من مليون برميل من املكثفات في 19 يناير.
وتفيد البيانات أن الناقلة سانا التابعة أيضا 
للشركة وحتمل نفس الكمية م��ن املكثفات من 

املتوقع أن تصل إلى كوريا اجلنوبية في 31 يناير.
والشحنة أول واردات نفط إيرانية في أربعة 
أشهر بعد أن أوقفت خامس أكبر دولة مستوردة 
للنفط ف��ي ال��ع��ال��م ال�����واردات قبل إع���ادة فرض 

العقوبات األمريكية علي إيران في نوفمبر.

اليابان تبدأ  استيراد اخلام اإليراني

2019 يدفع االستهالك الصيني النفط إلى  أعلى مستوى في 

ق��ال النائب األول لرئيس البنك ال��دول��ي الدكتور 
محمود محيي الدين، إنه في ظل حاالت االضطراب وعدم 
اليقني واحلراك السريع الذي يشهده العالم في الفترات 
احلالية، فإن االقتصاد العربي يتعرض ملا ميكن أن نطلق 
عليه »تغيرات في عصر املربكات الكبرى«، متمثلة في 
نزوح البشر وكثرة الالجئني وموجات اجلفاف وتغير 

في املناخ وغيرها.
وأكد أن دول العالم تنتظر صورة صناعية رابعة، 

دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل حول هذا احملور.
وأوضح »محيي الدين« خالل كلمته بالقمة العربية 
التنموية االقتصادية واالجتماعية، أن تكلفة اخلسائر 
ف��ي النشاط االق��ت��ص��ادي بسبب احل���روب والنزاعات 
والصراعات في املنطقة العربية تزيد عن 900 مليار 

دوالر، لتضيف عبئاً على تراكمات من قبل.
وعلى الرغم من جن��اح األقاليم االقتصادية حول 
العالم في تخفيض نسبة من يعانون من الفقر املدقع، إال 
أن هذه النسبة قد زادت عربياً إلى الضعف حيث قفزت 
من %2.6 إلى مستوى %5 خالل الفترة من 2013 وحتى 

العام 2015.
وأوضح النائب األول لرئيس البنك الدولي أن اإلقليم 

االقتصادي العربي هو األسوأ في عالم العدالة في توزيع 
الدخل حول العالم، إذ يستحوذ أغنى %10 من السكان 
على %61 من الدخل القومي، في حني أن ال�%10 األغنى 
في أوروبا ال يتجاوز نصيبهم %37، وفي الصني 41% 
وفي الهند %55، ولكن تأتي توقعات النمو االقتصادي 
مشيرة إلى حتسن طفيف لم يتجاوز %3 هذا العام، لكن 
هذه النسبة أفضل بالتأكيد من النسب التي مت حتقيقها 

خالل العام املاضي.
وأشار إلى أن قمة بيروت تنعقد في وقت أصبح فيه 
العالم أكثر تقلبا من الناحية السياسية، وأكثر هشاشة 

من الناحية االقتصادية.
وأضاف أن العرب يحتاجون رميات موفقة نحو التقدم 
والتنمية املستدامة، فقد ضعفت معدالت منو االقتصاد 
العاملى، وتزايدت حاالت التوتر والنزاعات في التجارة 
ال��دول��ي��ة، وازدادت املخاطر احمل��دق��ة باالقتصاديات 

املختلفة مع احتماالت ارتفاع تكلفة االستيراد.
وأشار »محيي الدين« إلى أننا نشهد تغيرات كبرى 
في موازين القوى االقتصادية العاملية واإلقليمية، والتي 
تسارعت وتيرة تغيرها مع األزمة املالية العاملية التي 

تشهدها دول العالم في الوقت احلالي.
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نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 
شهر وتراجع الني يعزز املصدرين

