
انخفض املؤشر نيكي القياسي في بورصة 
طوكيو ل����أوراق امل��ال��ي��ة أم��س األرب��ع��اء بعد 
تصريحات للرئيس األمريكي دون��ال��د ترامب 
وتشريع أقره مجلس النواب األمريكي يستهدف 
معسكرات ألقلية ال��وي��غ��ور املسلمة ج��ددت 
املخاوف بشأن االتفاق التجاري بني واشنطن 

وبكني.
كما أن جتدد املخاوف بشأن آف��اق االقتصاد 
العاملي دفعت املستثمرين لتحويل أموالهم من 
االسهم املرتبطة بالدورة االقتصادية العاملية 

لتلك املعتمدة على الطلب احمللي.
وه��ب��ط نيكي 1.05 ف��ي امل��ئ��ة ليصل إل��ى 
23135.23 نقطة ليغلق دون املتوسط املتحرك 
في 25 يوما عند 23555 نقطة وهو مستوى دعم 

فني مهم، ألول مرة في نحو شهرين.
وتراجع املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا 0.2 

في املئة مسجال 1703.27 نقطة لكن عدد األسهم 
الرابحة جتاوز تلك اخلاسرة مبعدل 57 إلى 43 

وهو وضع غير معتاد. 
وهبط سهم نومورا هولدينجز 2.4 باملئة 
وت��راج��ع سهم داي��وا سيكيورتيز ج��روب 1.8 
باملئة. وت��راج��ع��ت األس��ه��م املرتبطة بأشباه 
امل��وص��الت وال��ت��ي اس��ت��ف��ادت م��ن آم��ال بتوقف 

تراجع القطاع وبدء حتسنه.
ون��زل سهم تي.دي.كيه 1.8 باملئة وتراجع 

سهم تايو يودن 2.1 باملئة.
كما تضررت شركات التصدير بصفة عامة من 
مكاسب حققها الني منذ بداية األسبوع اجلاري. 
وفقد سهم هوندا موتور 1.1 باملئة ولكن سهم 
تويوتا موتور خالف االجتاه مرتفعا 0.8 باملئة. 
وص��ع��د ال��ني أك��ث��ر م��ن واح���د باملئة على مدى 

الثمانية واألربعني ساعة الفائتة.

قال محمد الرمحي وزي��ر النفط بسلطنة عمان أمس  
األربعاء في مناسبة للقطاع بدبي إن عملية الطرح العام 
األولي لشركة النفط العمانية سُتستكمل بحلول نهاية 

العام املقبل.
كما قال الرمحي إنه من املأمول متديد اتفاق أوبك+ 

خلفض اإلنتاج.

وإذا مضى اإلدراج قدما، فإن شركة النفط العمانية 
ستكون ثاني شركة نفط وطنية تدرج في منطقة اخلليج 
بعد اإلدراج املزمع لشركة أرامكو السعودية في وقت 

الحق من الشهر اجلاري.
وصعد النفط أم��س  األرب��ع��اء قبيل اجتماعات ُتعقد 
هذا األسبوع حيث تبحث أوب��ك وحلفاؤها متديد قيود 

على اإلنتاج لدعم السوق، بينما أظهرت بيانات للقطاع 
أن مخزونات النفط اخلام األمريكية تراجعت بأكثر من 

املتوقع مما ساهم في رفع األسعار.
وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، ارتفعت 
العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 44 سنتا أو 0.7 
باملئة إلى 61.26 دوالر للبرميل. وصعدت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكساس الوسيط األمريكي 38 سنتا أو 0.7 

باملئة إلى 56.48 دوالر.
وتعد منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( وحلفاء 
من بينهم روس��ي��ا، املجموعة املعروفة باسم أوب��ك+، 
للموافقة على زي��ادة خفض إنتاج النفط ه��ذا األسبوع 
حني يجتمعون في فيينا وفقا للعراق ثاني أكبر منتج في 

املنظمة.
وقال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي للصحفيني 
في فيينا إن ع��ددا من األعضاء األساسيني مييلون إلى 

زيادة اخلفض.
وجتتمع أوب��ك وبعد ذل��ك جتتمع أوب���ك+. وتخفض 
أوب��ك+ اإلم��دادات منذ 2017 ومن املتوقع أن ُتبقي على 
التخفيضات سارية لتخفيف أثر اإلنتاج القياسي في 

الواليات املتحدة.
وانخفضت مخزونات النفط اخلام في الواليات املتحدة 
بأكثر من املتوقع األسبوع املاضي بحسب معهد البترول 
األمريكي. وتراجعت مخزونات اخلام مبقدار 3.7 مليون 
برميل وهو ما يزيد عن مثلي املستوى املتوقع النخفاض 

