
أك��د »واجن شو وي��ن« نائب وزي��ر التجارة 
الصيني أم��س  االثنني ض��رورة توصل الصني 
وال��والي��ات املتحدة إل��ى ح��ل وس��ط لنزاعهما 
التجاري، وذل��ك قبل أي��ام من االجتماع املقرر 

لرئيسي البلدين.
وق����ال »واجن« ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي إن 
مسؤولي التجارة في البلدين يستعدون لعقد 
ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن احمل��ادث��ات التجارية بني 
اتصال هاتفي بني الرئيس األمريكي »دونالد 
ترامب« والصيني »شي جني بينج« يوم الثالثاء 

املاضي.
ومن املقرر أن يلتقي »ترمب« و«ش��ي« على 
هامش قمة مجموعة الدول العشرين في مدينة 

أوساكا اليابانية أواخر األسبوع احلالي.
ك��ان��ت احمل���ادث���ات ال��ت��ج��اري��ة ب��ني الصني 
والواليات املتحدة قد انهارت في الشهر املاضي 

بعد اتهام الواليات املتحدة للصني بالتراجع عن 
اتفاقيات سابقة.

وتهدد واشنطن بزيادة الرسوم املفروضة 
على كمية جديدة قدرها 350 مليار دوالر من 
السلع التي تستوردها من الصني، وهو ما يعني 
ف��رض ه��ذه الرسوم على كل السلع الصينية 

املصدرة إلى الواليات املتحدة
كانت ال��والي��ات املتحدة قد فرضت رسوما 
بنسبة %25 على كمية قيمتها 250 مليار دوالر 
من السلع الصينية، في حني فرضت الصني 
رسوما على سلع أمريكية قيمتها 110 مليارات 

دوالر.
وق���ال »واجن« إن ال��ت��ح��رك��ات األح��ادي��ة 
والسياسات احلمائية متثل »حتديات صعبة« 
تؤدي إلى تباطؤ االقتصاد العاملي وتخلق حالة 

من عدم الوضوح.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
أمس  االثنني إن اتفاق منتجي اخلام في العالم 
على كبح اإلنتاج أدى إل��ى حتقق االستقرار 
في أس��واق النفط وجعل استثمارات القطاع 

جذابة.
وذكر نوفاك خالل منتدى للطاقة في مدينة 
سان بطرسبرج الروسية أن التنافس يحتدم 

في أسواق الطاقة العاملية.
وأض��اف : إن احملادثات مع شركة أرامكو 
السعودية بخصوص املشاركة في مشروع 
الغاز الطبيعي املسال2- بالقطب الشمالي 

اخلاص بشركة نوفاتك الروسية مستمرة.
وأض��اف ال��وزي��ر في منتدى ح��ول الطاقة 
ف��ي م��دي��ن��ة س���ان ب��ط��رس��ب��رج ال��روس��ي��ة أن 
هناك الكثير من الضبابية في أسواق الطاقة 

العاملية.
وفي سياق أخر وقعت شركة قطر للبترول 
اتفاقا م��ع شركة النفط االمريكية الكبرى 
شيفرون لتطوير مجمع جديد للبتروكيماويات 

في مدينة راس لفان الصناعية.
وق���ال سعد الكعبي ال��رئ��ي��س التنفيذي 
للشركة القطرية في مؤمتر صحفي بالدوحة 
إن شيفرون ستملك حصة نسبتها 30 باملئة 
في مجمع البتروكيماويات اجلديد، املقرر بدء 

تشغيله في عام 2025.
وأض��اف أن املجمع اجلديد سيساهم في 
زي��ادة طاقة إنتاج البولي إيثيلني في قطر 

بواقع 82 باملئة.