ارتفع املؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر 
أمس  االثنني مقتفيا أثر املكاسب التي حققتها األسهم األمريكية، والتي 
ساعدت األسهم املرتبطة بالدورة االقتصادية على الصعود، بينما 

تلقت أسهم الشركات املصدرة دعما من تراجع الني.
وزاد املؤشر القياسي 0.3 باملئة مسجال 20719.33 نقطة، وهو 

أعلى مستوى إغالق له منذ 19 ديسمبر.
وارتفع املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.6 باملئة إلى 1566.37 
نقطة. وج��رى ت��داول 1.12 مليار سهم، وه��و أدن��ى مستوى منذ 

سبتمبر.
وقال محللون إن نيكي بصدد بلوغ مستوى 21 ألف نقطة الذي 

سجله الشهر املاضي قبل التراجع في نهاية العام.
وصعدت أسهم الشركات املرتبطة ب��ال��دورة االقتصادية مثل 
املصدرين. وزاد سهم تي.دي.كيه كورب 3.3 باملئة في حني قفزت 
أسهم سومكو ك��ورب ونيديك ك��ورب 4.3 باملئة و3.5 باملئة على 

الترتيب.
وزاد الني الياباني 0.2 باملئة مقابل الدوالر بعد أن انخفض أكثر من 

واحد باملئة األسبوع املاضي.

باملئة  175 »سامبا«: 
 تغطية تعثر القروض

وص���ف���ت ال��رئ��ي��س��ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملجموعة 
س��ام��ب��ا امل��ال��ي��ة، ران��ي��ا 
ن��ش��ار، ال��ع��ام 2018 
بأنه »ك��ان عاماً مميزاً 
زادت فيه األرب��اح أكثر 
م���ن %10 ب��ال��ن��س��ب��ة 

للمجموعة.
وش��رح��ت الرئيسة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ملجموعة 
س��ام��ب��ا أب����رز أس��ب��اب 
حتقيق ه���ذه النتائج 
القوية، وبشكل أساسي 
استراتيجية  »تنفيذ 
أع��م��ال��ن��ا وت��ن��اس��ق في 

األداء ب��ني جميع قطاعات 
األعمال واملنتجات«. ومن بني األسباب أيضاً »التحسن في صافي 
دخل العموالت اخلاصة التي ارتفعت بأكثر من %7« بجانب »عمل 
إعادة توازن حملافط األصول، والذي أدى إلى أن تكون العوائد أفضل 
لألصول«. كما حتدثت عن »ضبط تكلفة التمويل، والسيطرة على 

مصروفات العمليات )Cost of Credit( ووفرنا أكثر من 4%«.
وبسؤالها عن معدل تغطية القروض غير املنتظمة السداد أو 
املتعثرة، قالت النشار إن النسبة تبلغ »%175 من نسبة التغطية 
لهذا النوع من ال��ق��روض«. وأش���ارت إل��ى عمل البنك وف��ق »أفضل 
االستراتيجيات في إدارة املخاطر، وأفضل املعايير الدولية، ووجود 
احتياطيات كافية ورأسمال كاٍف، بجانب التصرف بحكمة في إضافة 

مخصصات كافية لضمان جودة األصول«.
وحول نظرتها املستقبلية، توقعت نشار أن »تتعافى أسعار النفط 
في 2019 في ضوء ق��رارات خفض اإلنتاج املعدومة من السعودية 

ومنظمة البلدان املصدرة للنفط أوبك في ضوء التطورات اإليجابية«.
كما حتدثت عن »فك بعض القيود على السياسات املالية على خلفية 
حتسن أسعار النفط واستمرار تركيز احلكومة على التوحيد املالي في 
السعودية املدعوم بإصدارات الديون احمللية واألجنبية، وحتسن 

النشاط االقتصادي بوجه عام«.
وكانت مجموعة »سامبا« السعودية أعلنت األسبوع املاضي 
حتقيق أرباح قياسية في العام 2018 عند 5.5 مليار ريال بنمو 10%، 
مقارنة مع الفترة عينها من العام املاضي، وهي األولى من نوعها منذ 
تأسيس املصرف. وعلى صعيد األرباح الفصلية، منت أرباح مجموعة 

