
أكد بندر اخلريف، وزي��ر الصناعة والثروة 
املعدنية السعودي، أن نظام التعدين سيصدر 
قريباً ملعاجلة إشكاليات القطاع، داعياً رجال 
األع��م��ال ف��ي التعدين لتحديد مطالبهم كافة 

لتحقيقها، على غرار ما حدث مع الصناعيني.
وق��ال خ��ال اللقاء ال��راب��ع ملجلس صناعيي 
الرياض، إن الوزارة تعمل على القضاء على أي 
خلل يواجه االستثمار الصناعي في السعودية، 
موضحاً أن الصناعة تقوم على مثلث قاعدته 
الوزارة وأحد أضاعه برنامج تطوير الصناعة 
الوطنية واخل��دم��ات اللوجيستية »ن��دل��ب« 
والضلع األخير القطاعات واجلهات األخرى ذات 

العاقة، وفقاً ملا نقلته صحيفة »االقتصادية«.
وذك��ر أن رؤي��ة اململكة 2030 تتمتع بآفاق 
كبيرة لتطوير القطاع الصناعي، ويجب على 
اجلميع أن يكونوا على قدر املسؤولية لتخفيف 

أي أعباء عن القطاع.
وأك��د أن طبيعة القطاع الصناعي وجتاربه 
متتد ملختلف مناطق اململكة، وأن تأمني جتربة 
مجلس الصناعيني يتم على مناطق اململكة 
املختلفة، مبيناً أن ال��وزارة ستقدم الدعم لهذا 
املجلس واستمراريته ويكون القطاع اخلاص 

قادراً على إدارة هذا املجلس في األعوام املقبلة.
وأوضح أن حضور مثل هذه اللقاءات فرصة 
للقطاع احلكومي لنقل كل ما هو جديد وحديث، 
مبيناً أن اجتماعات املجلس الصناعي فرصة 
مناسبة ل��ع��رض احمل����اور واحل��دي��ث حولها 

واالستماع الحتياجات القطاع اخلاص.
فيما ذكر املهندس أسامة الزامل، نائب وزير 
الصناعة وال��ث��روة املعدنية، أن االنتهاء من 
االستراتيجية الصناعية ستكون مع نهاية العام 

اجلاري.
وشدد على ضرورة توظيف 35 ألف سعودي 
في القطاع الصناعي خال عامني من خال تأهيل 

وتطوير املواطنني بالتعاون مع وزارة العمل.
من جهته، أوض��ح خالد املديفر، نائب وزير 
الصناعة لشؤون التعدين، أن نظام التعدين 
سيكون شفافاً وف��ي مصلحة اجلميع وه��و في 

مراحله األخيرة.
م��ن ج��ان��ب��ه، أك��د ع��ج��ان ال��ع��ج��ان، رئيس 
مجلس إدارة غرفة ال��ري��اض خ��ال كلمته أن 
القطاع الصناعي يحظى باهتمام احلكومة، وأن 
أحد جوانب هذا االهتمام ما أولته رؤية اململكة 
2030 للصناعة، وما رسمته لها من دور في 
إعادة هيكلة االقتصاد الوطني وتنويع مصادر 
الدخل، مشيراً إل��ى أن إنشاء وزارة للصناعة 
والثروة املعدنية دليل على هذا االهتمام. وأفاد 

العجان
بأن قرار إعفاء العمالة الوافدة في املصانع 
من رس��وم املقابل املالي، وق��رار تثبيت أسعار 
مزيج الطاقة والكهرباء واملواد الهيدروكربونية 
باملنشآت الصناعية، مع باكورة أعمال الوزارة 
اجلديدة تعد دافعاً ملزيد من االستثمارات في 

القطاع الصناعي.

أكد عبدالله احلامد - مختص بإدارة الثروات واالستثمار 
في السعودية - أن حجم اإلقبال من األف��راد غير مسبوق 

على االكتتاب في أسهم أرامكو.
وأض��اف في لقاء له مع »العربية« »أن اإلقبال الكبير 
على اكتتاب أسهم أرامكو يترجم مقدار أهمية الشركة على 
املستوى احمللي والدولي، فأرامكو تعد أكبر منتج للنفط 
في العالم، وهي شركة رائدة في إنتاج الغاز، ومن املتوقع 
أن يشهد الطلب على الغاز في الفترات القريبة منواً يقدر 

