
أكدت وكالة موديز أن إدراج حصة من شركة 
أرامكو في السوق السعودية يعتبر إيجابياً 

لقطاع إدارة األصول في اململكة.
وأض��اف��ت أن اإلدراج سيصب ف��ي مصلحة 
الشركات التي تتعامل باملنتجات عبر احلدود، 
مثل األهلي كابيتال وج��دوى إلدارة األص��ول، 

وغيرهما.
وأوض��ح��ت م��ودي��ز أن ه��ذا اإلدراج سوف 

يحسن السيولة وحجم التداول في سوق األسهم 
السعودية أيضا.

من جانبها كانت وكالة »ستاندر أند بورز« 
قد علقت أيضاً على طرح أرامكو، مشيرة إلى أن 
اإلدراج قد يساعد على تقوية صافي مركز أصول 

احلكومة.
كما ميكنه أن يرفَع معدل النمو االقتصادي 

للمملكة في املدى الطويل.

تراجعت أسعار النفط األمريكي لليوم الثاني على 
التوالي أمس  الثالثاء في ظل قلق في السوق بسبب التقدم 
احملدود في محادثات التجارة الصينية األمريكية بشأن 
إلغاء رسوم جتارية فضال عن زيادة املخزونات األمريكية.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 27 سنتا 

أو 0.47 باملئة إلى 56.78 دوالر للبرميل بحلول الساعة 
0549 بتوقيت جرينتش، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى 
في ثمانية أسابيع ال��ذي سجله اجلمعة املاضية حني 

تنامت آمال اتفاق جتاري.
ونزلت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج برنت 

20 سنتا أو 0.32 باملئة إلى 62.24 دوالر.
ونقل تلفزيون سي.إن.بي.سي عن مصدر باحلكومة 
الصينية قوله إنه ثمة تشاؤم في بكني بشأن احتماالت 
توقيع اتفاق جتاري إذ أقلق املسؤولني الصينيني تصريح 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بشأن عدم التوصل التفاق 

بشأن إلغاء تدريجي للرسوم.
وف��ي الوقت ذات��ه، توقع استطالع أول��ي لرويترز أن 
ترتفع مخزونات النفط اخلام األمريكية لألسبوع الرابع 

علي التوالي مما يضغط على األسعار.
ومن املقرر أن ينشر معهد البترول األمريكي بياناته 
بشأن أح��دث أس��ب��وع بحلول الساعة 2030 بتوقيت 
جرينتش ، بينما م��ن امل��ق��رر ص��دور التقرير الرسمي 

األسبوعي إلدارة معلومات الطاقة األمريكية.
وق��ال��ت م��ص��ادر جت��اري��ة، إن فوجي أوي��ل اليابانية 
للتكرير اشترت خمس شحنات من خام الشرق األوسط 

للتحميل في يناير.
واشترت الشركة شحنتني من خ��ام مربان بعالوات 
ت��ت��راوح ب��ني 20 و30 سنتاً للبرميل إل��ى سعر البيع 

الرسمي.
واشترت فوجي شحنتني من خام زاكوم العلوي، واحدة 
بعالوة تتراوح بني 20 و30 سنتاً للبرميل إلى سعر البيع 
الرسمي واألخرى بعالوة عند نحو ثالثة دوالرات للبرميل 

إلى األسعار املعروضة خلام دبي.
واشترت الشركة اليابانية شحنة من خ��ام بانوكو 
العربي املتوسط بعالوات تزيد عن 30 سنتاً للبرميل إلى 
سعر بيع اخلام الرسمي. ولم ُيعرف حتى اآلن اجلهات 