سامبا %16 في الربع الرابع من العام 2018 إلى 1.4 مليار ريال.
ويعود سبب االرتفاع في صافي الربح خالل هذا العام مقارنة 
بالعام السابق إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة %10 نتيجة الزيادة 
ف��ي ص��اف��ي دخ��ل ال��ع��م��والت اخل��اص��ة بنسبة %7.3 وزي���ادة في 

اإليرادات التشغيلية األخرى.
وفي املقابل انخفض إجمالي نفقات التشغيل بنسبة %8.4، ويرجع 
ذلك النخفاض نفقات الرواتب واالستهالك وتكلفة االئتمان إضافة إلى 

مصاريف عمومية وإدارية.

مصر: الفائض  0.4 باملئة من الناجت 
احمللي في النصف األول

قالت الرئاسة املصرية في بيان صحفي إن البالد حققت فائضا أوليا 
بنسبة 0.4 باملئة في النصف األول من السنة املالية 2018-2019 التي 

بدأت في األول من يوليو املاضي.
والفائض األولي يعني أن إي��رادات الدولة تغطي مصروفاتها دون 

احتساب فوائد الدين.
وأضاف البيان أن عجز املوازنة الكلي للبالد انخفض إلى 3.6 باملئة 
في النصف األول من السنة املالية مقابل 4.2 باملئة في النصف األول من 

.2018-2017

مليون   500 تستثمر  قطر 
دوالر في السندات اللبنانية

قال مصدر قطري حكومي لرويترز أمس  االثنني إن قطر ستستثمر 
500 مليون دوالر في السندات الدوالرية للحكومة اللبنانية وذلك من 

أجل دعم اقتصاد لبنان.
وكان أمير قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني قام بزيارة وجيزة إلى 

العاصمة اللبنانية بيروت حلضور قمة اقتصادية عربية.

بيتكوين.. انهيار القيمة 80 باملئة  
وتضاعف التعامالت املشبوهة

أظهرت دراس��ة أجرتها شركة »تشيناليسيس« Chainalysis أن 
استخدام عملة بتكوين املشفرة تضاعف كوسيلة من وسائل الدفع 
في عام 2018 على مواقع البيع في ما ُيعرف ب� »الويب املظلم«، حيث 
ميكن للمستخدمني شراء أي شيء من املخدرات وامل��واد غير املشروعة 
إلى بطاقات هوية مزورة، وذلك على الرغم من أن سعر العملة الرقمية 

تراجع كثيًرا.
وبحسب دراس��ة الشركة املتخصصة في حتليل بيانات »سلسلة 
الكتل« أو »بلوك تشني«، فقد ارتفعت أحجام معامالت البتكوين على 
أسواق الويب املظلم طوال عام 2018 إلى متوسط قدره مليونا دوالر 

يومًيا، أي ما يقارب ضعف النشاط الذي مت قياسه في بداية العام.
ووج��دت شركة Chainalysis أنه على الرغم من تضاعف أحجام 
معامالت البتكوين على أس��واق الويب املظلم، إال أن حركتها الشاملة 
تراجعت إلى 600 مليون دوالر في عام 2018 من 700 مليون دوالر في 
 ،Chainalysis العام السابق. وقال كيم جروار، كبير االقتصاديني في
في مقابلة إن االنخفاض في حركة البتكوين يعزى إلى إغالق أسواق 
رئيسية على الويب املظلم، مثل AlphaBay و Hansa في منتصف عام 
2017، األمر الذي أعاق التدفقات حتى بداية العام املاضي عندما بدأت 

أحجام املعامالت تنمو باطراد مرة أخرى.

