
فتحت األسهم األوروبية على انخفاض 
كبير أم���س  االث��ن��ن ليضاف إل��ى أس��وأ 

ان��خ��ف��اض أس��ب��وع��ي ه��ذا ال��ع��ام وال��ذي 
سجلته األس��ب��وع امل��اض��ي بعد بيانات 

اق��ت��ص��ادي��ة مخيبة ل��آم��ال ف��ي أوروب���ا 
وال��والي��ات املتحدة أججت املخاوف من 

الركود.
وهبط املؤشر ستوكس 600 األوروبي 
بنسبة 0.6 باملئة، مواصال التراجع بعد 
ثالثة أي��ام م��ن االن��خ��ف��اض��ات، فيما قاد 
املؤشر كاك 40 الفرنسي اخلسائر بتراجع 
نسبته واحد باملئة تقريبا في البداية قبل 

أن يستقر.
ون���زل امل��ؤش��ر داك���س األمل��ان��ي، ال��ذي 
تضرر بسبب مسح لقطاع التصنيع أشار 
إل��ى خطر رك��ود كامل ف��ي أكبر اقتصاد 
بالقارة، بنسبة 0.3 باملئة مع تخلص 
املستثمرين م��ن األس��ه��م وحتولهم إلى 
أص���ول امل���الذ اآلم���ن. وان��خ��ف��ض املؤشر 
فايننشال تاميز 100 البريطاني 0.5 

باملئة.
وهوت األصول املرتفعة املخاطر حول 
العالم بعد مسوح قامتة ف��ي ال��والي��ات 
املتحدة ومنطقة اليورو أدت لنزول عوائد 
س��ن��دات اخل��زان��ة األمريكية ألج��ل عشر 
سنوات دون معدل أذون اخلزانة التي 
أجلها ثالثة أشهر ألول مرة منذ عام 2007 
في حتول أشار في السابق إلى ركود قادم. 
ومن بن الشركات التي قادت اخلسائر، 

انخفض سهم باير األملانية 2.6 باملئة.

تراجعت أس��ع��ار النفط أم��س  االث��ن��ن، إذ رجحت كفة 
املخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد على اضطرابات اإلمدادات 
بسبب تخفيضات إنتاج أوب��ك والعقوبات األمريكية على 

إيران وفنزويال.
وسجلت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 66.73 
دوالر للبرميل بحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش 

منخفضة 30 سنتا ما يوازي 0.5 باملئة عن اإلغالق السابق.
ون��زل��ت العقود اآلج��ل��ة خل��ام غ��رب تكساس الوسيط 
األمريكي 35 سنتا ما يعادل 0.6 باملئة مقارنة مع سعر 

التسوية السابقة إلى 58.69 دوالر للبرميل.
وفقد اخلامان نحو ثالثة باملئة منذ أن بلغا األسبوع 

املاضي أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2018.
وثارت مخاوف بشأن ركود محتمل في الواليات املتحدة 
يوم اجلمعة بعد تصريحات حذرة من مجلس االحتياطي 
االحت��ادي )البنك املركزي األمريكي( أدت لنزول عائدات 
سندات اخلزانة األمريكية ألجل عشر سنوات دون معدل 
أذون اخلزانة التي أجلها ثالثة أشهر ألول م��رة منذ عام 

.2007
وتسبب انكماش بيانات اإلنتاج الصناعي في أملانيا، أكبر 
اقتصاد في أوروبا، في تفاقم املخاوف من تراجع عاملي واسع 

النطاق.
وق��ال بنك مورجان ستانلي األمريكي ”جرت مراجعة 
تقديرات النمو واألرباح نزوال في جميع املناطق الرئيسية“. 
كما أظهرت بيانات من اإلدارة العامة للجمارك الصينية 
أن السعودية كانت أكبر مورد للنفط اخلام إلى الصن في 

فبراير، مستعيدة الصدارة من روسيا بعد أن حلت في املركز 
الثاني في يناير.

