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«نيكي» يتراجع بقيادة أسهم الرقائق وصناع اآلالت

أسهم أوروبا ترتفع بدعم قطاعي النفط والتعدين
تراجع املؤشر نيكي الياباني امس
األربعاء حيث اقتدت األسهم املرتبطة
ب��ق��ط��اع ال��رق��ائ��ق ب�����األداء الضعيف
لنظيراتها األمريكية الليلة املاضية ومع
هبوط أسهم صناع اآلالت إث��ر بيانات
ضعيفة للقطاع.
وهوى سهم كوبوتا لصناعة املعدات
الزراعية  4.9باملئة لكنه قلص خسائره
الح��ق��ا ليغلق منخفضا  1.4باملئة
بعدما قالت الشركة إنها زورت بيانات
مكونات .وقالت الشركة إن املنتجات
شحنت إلى  85صانع صلب
ذات الصلة ُ
في اليابان واخل��ارج لكنها أضافت أن
جودة املكونات لم متس.
وأغلق نيكي منخفضا  0.3باملئة عند
 22604.61نقطة بعد أن صعد 1.3
باملئة إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم
الثالثاء.
وتفاقمت األج����واء السلبية بفعل
املخاوف من تصعيد في احلرب التجارية
الصينية األمريكية ونتيجة محادثات
التجارة بني الواليات املتحدة واليابان
وق��ال كازوهيتو س��وزوك��ي احمللل
ل��دى شينكني إلدارة األص���ول ”هناك
الكثير م��ن ع��دم التيقن بشأن قضايا
التجارة العاملية .نريد أن نعرف أوال
كيف ستتأثر صناعة السيارات املهمة
لليابان “.كان مصدر أبلغ رويترز امس

رجل امام لوحة تعرض مؤشر نيكي

متعاملون في بورصة فرانكفورت

األرب��ع��اء أن وزي��ر االقتصاد الياباني
توشيميتسو موتيجي واملمثل التجاري
األمريكي روب��رت اليتهايزر سيعقدان
على األرج��ح جولة ثانية من محادثات
التجارة في  21سبتمبر أيلول بالواليات
املتحدة.

ويسبق االجتماع قمة متوقعة بني
رئيس ال���وزراء شينزو آب��ي والرئيس
األمريكي دون��ال��د ت��رام��ب على هامش
مشاورات اجلمعية العامة لألمم املتحدة
التي تبدأ في  25سبتمبر أيلول حسبما
ذكر املصدر.

مخاوف احلرب التجارية تدعم مكاسب الدوالر
ع���زز ال�����دوالر م��ك��اس��ب��ه ام��س
األرب���ع���اء م��ع اس��ت��م��رار توخي
األس���واق احل��ذر بشأن محادثات
ال��ت��ج��ارة ب�ين ال��والي��ات املتحدة
وكندا في حني تأثرت املعنويات
بالضعف املستمر ف��ي العملة
الصينية.
وف����ي ظ���ل ش��ه��ي��ة م���ح���دودة
للمخاطرة  -حيث تراجع مؤشر
لألسهم اآلسيوية لليوم العاشر
ع��ل��ى ال��ت��وال��ي وه��ب��ط��ت عمالت
األس��واق الناشئة بقيادة الروبية
الهندية  -فقد ب��اع املتعاملون
ال��ع��م�لات ال��ت��ي تعتبر منكشفة
على مخاطر أي تصعيد في النزاع
التجاري.
وت��ص��در ال����دوالر االس��ت��رال��ي
خسائر العمالت الرئيسية وهبط
 0.3باملئة إل��ى  0.7102دوالر
أمريكي غير بعيد بذلك عن قاع
ف��ب��راي��ر ش��ب��اط  2016ال��ب��ال��غ
 0.7085دوالر.
وارت���ف���ع ال�����دوالر األم��ري��ك��ي
نحو واح��د باملئة في األسبوعني
األخيرين لتصل مكاسب األشهر
الستة املنصرمة إلى أكثر من ستة
باملئة.
واستقر مؤشر ال���دوالر ،الذي
يقيس قوة العملة األمريكية مقابل