وارت��ف��ع��ت أس��ع��ار النفط أم��س االث��ن��ني  ، 
إثر استمرار التوترات بني إي��ران والواليات 
املتحدة بعدما قال وزير اخلارجية األميركي 
مايك بومبيو، إنه سيعلن عقوبات »كبرى« 

على طهران.
وارتفع خام القياس العاملي برنت 25 سنتا 
أو %0.4 إلى 65.45 دوالر للبرميل. وزاد خام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 37 سنتا أو 

%0.6 إلى 57.80 دوالر للبرميل.
وق���ال الرئيس األم��ي��رك��ي دون��ال��د ترمب 
األسبوع املاضي، إنه ألغى ضربة عسكرية 
للرد على إسقاط إيران طائرة أميركية مسيرة. 
وقال أمس األحد، إنه ال يسعى إلى احلرب مع 

إيران.
لكن بومبيو قال أيضا إنه سيعلن عقوبات 
»كبرى« على إيران اليوم االثنني بهدف زيادة 
تقليص املوارد التي تستخدمها طهران لتمويل 

أنشطتها في املنطقة.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في 
أوان��دا: »يجب أن تدعم اخلالفات في الشرق 
األوس��ط أسعار النفط في مطلع األسبوع، 
إذ تنتظر أس��واق النفط رؤية رد إي��ران على 

التهديد بفرض عقوبات إضافية«.
وصعدت أسعار النفط األسبوع املاضي 
بعد أن أسقطت إي��ران الطائرة املسيرة التي 
قالت الواليات املتحدة إنها كانت في املجال 
اجلوي الدولي بينما قالت طهران إنها كانت 

فوق أراضيها.
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نوفاك: اتفاق النفط العاملي ساهم في استقرار األسواق

65 دوالرًا مع ترقب عقوبات كبرى على إيران النفط فوق 

بكني: يجب التوصل إلى »حل 
وسط« للنزاع التجاري 

الهولندي  االقتصاد  منو 
مبعدل 0.5 باملئة خالل 

الربع األول
اظهرت بيانات مكتب اإلحصاء املركزي الهولندي 
الصادرة أم��س  االثنني استقرار معدل منو االقتصاد 
الهولندي خالل الربع األول من العام احلالي مبا يتفق 

مع التقديرات األولية.
بلغ معدل االقتصاد الهولندي خالل الربع األول من 
العام احلالي %0.5 من إجمالي الناجت احمللي مقارنة 
بالربع األخير من العام املاضي وه��و نفس املعدل 

املسجل في الربع األول من العام املاضي.
وبلغ معدل النمو السنوي لالقتصاد الهولندي خالل 
الربع األول من العام احلالي %1.7 وهو ما جاء متفقا 
مع التقديرات األولية املنشورة يوم 14 مايو املاضي. 
وكان معدل النمو السنوي خالل الربع األخير من العام 

املاضي 2.2%.
ي��أت��ي ذل��ك فيما يتوقع مكتب حتليل السياسة 
االقتصادية الهولندي واملعني بالتوقعات االقتصادية 
تباطؤ منو االقتصاد الهولندي خالل العامني احلالي 
واملقبل في ظل الظروف العاملية غير املواتية. ويتوقع 
املكتب منو االقتصاد مبعدل %1.7 خالل العام احلالي 

ثم %1.5 في العام املقبل.

م��ل��ي��ار   38 اإلم������������ارات: 
دره�����������������������م حت����������وي����������الت 

أشهر  3 العمالة في 
بلغت قيمة حتويالت العمالة األجنبية في دولة 
اإلم��ارات إلى اخلارج 38.41 مليار درهم خالل الربع 
األول من عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير املراجعة ربع 

السنوية الصادر عن مصرف اإلمارات املركزي.
وكشفت اإلحصائيات التي تضمنها التقرير أن قيمة 
التحويالت املالية التي نفذت من خالل شركات الصرافة 
العاملة في الدولة، بلغت نحو 25 مليار دره��م، فيما 
جرت تسوية بقية املبلغ من خالل البنوك مع نهاية 

الربع األول من العام اجلاري.
ومثلت الهند الوجهة األك��ث��ر أهمية فيما يتعلق 
بالتحويالت الشخصية اخلارجية خالل الربع األول 
من العام اجل��اري، مستحوذة على نحو %37.4 من 
إجمالي التحويالت، تلتها باكستان %10.2، والفلبني 
%7.9، ومصر %6، وبنغالديش %4.6، والواليات 
املتحدة األميركية %3.4، واململكة املتحدة 3.3%، 

واألردن %2.4، والصني %2.1، وسويسرا 1.9%.

