
حذر غيرد مولر وزير التنمية األملاني الدول 
الناشئة اقتصاديا من االعتماد على القروض 
الصينية، معتبرا االستثمارات الصينية في 
ال��دول النامية والناشئة »تعوزها الشفافية 
في الغالب« فيما يتعلق باحلجم احلقيقي لهذه 

االستثمارات وشروط القروض.
وصرح مولر، لوكالة األنباء األملانية، بأن 
ما حدث في سريالنكا عندما أوكلت احلكومة 
هناك إدارة أحد املوانئ اجلديدة بشكل كامل 
إلى الصني ملدة 99 عاما من أجل تسوية جزئية 

للديون يبني مدى خطر مثل هذه الصفقات.
وش��دد مولر على أن ذل��ك إش��ارة حتذيرية 
إل��ى جميع ال���دول األخ���رى وال���دول النامية، 
مشيرا خالل زيارته زامبيا إلى أن االستثمارات 
الصينية في إفريقيا أمر إيجابي، مطالبا بأن 

تكون هذه االستثمارات مستدامة.
وذك��ر مولر أن زامبيا استفادت من إعفاء 
الصني لها من ال��دي��ون لكنها أصبحت مثقلة 

بالديون مرة أخرى، »ونحن نراقب ذلك بقلق«.
وحسب تقارير غير مؤكدة فإن زامبيا وافقت 
على تسليم أصول شركة زيسكو للطاقة كتأمني 
للصني مقابل استمرار تدفق القروض الصينية.

وبلغ حجم ديون زامبيا عام 2014 نحو 36 
في املائة من إجمالي الناجت احمللي، لكنه ينتظر 
أن يرتفع عام 2019 وفقا لتنبؤات صندوق 
النقد الدولي إلى 77 في املائة، وهي مستوى 

خطير بالنسبة إلى دولة نامية.
واستثمرت الصني في السنوات املاضية 
بقوة ف��ي مشاريع بنية حتتية ف��ي إفريقيا، 

وغالبا ما تنفذ هذه املشاريع من قبل شركات 
صينية وبقروض من بكني.

وأحيانا متنح الصني قروضا لدول إفريقية 
ت��س��دده��ا األخ��ي��رة م��ن خ��الل بيع م���واد خام 
بأسعار محددة سلفا وثابتة، وهو ما اعتبره 
مختصون أمرا غير شفاف وال يخدم االستدامة 

في الدول املقترضة.
إل��ى ذل��ك، ق��ال جو فاجنمينج املسؤول في 
وزارة املالية الصينية خالل أحد املنتديات في 
بكني »إن بالده تستهدف التوسع في استخدام 
سندات اخلزانة الصينية ك��أداة أساسية في 
أنشطة السوق املفتوحة لبنك الشعب الصيني 
»البنك امل��رك��زي«، بحسب ما نقلته صحيفة 

»سيكيوريتيز تاميز« االقتصادية.
وأش��ارت وكالة بلومبيرج لألنباء إل��ى أن 
س��ن��دات اخل��زان��ة الصينية تستخدم حاليا 
في أنشطة السوق املفتوحة بني الضمانات 

األساسية في التعامالت.
في الوقت نفسه، فإن بنك الشعب الصيني 
يستخدم عمليات السوق املفتوحة من أجل 
التحكم في حجم السيولة النقدية لدى املصارف 

في النظام املصرفي الصيني.

امل����س����ت����ث����م����ري����ن  ح����������ذر  ب�����ف�����ع�����ل  ي����ن����خ����ف����ض  »ن������ي������ك������ي« 
»امل�������������رك�������������زي« ب����������دع����������م  ي�������ص�������ع�������د  و»ت������������وب������������ك������������س« 

انخفض املؤشر نيكي الياباني أمس  اخلميس، 
مبددا مكاسب حققها في وقت سابق، مع توخي 
املستثمرين احل��ذر بشأن آف��اق األص��ول العالية 
املخاطر في ظل استمرار املخاوف املرتبطة بالنمو 

العاملي وتوترات احلرب التجارية.
وأغ��ل��ق امل��ؤش��ر نيكي منخفضا 0.2 باملئة 
إل��ى 20402.27 نقطة. وبدعم من صعود وول 
ستريت ، ارتفع املؤشر الياباني القياسي في بداية 
التعامالت 0.7 باملئة إلى 20571.75 نقطة، مبا 
يقل قليال عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع الذي 

المسه في منتصف األسبوع.
وص��ع��د نيكي نحو ثمانية باملئة م��ن أدن��ى 
مستوى في ثمانية أشهر في نهاية ديسمبر ، حني 
أثر عزوف كبير عن املخاطر على األسواق العاملية.