امرأة تعد أوراقا نقدية فئة الدوالر

سلة عمالت ،عند  95.20مقتربا
من أعلى مستوى في ثالثة أسابيع
 95.74ال����ذي ب��ل��غ��ه األس��ب��وع
املاضي.
وق���ال م��ص��دران ك��ن��دي��ان ليل
األربعاء إن أوت��اوا مستعدة لفتح
سوق األلبان الكندية بشكل محدود
أمام الواليات املتحدة كتنازل في
املفاوضات اجلارية لتعديل اتفاقية
التجارة احلرة ألمريكا الشمالية.
ول���م ي��ط��رأ ت��غ��ي��ر ي��ذك��ر على
ال������دوالر ال��ك��ن��دي ال����ذي سجل

 1.3073ل��ل��دوالر األمريكي بعد
أن صعد نحو ثالثة أرب��اع باملئة
أواخر اجللسة األمريكية.
لكن القلق بشأن النزاع التجاري
بني الصني وال��والي��ات املتحدة -
أكبر اقتصادين في العالم  -ظل
مسيطرا على معظم املستثمرين.
ون���زل ال��ي��وان الصيني 0.1
باملئة في املعامالت اخلارجية إلى
 6.8857للدوالر بعد أن هبط في
وقت سابق إلى  6.8888هو أقل
سعر له في أكثر من أسبوعني.

السعودية تسوق ثاني إصداراتها
من الصكوك مبلياري دوالر
من املرتقب أن تقوم السعودية
ب��إص��دار ص��ك��وك دول��ي��ة مقومة
بالدوالر ،بحسب مصادر مطلعة
حت��دث��ت لـ”العربية” ،وتشير
ال��ت��ق��دي��رات ب��أن تصل قيمة هذا
اإلصدار إلى ملياري دوالر.
وم���ن امل��ت��وق��ع أي��ض��ا أن يبلغ
أج��ل الصكوك  11عاما ،بتسعير
مبدئي يبلغ  145نقطة أس��اس
فوق متوسط عقود املبادلة Mid
.swap
وه��ذا اإلص���دار ه��و الثاني من
الصكوك الدولية للمملكة ،بعد
إصدار في إبريل من العام املاضي
بقيمة  9مليارات دوالر.
يذكر أن اإلص����دارات الدولية
للسعودية من السندات والصكوك
بلغت  50مليار دوالر منذ أن دخلت
اململكة أس��واق الدين العاملية في
العام .2016
وتؤثر آجال استحقاق الصكوك
ال��س��ي��ادي��ة ،ع��ل��ى ج��اذب��ي��ت��ه��ا،
فالصكوك املقومة بالدوالر التي
تتراوح آجالها بني  5و 10سنوات
تالقي عادة طلبا كبيرا ،باملقارنة

وفقد املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا
 0.7باملئة ليسجل  1686.64نقطة.
وارت��ف��ع��ت األس��ه��م األوروب���ي���ة في
التعامالت الصباحية ام��س األربعاء
بدعم من األداء القوي لقطاعي النفط
والتعدين ،مع جتاهل املستثمرين ضعف

العاصمة الرياض

احمللي اإلجمالي بحلول .2020
وتبقى ه��ذه النسبة منخفضة
باملقارنة باملتوسط عامليا بحسب
الصندوق ،ال��ذي لفت إلى احلجم
الكبير الحتياطيات مؤسسة النقد
العربي السعودي “ساما” وأصول
ص��ن��دوق االس��ت��ث��م��ارات العامة،
واالحتياطيات النفطية الكبيرة.

السائح األجنبي يسترد  85باملئة
من الضريبة املضافة باإلمارات

أكدت الندوة التعريفية لرد ضريبة القيمة املضافة
للسياح األجانب غير املقيمني في اإلم��ارات إمكانية
اس��ت��رداد السائح  85%من قيمة الضريبة املضافة
على السلع املشتراة وغير املستهلكة داخل اإلم��ارات
من خالل شركة “بالنت” التي مت اختيارها لتشغيل
نظام رد الضريبة للسياح ،الذي سيتم اإلعالن عن بدء
تشغيله خالل الربع األخير من العام احلالي.
وذك��ر مشاركون في الندوة  ،التي نظمتها الهيئة
االحت��ادي��ة للضرائب بالتعاون م��ع غ��رف��ة جت��ارة

وصناعة أبوظبي أن السائح حتى يتمكن من استرداد
الضريبة يشترط أال تقل قيمة مشترياته عن 250
درهماً ،وأن تكون هذه املشتريات من السلع املؤهلة
السترداد الضريبة ،وغير مستهلكة كليا أو جزئيا في
الدولة ،وأن تكون مع السائح عند املغادرة من خالل
املنافذ البرية أو البحرية أو اجلوية في الدولة التي
ستتوفر فيها مكاتب شركة بالنت املكلفة بتشغيل
نظام رد القيمة املضافة إلى السياح ،بحسب صحيفة
“اخلليج” اإلماراتية.