قدره 1.7 مليون برميل.
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قال وزير التجارة األمريكي ويلبور روس إن 
إدارة ترامب لم تستبعد فرض رسوم جمركية 
على السيارات املستوردة بعد أن انقضت مهلة 

للمراجعة في نوفمبر دون اتخاذ إجراء.
ومتحدثا إلى رويترز في نيويورك، قال روس 
”نحن جنري مفاوضات مع الشركات فرادى. 
حققنا بعض الفوائد اجليدة جدا من ذل��ك... قد 
يتضح انه توجد أو ال توجد حاجة إلى الرسوم 

اجلمركية“.
ولم يعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
عن أي رسوم جمركية جديدة بعد فترة مراجعة 
استمرت ستة اشهر وانقضت في منتصف الشهر 
املاضي عقب حتقيق لوزارة التجارة بشأن ما إذا 
كانت السيارات املستوردة تشكل تهديدا لأمن 
القومي. وكان هدد بفرض رسوم تصل الى 25 

باملئة.

روس: أميركا لم تستبعد فرض رسوم 
جمركية على السيارات املستوردة

اخلام  على  الطلب  زيادة  بفضل  لالرتفاع  تتجه  األميركية  اخلام  صادرات 

النفط يصعد قبل اجتماعات أوبك  وخفض جديد لإلنتاج

»نيكي« يهبط بفعل مخاوف 
احلرب التجارية

مصر توقع اتفاقا مع املؤسسة 
الدولية اإلسالمية بقيمة 

1.1 مليار دوالر
قالت وزارة البترول املصرية أمس  األربعاء إنه مت 
توقيع اتفاق مع املؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل 
التجارة التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية لدعم سلع 

بترولية ومتوينية بقيمة 1.1 مليار دوالر في 2020.
وأض��اف��ت ال���وزارة في بيان صحفي أن االتفاقية 
اخلاصة بتمويل استيراد املنتجات البترولية والسلع 
التموينية تأتي ضمن االتفاقية املوقعة في يناير كانون 
الثاني 2018 بني وزارة االستثمار والتعاون الدولي 
واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة بقيمة 

ثالثة مليارات دوالر.

يواجه  إيطاليا  بنوك  أكبر 
إنعاش بخطة  الركود 

تعهد بنك أوني كريديت أمس، بتوزيعات نقدية وإعادة 
شراء أسهم بقيمة ثمانية مليارات يورو )تسعة مليارات 
دوالر( في مسعى إلنعاش سعر السهم املتداعي على الرغم 
من أن أرباح أكبر بنك إيطالي لن تسجل منوا يذكر على 

الرغم من خطط لالستغناء عن 9 في املائة من موظفيه.
وبحسب »روي��ت��رز«، فإنه مثل البنوك األوروب��ي��ة 
األخرى، يعاني أوني كريديت أسعار الفائدة السلبية التي 
جتعل اإلقراض غير مربح، بينما يفاقم الركود االقتصادي 
وعدم االستقرار السياسي في إيطاليا مشاكله، ما يطغى 

على إعادة هيكلة ناجحة على مدى أعوام.
وبعد أن استغنى البنك عن 20 في املائة من العاملني 
وأغلق 25 في املائة من فروعه في أس��واق بلغت مرحلة 
النضوج في األع��وام األخ��ي��رة، ق��ال إن��ه سيلغي ثمانية 
آالف وظيفة أخرى ويغلق 500 فرع في ظل خطة جديدة 
حتى عام 2023. لكن التكاليف لن تتزحزح كثيرا في ظل 
اخلطة، إذ من املتوقع أن تسجل األرباح األساسية ارتفاعا 
محدودا لتصل إلى خمسة مليارات يورو في 2023 من 4.7 

مليار في العام اجلاري.
وفي مسعى لرفع سعر السهم، يخصص البنك ملياري 
ي��ورو )2.2 مليار دوالر( إلع��ادة ش��راء أسهم بداية من 
2019 الستكمال توزيعات نقدية بنسبة 30 في املائة 

ترتفع إلى 40 في املائة في 2023.
ويعتزم مصرف أوني كريديت، الذي له وجود واسع 
أيضا في أملانيا والنمسا وأوروب��ا الشرقية، شطب نحو 

8000 وظيفة بحلول عام 2023.
ووفقا ل�«األملانية«، قال املدير التنفيذي للبنك جان بيير 
جان بيير موستييه أثناء عرضه أمس، خطة العمل للفترة 
من 2019 حتى 2023، إنه سيتم إغالق 500 فرع ضمن 

خطة خلفض التكاليف.
ومن املتوقع أن تتم معظم عمليات الشطب في أوروبا 
الغربية، أي إيطاليا، والنمسا وأملانيا. يشار إلى أن عدد 
العاملني في يوني كريديت يقدر ب�85 ألف موظف، ولديه 

4500 فرع حول العالم.