وف��ي ح��ني ساعد انتعاش األس��ه��م األمريكية 
هذا الشهر السوق اليابانية على استعادة بعض 
املكاسب، يقول محللون إن��ه ال توجد محفزات 

كبيرة تدفعها إلى مواصلة الصعود.
من جانب آخر، متكن املؤشر توبكس األوسع 

نطاقا م��ن االح��ت��ف��اظ مبكاسبه لينهي اجللسة 
مرتفعا 0.35 باملئة عند 1543.20 نقطة.

ويقول متعاملون إن توبكس ارتفع في ظل 
تكهنات ب��أن بنك اليابان امل��رك��زي سيدرس في 
اجتماعه اخل��اص بالسياسة النقدية األسبوع 
ال��ق��ادم تغيير تركيبة مشترياته م��ن صناديق 
املؤشرات املتداولة مع التركيز بشكل أكبر على 

املؤشر توبكس املرتبط باملؤشر نيكي.
واقتفت البنوك والشركات املالية األخرى أثر 

املكاسب التي حققتها نظيرتها األمريكية.
وارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي 
املالية 0.9 باملئة وزاد سهم مجموعة ميتسوبيشي 
يو.إف.جيه املالية 0.8 باملئة وارتفع سهم بنك 

شينسي واحدا باملئة.
وانخفضت أسهم شركات السيارات بعد أن قال 
سناتور جمهوري للصحفيني إن الرئيس األمريكي 
دون��ال��د ترامب ”مييل“ للمضي قدما في فرض 

رسوم جمركية على السيارات املستوردة.
وت��راج��ع س��ه��م ت��وي��وت��ا م��وت��ور 0.8 باملئة 

وانخفض سهم هوندا موتور 0.1 باملئة فيما أغلق 
سهم نيسان موتور على ارتفاع محدود نسبته 

0.1 باملئة.
وس��ج��ل��ت امل���ؤش���رات ال��رئ��ي��س��ي��ة ل��ب��ورص��ة 
وول ستريت أعلى مستوى في شهر مع حتسن 
معنويات املستثمرين بفعل نتائج أرباح جيدة من 

بنك أوف أمريكا وجولدمان ساكس.
وارتفع املؤشر داو جونز الصناعي 137.64 
نقطة، أو ما يعادل 0.57 باملئة، إلى 24203.23 

نقطة.
ويسود هدوء غريب أس��واق املال البريطانية 
إثر الرفض الواسع للنواب البريطانيني التفاق 
»بريكست« الذي يثير أعلى درجات القلق في عالم 

الشركات.
وبحسب »الفرنسية«، شهدت بورصة لندن 
تراجعا بنسبة 0.65 ف��ي امل��ائ��ة بعد ت��ردد في 
املبادالت األول��ى، كما راوح اجلنيه االسترليني 
مكانه تقريبا أمام اليورو وال��دوالر، بعد أن خسر 

أكثر من 1 في املائة قبل أن يتعافى.

»وول ستريت« ترتفع بدعم من أرباح البنوك

الغموض يسيطر على أسواق املال البريطانية بعد رفض »بريكست«

»االحتاد األوروبي« يفرض رسومًا
 على واردات من كمبوديا وميامنار

أعلنت املفوضية األوروبية اعتزامها فرض رسوم 
على واردات األرز م��ن كمبوديا وم��ي��امن��ار، خالل 

السنوات الثالث املقبلة حلماية املنتجني احملليني.
كانت املفوضية، وهي ال��ذراع التنفيذية لالحتاد 
األوروب��ي، قد بدأت في مارس املاضي حتقيقا لتحديد 
ما إذا كان منتجو األرز في االحتاد األوروبي يعانون 

من أي خسائر نتيجة الواردات.
وأظهر التحقيق أن حصة منتجي األرز احملليني 
في االحتاد األوروبي من السوق األوروبية، تراجعت 
بشدة خالل السنوات اخلمس املاضية، حيث كانت 

%61 قبل أن تتراجع إل��ى %29، ف��ي ح��ني زادت 
ال����واردات م��ن األرز الهندي املستورد م��ن كمبوديا 

وميامنار بنسبة %89 خالل الفترة نفسها.
وبناء على نتائج التحقيق، فإن املفوضية ستفرض 
رسوما تبدأ من 175 يورو )200 دوالر( على كل طن 
خ��الل العام احلالي، ثم خفضها إل��ى 150 ي��ورو في 

2020 ثم إلى 125 يورو لكل طن في .2021
ي��ذك��ر أن كمبوديا وم��ي��امن��ار ت��ش��ارك��ان االحت��اد 
األوروبي في إطار العمل التجاري والتي تعفي الدول 

األشد فقرا في العالم من أي رسوم على صادراتها.
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ص���ن���دوق االس��ت��ث��م��ار امل��ب��اش��ر 
ال������������روس������������ي ي���������ن���������وي زي�������������ادة 

الصفقات مع السعودية

قال صندوق االستثمار املباشر الروسي إنه يتجه إلى زيادة كبيرة 
في عدد صفقات االستثمار مع اململكة العربية السعودية.