التي تبيع الشحنات.
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أعلن االحتياطي الفدرالي األمريكي أن رئيسه 
جيروم ب��اول ذكر دونالد ترمب خالل اجتماع 
في البيت األبيض بأن قرارات السياسة النقدية 
تتخذ خ���ارج ن��ط��اق االع��ت��ب��ارات السياسية. 
وأوضحت املؤسسة املالية األمريكية أن باول 
قال إن زمالءه في اللجنة النقدية وهو شخصيا 
سيواصلون وض��ع السياسة النقدية مبوجب 
الصالحيات القانونية لالحتياطي الفدرالي 
وخصوصا لدعم حد أقصى من التوظيف وتامني 
استقرار األسعار. وأضاف االحتياطي الفدرالي 
الذي يقوم مبهام البنك املركزي أنهم سيتخذون 
القرارات »باالستناد حصرا على حتليل دقيق 

وموضوعي وغير سياسي«.
من جهته حتدث الرئيس األمريكي في تغريدة 
اتسمت بطابع ودي غير معتاد عن »اجتماع جيد 
جدا وودي في البيت األبيض مع جاي )جيروم( 
باول«. وأضاف ترمب »ناقشنا كل شيء مبا في 
ذلك معدل الفوائد واملعدالت السلبية والتضخم 
الضعيف وتعزيز الدوالر وتأثيره على القطاع 
ال��ص��ن��اع��ي وال��ت��ج��ارة م��ع ال��ص��ني واالحت���اد 
األوروب��ي وغيرهما«. وينتقد ترامب في أغلب 

األحيان ق��رارات االحتياطي الفدرالي ورئيسه 
ال��ذي عينه بنفسه. وقبل أشهر قال ترامب إنه 
ندم على تعيني باول، وحمل االحتياطي الفدرالي 
مسؤولية التباطؤ االقتصادي في أمريكا. وفي 
تغريدة ثانية كتب ترمب أنه عبر خالل االجتماع 
عن أسفه »ألن معدالت فائدة االحتياطي الفدرالي 
مرتفعة جدا باملقارنة مع معدالت الفائدة في 
بلدان منافسة«. وأضاف »دوالر قوي جدا يضر 

بالصناعيني وبالنمو«.
وأوض���ح االحتياطي ال��ف��درال��ي أن اجتماع 
الذي كان يهدف إلى مناقشة االقتصاد والنمو 
والوظيفة والتضخم عقد بطلب من الرئيس 
وبحضور وزي��ر اخل��زان��ة ستيفن منوتشني. 
وأك��د أن ب��اول كرر التصريحات التي أدل��ى بها 
خالل جلسات االستماع األخيرة في الكونغرس 
األس��ب��وع امل��اض��ي. وأض���اف أن��ه »ل��م يناقش 
توقعاته في مجال السياسة النقدية إال ليؤكد 
على أن مساؤ السياسة سيكون مرتبطا بالكامل 
باملعلومات التي تؤثر على اآلفاق االقتصادية«. 
ويعود االجتماع السابق بني ترامب وباول إلى 

فبراير املاضي.

مستقلة األميركية  املالية  لترامب:  باول  ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع

األميركية الصينية  التجارة  محادثات  بشأن  مخاوف  وسط  يهبط  النفط 

»موديز«: إدراج »أرامكو« إيجابي 
لقطاع إدارة األصول

ترتفع  أوروبا  أسهم 
حذرة تعامالت  في 

ارتفعت األسهم األوروبية أمس الثالثاء بعد ظهور 
م��ؤش��رات على تأجيل ل��ف��رض م��زي��د م��ن العقوبات 
األمريكية على ه��واوي الصينية، وذل��ك بالرغم من 
أن التعامالت جترى داخل نطاق محدد في ظل ترقب 
املستثمرين ملعرفة م��ا إذا كانت ال��والي��ات املتحدة 

والصني ستتوصالن إلى اتفاق جتارة مبدئي.
وارتفع املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.4 باملئة 
بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش، إذ قادت 
األسهم املدرجة في لندن املكاسب بعد العديد من نتائج 

األعمال اإليجابية للشركات.
وأص��درت إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
مت��دي��دا ج��دي��دا مل��دة تسعني ي��وم��ا يسمح للشركات 
األمريكية مبواصلة العمل مع ه��واوي تكنولوجيز 

الصينية.
ل��ك��ن ال��ض��ب��اب��ي��ة ح��ي��ال ات��ف��اق ال��ت��ج��ارة جعلت 
املستثمرين يحجمون عن القيام مبراهنات كبيرة بعد 
أن ذكرت سي.إن.بي.سي خالل الليل أن املعنويات في 

بكني تشاؤمية حيال احتماالت إبرام اتفاق.