6 أعوام الذهب يحوم قرب أعلى مستوى في 

ارتفعت أسعار الذهب أم��س  االثنني لتحوم قرب 
أعلى مستوى في ستة أعوام الذي المسته في اجللسة 
السابقة، إذ قادت مؤشرات من بنوك مركزية كبرى على 
اجتاهها نحو التيسير وتصاعد التوترات بني الواليات 
املتحدة وإي��ران إلى تعزيز الطلب على املعدن األصفر 

باعتباره مالذا آمن.
وزاد الذهب في املعامالت الفورية 0.4 باملئة إلى 
1403.88 دوالر لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 
0701 بتوقيت جرينتش، متجها لتسجيل مكاسب 
للجلسة اخلامسة على التوالي. وسجل الذهب 1410.78 

دوالر وهو أعلى مستوى منذ الرابع من سبتمبر 2013.
وارت��ف��ع ال��ذه��ب ف��ي التعامالت اآلج��ل��ة بالواليات 

املتحدة 0.5 باملئة إلى 1407.10 دوالر لألوقية.
وقال الرئيس االمريكي دونالد ترامب إنه ال يسعى 
حل��رب م��ع إي���ران، ولكن ال��ت��وت��رات تظل ش��دي��دة بني 
اخلصمني ال��ل��دودي��ن، وم��ن امل��ق��رر أن تعلن واشنطن 

عقوبات إضافية على إيران.
وعلى مستوى املعادن النفيسة األخ��رى، ارتفعت 
الفضة 0.1 باملئة إلى 15.37 دوالر لألوقية بينما زاد 

البالتني 0.9 باملئة إلي 812.63 دوالر.

تراجعت األسهم األوروب��ي��ة في التعامالت 
املبكرة أمس  االثنني بفعل حتذير بشأن األرباح 
م��ن شركة دامي��ل��ر األملانية املنتجة لسيارات 
مرسيدس ب��ن��ز، ف��ي ال��وق��ت ال���ذي يترقب فيه 
املستثمرون قمة مجموعة العشرين املقررة هذا 
األس��ب��وع، والتي جتمع بني زعيمي الواليات 
املتحدة والصني بعد جمود طويل في احملادثات 

بني اجلانبني.
وانخفضت أسهم داميلر بنسبة ثالثة باملئة 
بعدما خفضت توقعاتها ألرب���اح ع��ام 2019 
ورفعت املخصصات اخلاصة مبسائل متعلقة 

مبركبات الديزل مبئات املاليني من اليورو.
وتسبب ذلك في تراجع أسهم عدد من نظرائها 
ودف��ع امل��ؤش��ر داك��س األمل��ان��ي ال��زاخ��ر بأسهم 

ش��رك��ات ال��س��ي��ارات لالنخفاض بنسبة 0.1 
باملئة. وتراجع املؤشر ستوكس 600 األوروبي 
بنحو 0.2 باملئة بحلول الساعة 0706 بتوقيت 

جرينتش.
وس��اه��م ارت��ف��اع أس��ع��ار النفط ف��ي تسجيل 
مؤشر قطاع الطاقة أداء يفوق املؤشر الرئيسي 
بارتفاعه 0.5 باملئة بعدما قال وزير اخلارجية 
األمريكي مايك بومبيو إن من املقرر اإلعالن عن 

عقوبات ”كبيرة“ على إيران.
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قال إنه 
ال يسعى للحرب وذلك بعدما حذر قائد عسكري 
إيراني كبير من أن أي صراع سيندلع في منطقة 
اخلليج ق��د يتسع بشكل خ��ارج ع��ن السيطرة 

ويهدد أرواح اجلنود األمريكيني.

حتذير بشأن أرباح داميلر يضغط على 
أسهم أوروبا واألنظار على قمة العشرين

يبدأ سوق األسهم السعودية »تداول«، أمس  االثنني، 
املرحلة الثالثة من مراحل االنضمام إلى مؤشر »فوتسي 

راسل« لألسواق الناشئة.
وك��ان��ت أعلنت شركة ال��س��وق املالية السعودية 

»ت��داول« أنه سيتم متديد فترة مزاد اإلغ��الق لتصبح 
20 دقيقة )بدالً من 10 دقائق(، ومتديد فترة التداول 
على سعر اإلغالق أيضاً لعشرين دقيقة )بدالً من عشر 

دقائق(.