والتقى كيريل دميترييف رئيس الصندوق السيادي بوزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح ومسؤولني سعوديني آخرين في الرياض 
ملناقشة مشروعات في قطاعات تكرير النفط والبتروكيماويات 
والكيماويات الغازية وخدمات حقول النفط، باإلضافة إلى مجاالت 

أخرى وفقا ملا ذكره الصندوق في بيان.
وك��ان الصندوق ق��ال الشهر املاضي إن��ه ي��درس االستثمار في 
مشروع الغاز الطبيعي املسال القطبي التابع لنوفاتك الروسية مع 

شركة أرامكو السعودية.
وقال الفالح إن أرامكو جادة بشأن شراء حصة في املشروع، لكنه 

أشار إلى أنه لم يتم االتفاق بعد على السعر أو شروط الصفقة.

وصكوكًا  سندات  تصدر  قطر 
دوالر  م��ل��ي��ار   2.47 ب��ق��ي��م��ة 

5 سنوات ألجل 
أصدر مصرف قطر املركزي نيابة عن احلكومة في البالد، سندات 
محلية وصكوكا بقيمة إجمالية 9 مليارات ريال )2.47 مليار دوالر(، 
ألج��ل خمس سنوات لكل منهما. وق��ال املصرف في بيان ل��ه، أمس  
اخلميس، إنه أصدر سندات محلية بقيمة 5 مليارات ريال )1.37 مليار 
دوالر(. وأضاف أن نسبة العائد على السندات املصدرة، تبلغ 4.25 
باملئة. كذلك، أص��در املصرف صكوكا بقيمة 4 مليارات ري��ال )1.1 

مليار دوالر(، وملدة 5 سنوات، بنسبة عائد 4.25 باملئة.
وتلجأ احلكومة القطرية إل��ى أدوات الدين )أذون���ات، سندات، 
صكوك(، بالتزامن مع تراجع اإليرادات النفطية وتزايد النفقات املالية 

مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم 2022.

تباطؤ  منو اقتصاد املغرب 
2.9 باملئة   بنسبة 

قال أحمد حلليمي رئيس املندوبية السامية للتخطيط في املغرب 
إن اقتصاد البالد من املتوقع أن ينمو بنسبة 2.9 باملئة في عام 2019، 

انخفاضا من ثالثة باملئة في 2018.
أض��اف حلليمي أن توقعات منو 2019 تستند إل��ى ع��ام حصاد 

متوسط. 

مصر اتفاقية بقيمة
لتمويل  دوالر  مليار   1.2  

قطار كهربائي

قال وزير النقل املصري هشام عرفات إن بالده وقعت اتفاقا نهائيا 
مع بنك التصدير واالستيراد الصيني بقيمة 1.2 مليار دوالر لتمويل 
قطار كهربائي بني مدينة العاشر من رمضان الصناعية والعاصمة 

اإلدارية اجلديدة.
وذكر الوزير أن فائدة القرض تبلغ 1.8 باملئة، مع فترة سماح 
خمس سنوات، مضيفا أنه سيتم تخصيص 461 مليون دوالر من 

التمويل لإلنشاءات و739 مليون دوالر للوحدات املتحركة.

صفقة استحواذ سويسرية 
ق���ط���اع  ف������ي  دمن������ارك������ي������ة   -
4 مليارات دوالر الشحن  ب� 

تلقت شركة الشحن السويسرية »بانالبينا فالترانسبورت 
هولدجن« عرض استحواذ من شركة »دي. إس. في« الدمناركية 
مقابل أربعة مليارات دوالر، وذلك بعد شهور قليلة من تخلي الشركة 

الدمناركية عن صفقة استحواذ أخرى في سويسرا.
وبحسب »األملانية«، أشارت »بانالبينا« في بيان إلى أنها تدرس 
حاليا هذا العرض غير امللزم الذي ستسدد قيمته في حالة قبوله في 