700 ألف شركة استفادت من املبادرة عثمان: 

20باملئة من محفظة  بنوك مصرية: 
قروضنا للمشاريع الصغيرة قريبًا

قالت بنوك مصرية إنها اقتربت من الوصول إلى نسبة 
%20، م��ن إجمالي محفظة ال��ق��روض لديها مخصصة 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة مبوجب مبادرة من البنك 

املركزي، وذلك قبل نهاية املهلة احملددة في يناير 2020.
بنك مصر كان من بني هذه البنوك، حيث أعلن أن محفظة 
متويل املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر 
بالبنك وصلت إلى %20، من حجم محفظة البنك االئتمانية، 

فيما قارب البنك األهلى على حتقيق ذات النسبة.
ق��ال رئيس املجلس ال��دول��ي للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة أحمد عثمان، في مقابلة مع »العربية«، إن 700 
ألف شركة استفادت من املبادرة، وخلقوا فرص عمل كثيرة.

وأض��اف »البنك املركزي سيحدد ج��زءا من أي متويل 
لقطاع الشركات الصغيرة واملتوسطة، وكذلك البنوك 
تخصص ما بني 20 و%25، كما أن قانون اإلفالس الذي أقر 
قبل عام ونصف سيفيد أصحاب املشروعات بشكل كبير مبا 

يقلل املخاطر في عملهم«.
ولفت إلى أن البرملان املصري يناقش حاليا تشريعا 
سيدعم املشروعات من ناحية التمويل والضرائب وإتاحة 

أراضي للمنشآت الصناعية.
وكان البنك املركزي أطلق مطلع 2016 مبادرة لتمويل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية الصغر ب�200 
مليار جنيه بفائدة مدعمة متناقصة، خالل فترة 4 سنوات، 
ملزما البنوك بتخصيص نسبة %20 من إجمالي محفظة 
كل بنك للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ومتناهية 
الصغر خالل فترة املبادرة، واملنتظر انتهاؤها بنهاية العام 
اجل���اري. وتتضمن م��ب��ادرة امل��رك��زي متويل املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة 
%5 للمشروعات الصغيرة، و%7 للمشروعات املتوسطة 
لتمويل اآلالت وامل��ع��دات. كما تتضمن امل��ب��ادرة تقدمي 
متويالت بفائدة منخفضة %12 للمشروعات املتوسطة 

لتمويل رأس املال العامل، ولكن مت إيقاف هذا النوع من 
التمويالت العام املاضي بعدما قدمت البنوك للمستثمرين 
الشريحة املخصصة لها باملبادرة البالغة 10 مليارات 
جنيه. كما أوق��ف امل��رك��زي متويل الشركات واملنشآت 
الصغيرة ذات النشاط التجاري ضمن املبادرة اعتبارا من 
يناير 2019. وق��ال بنك مصر إنه عمل على عدة محاور 
في ه��ذا القطاع الغرض منها تنمية أعمال قطاع متويل 
املشروعات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة، 
واشتملت تلك احمل��اور على؛ تطوير نظم أعماله وإع��ادة 
هيكلتها بالكامل وحتقيق الالمركزية في منح االئتمان 
مصحوبة مبعايير واضحة وقوية حتى يتم تكوين محفظة 

جيدة خالية من التعثر.
قال مسؤوالن حكوميان إن املجموعة املالية 
هيرميس اضطلعت ب���دور املستشار املالي 
لصندوق مصر السيادي في صفقة إماراتية 

قيمتها 20 مليار دوالر أُبرمت األسبوع املاضي.
كانت مصر واإلم��ارات أعلنتا تأسيس منصة 
استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دوالر وذلك 

لالستثمار في مجموعة من القطاعات واألصول 
عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق 

مصر السيادي.
وأض��اف املسؤوالن أن مكتب حلمى وحمزة 
وش��رك��اه )باكير ان��د ماكينزى( ت��ول��ى مهام 

املستشار القانوني في االتفاق.

