
130 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي للدول العربية مشكاًل 

3.2  ترليون دوالر حجم موجودات القطاع املصرفي العربي
صدر عن صندوق النقد العربي اإلصدار 
األول م��ن ت��ق��ري��ر االس��ت��ق��رار امل��ال��ي في 
ال��دول العربية،الذي مت إع��داده بالتعاون 
والتنسيق ب��ن ص��ن��دوق النقد العربي 
وفريق عمل االستقرار املالي في ال��دول 
العربية، املنبثق ع��ن مجلس محافظي 
امل��ص��ارف امل��رك��زي��ة وم��ؤس��س��ات النقد 
العربية، واملكون من مدراء اإلدارات املعنية 
باالستقرار املالي لدى املصارف املركزية 

العربية.
ت��ن��اول ال��ت��ق��ري��ر ب��ف��ص��ول��ه السبعة 
ع���دة ج��وان��ب إق��ت��ص��ادي��ة وم��ال��ي��ة تهم 
ال��دول العربية في إط��ار سعيها لتعزيز 
االستقرار املالي، حيث تناول الفصل األول 
التطورات االقتصادية اإلقليمية والدولية 
وان��ع��ك��اس��ات��ه��ا ع��ل��ى االس��ت��ق��رار امل��ال��ي 
العربي. مت إلقاء الضوء في ه��ذا الفصل 
على التحديات التي ت��واج��ه إقتصادات 
الدول العربية وأثر اإلنعكاسات املتوقعة 
للتطورات االقتصادية العاملية عليها مثل 
ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة 
األمريكية. أك��د التقرير على أهمية دور 
صانعي السياسات، والبنوك املركزية في 
تنفيذ إصالحات هيكلية ومالية لتعزيز 
النمو االق��ت��ص��ادي ومب��ا ينعكس إيجاباً 
على االستقرار املالي.كذلك مت التطرق إلى 
مؤشر التنافسية ل��دى اقتصادات ال��دول 
العربية واملُعد من قبل منتدى االقتصاد 
العاملي وكذلك مؤشر سهولة األعمال للدول 

العربية واملُعد من قبل البنك الدولي.
أما الفصل الثاني فقد تناول تطورات 
األطر التشريعية واملؤسسية لإلستقرار 
املالي في الدول العربية، حيث بننّ التقرير 
جهود املصارف املركزية ومؤسسات النقد 
العربية الراميةلتطوير األطر املؤسسية 

والتشريعية لتعزيز االستقرار املالي، 
مبا في ذلك جهود التنسيق مع السلطات 

االشرافية األخرى.
ت��ن��اول الفصل ال��ث��ال��ث ت��ط��ورات أداء 
ال��ق��ط��اع امل��ص��رف��ي ال��ع��رب��ي وامل��خ��اط��ر 
احملتملة، حيث بن التقرير أبرز املؤشرات 
املالية املتعلقة بالقطاع املصرفي العربي 
ال��ذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 3.2 
ترليون دوالر مشكاًل ما نسبته 130 في 
املائة من الناجت احمللي اإلجمالي ملجموع 
الدول العربية.فقد جنح القطاع املصرفي 
العربي ف��ي تخفيض نسبة التسهيالت 
غير العاملة إلى إجمالي التسهيالت لديه 
إلى أدن��ى مستوى خالل الفترة )2013-
2017( لتبلغ ما نسبته 6.5 في املائة في 
نهاية ع��ام 2017 األم��ر ال��ذي ُيشير إلى 
حتسن نوعية م��وج��ودات ه��ذا القطاع. 
أظهر التقرير في هذا السياق، متيز القطاع 
املصرفي العربي مب��الءة مالية مرتفعة، 
إذ وص��ل معدل كفاية رأس امل��ال للقطاع 
املصرفي العربي إلى أعلى مستوى له خالل 
الفترة )2013-2017(، إذ بلغ ما نسبته 
27.5 في املائة في نهاية عام 2017 وهي 
نسب أعلى من تلك املطبقة دولياً حسب 
معيار ب��ازل Ⅲ والبالغة 10.5 في املائة، 
األمر الذي ُيشير إلى متتع القطاع املصرفي 
العربي مبالءة عالية ويعزز من قدرته على 
استيعاب أية خسائر محتملة. أما عن أداء 
هذا القطاع، أظهر التقرير استمرار ارتفاع 