3 مراكز في التصنيف  السعودية تصعد 
العاملي للتجارة اإللكترونية

صعدت السعودية ثالث مراتب 
على مؤشر منظمة األمم املتحدة 
للتجارة اإللكترونية، متقدمة من 
املرتبة ال�52 في 2018 إلى املرتبة 
ال�49 هذا العام. وهبطت أوكرانيا 
على سلم املؤشر لتأخذ املوقع القدمي 

للسعودية )52(.
وي����ق����در »م����ؤش����ر ال���ت���ج���ارة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة م��ن ال��ش��رك��ات إل��ى 
املستهلكني 2019«، ال��ص��ادر عن 
منظمة األمم امل��ت��ح��دة للتجارة 
والتنمية )أونكتاد(، ، قيمة التجارة 
اإللكترونية العاملية ب� 3.9 تريليون 
دوالر أمريكي عامليا في 2017 )آخر 
إحصائية رسمية( بزيادة قدرها 22 

في املائة عن العام السابق.
في 2017 اجته نحو 1.3 مليار 
شخص، أو ربع سكان العالم ممن 
تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق، 
للتسوق عبر اإلنترنت، بزيادة 12 

في املائة عن 2016.
ويصنف مؤشر أونكتاد درجة 
استعداد 152 بلدا لالنخراط في 
التجارة عبر اإلنترنت، وإمكانات كل 
بلد للوصول إلى خ��وادم اإلنترنت 
اآلمنة، وموثوقية اخلدمات البريدية 
وبنيته التحتية، ونسبة سكانها 
الذين يستخدمون اإلنترنت، ونسبة 
األف���راد ال��ذي��ن لديهم حساب لدى 
مؤسسة مالية أو مزودين بخدمة 

الدفع املتنقل لأموال -عبر الهاتف 
النقال، على سبيل املثال، وفقا ملا 

نقلته صحيفة »االقتصادية«.
وحققت السعودية مرتبة عالية 
ف��ي معيار نسبة سكانها الذين 
يستخدمون اإلنترنت )%93(، وهو 
ما يعادل املركز ال�13 في العالم. 
وحققت 81 نقطة من 100 في معيار 
موثوقية اخلدمات البريدية وبنيته 
التحتية، وهو ما يعادل املركز ال�38 
عامليا، ونسبة %72 من السكان 
ممن ميلكون حسابا لدى مؤسسة 
مالية أو م��زودي��ن بخدمة الدفع 
املتنقل لأموال عبر الهاتف النقال، 

وهو ما يعادل املرتبة ال�57 عامليا.
وكان باإلمكان صعود السعودية 
إلى مراتب عليا في تصنيف التجارة 
اإللكترونية ل��وال تسجيل نقاط 

متواضعة )47 نقطة من مائة( في 
مجال خوادم اإلنترنت اآلمنة، وهو 
رقم وضعها في املرتبة ال�91 بني 

152 دولة.
وظهرت السعودية في املرتبة 
ال��ت��اس��ع��ة ب��ني ال��ب��ل��دان النامية 
العشرة التي لديها أعلى الدرجات 
على تصنيف التجارة اإللكترونية. 
جميع هذه البلدان من آسيا وتصنف 
على أنها اقتصادات مرتفعة الدخل، 
أو أعلى البلدان متوسطة الدخل. 
وفي الطرف اآلخر من السلم، حتتل 
أق��ل ال��ب��ل��دان من��وا 18 م��ن امل��راك��ز 

السفلية ال�20.
ومن مجموع مستخدمي اإلنترنت 
ف��ي السعودية، ذه��ب %27 منهم 
للتسوق على اإلنترنت، أو ما يعادل 

%25 من مجموع السكان.

الني والفرنك السويسري يتمسكان 
مبكاسبهما مقابل الدوالر

متسك ال��ني ال��ي��اب��ان��ي وال��ف��رن��ك السويسري 
مبكاسبهما مقابل الدوالر أمس  األربعاء مع زيادة 
الشهية ل��ل��م��الذات اآلم��ن��ة بعدما ح��ذر الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب من أنه قد ال يتم التوصل 
التفاق جتاري مع الصني إال بعد انتخابات الرئاسة 

األمريكية في عام 2020.
وأدى ذلك لهبوط اليوان الصيني ألقل مستوى 

في خمسة أسابيع ونصف األسبوع مقابل الدوالر 
فيما يخشى مستثمرون أن تنفذ الواليات املتحدة 
خطتها بزيادة الرسوم اجلمركية أكثر على سلع 
صينية في 15 ديسمبر. وتراجعت العملة األمريكية 
على نطاق واسع أمام منافسني رئيسيني ما ساهم 
في صعود اجلنيه االسترليني ألعلى مستوى ملا 

يزيد عن ستة أشهر مقابل الدوالر.