مصر  لصندوق  ماليًا  مستشارًا  »هيرميس« 
اإلمارات صفقة  في  السيادي 

تراجع مبيعات السيارات في أوروبا
 أظ��ه��رت بيانات اقتصادية نشرت أمس  
الثالثاء تراجع مبيعات السيارات اجلديدة في 
االحتاد األوروبي خالل األشهر العشرة األولى 
م��ن ال��ع��ام احل��ال��ي بنسبة 0.07 % مقارنة 

بالفترة نفسها من العام املاضي.
وبحسب بيانات احتاد مصنعي السيارات 
األوروب��ي، بلغ إجمالي مبيعات السيارات في 
االحتاد األوروبي خالل األشهر العشرة األولى 

من العام احلالي نحو 12.9 مليون سيارة.
في الوقت نفسه بلغت مبيعات السيارات 
خ��الل أكتوبر امل��اض��ي مب��ف��رده 1.17 مليون 
سيارة وهي أعلى مبيعات في مثل هذا الشهر 
م��ن أي ع��ام منذ .2009 بحسب م��ا نشرت 

»االملانية«
وشهدت 4 أسواق من بني األسواق اخلمس 
ال��ك��ب��رى ف��ي االحت���اد وه��ي أمل��ان��ي��ا وفرنسا 
وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا زي���ادة في 
املبيعات بنسبة %6 في حني سجلت بريطانيا 

تراجعا بنسبة %6.7 خالل الشهر املاضي.
وم��ع ذل��ك قلل احت��اد مصنعي السيارات 
األوروب���ي من أهمية ه��ذه ال��زي��ادة السنوية 
خالل الشهر املاضي على أساس أن املبيعات 
فيأكتوبر من العام املاضي كانت قد تراجعت 
بنسبة %7.3 سنويا بسبب بدء تطبيق املعايير 
البيئية األوروبية اجلديدة على السيارات في 

سبتمبر .2018

واف��ق مجلس ال��ن��واب الياباني أمس 
الثالثاء على اتفاق جتاري محدودة أبرمه 
رئيس ال��وزراء شينزو آبي مع الواليات 
املتحدة، مما ميهد الطريق خلفض الرسوم 
اجلمركية العام املقبل على بضائع تشمل 

سلعا زراعية أمريكية ومعدات يابانية.
لكن ثمة ضبابية حيال م��دى التقدم 
ال����ذي مي��ك��ن أن حت����رزه ال��ي��اب��ان في 
التفاوض على إلغاء الرسوم األمريكية 
على السيارات اليابانية ومكوناتها، مما 
يلقي بظالل من الشك على تأكيدات آبي 
على أن االتفاق ال��ذي وقعه مع الرئيس 
األمريكي دون��ال��د ت��رام��ب ك��ان ”مربحا 

للجانبني“.
ووقعت اليابان وال��والي��ات املتحدة 
ال��ش��ه��ر امل��اض��ي رس��م��ي��ا ع��ل��ى االت��ف��اق 
ال��ت��ج��اري احمل����دود خل��ف��ض ال��رس��وم 
اجلمركية على السلع الزراعية األمريكية 