معدل العائد على املوجودات للعام الثالث 
على التوالي ليبلغ 1.5 في املائة في نهاية 
عام 2017، مما ُيعطي مؤشراً على كفاءة 
عملية منح االئتمان لدى القطاع املصرفي 
وقدرته على احملافظة على امل��وج��ودات، 
وتنميتها من خالل حتقيق عوائد مناسبة 
عليها، مما يعزز من تدفق االستثمارات 
للقطاع املصرفي، وزي��ادة درجة الثقة في 
سالمته. في املقابل تراجع معدل العائد 
على حقوق امللكية بشكل طفيف ليصل إلى 
13.6 في املائة في نهاية عام 2017، علماً 
أنه وبالرغم من هذا التراجع إال أنه حافظ 
على م��ع��دالت أعلى م��ن الفترة )2013-
2016(، األم��ر ال��ذي يعكس األداء اجليد 
للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها 
ويعزز من قدرتها على مواجهة اخلسائر 
التي من املمكن أن تتعرض لها مستقباًل. 
يخلص التقرير أن القطاع املصرفي العربي 
وبالرغم من التحديات واملخاطر اإلقليمية 
والدولية، إال أنه كان مستقراً وقادراً بشكل 
عام على حتمل الصدمات، وذلك في ضوء ما 
حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس 
املال وجودة األصول والربحية، مما يعكس 
جهود املصارف املركزية ومؤسسات النقد 

العربية. 
أما الفصل الرابع فقد تناول تطورات 
القطاع امل��ال��ي غير املصرفي ف��ي ال��دول 
العربية واملخاطر احملتملة، وق��د تضمن 
الفصل حتليالً ألداء كل من: قطاع شركات 

التأمن واألس��واق املالية العربية وقطاع 
م��ؤس��س��ات التمويل األص��غ��ر وش��رك��ات 
التمويل األخ��رى، وأخ��ي��راً قطاع شركات 
ال��ص��راف��ة. خلص الفصل إل��ى أن القطاع 
املالي غير املصرفي في الدول العربية على 
الرغم من صغر حجمه مقارنًة مع القطاع 
املصرفي، إال أنه متن ومستقر. أكدالتقرير 
على ضرورة تنظيم كافة مؤسسات القطاع 
وخ��ص��وص��اً ش��رك��ات التمويل وتوفير 
تعريف واضح له وتوفير أكبر قدر ممكن 
م��ن ال��ب��ي��ان��ات وامل��ع��ل��وم��ات ع��ن��ه، وذل��ك 
للوقوف على مخاطره وحتدياته بشكل 
دقيق. كما دعا التقرير إلى متابعة جهود 
تطوير املؤسسات املالية غير املصرفية 
في الدول العربية، بالنظر لصغر مساهمة 
القطاع امل��ال��ي غير املصرفي ف��ي متويل 

اإلقتصادات العربية.
فيما يخص الفصل اخل��ام��س فقد قدم 
حتلياًل لنتائج إخ��ت��ب��ارات الضغط لدى 
القطاع املصرفي العربي، حيث ُتعتبر هذه 
اإلختبارات من التقنيات املهمة لقياس قدرة 
النظام املصرفي العربي ألي دول��ة على 
حتمل الصدمات، واكتشاف اإلختالالت 
ونقاط الضعف. بن التقرير على ضوء 
نتائج هذه اإلختبارات،أن القطاع املصرفي 
العربي متن، حيث حقق نتائج إيجابية في 
معظم نتائج اإلختبارات لدى معظم الدول 
العربية.  ق��دم الفصل ال��س��ادس حتليالً 
لتداعيات التطورات في األسعار العاملية 
ألسعار النفط على االستقرار املالي في 
ال��دول العربية. وقد بننّ التقرير العالقة 
بن تذبذب أسعار النفط من جهة وأسعار 
الصرف والناجت احمللي اإلجمالي من جهة 
أخرى سواء للدول العربية النفطية وغير 

النفطية.