أداء األس��ه��م اآلسيوية وس��ط تصاعد
التوترات بني الواليات املتحدة والصني.
وارت���ف���ع امل���ؤش���ر س��ت��وك��س 600
األوروب��ي ومؤشر أسهم منطقة اليورو
 0.2باملئة لكل منهما بحلول الساعة
 0726بتوقيت جرينتش ،رغم اخلسائر

احلادة التي منيت بها األسهم اآلسيوية
بعدما ق��ال الرئيس األمريكي دونالد
ترامب إن الواليات املتحدة تتخذ ”موقفا
صارما“ جت����اه ال��ص�ين ب��خ��ص��وص
التجارة.
وزاد مؤشر قطاع النفط األوروب��ي

بي.بي تخطط الستثمار ملياري دوالر في القاهرة خالل 2019

مصر تعدل الرسوم اجلمركية على بعض
الواردات وتضيف أصنافا جديدة
أص��در الرئيس امل��ص��ري عبد
الفتاح السيسي ق���رارا بتعديل
بعض الفئات اجلمركية وإضافة
أصناف جديدة ،ليرفع الرسوم
اجل��م��رك��ي��ة ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة من
الواردات للمرة الثانية منذ يناير
ك��ان��ون الثاني  ،2016ف��ي حني
خفض الرسوم على بعض السلع
األخرى.
نشرت اجلريدة الرسمية يوم
األرب��ع��اء ق��رار الرسوم اجلديدة
ال���ص���ادر ب��ت��اري��خ ال��ت��اس��ع من
سبتمبر أي��ل��ول ،وال���ذي سيبدأ
العمل به اعتبارا من يوم اخلميس
الثالث عشر من سبتمبر.
ش��م��ل ال���ق���رار ف���رض رس���وم
بقيمة  20ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى اآلالت
واملعدات التي تستوردها املنشآت
السياحية ماعدا سيارات الركوب،
وفرض رسوم بواقع عشرة باملئة
من قيمة إص�لاح البضائع التي
تصدر للخارج بشكل مؤقت عند
استيرادها.
كما شملت التعديالت فرض
رسوم بقيمة اثنني باملئة على ما
ت��س��ت��ورده ”مصانع محضرات
ألبان الرضع الشبيهة بلنب األم
ومحضرات من ألبان األطفال“.
وعدلت مصر من قبل الرسوم
اجلمركية على مجموعة واسعة
من ال���واردات في ظل أزم��ة عملة

سهم دريك آند
سكل يهبط ألدنى
مستوى قبيل
اجتماع املساهمني

مع الصكوك ذات اآلجال التي تفوق
 20عاما.
وفي سياق متصل ،أكد صندوق
النقد جاذبية السندات و الصكوك
التي ستصدرها السعودية في
الفترة املقبلة ،بالرغم من أن هذه
اإلص��دارات من املقرر لها أن ترفع
نسبة الدين إلى  30%من الناجت

 1.2باملئة بعدما ارتفعت أسعار اخلام
ب��ف��ض��ل ان��خ��ف��اض م��خ��زون��ات اخل��ام
األمريكية ،في حني صعد مؤشر قطاع
التعدين واحدا باملئة.
وس��ج��ل��ت ب��ع��ض األس��ه��م حت��رك��ات
ك��ب��ي��رة بفعل ن��ت��ائ��ج وت��ك��ه��ن��ات دم��ج
واستحواذ.
وقفز سهم جاالباجوس الهولندية
للتكنولوجيا احليوية  16.2باملئة
ليتصدر املكاسب على ستوكس ،بعد
نتائج إيجابية لتجارب على عقارها
فيلجوتينيب لعالج التهاب املفاصل
الروماتويدي.
وهبط سهم إس.إس.إي البريطانية
للطاقة  8.5باملئة بعدما حذرت الشركة
من أن أرباحها للنصف األول ستقل إلى
النصف مقارنة مع العام املاضي ،واصفة
أداءها املالي بأنه ”محبط ومؤسف“.
وارت��ف��ع سهم إنديتكس مالكة زارا
اثنني باملئة ليتصدر مؤشر البورصة
اإلس��ب��ان��ي��ة ب��ع��دم��ا ق��ال��ت ش��رك��ة بيع
املالبس بالتجزئة إنها تتوقع منو هامش
الربح في النصف الثاني.
وتصدر سهم سالفاتوري فيراجامو
مؤشر البورصة اإليطالية بصعوده
 4.3باملئة ،بفعل ما قال املتعاملون إنها
شائعات ع��ن صفقة دم��ج واستحواذ
محتملة.