ب� %3.6 سنوياً، والشركة أيضاً بطور االستحواذ على 
%70 من سابك، وهو ما يعزز مركز الشركة من ناحية 

البتروكيماويات«.
وتابع »نحن نشهد صناعة التاريخ في اكتتاب غير 
مسبوق والتقييم املعلن لاكتتاب يأتي متوسط نطاق 
العديد من بيوت اخلبرة واألبحاث العاملية ولو نظرنا 
ألرامكو تستحق عاوة »برمييوم« على مستوى شركات 
النفط العاملية. والسبب في ذل��ك متانة مركزها املالي 

فالتدفقات النقدية ال مثيل لها وربحيتها صحية، مقارنة 
مع الشركات املماثلة حول العالم، باإلضافة النخفاض 
املديونية. فمدى قدرة الشركة على التشغيل بكفاءة عالية 
واالعتمادية واملوثوقية لدى أرامكو قد ال تكون موجودة 

عند الشركات األخرى املماثلة«.
وكانت أرامكو السعودية قد أعلنت، ، عن حتديد النطاق 
السعري للطرح األول��ي وبداية فترة بناء سجل األوام��ر 
لشريحة املؤسسات املكتتبة وشريحة املكتتبني األف��راد، 
فيما سيكون اإلع��ان الرسمي عن سعر الطرح لألسهم 
املكتتب بها في اخلامس من ديسمبر املقبل، وذل��ك على 

النحو التالي:
- مت حتديد النطاق السعري للطرح ب��ني 30 ري��اال 

سعوديا إلى 32 رياال سعوديا للسهم الواحد.
- سيتم حتديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء 
سجل األوام��ر، وسيكون اكتتاب شريحة املكتتبني األفراد 
بسعر 32 رياال سعوديا للسهم الواحد، وهو احلد األعلى 

للنطاق السعري.
- سيكون حجم الطرح %1.5 كحجم أساسي من إجمالي 
أسهم الشركة. - في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 
32 رياال سعوديا، يكون للمكتتبني األف��راد، فيما يخص 
الفرق بني قيمة احلد األعلى للنطاق السعري وسعر الطرح 
النهائي، اخليار بني: )أ( احلصول على الفائض النقدي عن 
طريق رد قيمته للُمكتتب الفرد، أو )ب( إمكانية تخصيص 

أسهم إضافية للُمكتتب الفرد. 
جتدر اإلش��ارة إلى أن النطاق السعري لاكتتاب يقيم 

أرامكو بني 1.6 إلى 1.7 تريليون دوالر.
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قالت عدة مصادر جتارية أمس االثنني إن قطر 
للبترول باعت ثاث شحنات من خام الشاهني 
حتميل يناير بعاوة نحو 3.70 دوالر للبرميل 
في املتوسط فوق األسعار املعروضة خلام دبي 

في عطاء فوري.
وقال اثنان من املصادر إن قطر للبترول حددت 
أيضا سعر خ��ام الشاهني للمشترين بعقود 
محددة األج��ل عند ع��اوة 3.79 دوالر للبرميل 
فوق األسعار املعروضة خلام دبي، وهي األعلى 

على اإلطاق.
وقالت املصادر إن مشتري الشحنات الفورية 
هم إتش.بي.سي.إل-ميتال إنرجي ليمتد وفيتول 

وإيدمييتسو.
ُطرحت الشحنات التي يبلغ حجمها 500 ألف 
برميل للتحميل بني الثالث والرابع من يناير 
وبني 28 و29 من نفس الشهر وبني 29 و30 منه.

وقال التجار إنه بيعت في نفس العطاء شحنة 
من خام قطر البحري حتميل يناير ، في عرض 
نادر بالسوق الفورية، عند حوالي 3.20 دوالر 
للبرميل فوق األسعار املعروضة خلام دبي، أي 
حوالي 30 سنتا فوق سعر بيعه الرسمي. وتردد 

أن إيدمييتسو هي املشتري األقرب للشحنة.
وف��ي الشهر امل��اض��ي، باعت قطر للبترول 
أربع شحنات من خام الشاهني حتميل ديسمبر 
بعاوة 3.1 دوالر للبرميل في املتوسط فوق 
األسعار املعروضة خلام دبي في عطاء فوري، 

وكانت تلك أعلى عاوة منذ 2013 على األقل.
وق��ال��ت م��ص��ادر لرويترز األس��وب��ع املاضي 
قطر للبترول تسعى لتغيير الطيرقة التي 
تسعر بها نفطها في الربع األول من العام املقبل 
إلى التسعير مقدما متاشيا مع منتجني آخرين 

بالشرق األوسط.