وبعد أن ظلت ثاني مورد للخام إلى الصن لثالثة أعوام 
متتالية على أساس سنوي، تكثف اململكة مبيعاتها للصن 
عن طريق اتفاقات توريد مع شركات تكرير بعيدا عن شركات 

النفط الوطنية في استراتيجية جديدة للتسويق.

وأظهرت البيانات أن اإلمدادات من السعودية، أكبر ُمصدر 
للنفط في العالم، بلغت 5.95 مليون طن أو حوالي 1.552 
مليون برميل يوميا. ووفقا حلسابات رويترز املعتمدة على 
بيانات جمركية، فإن ذلك يزيد 29 باملئة مقارنة مع فبراير 
2018. ويأتي ذلك مقارنة مع إمدادات روسيا الشهر املاضي 
التي بلغت 5.74 مليون طن أو حوالي 1.5 مليون برميل 

اقتصاد12 alwasat.com.kw3404 الثالثاء 19 من رجب 1440 ه�/ 26 مارس  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العددTuesday 26th March 2019 - 12 th year - Issue No.3404

قالت قناة إي.ت���ي ن��او التلفزيونية إن من 
املتوقع أن يترك رئيس مجلس إدارة جت إيروايز 
الهندية ناريش جويال وزوجته أنيتا جويال 
مجلس إدارة شركة الطيران التي تعاني أزمة 

سيولة أمس  االثنن.
وبحسب التقرير، م��ن املتوقع أن يستمر 
الرئيس التنفيذي فيناي دوبي في مجلس إدارة 
شركة الطيران التي أسسها جويال وزوجته في 

.1993
كانت رويترز ذكرت في وقت سابق من الشهر 
اجلاري أن جويال وافق على التخلي عن منصبه 

وتقليص حصته البالغة 51 باملئة في الشركة.
وق��ال التقرير أيضا إن مقرضي ج��ت رمبا 
يطلبون من جويال التنازل عن حصته بالكامل 
ويبدأون البحث عن مشتر جديد في األسابيع 
املقبلة. وجتاوزت جت جتربة تعثر كادت تؤدي 
لتوقف الشركة مت��ام��ا ف��ي ال��س��اب��ق، وضخت 
االحتاد للطيران بأبوظبي رأسمال بقيمة 600 
مليون دوالر مقابل حصة قدرها 24 باملئة في 
الشركة، بجانب حقوق لإلقالع والهبوط في 
مطار هيثرو وحصة أغلبية في برنامج املسافر 
الدائم التابع جلت. وساعد ضخ رأس املال جت 
على خفض دي��ون ومواجهة تنامي املنافسة 

احمللية.

وذكرت القناة التلفزيونية أن من املرجح أن 
تنخفض حصة االحتاد في املستقبل القريب.

ول��م يتسن احلصول على تعليق ف��وري من 
جت إيروايز عندما اتصلت بها رويترز.

جويال مؤسس »جت إيروايز« 
الهندية يتنحى عن رئاسة الشركة

بسبب تخفيضات »أوبك« والعقوبات على إيران وفنزويال

ناريش جويالأسعار النفط تنخفض وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد

سجل املؤشر نيكي الياباني أكبر انخفاض يومي 
في ثالثة أشهر أمس  االثنن في الوقت الذي يتحرك 
فيه املستثمرون لشراء السندات وأص��ول أخرى 
ُينظر إليها على أنها م��الذات آمنة في ظل جتدد 

املخاوف بشأن تباطؤ االقتصاد العاملي.
وانخفض املؤشر نيكي القياسي ثالثة باملئة 
ليغلق عند 20977.11 نقطة، وهو أدنى مستوى 
منذ منتصف فبراير مسجال أكبر تراجع يومي منذ 