صورة أموال نقدية وأسهم في الشركة الدمناركية.
ووفقا للعرض يصل سعر سهم »بانالبينا« امل��وج��ود مقرها 
في مدينة ب��ازل السويسرية إل��ى 170 فرنكا سويسريا وه��و ما 
يزيد بنسبة 24 في املائة على سعر السهم في البورصة في ختام 
التعامالت. وبحسب بيانات وكالة »بلومبيرج« لألنباء فإن سعر 
سهم الشركة السويسرية يزيد على 40 مثال لألرباح املتوقعة للسهم 

الواحد خالل العام اجلديد.
وأش��ارت »بلومبيرج« إل��ى أن ع��رض »دي. إس. ف��ي« هو ثاني 
محاولة من جانب الشركة الدمناركية لشراء شركة شحن ونقل 
سويسرية، بعد فشل محاولتها شراء »سيفا لوجيستيكس« في العام 

املاضي.
وكانت »دي. إس. ف��ي« أعلنت في )أكتوبر( املاضي اعتزامها 
محاولة شراء شركة نقل سويسرية بعد إعالن »سيفا« رفض عرضها 

الذي قدرها بنحو 1.7 مليار دوالر.
وفي حال إمت��ام صفقة االستحواذ على »بانالبينا« فإن ترتيب 
شركة »دي. إس. في« في السوق العاملية خلدمات الشحن والنقل 
من املركز اخلامس إلى املركز الثالث، في الوقت الذي تواجه فيه هذه 
السوق ضغوطا متزايدة نتيجة التوترات التجارية بني الواليات 

املتحدة والصني.

أملانيا حتذر الدول الناشئة من االعتماد على القروض الصينية

بدأت »العربية للطيران« باتخاذ إجراءات 
قانونية ضد مؤسس »أبراج« عارف نقفي من 

خالل التقدم ببالغ جزائي في محكمة الشارقة.
وقال متحدث باسم »العربية للطيران« وفقاً 
ملا مت توضيحه سابقاً، »إن مجموعة العربية 
للطيران متتلك استثمارات قائمة مع مجموعة 
أب���راج، ب��دأن��ا اإلج����راءات القانونية، إضافة 
إلى املطالبات التي قدمتها العربية للطيران 
ضمن إطار التصفية املؤقتة اجلارية لشركتي 
أب��راج القابضة وأب��راج إلدارة االستثمارات 

احملدودة«، وفقا ملا نقلته صحيفة »اخلليج«.
وتأتي اخلطوة في أعقاب إجراءات التحكيم 
التي اتخذتها »العربية للطيران« في يوليو 
2018، ويواصل الفريق املختص من اخلبراء 
الذين عينتهم »العربية للطيران« مشاركتهم 
الفاعلة مع املصفني املؤقتني، والدائنني وجميع 
املعنيني وذلك مع استمرار عملية إعادة هيكلة 
»أب�����راج« حت��ت إش����راف ال��ق��ض��اء ومتابعة 

اإلجراءات القضائية التي اتخذتها.
ومت��ت��ل��ك »ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ط��ي��ران« محفظة 

اس��ت��ث��م��اري��ة م��ت��ن��وع��ة، ي��رت��ب��ط ج���زء منها 
باستثمارات ف��ي »أب����راج«، وعلى ال��رغ��م من 
أن املسألة ليس لها تأثير ملحوظ في أعمال 

الشركة وعملياتها التشغيلية، إال أن »العربية 
للطيران« ستعمل على حماية استثماراتها 

ومصاحلها بكافة السبل املتوفرة.

»العربية للطيران«: إجراءات قانونية ضد مؤسس »أبراج«

خالد الفالح

غيرد مولر

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، أن أرامكو جادة 
بشأن ش��راء حصة في مشروع للغاز املسال في روسيا، 
لكنه أشار إلى أنه لم يتم االتفاق بعد على السعر أو شروط 

الصفقة.
من جهته، ق��ال صندوق االستثمار املباشر الروسي، 
إنه يتجه إلى زيادة كبيرة في عدد صفقات االستثمار مع 

السعودية.
والتقى كيريل دميترييف، رئيس الصندوق السيادي 

بوزير الطاقة خالد الفالح، ومسؤولني سعوديني آخرين 
في الرياض ملناقشة مشروعات في قطاعات تكرير النفط 
والبتروكيماويات والكيماويات الغازية وخدمات حقول 
النفط، باإلضافة إلى مجاالت أخرى، وفقا ملا ذكره الصندوق 

في بيان.
وكان الصندوق قال الشهر املاضي، إنه يدرس االستثمار 
في مشروع الغاز الطبيعي املسال القطبي التابع ل�«نوفاتك« 

»أرامكو«  تسعى لشراء حصة مبشروع روسي للغاز املسالالروسية مع شركة أرامكو السعودية.

املسال للغاز   روسي  مبشروع  حصة  لشراء  تسعى  »أرامكو«  