»قطر للبترول« تبيع شحنات خام 
حتميل يناير بعالوات مرتفعة

األوامر سجل  بناء  فترة  بنهاية  النهائي  الطرح  سعر  حتديد  سيتم 

االكتتاب أيام  في  البنوك  على  األفراد  من  قياسي  إقبال  »أرامكو«: 

2030 تتمتع بآفاق كبيرة لتطوير القطاع الصناعي قال أن رؤية 

اخلريف : نظام التعدين سيصدر قريبًا

»ن����ي����ك����ي« ي����رت����ف����ع وس����ط 
تفاؤل حذر بدعم مكاسب 

البورصات العاملية

ارتفع املؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو 
أم��س االث��ن��ني بفضل حالة م��ن التفاؤل احل��ذر، 
وبدعم مكاسب البورصات العاملية وتوقعات 

التفاق جتارو بني الصني والواليات املتحدة.
وصعد نيكي 0.5 باملئة إلى 23416.76 نقطة. 
وزاد املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا 0.2 باملئة 
إلى 1700.72 نقطة، حيث قاد االجتاه الصعودي 
القطاعات املأمونة مثل قطاع األدوية الذي زاد 1.3 

باملئة واالتصاالت الذي ارتفع 0.9 باملئة.
وأغلقت املؤشرات الرئيسية للبورصة األمريكية 
على مستويات قياسية بفضل التفاؤل حيال تهدئة 
محتملة لتوترات التجارة بني الواليات املتحدة 

والصني ومكاسب كبيرة ألسهم الرعاية الصحية.
وقالت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( 
إن الصني وال��والي��ات املتحدة أجرتا ”محادثات 
بناءة“ بشأن التجارة في اتصال هاتفي رفيع 

املستوى ، لكن دون التطرق للتفاصيل.
وارت��ف��ع سهم زد هولدجنز املعروفة سابقا 
بياهو اليابان والين كورب 1.2 و2.2 باملئة على 
الترتيب بعد أن أعلنت الشركتان رسميا عن خطة 
اندماج قبل وقت قصير من فتح السوق لتشكا 

عماقا تكنولوجيا حجمه 30 مليار دوالر.
وارتفع سهم أدفانتست 3.7 باملئة وديسكو 
كورب 2.7 باملئة وطوكيو إلكترون 1.8 باملئة، مع 
تدعم قطاع أشباه املوصات بعد أن توقعت أبايد 
ماتريالز حتقيق إيرادات وأرباح أعلى من تقديرات 
احملللني حيث يتكهن ص��ان��ع م��ع��دات الرقائق 
األمريكي أن يعمد مزيد من العماء إلى حتديث 
معداتهم قبل بدء تركيب شبكات اجليل اخلامس 

في أسواق رئيسية.

443 مليار دوالر في أكتوبر تراجع إصدارات السندات الصينية إلى 

الصني تخفض سعر فائدة رئيسي 
2015 للمرة األولى منذ 

خفض البنك امل��رك��زي الصيني أم��س االثنني سعر 
الفائدة على اتفاقات إعادة الشراء العكسي خمس نقاط 
أساس، في أول تقليص على أداة السيولة قصيرة األجل 

في ما يربو على أربع سنوات.
وقال بنك الشعب الصيني في موقعه على اإلنترنت 
إنه خفض سعر إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام إلى 

2.50 باملئة من 2.55 باملئة.
وأص��درت الصني سندات في )أكتوبر( املاضي 3.1 
تريليون ي��وان )443 مليار دوالر(، بانخفاض عن 

مستوى 3.7 تريليون يوان في )سبتمبر( املاضي.
وبحسب »األملانية«، أظهرت بيانات بنك الشعب 
)البنك املركزي الصيني( أن قيمة سندات اخلزانة، التي 
صدرت الشهر املاضي بلغت 372.2 مليار يوان، في حني 

بلغت السندات احلكومية احمللية 96.5 مليار يوان.
وبلغت قيمة السندات املالية الصادرة الشهر املاضي 

418.8 مليار يوان، ومت إصدار سندات شركات بقيمة 
762.3 مليار يوان.

وبنهاية )أكتوبر( املاضي، بلغ إجمالي السندات غير 
املسددة 96.6 تريليون يوان.