رجلني أمام  لوحة تعرض مؤشر نيكي

61 باملئة  من الدخل القومي العربي 10باملئة  فقط ميتلكون 
منصات نفط في بحر قزوين

رانيا نشار

13 باملئة  السعودية تستحوذ على 
2018 من الصكوك املصدرة عامليًا ب� 

استحوذت السعودية على نحو %13 من 
حجم ال��ص��ك��وك امل��ص��درة عامليا خ��الل العام 
امل��اض��ي، البالغة 114.8 مليار دوالر، حيث 
يشمل ذلك اإلصدارات الداخلية »العملة احمللية« 

واخلارجية بالدوالر األميركي.
وبحسب حتليل، استند إل��ى بيانات وزارة 
املالية السعودية، ووكالة ستاندرد آند بورز، 
فإن إصدارات السعودية من الصكوك خالل عام 
2018 بلغت نحو 14.9 مليار دوالر، منها مليارا 
دوالر إص���دارات خارجية، ونحو 12.9 مليار 
دوالر »48.7 مليار ري���ال« إص���دارات صكوك 
محلية، لتشكل بذلك نحو 13 في املئة من حجم 
اإلصدارات العاملية من الصكوك، البالغة 114.8 

مليار دوالر .
وجت��اوزت اإلص��دارات العاملية من الصكوك 
مقومة بالعملة األجنبية خالل العام املاضي 30 

مليار دوالر، فيما بلغت اإلص��دارات املتبقية من 
العمالت احمللية للدول نحو 84.5 مليار دوالر.

وبذلك فإن إصدارات السعودية من الصكوك 
اخلارجية البالغة ملياري دوالر تعادل نحو 
%6.6 م��ن حجم الصكوك امل��ص��درة بالعملة 

األجنبية عامليا خالل العام املاضي 2018.
وتراجع حجم اإلص��دارات من الصكوك عامليا 
بنحو 4.8 ف��ي املئة إل��ى 114.8 مليار دوالر 
بنهاية عام 2018، مقارنة بنحو 120.6 مليار 
دوال عام 2017، حيث انخفضت بنحو 5.8 مليار 

دوالر.
وشكلت الصكوك املقومة بالعملة األجنبية 
نحو 26.4 ف��ي امل��ئ��ة م��ن إجمالي اإلص���دارات 
العاملية، فيما شكلت العملة احمللية للدول نحو 

73.6 في املئة بنهاية العام املاضي 2018.
بينما كانت تشكل خالل عام 2017 نحو 29.4 

في املئة لإلصدارات بالعملة األجنبية، ونحو 
70.6 في املئة بالعمالت احمللية للدول املصدرة 

للصكوك.
بدورها، استمرت وزارة املالية السعودية 
ف��ي اتباعها التنوع ف��ي عملية التمويل خالل 
ال��ع��ام امل��اض��ي م��ا ب��ني إص���دارات ال��دي��ن احمللي 
واخلارجي وكذلك السحب من الودائع احلكومية 
واالحتياطي العام للدولة لتمويل عجز امليزانية 
خالل الفترة. وكان مكتب إدارة الدين العام في 
السعودية يقوم على إعداد توجهات محددة في 
املدى املتوسط إلدارة الدين العام، وذلك من خالل 
وضع استراتيجية متوسطة املدى وخطة سنوية 
لالقتراض، وذلك لتأمني احتياجات السعودية 
من التمويل وضمان استدامة وصول السعودية 
إلى مختلف أس��واق الدين العاملية، وبتسعيرة 

عادلة.