وبحسب التعديالت، ستبدأ فترة م��زاد اإلغ��الق 
الساعة 3:00 مساًء وتنتهي الساعة 3:20 مساًء، وتبدأ 
فترة التداول على سعر اإلغ��الق الساعة 3:20 مساًء 
وتنتهي الساعة 3:40 مساًء، وذلك فقط ليوم اخلميس 

1440/10/17 ه� املوافق 2019/6/20م.
وي��أت��ي متديد الفترتني بالتزامن م��ع ب��دء تنفيذ 
املرحلة الثالثة من امل��راح��ل اخلمس لالنضمام إلى 
 FTSE( م��ؤش��ر األس���واق الناشئة فوتسي راس���ل
Russell( ي��وم االثنني 1440/10/21 ه� املوافق 
2019/6/24 م وذلك بحسب أسعار اإلغ��الق ليوم 

اخلميس 1440/10/17 ه� املوافق 2019/6/20.
وستمثل املرحلة الثالثة التي تبدأ اليوم %25 من 
ال��وزن اإلجمالي للسوق املالية السعودية في مؤشر 
فوتسي راسل، في حني كانت املرحلة األولى متثل 10% 
من إجمالي السوق، وكانت املرحلة الثانية متثل 15% 

من قيمته.
فيما تبقت املرحلتان الرابعة واخلامسة واللتان 
سيتم في كل منهما ضم %25 من السوق وبانتهاء 
املرحلة الثالثة لالنضمام يكون قد مت ضم %50 من 
وزن السوق السعودية، إذ فضلت فوتسي راس��ل أن 
تكون عملية االنضمام على مراحل من أجل التخفيف 
من أثر تطبيقها على املؤشر ونتيجة لثقل وزن »تداول« 
من املؤشر حيث ب��دأت املرحلة األول��ى في 18 مارس 
وتنتهي آخر مرحلة في م��ارس 2020، وتصل قيمة 
االستثمارات غير النشطة الداخلة في املرحلة الثالثة 

إلى 4.5 مليار ريال.

سوق السعودية يبدأ ثالث مراحل االنضمام ل� »فوتسي راسل«

سعد الكعبيألكسندر نوفاك

ج���دي���د ب����ت����روك����ي����م����اوي����ات  م���ج���م���ع  ب����ش����أن  ش����ي����ف����رون  م�����ع  الت�����ف�����اق  ت���ت���وص���ل  ل���ل���ب���ت���رول  ق���ط���ر 
ب���ع���د ت����ن����ت����ه  ل������م  امل������س������ال  ال������غ������از  م������ش������روع  ب�����ش�����أن  أرام�������ك�������و  م������ع  احمل��������ادث��������ات  روس�������ي�������ا: 

18 يونيو اجلاري  بورصة فرانكفورت يوم 

متداولون في السوق السعودي

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو 
لألوراق املالية أمس  االثنني وسط تداوالت حذرة، 
م��ع تطلع املستثمرين الجتماع قمة مجموعة 
العشرين هذا األسبوع في ظل تصاعد التوترات 

التجارية واجليوسياسية.
وزاد املؤشر نيكي 0.1 في املئة ليغلق عند 
21285.99 نقطة بعدما حترك صعودا وهبوطا 

خالل اجللسة.
وكسب املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.1 في 
املئة ليسجل 1547.74 نقطة، واقتصر التداول 
على 830 مليون سهم، وه��و أق��ل مستوى منذ 
ديسمبر 2011. وبلغت قيمة التداول 1.4 تريليون 

ين، وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2014.

وق���ال محللون إن املستثمرين أحجموا عن 
ال��ت��داول قبل االج��ت��م��اع املتوقع ب��ني الرئيسني 
الصيني واألمريكي على هامش قمة مجموعة 
العشرين التي تعقد يومي 28 و29 يونيو في 

أوساكا باليابان.
وتراجعت أسهم شركات التصدير، السيما 
الشركات ذات االنكشاف الكبير على الصني، مع 
استمرار تعرض الدوالر لضغوط أمام الني وسط 
ع��الم��ات على أن مجلس االحتياطي االحت��ادي 
)البنك امل��رك��زي األم��ري��ك��ي( ق��د يتحرك خلفض 

الفائدة قريبا مما أثر سلبا على العملة األمريكية.
وهبط سهم طوكيو إلكترون 1.7 باملئة وتي.

دي.كيه كورب 0.8 باملئة.

»نيكي« يرتفع لكن املكاسب محدودة وسط تداوالت 