وذك��ر البنك امل��رك��زي الصيني ف��ي تقريره بشأن 
السياسة النقدية للربع الثالث من العام اجل��اري، أن 
اقتصاد الباد يواجه صعوبات متنامية، حيث يتباطأ 

معدل زيادة االستثمارات، واإلنتاج الصناعي.
وأبرز البنك في تقريره زيادة حجم التحديات، مقارنة 
بتقرير آخر صدر في )أغسطس( املاضي، وأعرب مجددا 

عن مخاوف بشأن مخاطر التضخم.
من جهة أخرى، وافقت الصني على ثمانية مشاريع 
لاستثمار في األص��ول الثابتة باستثمارات إجمالية 
بلغت 44.2 مليار يوان )6.3 مليار دوالر( في )أكتوبر( 

املاضي.

بندر اخلريف

4 مليارات يورو  »تسال« تضخ 
في قطاع السيارات الكهربائية األملاني

ت��ع��ت��زم ش��رك��ة ت��س��ا األم��ري��ك��ي��ة للسيارات 
الكهربائية استثمار ما يصل إلى أربعة مليارات 
ي��ورو في مصنع »جيجافاكتوري«، ال��ذي تنوي 

إقامته بالقرب من العاصمة األملانية برلني.
وبحسب »األملانية«، فإن هذا املبلغ مخصص 
لعدة مراحل توسعية في املصنع، ال��ذي سيقام 
ف��ي والي��ة ب��ران��دن��ب��ورج. وحسب حكومة والي��ة 
براندنبورج، فإنه من املنتظر أن يوفر املصنع في 
أول مراحله أكثر من 300 وظيفة، وسيرتفع هذا 

العدد إلى 8000 وظيفة بعد أول عملية توسع.
وتعتزم »تسا« البدء في بناء املصنع القريب من 

الطريق السريع رقم 10 في الربع األول من 2020.
وال ي��زال من غير احمل��دد إل��ى اآلن ما إذا كانت 
»تسا« ستقدم املستندات الازمة مجزأة أو أنها 
ستقدمها في ص��ورة طلب شامل. ويتطلب إقامة 
املصنع في هذه املنطقة إزالة غابة، وتعتزم »تسا« 

إعادة تشجير مساحة تكافئ ثاثة أمثال مساحة 
هذه الغابة املزمع إزالتها.

ووفقا لصحيفة »بيلد آم زون��ت��اج« األملانية، 
تتوقع »تسا« احلصول على حوافز مالية بقيمة 

نحو 300 مليون يورو.
ومن املتوقع أن يبدأ املصنع في العمل في نهاية 
2021، وسينتج في البداية املوديل املستقبلي 
للسيارة الرياضية املدمجة )واي( باإلضافة إلى 
بطاريات ومحركات، وك��ان إيلون ماسك، رئيس 
»تسا« قد أعلن اعتزامه إقامة مركز للمهندسني 
والتصميم في برلني. ونبقى في قطاع السيارات، 
حيث يحاول حتالف رينو- نيسان إع��ادة بناء 
نفسه على أنقاض ما زال ينبعث منها الدخان، وبعد 
ع��ام على سقوط رئيس مجلس إدارت��ه كارلوس 
غصن، حتت ضغط الوقت في سوق تشهد تغييرا 

كبيرا.

اعتمد مجلس ال��وزراء اإلم��ارات��ي قانوناً احتادياً هو 
األول من نوعه لتنظيم حاالت إعسار الشخص الطبيعي 
)األف����راد(، وال���ذي يأتي تعزيزاً لتنافسية ال��دول��ة في 
مجال سهولة ممارسة األع��م��ال، وتسهياً على األف��راد 
الذين يواجهون صعوبات مالية، وحماية لغير القادرين 
على تسديد ديونهم من اإلف��اس، نقاً عن وكالة األنبار 

اإلماراتية )وام(.
ويأتي القانون اجلديد ضمن اجلهود احلكومية للتسهيل 
على املواطنني واملقيمني والوقوف على احتياجاتهم، حيث 
يختص القانون باألفراد الذين يواجهون صعوبات مالية 
حالية أو متوقعة جتعلهم غير قادرين على تسوية كل 
ديونهم، أو ما ُيعرف بإعسار الشخص الطبيعي، ليساعد 
القانون ه��ؤالء األف��راد على إع��ادة تنظيم مديونياتهم، 
ويتيح لهم فرصة االقتراض من جديد بشروط ميسرة، 
ويسري القانون على الشخص الطبيعي ال��ذي ال يقوم 
بنشاط اقتصادي وال يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون 
يحمي املدين من أي ماحقة قانونية، وينفي صفة اجلنائية 
عن االلتزامات املالية للشخص املعسر، ويعطيه فرصة 