»سوسيتيه جنرال«
20 باملئة تراجعًا يتوقع 
في إيرادات الربع الرابع

يتوقع بنك “سوسيتيه جنرال” أن يسجل تراجعاُ في إي��رادات 
الربع األخير من العام املاضي متأثراً بالتحديات في بيئة أسواق 

رأس املال العاملية.
وقال البنك الفرنسي في بيان أمس  اخلميس إنه يتوقع أن يشهد 
تراجعاً بنسبة %20 في إي��رادات الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 

املاضي، وبنحو %10 في إجمالي إيرادات 2018.
وعلى اجلانب اآلخر، يتوقع البنك الفرنسي أن تتحسن اخلدمات 
املالية وأعمال التجزئة املصرفية وخدمات االستشارة في الربع 
األخير من 2018، مؤكداً على أن أداء التجزئة املصرفية داخل البنك 

سيتوافق  مع توقعات احملللن.
وفيما يتعلق بالتوزيعات النقدية عن العام املاضي، فإن البنك 
يتوقع أن ُتسجل مستوى 2.20 يورو )2.5 دوالر( لكل سهم، كما 
منح البنك اخليار أم��ام مستثمريه في أن يحصلوا على مدفوعات 

التوزيعات في هيئة أسهم.

2018 إلى ملياري دوالر ارتفاع التجارة بني الدوحة  وأنقرة  في 
ق��ال م��س��ؤول تركي إن م��ن املتوقع أن 
تكون ال��ت��ج��ارة ب��ن قطر وتركيا بلغت 
ملياري دوالر في 2018 بزيادة نسبتها 
54 باملئة مقارنة م��ع ع��ام 2017 ومبا 
يسلط ال��ض��وء على دور أن��ق��رة املتنامي 
كحليف كبير لقطر وسط خالف سياسي 
في منطقة اخلليج. وقال عثمان دينشباش 
نائب وزير املالية التركي في تصريحات 
أدلى بها في معرض جتاري تركي بدأ في 
الدوحة إن قطر من أسرع املناطق منوا فيما 
يتعلق بالتجارة مع تركيا في 2018 وإن 

من املتوقع منو رقم امللياري دوالر.
وتعهدت قطر ال��ع��ام امل��اض��ي بحزمة 
قيمتها 15 مليار دوالر من املشروعات 
االق��ت��ص��ادي��ة واالس��ت��ث��م��ارات وال��ودائ��ع 
لتركيا تشمل مبادلة عملة بقيمة تصل إلى 
ثالثة مليارات دوالر لدعم الليرة املتعثرة. 

وق��ال دينشباش إن ”جزءا من اخلمسة 
عشر مليار دوالر“ وصل لكنه أحجم عن 

حتديد قيمته أو صورته.
وق��ال مسؤول جت��اري تركي إن حجم 
ال��ت��ج��ارة ب��ن ق��ط��ر وت��رك��ي��ا ف��ي األش��ه��ر 
العشرة األول��ى في 2018، وه��ي أحدث 
بيانات متاحة، بلغ في املجمل 1.7 مليار 
دوالر وهو ما يفوق الرقم البالغ 1.3 مليار 

دوالر في 2017 بأكملها.
وتشمل ال��ت��ج��ارة ب��ن البلدين سلعا 
غذائية وم��واد بناء تركية لقطر والغاز 
الطبيعي املسال واأللومنيوم من الدوحة 

ألنقرة.
وق����ال أش����رف أب���و ع��ي��س��ى ال��رئ��ي��س 
التنفيذي ألبو عيسى القابضة، إحدى أكبر 
شركات البيع بالتجزئة والسلع الفاخرة 
في قطر، إن الشركة سجلت منوا متزايدا 

ف��ي ال��ع��الم��ات التجارية التركية لديها 
إلى نحو 25 باملئة ارتفاعا من 10 باملئة 
قبل املقاطعة. وخ��الل املعرض التجاري 
في ال��دوح��ة، ع��رض أب��و عيسى منتجات 
تركية مثل العسل واملعكرونة ُطرحت بعد 
املقاطعة وقال إنها أصبحت من املنتجات 
األكثر مبيعا في قطر بعد أن حلت محل 
أصناف سعودية وإماراتية كانت متأل من 

قبل أرفف املتاجر في الدوحة.
وأض����اف أن���ه سيتمسك بالعالمات 
التجارية التركية التي أصبحت حتظى 
بإقبال كبير حتى إذا مت رفع املقاطعة عن 

قطر وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة شحنها.
وقال إن االستمرار مع تركيا أمر مؤكد 
وإن��ه��ا ليست بديال مضيفا أن ذل��ك كان 
يجب أن يحدث منذ فترة طويلة إذ أنه أدى 