2018 28 عاما خالل  منو اقتصاد بكني مير بأبطأ وتيرة في 
تباطأ اقتصاد الصني في الربع األخير حتت 
ضغط ضعف الطلب احمللي ورس���وم جمركية 
أمريكية مؤملة، ليسجل خالل 2018 أبطأ وتيرة 
منو في نحو ثالثة عقود، وهو ما يكثف الضغط 
على بكني لتطبيق املزيد من إجراءات الدعم لتفادي 
تباطؤ أشد حدة. وتؤجج دالئل الضعف املتزايدة 
في الصني، والتي ساهمت بنحو ثلث النمو العاملي 
في العقد األخير، املخاوف بشأن املخاطر التي تهدد 
االقتصاد العاملي وتضغط على أرب��اح شركات 
مثل أبل وكبار منتجي السيارات. وتعهد واضعو 
السياسات مبزيد من الدعم هذا العام للحد من خطر 
فقد جماعي للوظائف، في حني استبعدوا ”فيضا“ 
من إجراءات التحفيز التي اعتمدت عليها بكني في 
السابق، والتي كان لها دور في حتسني معدل النمو 

سريعا ولكن خلف ديونا هائلة.
وق��ال املكتب الوطني لإلحصاء إن ثاني أكبر 
اقتصاد ف��ي العالم من��ا بنسبة 6.4 باملئة على 
أساس سنوي في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر ، 
مقارنة مع 6.5 باملئة في الربع السابق، وهي أبطأ 

وتيرة منو منذ األزمة املالية العاملية.
وبذلك هبط معدل منو الناجت احمللي اإلجمالي 
لعام 2018 إل��ى 6.6 باملئة، وه��و أق��ل مستوى 
له منذ عام 1990، انخفاضا من 6.8 باملئة بعد 

التعديل في 2017. وسجل إنتاج املصانع زيادة 
مفاجئة إل��ى 5.7 باملئة من 5.4 باملئة وك��ان من 

النقاط املضيئة القليلة إلى جانب قطاع اخلدمات.
وأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات أخ���رى أن االس��ت��ث��م��ارات 
ومبيعات التجزئة ما زالت تعاني، في حني ارتفع 

معدل البطالة. وارتفعت االستثمارات في األصول 
الثابتة 5.9 باملئة في 2018، وهي األبطأ في 22 
عاما على األقل وسط حملة للجهات التنظيمية على 
التمويل والديون األكثر خطورة، والتي ضغطت 

على إنفاق احلكومات احمللية في أوائل هذا العام.

امرأة تعمل في مصنع في الصني

الذهب مستقر وسط إقبال على املخاطرة و توقعات بشأن الفائدة األميركية
استقرت أسعار الذهب أمس  االثنني وسط حتسن 
في إقبال املستثمرين على املخاطرة قابلته توقعات بأن 
يتوقف مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 

األمريكي( مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في املعامالت 
الفورية عند 1281.41 دوالر لألوقية )األونصة( 

بحلول الساعة 0610 بتوقيت جرينتش، بينما هبط 
الذهب في املعامالت اآلجلة في الواليات املتحدة 0.1 

باملئة إلى 1281.10 دوالر لألوقية.
وقبل أق��ل من أسبوعني على أول اجتماع ملجلس 
االحتياطي االحت���ادي ف��ي ال��ع��ام اجل��دي��د، ل��م يترك 
املسؤولون مجاال للشك بشأن استعدادهم لوقف زيادة 

أسعار الفائدة لفترة على األقل.
ويخشى الكثيرون في مجلس االحتياطي االحتادي 
من أن ينال تباطؤ النمو العاملي وهبوط األسهم في 
الربع األخير وإغالق جزئي للحكومة األمريكية من ثقة 

املستهلكني واالنفاق.
وزاد البالديوم 0.4 باملئة إلى 1382 دوالرا لألوقية. 

وكان املعدن قد بلغ مستوى قياسيا جتاوز 1434.50 
دوالر لألوقية األسبوع املاضي.

وذكر محللون في ايه.إن.زد أن البالديوم ارتفع 9.5 
باملئة منذ بداية الشهر بفعل مخاوف بشأن اإلمدادات 
في جنوب أفريقيا وروسيا، ما يبقي على الشح في 

السوق وسط طلب قوي.