للعمل واإلنتاجية وإعالة أسرته.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداًء من يناير 2020، 
حيث سيعمل على مساعدة املدين في تسوية التزاماته 
املالية، من خ��ال خبير أو أكثر تقوم احملكمة بتعيينه 
لتسوية االلتزامات، والذي يقوم بإعداد خطة بالتنسيق 
بني املدين والدائنني ال تزيد مدتها على ث��اث سنوات 
لتسوية االلتزامات املالية وال��وف��اء بجميع االلتزامات 
املنصوص عليها في اخلطة، على أن مُينع املدين خال 
تلك الفترة من أية ديون، لتصدر احملكمة الحًقا بناًء على 
طلب اخلبير أو املدين أو أي من الدائنني قراراً بتمام تنفيذ 

اخلطة.
كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً خاصة ُتساهم في 

سرعة البت في اإلجراءات، والتخفيف من األعباء املطلوبة 
إلع��ادة تنظيم وهيكلة املديونيات، وص��واًل لوضع حل 

متوازن يحقق مصلحة الدائنني واملدينني في الوقت نفسه.
ويسهم القانون في تعزيز اجلدارة االئتمانية للدولة 
على امل��دى البعيد وآف��اق النمو، باإلضافة إل��ى تعزيز 
تنافسية الدولة وقوة اقتصادها، وصوالً القتصاد مستقر 

يوفر لألفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة األعمال.
اجلدير بالذكر أن القانون يأتي استكمااًل ملنظومة 
القوانني املالية املتكاملة في ال��دول��ة، ومب��ا يدعم زي��ادة 
الشفافية حول معامات سداد الديون املدنية، وبالتالي 
تعزيز االستقرار املالي في الدولة، ودعم موقعها كبيئة 

استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق كافة األطراف.

2020 اإلمارات: تطبيق قانون اإلعسار لألفراد مطلع 

كشفت وزارة املالية املصرية بقيادة محمد 
معيط أنها متكنت من بيع أذون خزانة ألجل 
91 يوما بقيمة 9.25 مليار جنيه مصري )574 
مليون دوالر( يستحق أجلها في 18  فبراير من 

عام 2020، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.
وبلغت نسبة تغطية امل��ع��روض م��ن أذون 
اخلزانة 1.07 مرة، مبتوسط عائد بلغ 15.38 
في املائة على أن جترى تسوية العملية بعد غد 

الثاثاء.

مصر تبيع أذون خزانة
574 مليون دوالر  بقيمة 

محمد معيط

تراجعت أسعار الذهب أمس  االثنني مع تنامي التفاؤل 
حيال عاقات التجارة األمريكية الصينية إثر تقرير عن 
”محادثات بناءة“ مطلع األسبوع، في حني حد انخفاض 

الدوالر من خسائر املعدن.
وبحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش، كان السعر 
الفوري للذهب منخفضا حوالي 0.1 باملئة إلى 1466.09 
دوالر لألوقية )األون��ص��ة(، في حني نزلت عقود الذهب 

األمريكية اآلجلة 0.1 باملئة أيضا إلى 1466.40 دوالر.
كانت وكالة شينخوا الصينية الرسمية لألنباء أوردت 

أن واشنطن وبكني أجرتا اتصاال هاتفيا رفيع املستوى 
حيث بحث اجلانبان القضايا احملورية لدى كل منهما فيما 

يتعلق باملرحلة األولى من اتفاق جتارة أولي.
وقالت مارجريت ياجن يان، محللة السوق لدى سي.ام.
سي ماركتس، ”حتسن املعنويات حيال املخاطرة في 
أن��ح��اء آسيا وت��ف��اؤل املستثمرين احل��ذر بشأن املضي 
في اتفاق املرحلة واح��د قبل عيد املياد، يضغطان على 
الذهب،“ مضيفة أن تراجع ال���دوالر حد من انخفاض 

املعدن.

صيني  - أميركي  جتارة  اتفاق  حيال  التفاؤل  بفعل  يهبط  الذهب 