الكتشاف بعض املنتجات الرائعة.
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»العمومية« ستناقش اعتماد نظامها وانتخاب ممثل قانوني 

هيئة حملة سندات »برقان«
27 يناير تعقد اجتماعها األول 

دعا بنك برقان حملة سندات الدين الغير مضمونة وذات األولوية 
بالسداد بقيمة 100 مليون دينار، حلضور االجتماع األول لهيئة حملة 

السندات، وذلك يوم األحد 27 يناير 2019.
وق��ال البنك في بيان للبورصة أم��س  اخلميس، إنه أح��اط هيئة 
أسواق املال بهذه الدعوة، وحدد فيها مكان انعقاد االجتماع مبقر البنك 
الكائن في برج برقان، شارع عبدالله األحمد، الشرق، الدور )31(، 

قاعة السينما.
وأوض��ح البنك أن العمومية ستناقش اعتماد نظام هيئة حملة 
سندات بنك برقان، وانتخاب املمثل القانوني لهيئة حملة السندات 

آنفة الذكر وحتديد صالحياته.
وأفاد بأنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد 
االجتماع في التاريخ املذكور، يؤجل االجتماع النعقاد ثان وذلك في 
متام الساعة 11:30 صباح يوم األربعاء 30 يناير اجل��اري بنفس 

املكان.
وأعلن “برقان” في نهاية ديسمبر املاضي، عن إص��دار سندات 
بقيمة 100 مليون دينار )330 مليون دوالر( في السوق احمللية عن 
طريق االكتتاب اخلاص، والتي تستحق بعد 3 سنوات من اإلصدار 

بسعر فائدة ثابت يبلغ %4.125 سنوياً.
وارتفع سهم البنك في البورصة بنسبة %0.35 عند سعر 289 

فلساً، حيث مت تداول 2.18 مليون سهم بقيمة 630.33 ألف دينار.

»فالي دبي« تطلب من البنوك مقترحات 
300 مليون دوالر لقرض بقيمة 

قالت مصادر مطلعة إن شركة 
ف��الي دب��ي اململوكة للحكومة 
خاطبت ال��ب��ن��وك ب��ش��أن قرض 

مجمع قيمته 300 مليون دوالر.
وذكرت املصادر، التي طلبت 
ع��دم ذك��ر أسمائها ألن املسألة 
غير معلنة، أن تسهيل الدين 
ضروري لسداد مدفوعات مقدمة 

من ثمن طائرات قبل تسلمها.
وقالت متحدثة باسم فالي 
دب���ي ”ننظر دائ��م��ا ف��ي سبل 
زي��ادة تنويع مصادر متويلنا، 
وحن يكون لدينا إعالن جديد، 

سنصدره في الوقت املناسب“.
وت��دف��ع ش��رك��ات ال��ط��ي��ران 
ف��ي األس����اس ث��م��ن ال��ط��ائ��رات 
عند تسلمها، وليس عند طلب 
شرائها، لكن يجب عليها سداد 
دفعات مقدمة مع اقتراب موعد 

التسليم.
وف�����رض ارت����ف����اع أس��ع��ار 
الوقود ضغوطا على التكاليف 
التشغيلية ل��ف��الي دب��ي العام 

املاضي. وفي النصف األول من 
2018، أعلنت الشركة تكبدها 

خسائر صافية بقيمة 316.8 
مليون دره��م )86.26 مليون 

دوالر( مقابل خسارة 142.5 
مليون دوالر قبل عام.

بكني تتعهد مبزيد 
من التسهيالت 

للمستثمرين 
األجانب بسوق 

السندات
تعهدت الصن باملضي قدماً نحو 
مزيد من االنفتاح بسوق السندات 
اخل����اص ب��ه��ا أم����ام املستثمرين 
األج��ان��ب، حيث أك���دت ث��ان��ي أكبر 
اقتصاد في العالم على أهمية ذلك 

بالنسبة لتحديث األسواق املالية.
وق����ال ب���ان ج��وجن��ش��ن��ج نائب 
بنك الشعب الصيني ف��ي مؤمتر 
أم��س  اخلميس، إن ل��ب��الده بعض 
املعتقدات اخلاصة بكيفية انفتاح 
سوق السندات، مؤكداً أنهم يبحثون 
ويخططون إلص���دار دل��ي��ل جديد 
للمنتجات مثل صناديق املؤشرات 
امل��ت��داول��ة ف��ي ال��س��ن��دات، ن��ق��الً عن 