هبط سهم دريك آند سكل ،املدرج
بسوق دبي املالي ألدنى مستوياته
على اإلط�ل�اق؛ وذل��ك في الساعات
األول���ى م��ن ت����داوالت جلسة امس
األربعاء.
وه��ب��ط السهم خ�لال تعامالت
الصباح إلى مستوى  0.405درهم
بنسبة .10%
وت���زام���ن ال��ه��ب��وط م���ع حت��دي��د
ش��رك��ة “دريك أن��د سكل” م��وع��دا ً
لعقد اجلمعية العمومية في السابع
والعشرين م��ن سبتمبر اجل��اري،
وال���ذي سيتم فيه مناقشة ق��رار
استمرار الشركة أو حلها.
ك��م��ا س��ي��ت��م ب��ح��ث ال��ت��ط��ورات
املتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها
اإلدارة اجلديدة بخصوص اإلدارة
السابقة.
وكانت النتائج املالية للشركة
أظهرت ارتفاع اخلسائر املتراكمة
للشركة لتتجاوز الـ 600مليون
درهم خالل النصف األول من العام،
لتبلغ نحو  57%من رأس املال.
وبحسب قانون “السوق املالية”
فإنه يتعني على الشركات املدرجة
التي بلغت خسائرها نسبة ،50%
دع��وة اجلمعية العمومية التخاذ
قرار باستمرار الشركة في مباشرة
ن��ش��اط��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذ خ��ط��ة هيكلة
رأسمالها ،أو حل الشركة قبل األجل
احملدد لها.

عبد الفتاح السيسي

عنيفة كانت تواجهها في ،2013
ثم عدلتها مجددا في يناير كانون
الثاني .2016
وش��م��ل ال��ق��رار ف��رض رس��وم
بقيمة خ��م��س��ة ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى ما
ت��س��ت��ورده ال��ش��رك��ات التابعة
للهيئة العربية للتصنيع من
مستلزمات وق��ط��ع غ��ي��ار الزم��ة
لعمل ”عمرة حملركات قاطرات
السكك احلديدية“.
ولتشجيع الصناعة احمللية،
قررت مصر خفض الرسوم على
الشركات التي تعمل في مجال
التجميع وخاصة في الصناعات
املعقدة.

شعار شركة بي.بي

وق���ال���ت رض����وى ال��س��وي��ف��ي
رئيسة قسم ال��ب��ح��وث ف��ي بنك
االس��ت��ث��م��ار ف����اروس ل��روي��ت��رز
”التعديالت تأتي في إطار تشجيع
الصناعة احمللية وحث املواطنني
ع��ن االستغناء ع��ن السلع غير
األس��اس��ي��ة .التعديالت ستعمل
على تعزيز إيرادات الدولة“.
ون��ق��ل��ت ص��ح��ي��ف��ة ال��ش��روق
امل��ص��ري��ة ام����س األرب���ع���اء عن
الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي
في شمال أفريقيا أن شركة النفط
العمالقة تخطط الستثمار ملياري
دوالر في مصر خالل  2019من
أجل تنمية حقولها النفطية هناك.

ونسبت الصحيفة اليومية إلى
هشام مكاوي قوله إن الشركة
استثمرت ”أربعة مليارات دوالر
(مبصر) خالل  2017ونحو 2.5
مليار دوالر في  2018ونخطط
الستثمار ملياري دوالر العام
املقبل“.
فتح اكتشاف إيني اإليطالية
للحقل ظُ هر ف��ي  ،2015وال��ذي
يحوى احتياطات تقدر بثالثني
تريليون ق��دم مكعبة من الغاز،
شهية احلكومة املصرية لطرح
مزيد من االمتيازات على الشركات
في مسعى لتحقيق االكتفاء الذاتي
في الغاز خالل هذا العام.