أواخر ديسمبر.
وهبط املؤشر توبكس األوسع نطاقا 2.5 باملئة 
إل��ى أدن��ى مستوى في أسبوعن عند 1577.41 
نقطة، مع تراجع جميع القطاعات الفرعية على 

املؤشر البالغ عددها 33.
وشهدت شركات التأمن والبنوك اليابانية، التي 
تسعى إلى منتجات مرتفعة العائد مثل السندات 
األمريكية، عمليات بيع قوية متأثرة سلبا بأداء 

سندات اخلزانة األمريكية.
وهوى سهم داي-ايتشي اليف هولدجنز ثالثة 
باملئة، وانخفض سهم تي آند دي هولدجنز 2.7 
باملئة وتراجع سهم طوكيو مارين هولدجنز 1.4 

باملئة.
وهبطت أسهم البنوك أيضا، مع تراجع سهم 
مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه املالية ثالثة 
باملئة وانخفاض سهم مجموعة ميزوهو املالية 

1.1 باملئة.
وتراجعت أسهم الشركات التي تتأثر نسبيا 
بآفاق االقتصاد العاملي مثل شركات صناعة املعدات 

اآللية للمصانع.
ونزلت أسهم فانوك 3.8 باملئة فيما تراجع سهم 

كينس ذو الثقل على املؤشر 1.2 باملئة.
وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 

على املؤشر خمسة باملئة.

»نيكي« يسجل أكبر انخفاض 
3 أشهر  يومي في 

األسهم األوروبية تهوي بعد بيانات مخيبة لآلمال

»أوبر« تعلن صفقة مع »كرمي« 
بثالثة مليارات دوالر هذا األسبوع

ق����ال م����ص����دران م��ط��ل��ع��ان 
لرويترز إن أوب��ر تكنولوجيز 
تتأهب للتقدم بعرض تتجاوز 
قيمته ث��الث��ة م��ل��ي��ارات دوالر 
لشراء منافستها كرمي نتوركس 

التي تتخذ من دبي مقرا لها.
وقال مصدر ثالث إن العرض 
قد يكشف عنه في وقت قريب هذا 

األسبوع.
وك��ان��ت بلومبرج ق��ال��ت في 
وق���ت س��اب��ق ن��ق��ال ع��ن وثيقة 
شروط أن أوبر ستدفع 1.4 مليار 
دوالر نقدا و1.7 مليار دوالر في 
صورة أوراق قابلة للتحويل إلى 
أسهم في أوبر بسعر يعادل 55 

دوالرا للسهم.
وأحجمت كرمي عن التعليق، 
بينما لم ترد أوبر حتى اآلن على 

طلب من رويترز للتعقيب.

وتستعد أوب���ر ل��ط��رح ع��ام 
أول��ي، وأش��ار املصرفيون الذين 
يتولون إدارة الطرح إلى أن قيمة 
الشركة قد تصل إلى 120 مليار 
دوالر. وتسعى الشركة التي 

يقع مقرها في الواليات املتحدة 
إلى إيجاد مصادر جديدة للنمو 
في ظل املنافسة الشديدة التي 
تخوضها أم���ام منافسن مثل 

شركة ليفت.

مصطفى«  »ط��ل��ع��ت  م��ب��ي��ع��ات 
جنيه  م��ل��ي��ار   4.1 امل���ص���ري���ة 

2019 منذ بداية 
ق������ال ه����ش����ام ط��ل��ع��ت 
مصطفى العضو املنتدب 
ملجموعة طلعت مصطفى 
القابضة، أكبر شركة تطوير 
عقاري مدرجة في البورصة 
املصرية، أم��س االث��ن��ن إن 
مجموعته حققت مبيعات 
4.1 مليار جنيه )237.5 
مليون دوالر( منذ بداية 

2019 وحتى اآلن.
وأض����اف مصطفى في 
مؤمتر سيتي سكيب الذي 
ُيعقد في القاهرة ”الكالم 
عن التباطؤ غير حقيقي... يوجد طلب في السوق املصرية... شكل الطلب 