وكالة “بلومبرج”.
وأض���اف امل��س��ؤول الصيني أن 
ذل��ك سيساعد على تسهيل األم��ور 
بالنسبة للمستثمر األجنبي ويحسن 
التواصل ما بن مؤسسات الودائع 

املركزية.
وبنهاية العام املاضي، ارتفعت 
نسبة حيازة املستثمرين األجانب 
في إجمالي سوق السندات الصينية 
إل��ى مستوى %2.3، حيث كانت 
تلك النسبة عند مستوى %1.6 في 

نهاية 2017.
أم��ا بالنسبة إلج��م��ال��ي حيازة 
املستثمرين األج��ان��ب ف��ي س��وق 
السندات احلكومية فارتفعت بنحو 
%8.1 بنهاية 2018، وذل��ك من 

مستوى %6 بنهاية أبريل املاضي.

امل��ص��رف��ي  ل��ل��ق��ط��اع  امل�����ال  رأس  ك��ف��اي��ة  م���ع���دل 
2013-2017 ف��ي  مستوياته  أع��ل��ى  ب��ل��غ  

»هواوي« تكشف عن هاتف 
 HUAWEI Mate«

Pro 20« اجلديد
برز اسم هواوي بقوة كواحدة من العالمات الرائدة التي تقود 
التطور السريع للتقنيات التي تساعد على حتسن أداء األجهزة 
 HUAWEI Mate لتلبية متطلبات املستخدمن. ويتباهى هاتف
Pro 20 بالعديد من التقنيات واملقدرات املتطورة جدا، وهو ينال 
استحسان العديد من محبي الهواتف الذكية الباحثن عن أفضل 
التقنيات وآخرها ، ومع مرور الوقت تضاعفت توقعات املستهليكن 

وفي خضم السباق جللب أفضل الهواتف الذكية للمستهلكن .
ويعتبر الهاتف الذكي س��الح مهم و ج��زءا اليتجزأ من حياة 
اإلنسان املهنية والشخصية في هذا العصر، ويبدو أن كل واحد منا 
ميتلك هاتف ذكي هذه األيام. فقد غيرت الهواتف الذكية من حياتنا 
بشكل دراماتيكي وأضحت جزءا متكامال ال ميكن االستغناء عنها 
وأدوات نعتمد عليها في تنفيذ العديد من املهام اليومية: التحدث مع 
العائلة واألصدقاء، االنخراط في األلعاب أون الين، أو التقاط أجمل 

اللحظات على الكاميرا.
ويقدم هاتف HUAWEI Mate 20 Pro للمستهلكن جتارب 
تصوير وتسجيل مقاطع فيديو استثنائية من خالل كاميرا اليكا 
الثالثية بدقة 40 ميجابكسل مع عدسة التصوير الواسعة للغاية 
20 ميجابكسل إلحضار منظور واسع للمستخدمن. ويخلق هذا 
املنظور الواسع شعورا بالرحابة وتأثير ثالثي األبعاد. فمن السهل 
التقاط صورا ذات زاوية واسعة للغاية – على املستخدمن التبعيد 
اللتقاط املناظر الطبيعية  اخلالبة أو البورتريه أو الصور اجلماعية 

من خالل املنظور اجلديد.
ويشتمل هذا الهاتف على بطارية ضخمة عالية الكثافة سعة 
4،200 مللي أمبير ساعي ميتد عمرها إلى يوم كامل من اللعب 
املتواصل أو مهام العمل دون احلاجة إلعادة الشحن.ويتميز بتقنية 
ه��واوي للشحن السريع بقوة 40 واط SuperCharge، والتي 

تشحن %70 من كامل البطارية خالل 30 دقيقة.
عالوة على ذلك،يدعم هاتف HUAWEI Mate 20 Pro ميزة 
الشحن السريع الالسلكي من ه��واوي بقوة 15 واط، وهو أسرع 
شحن السلكي في القطاع إضافة إلى الشحن الالسلكي العكسي 
األول في العالم والذي ميًكن املستخدمن من مضاعفة عمل هاتف 
HUAWEI Mate 20 Pro كمخزن طاقة ألجهزة أخرى تدعم 

.Qi
بدون حماية امنية متقدمة يعتبر أي هاتف عدمي اجلدوى. يقدم 
هذا الهاتف مستشعر بصمة األصبع احملسن وال��ذي يزود سرعة 
أفضل ومعدالت جناح أعلى.ويقوم الهاتف بعرض إش��ارة تنبيه 
فورية عند اكتشافه لوجود أصبٍع قريب من املستشعر. مبجرد 
اكتمال عملية املصادقة، يختفي طلب املصادقة في اخللفية، ثم يقوم 

املستخدم سريعاً برفع إصبعه عن الشاشة.