وق���ال م��ك��اوي للصحيفة إن
بي.بي تعمل على اإلسراع ”ببدء
االنتاج من املرحلة الثانية ملشروع
(غ��از) غرب الدلتا ...من املتوقع
ب��دء إن��ت��اج حقلي جيزة وفيوم
قبل نهاية  2018وحقل ريفان في
.“2019وتوقع أيضا بدء اإلنتاج
من حقل جنوب بلطيم للغاز في
النصف الثاني من .2019
تعمل مصر على التحول إلى
مركز إقليمي للطاقة في املنطقة
بدعم م��ن االكتشافات األخيرة
وبعد ترسيم حدودها البحرية
مع عدد من الدول مثل السعودية
وقبرص.

هبوط قوي ملخزونات النفط األميركية بـ 8.6مليون برميل

ق���ال م��ع��ه��د ال��ب��ت��رول األم��ي��رك��ي إن
م��خ��زون��ات اخل���ام ف��ي ال��والي��ات املتحدة
هبطت بشدة األسبوع املاضي بينما زادت
مخزونات البنزين ونواجت التقطير.
وانخفضت م��خ��زون��ات النفط اخل��ام
مب��ق��دار  8.6مليون برميل ف��ي األسبوع
املنتهي في السابع من سبتمبر أيلول إلى
 395.9مليون برميل مقارنة مع توقعات
محللني بانخفاض قدره  805آالف برميل.
وتراجعت املخزونات مبركز التسليم
في كاشينج بوالية أوكالهوما  1.2مليون
ب��رم��ي��ل وف��ق��ا مب��ا ذك���ره معهد ال��ب��ت��رول
األميركي.
وتشير بيانات املعهد إل��ى أن معدل
استهالك املصافي زاد  134أل��ف برميل
يوميا .وارتفعت مخزونات البنزين مبقدار
 2.1مليون برميل مقارنة مع توقعات
احملللني في استطالع للرأي أجرته رويترز
بزيادة قدرها  1.3مليون برميل.
وأظهرت بيانات املعهد أن مخزونات
نواجت التقطير التي تشمل الديزل وزيت
التدفئة ارتفعت مبقدار  5.8مليون برميل،
مقارنة م��ع توقعات ب��زي��ادة ق��دره��ا 1.4

موقع الستخراج النفط

مليون برميل .وهبطت واردات اخل��ام
األميركية األسبوع املاضي مبقدار 731

ألف برميل يوميا إلى  7.5مليون برميل
يوميا.

«أراضي دبي» تسعى الستقطاب املستثمرين في فرنسا

وقعت دائرة األراضي واألمالك في دبي
مذكرة تفاهم مع شركة “ريد ميدم ساس”
الفرنسية ،تهدف إلى الترويج العقاري
وتعزيز الثقة في القطاع العقاري في إمارة
دبي ،وذلك من خالل عالقة التعاون القائمة
ب�ين ال��ط��رف�ين ،حيث ستوظف الشركة
خبرتها في هذا املجال من أجل الترويج
خلدمات الدائرة وتسليط الضوء عليها

أمام املستثمرين.
وأكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام
دائرة األراض��ي واألم�لاك في دبي ،حرص
ال��دائ��رة على إقامة عالقات التعاون مع
الشركات املتخصصة في مجال الترويج
ال��ع��ق��اري ف��ي األس���واق الرئيسية حول
العالم ،الفتا إلى التطلع إلى جذب املزيد من
املستثمرين إلى سوق دبي العقارية.

وستتولى شركة “ريد ميدم ساس”
مهمة الترويج خلدمات الدائرة وعقارات
دبي في فرنسا ،من خالل معرض “ميبيم”،
وذل���ك ب��ال��ت��زام��ن م��ع م��ش��ارك��ة ال��دائ��رة
وشركائها من املطورين في هذا احلدث،
إض��اف��ة إل��ى عقد ورش عمل وفعاليات
مشتركة مع الشركة من خالل املعارض
العقارية واملؤمترات.