تغير ونبهنا لذلك في 2017 وطرحنا منتجات تناسب السوق“.
ويعاني الكثير من املطورين العقارين في مصر من تباطؤ الطلب على 
وحدات اإلسكان الفاخر في اآلونة األخيرة. وهو ما دفع الشركات إلى 
ابتكار أساليب تسويقية جديدة مثل زيادة فترات السداد إلى ما بن 10 

و15 عاما بجانب وسائل أخرى عديدة.
وفي حن تراجعت تعاقدات ومبيعات عدد كبير من شركات القطاع، 
بلغت تعاقدات مجموعة طلعت مصطفى 21.3 مليار جنيه في 2018 
مقابل 13.1 مليار جنيه في 2017. وتستهدف املجموعة تعاقدات بقيمة 
24 مليار جنيه في 2019. ومن أب��رز مشروعات الشركة في القاهرة 
مدينة الرحاب ومشروع مدينتي بشرق القاهرة املقام على مساحة ثمانية 
آالف فدان. وقال طلعت إنه سيجتمع مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء 

املصري ملناقشة وضع السوق العقارية املصرية.

الليرة التركية ترتفع بعد خسائر كبيرة

عوضت الليرة التركية أمس  االثنن النصف 
تقريبا من اخلسائر الكبيرة التي ُمنيت بها الذي 
سجلت فيه أس��وأ أداء يومي منذ اشتداد أزمة 

العملة في أغسطس.
ج���اء ذل���ك ب��ع��د أن أص����در ال��ب��ن��ك امل��رك��زي 
واحلكومة سلسلة من التعهدات والتحذيرات ملنع 

أي ضعف جديد للعملة.
وتعهد البنك املركزي باستخدام جميع األدوات 
لإلبقاء على األسعار مستقرة، وذل��ك بعد يوم 
من حتذير الرئيس رجب طيب أردوغ��ان ألولئك 
الذين يشترون العمالت األجنبية توقعا لهبوط 

الليرة بأنهم سيدفعون ”ثمنا باهظا للغاية“.

وأث���ار ن���زول ال��ل��ي��رة مقابل ال����دوالر نهاية 
األسبوع املاضي مخاوف من إقبال األت��راك على 
ش��راء املزيد من النقد األجنبي في ظل تدهور 
العالقات مع واشنطن، وهو ما قد يكون نذير 
شؤم القتصاد اجته صوب الركود بعد أزمة عملة 

عاصفة العام املاضي.
وتراجعت الليرة لتسجل 5.8490 أمام العملة 
األمريكية قبل أن ترتفع إلى قرب 5.7625، والذي 
ال ي��زال أس��وأ إغ��الق لها منذ أكتوبر. وبحلول 
الساعة 0550 بتوقيت جرينتش، استقرت الليرة 
عند 5.61 أمام الدوالر، وهو ما يزيد بحوالي 2.5 

باملئة.

ي����ر ا ف����ب����ر ف�����ي  ل����ل����ص����ن  م  خل�������ا ا ي  د ر م��������و ة  ر م����ت����ص����د س�����ي�����ا  و ر ع����ل����ى  ق  ت����ت����ف����و ي����ة  د ل����س����ع����و ا

»أونكتاد«: التجارة اإللكترونية تواجه 
مخاطر مرتفعة في البلدان النامية

تشهد جنيف ف��ي األول م��ن )أب��ري��ل( املقبل 
»أسبوع التجارة اإللكترونية العاملي 2019«، 
الذي أطلقته منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
»أونكتاد« لرسم الفرص اجلديدة املتزايدة جلعل 
املنصات الرقمية في ال��دول النامية تعمل بشكل 
أكثر فعالية وكفاءة لتنشيط اقتصاداتها، ورفع 