العراق يبيع خام البصرة 
حتميل فبراير بعالوات مرتفعة

دوالر نيوزيلندا ينخفض مع تراجع الشهية للمخاطرة 

قالت مصادر جتارية إن شركة 
تسويق النفط )سومو( العراقية 
باعت خ��ام البصرة للتحميل في 
فبراير شباط ب��ع��الوات سعرية 

مرتفعة في عطاءات.
وذكرت أن شركة تسويق النفط 
احلكومية باعت مليوني برميل من 
خام البصرة اخلفيف إلى يونيبك، 

ومليون برميل من خ��ام البصرة 
الثقيل إل��ى إك��س��ون موبيل على 
األرج����ح. وف��ي امل��ع��ت��اد، ال تعلق 
الشركات على مثل ه��ذه املسائل 
التجارية. وقلت املصادر إنه جرى 
بيع الشحنتن بعالوات تزيد عن 
دوالر للبرميل فوق أسعار البيع 

الرسمية للخامن.

سجل ال���دوالر النيوزيلندي 
أك���ب���ر حت���رك���ا ب���ن ال��ع��م��الت 
الرئيسية أم���س  اخل��م��ي��س، إذ 
ان��خ��ف��ض ألدن����ى م��س��ت��وى له 
ف��ي أس��ب��وع م��ع جت��دد املخاوف 
املرتبطة بالنمو ال��ع��امل��ي، كما 
هبط اجلنيه االسترليني في 
ظ��ل الصعوبة ال��ت��ي تواجهها 
احلكومة البريطانية في حتقيق 
التوافق على كيفية اخلروج من 

االحتاد األوروبي.
واتسمت جلسة ال��ت��داوالت 
في آسيا بالهدوء، بينما شهدت 
التعامالت األوروب��ي��ة نشاطا 
أكبر والمس مؤشر الدوالر، الذي 
يقيس أداء العملة األمريكية 
أمام سلة عمالت، أعلى مستوى 
له عند 96.241 محققا مكاسب 

لليوم الثالث على التوالي.
وف����ي ال���ع���اش���ر م���ن ي��ن��اي��ر 

، انخفض ال���دوالر إل��ى م��ا دون 
متوسطه ف��ي 200 ي��وم عندما 
المس مؤشره أدن��ى مستوى له 
في ثالثة أشهر عند 95.029، 
لكنه ت��ع��اف��ى ب��ع��د ذل���ك ويظل 

ف��وق ه��ذا املتوسط. واحتفظت 
العملة األم��ري��ك��ي��ة مبكاسبها 
مقابل اليورو، مع تعرض العملة 
األوروب���ي���ة امل��وح��دة لضغوط 
جراء مخاوف متعلقة باقتصاد 

منطقة اليورو. وانخفض اليورو 
بنسبة تقل عن 0.1 باملئة إلى 

1.1388 دوالر.
وتصدر الدوالر النيوزيلندي 
حتركات العمالت بعد أن هبط 
مب��ا ي��ف��وق النصف باملئة إلى 
0.6735 دوالر نيوزيلندي 
ل���ل���دوالر األم��ري��ك��ي ف��ي أدن��ى 
م��س��ت��وى ل��ه م��ن��ذ ال��ت��اس��ع من 
الشهر اجلاري.  وتراجعت شهية 
املستثمرين للمخاطرة بسبب 
امل��خ��اوف م��ن األض���رار التي قد 
تلحقها اخلالفات التجارية بن 
الصن والواليات املتحدة بالنمو 

االقتصادي العاملي.
وص��ع��د ال��ن الياباني ال��ذي 
يعتبر م��الذا آمنا للمستثمرين 
بنسبة 0.3 باملئة وسجل في 
أح��دث ال��ت��داوالت 108.78 ين 

للدوالر.