وم��ع��دات اآلالت اليابانية ومنتجات 
أخرى لدرء تهديد رفع الرسوم اجلمركية 

األمريكية على السيارات.
وب��ع��د ذل����ك، س��ي��ج��ري ال��ت��ص��وي��ت 
ف��ي مجلس املستشارين على املقترح 
احلكومي بإقرار االتفاق التجاري، لكن 
موافقة مجلس النواب الذي يتمتع بالنفوذ 
على االتفاق يزيد من فرص دخوله حيز 

التنفيذ في يناير.
وس��ي��ع��زز االت���ف���اق م��وق��ف ت��رام��ب 
الستعراض جناحه أمام الناخبني، لكن 
آبي قال إن االتفاق سيعود بالفائدة على 

اليابان مثل الواليات املتحدة.
وب��ع��د إق���رار االت��ف��اق، أم���ام اليابان 
والواليات املتحدة أربعة أشهر للتشاور 
بشأن مزيد من احملادثات، وقال ترامب إنه 
يريد عقد املزيد من احملادثات التجارية مع 

اليابان بعد االتفاق األولي.

أميركا مع  جتاري  اتفاق  على  يوافق  الياباني  النواب  مجلس 

جيروم باول

شينزو آبي 

أحمد عثمان

س���������ط و أل ا ق  ل�������ش�������ر ا م  خ���������ا م�������ن  ت  ش������ح������ن������ا  5 ي  ت������ش������ت������ر ن������ي������ة  ب������ا ل������ي������ا ا ي�����������ل  و أ ج�������ي  ف�������و

استقر الذهب أمس  الثالثاء، بعد أن بلغ 
أعلى مستوياته منذ السابع من نوفمبر في 
وق��ت سابق من اجللسة، في الوقت الذي 
تأثر فيه اإلقبال على املخاطرة سلبا بفعل 
شكوك بشأن التوصل إلى اتفاق جتاري بني 

الواليات املتحدة والصني.
ولم يسجل الذهب في املعامالت الفورية 
تغيرا يذكر عند 1471.90 دوالر لألوقية 
)األونصة( بحلول الساعة 0559 بتوقيت 

جرينتش.
وارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود األم��ري��ك��ي��ة اآلجلة 
للذهب 0.07 باملئة إلى 1472.90 دوالر 

لألوقية.
وقال مايكل مكارثي رئيس استراتيجيات 
السوق لدي سي.إم.سي ماركتس ”ال نتوقع 
أي حتركات كبيرة وبالنظر إلى االقتراب 
من مستوى 1490 دوالرا، فإن التحركات 

ستكون صعودا وهبوطا على املدة القصير، 
ما لم تقل بكني أو واشنطن إن التوصل إلى 

اتفاق جتاري مستبعد“.

وتباين أداء األسهم اآلسيوية، إذ يفتقد 
املستثمرون دافعا للتداول انتظارا ألنباء 
أوضح بشأن التقدم احملرز في مفاوضات 

ال��ت��ج��ارة. وأث��ن��اء الليل، ذك��رت س��ي.إن.
ب��ي.س��ي أن ثمة ت��ش��اؤم��ا ف��ي بكني إزاء 

احتماالت إبرام اتفاق.
وقبع ال���دوالر ق��رب أدن��ى مستوى في 
أسبوعني. ويتابع املتعاملون في السوق 
أي��ض��ا ع��ن كثب االض��ط��راب��ات ف��ي هوجن 
ك��وجن. وُيعتبر الذهب مخزنا آمنا للقيمة 
خ��الل أوق���ات الضبابية االق��ت��ص��ادي��ة أو 

السياسية.
وتتجه األن��ظ��ار حاليا حملضر أح��دث 
اجتماع ملجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األمريكي( بشأن السياسة النقدية 

واملقرر نشره اليوم  األربعاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخ��رى، 
ارتفعت الفضة 0.6 باملئة إلى 17.12 دوالر 
لألوقية، بينما نزل البالديوم 0.3 باملئة إلى 

1732.93 دوالر لألوقية.

7 نوفمبر أسعار الذهب مستقرة  بعد أعلى مستوى في 