مكانتها في العالم الرقمي اجلديد.
ورغم أن التكنولوجيا الرقمية أحدثت حتوالت 
ثورية في االقتصاد العاملي، إال أن كثيرا من البلدان 
لم يتمتع بعد بكل املنافع اإلمنائية للتكنولوجيا 
الرقمية، كالنمو الشامل وامل��س��ت��دام، وحتسن 

اإلدارة العامة، واالستجابة في تقدمي اخلدمات.
ون��ظ��را لضخامة حجم التغيير ف��ي امليزة 
التنافسية التي ميكن أن تضفيها التكنولوجيا 

الرقمية على مستخدميها، فإن مخاطر البطء في 
األخ��ذ بها أو ضعف استخدامها ميكن أن تكون 
هائلة على الصناعات واحل��ك��وم��ات واألف���راد 

والشعوب.
ويعتقد على نطاق واسع أن البلدان النامية لم 
تستفد بشكل كبير من انتشار التجارة اإللكترونية، 
على الرغم من أنها حتقق فوائد يحتاج إليها جميع 
املستهلكن حول العالم مثل البساطة واالختيار، 

والسهولة، والسرعة، وقلة التكلفة، والراحة.
ومع كل تلك املميزات، التي لم يستفد اجلميع 
منها على ق��دم امل��س��اواة، وال سيما ف��ي البلدان 
األقل منوا، تتيح ممارسة األعمال التجارية عبر 
اإلنترنت واملنصات الرقمية فرصة حتقيق حياة 

أفضل للبشر.

هشام طلعت مصطفى

2018 12%عن  »املباني«: توزيع أرباح نقدية 
 أق���رت اجلمعية العمومية 
لشركة املباني الكويتية توزيع 
أرب��اح نقدية على املساهمن عن 
ع��ام 2018 ب��واق��ع 12 ف��ي املئة 
من القيمة األسمية للسهم أي 12 
فلسا للسهم الواحد وأسهم منحة 
مجانية بواقع 6 في املئة من رأس 
املال املصدر واملدفوع أي بواقع 

ستة أسهم لكل 100 سهم.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة 
الشركة محمد الشايع في كلمة 
أمام اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية التي عقدت أمس االثنن 
بنسبة حضور بلغت 8ر57 في 
املئة إن )املباني( تركز حاليا على 
السوق السعودي ملا يتميز به 

من كثافة سكانية وقوة شرائية 
عالية.

وأضاف أن الشركة »ال يوجد 
لديها نية حاليا ل��دخ��ول سوق 
عمان أو س��وق األردن موضحا 
أن م��ا تستثمره )امل��ب��ان��ي( في 
السوق العراقي اآلن هو عبارة 
عن عدة محال »ولكن أدائهم سيء 
وق��د نفكر فيما بعد ف��ي كيفية 
االستثمار في مثل هذه األسواق 

الثالثة«.
وأوض��ح ان »ثمة فكرة لدينا 
ألن يكون مجمع )األفنيوز( شركة 
مستقلة ب��ذات��ه م��ا يفتح املجال 
لالدراج في بورصة الكويت وهو 
األمر الذي قد ينطبق على بعض 

الشركات التابعة أو الزميلة التي 
لم تدرج بعد ولكن كل شيء وارد 
في الوقت املناسب« الفتا إلى أن 
النسبة التأجيرية في املرحلة 
الرابعة من مجمع األفنيوز تبلغ 

97 في املئة.
وواف��ق��ت اجلمعية العمومية 
غير العادية على زيادة رأسمال 
الشركة من 3ر98 مليون دينار 
)نحو 39ر324 مليون دوالر( 
إلى 2ر104 مليون دينار )نحو 
86ر343 مليون دوالر( بزيادة 
9ر5 مليون دينار )نحو 47ر19 
مليون دوالر( كما زكت مجلس 
االدارة احل���ال���ي م���دة ال��ث��الث 

محمد الشايع  متحدثا خالل اجلمعية العموميةالسنوات القادمة.