قال املستشارون املاليون للطرح العام األولي ألرامكو 
السعودية إن طلبات االكتتاب في شريحة املؤسسات 
بالطرح املزمع فاقت املعروض بثالث م��رات تقريبا، إذ 
استقطبت أوامر اكتتاب بقيمة 189.04 مليار ريال )50.4 

مليار دوالر(.
وب���دأت عملية بناء دفتر األوام���ر لتخصيص أسهم 
للمشترين من املؤسسات، وهم في العادة مديرو أصول 
وشركات تأمني وصناديق معاشات، في 17 نوفمبر ولدى 
املستثمرين حتى الساعة 1700 بتوقيت السعودية من 

الرابع من ديسمبر لتقدمي العروض.
تخطط أرامكوا لبيع 1.5 باملئة من أسهمها في صفقة قد 

جتمع ما يصل إلى 25.6 مليار دوالر.
وقالت سامبا كابيتال واألهلي كابيتال وإتش.إس.بي.
سي العربية السعودية إن شركة النفط العمالقة اململوكة 
للدولة تلقت طلبات اكتتاب لنحو 5.9 مليار سهم حتى اآلن 

من املؤسسات في أول 17 يوما من الطرح العام األولي.
وع��ادة ما متيل أوام��ر االكتتاب في الطروحات العامة 
األولية بالسعودية ألن تفوق املعروض بعدة مرات، وذلك 
بالرغم من أن احلجم غير املسبوق إلدراج أرامكو يزيد 

صعوبة قياس مستوى الطلب.
وقبل أرامكو، كان أكبر طرح عام أولي في السعودية هو 
طرح البنك األهلي التجاري في 2013 الذي سعى جلمع 
ستة مليارات دوالر وفاقت طلبات االكتتاب فيه املعروض 

عدة مرات.
وسبق أن قالت أرامكو إنه سيتم تخصيص 0.5 باملئة 
من الطرح للمستثمرين األفراد، مما يجعل نصيب املشترين 

من املؤسسات واحدا باملئة، مبا يعادل ملياري سهم.

والصفقة قد تكون أكبر طرح عام أول��ي في العالم إذا 
تخطت إدراج مجموعة علي بابا الصينية في 2014 الذي 

بلغت قيمته 25 مليار دوالر.
ولم يقدم مديرو االكتتاب تفصيال بشأن املستثمرين 
من املؤسسات، لكن سامبا كابيتال قالت في بيان منفصل 
األس��ب��وع امل��اض��ي إن غالبية الطلبات أت��ت م��ن شركات 
وصناديق سعودية، بينما يشكل املستثمرون األجانب 

10.5 باملئة فقط من العروض حتى 28 نوفمبر.
وجذبت شريحة األف��راد، التي أُغلقت في ذلك التاريخ، 

طلبات اكتتاب بقيمة 47.7 مليار ريال، مبا يعادل 1.5 مرة 
عدد األسهم املعروضة.

وقلصت الرياض حجم خططها املبدئية للطرح العام 
األولي، إذ ألغت جولة ترويجية دولية للتركيز بدال من ذلك 
على تسويق الطرح في ال��دول اخلليجية العربية الثرية 
احلليفة لها. ولم تتحدث عن موعد أو مكان إدراجها احملتمل 

للسهم في اخلارج.
والصفقة هي ركيزة خطط ولي العهد األمير محمد بن 

سلمان لتنويع االقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

طلبات االكتتاب في شريحة املؤسسات بطرح »أرامكو« تفوق املعروض

ويلبور روس

ثامر الغضبانمحمد الرمحي

2020 نهاية  بحلول  العمانية  النفط  ش��رك��ة  ط��رح  استكمال  ال��رم��ح��ي: 

هولندا جتبر الشركات على زيادة 
عدد النساء في مجالس إداراتها

وافق البرملان الهولندي على اقتراح يلزم الشركات 
املدرجة في البورصة بأن تشكل النساء 30 في املائة 

على األقل من أعضاء مجالس إداراتها.
وواف��ق 87 عضوا في البرملان على االق��ت��راح الذي 
يطالب الشركات املدرجة في بورصة أمستردام بذلك 

مقابل اعتراض 63 عضوا.
وسيكون على الشركات التي ال تلتزم باحلد األدنى 
من نسبة النساء في مجالس إداراتها أن تعني امرأة محل 

أي رجل يخرج من املجلس أو أن تترك املقعد شاغرا.
ويطالب االقتراح نحو 5000 شركة كبرى بتقدمي 

خططها التفصيلية ل��زي��ادة متثيل امل��رأة في مجالس 
إداراتها ومجالسها التنفيذية.

كانت احلكومة الهولندية قد أعلنت في 2013 أن على 
جميع الشركات الكبرى تخصيص 30 في املئة على 
األقل من مقاعد مجالس إداراتها للنساء، لكنها لم تضع 

شروطا تلزم الشركات بتنفيذ ذلك.
وال ينطبق هذا االشتراط حاليا إال على أقل من عشرة 
في املئة من الشركات الهولندية املدرجة في البورصة، 
في حني أن ثلث الشركات فقط يعمل بها عدد من النساء 

يفي باالشتراط اجلديد.

أظهرت بيانات حكومية تركية نشرت ، ارتفاع 
معدل التضخم إلى ما فوق ال�10 في املائة، وذلك 
بعد تراجع في الشهر السابق. وبحسب »األملانية«، 
أشار معهد اإلحصاء التركي »تركستات« إلى أن 
مؤشر أسعار املستهلكني قفز على أساس سنوي 
إلى 10.56 في املائة خالل )نوفمبر( املاضي، بينما 

ارتفع على أساس شهري 0.38 في املائة.
وك���ان م��ع��دل التضخم ال��س��ن��وي ت��راج��ع في 
)أكتوبر( املاضي إلى أدنى مستوى في نحو ثالثة 

أعوام إلى 8.55 في املائة.
وذكر املعهد أن أعلى نسبة زيادة سنوية كانت 
من نصيب التبغ التي ارتفعت أسعارها 43.35 
في املائة. كما سجلت تكاليف التعليم والرعاية 

الصحية والفنادق واملطاعم زيادات كبيرة.
وخفض املركزي التركي على مدار العام اجلاري 
أسعار الفائدة الرئيسة إلى أن وصلت في )أكتوبر( 
املاضي إلى 14 في املائة. ومن املقرر أن يعقد البنك 
اجتماعه األخير لهذا العام بشأن أسعار الفائدة في 

ال�12 من )ديسمبر( اجلاري.
يأتي ذلك في وقت، اتسع فيه نطاق عجز امليزان 
التجاري في تركيا بشكل كبير خ��الل )أكتوبر( 
امل��اض��ي، مرتفعا 263 في امل��ائ��ة، في ظل تراجع 

الصادرات والزيادة الكبيرة في حجم الواردات.

وبحسب »األمل��ان��ي��ة«، كشفت ب��ي��ان��ات معهد 
اإلحصاءات التركي »تركستات« أن عجز امليزان 
التجاري بلغ 24.541 مليار دوالر خ��الل أول 
عشرة أشهر من العام اجلاري. وارتفع عجز امليزان 
التجاري إلى 1.808 مليار دوالر )أكتوبر( املاضي، 
مقابل 497 مليون دوالر في الشهر نفسه من العام 
امل��اض��ي، وتراجعت ال��ص��ادرات التركية بنسبة 
سنوية 0.1 في املائة إلى 15.664 مليار دوالر، 
فيما زادت الواردات 8 في املائة لتصل إلى 17.472 
مليار دوالر. ومع احتساب املتغيرات املوسمية 
وع��دد أي��ام العمل، انخفضت ال��ص��ادرات 0.5 في 
املائة، فيما ارتفعت ال��واردات 3.6 في املائة خالل 
تشرين األول )أكتوبر( مقارنة بالشهر السابق 
عليه. وعلى أساس التغيرات في عدد أيام العمل، 
تظل ال��ص��ادرات ثابتة دون تغيير، فيما ترتفع 
الواردات 9.5 في املائة، مقارنة بالعام املاضي. وال 
يزال االقتصاد التركي يواجه تداعيات هبوط قيمة 
العملة التركية في العام املاضي، حيث فقدت نحو 

30 في املائة من قيمتها مقابل الدوالر.
وتسببت أزمة العملة في حدوث ركود قصير، 
وك��ذل��ك ف��ي ارت��ف��اع م��ع��دالت التضخم، وصعود 
معدل البطالة، وزادت من الضغوط على الشركات 

اخلاصة املثقلة بالديون في تركيا.

التضخم في تركيا يقفز 
11 باملئة خالل نوفمبر إلى 


