
ارت��ف��ع امل��ؤش��ر نيكي الياباني أمس  
األربعاء إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر 
ونصف الشهر مع صعود أسهم شركات 
ال��س��ي��ارات بفضل آم��ال إح���راز تقدم في 
محادثات التجارة بني اليابان والواليات 

املتحدة.
وأغلق نيكي مرتفعا 0.3 باملئة إلى 
22277.97 نقطة وه��و أعلى مستوى 
إغ���اق ل��ل��م��ؤش��ر ال��ق��ي��اس��ي م��ن��ذ أوائ���ل 

ديسمبر.
وق��ال وزي��ر االق��ت��ص��اد توشيميتسو 
موتيجي إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق 
بشأن قضايا التجارة بعد محادثات على 
مدى يومني مع املمثل التجاري األمريكي 
روب��رت اليتهايزر لكن موتيجي عبر عن 
أمله في حتقيق نتيجة طيبة ”في مرحلة 

مبكرة“.
وق��ال متعاملون إن األن��ب��اء ساهمت 

في صعود أسهم شركات السيارات التي 
تواجه خطر رفع الرسوم األمريكية على 

الواردات من السيارات اليابانية.
وزاد سهم تويوتا موتور اثنني باملئة 
وهوندا موتور واحدا باملئة ومازدا موتور 
2.5 باملئة. وع��ززت بيانات اقتصادية 
قوية من الصني املعنويات جتاه األسهم 

اليابانية.
أغلقت األس��ه��م األوروب��ي��ة عند أعلى 

مستوياتها في ثمانية أشهر ، بدعم من 
أسهم البنوك واملؤسسات املالية وبيانات 
ق��وي��ة م��ن ال��ص��ني وحت��س��ن املعنويات 

االقتصادية في أملانيا.
وارت����ف����ع امل���ؤش���ر س��ت��وك��س 600 
األوروب������ي، محققا م��ك��اس��ب للجلسة 
اخلامسة على ال��ت��وال��ي، بقيادة مؤشر 
األس��ه��م السويسرية وامل��ؤش��ر داك��س 

األملاني الشديد التأثر بالتجارة.
وهبط املؤشر ستوكس 50 للتقلبات، 
وهو املؤشر الرئيسي الذي يقيس القلق 
بالسوق في أوروب���ا، ألدن��ى مستوياته 
منذ منتصف يناير 2018، مدعوما بقصر 

أسبوع التداول نظرا لعطلة عيد القيامة.
وقدمت قطاعات البنوك واملؤسسات 
املالية وشركات التأمني الدعم الرئيسي 
للسوق، بفضل أرباح بنوك كبرى في وول 
ستريت، حيث استهل جيه.بي مورجان 
تشيس آند كو موسم نتائج األعمال في 
الواليات املتحدة بإعانه عن نتائج قوية 

األسبوع املاضي.
وارتفع سهم أون��ي كريديت مبا يزيد 
عن ثاثة في املئة، بعدما وافق أكبر بنك 
في إيطاليا ووح��دت��ان تابعتان له على 
دفع 1.3 مليار دوالر للسلطات األمريكية 
لتسوية حتقيقات في انتهاك عقوبات 

أمريكية على إيران ودول أخرى.

ارتفعت أسعار النفط أمس  األربعاء للجلسة الثانية 
بفعل مؤشرات على قوة طلب شركات التكرير في الصني، 
ثاني أكبر مستهلك ف��ي العالم للخام، وف��ي ظ��ل شح 
اإلمدادات مع كبح منتجني لإلنتاج وانخفاض غير متوقع 

للمخزونات في الواليات املتحدة.
وبحلول الساعة 0513 بتوقيت جرينتش، ارتفعت 
العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 27 سنتا أو 0.4 
باملئة إلى 71.99 دوالر للبرميل. وزاد برنت 0.5 باملئة 

إلى 72.08 دوالر للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثامن 
من نوفمبر وأعلى مستوى منذ بداية العام اجلاري.

وبلغت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 64.48 دوالر للبرميل مرتفعة 43 سنتا أو 0.7 

باملئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
وق��ال بنجامني لو محلل السلع األول��ي��ة ل��دى فيليب 
فيوتشرز في سنغافورة ”العقود اآلجلة للنفط ارتفعت 
مع تلقي املعنويات في السوق الدعم من تقلص مخزونات 

اخلام األمريكية وزيادة حالة الشح على جانب العوامل 
األساسية في السوق في الوقت احلالي“.

وزاد استهاك شركات التكرير الصينية من اخلام في 
مارس 3.2 باملئة على أساس سنوي إلى 53.04 مليون 
طن أو 12.49 مليون برميل يوميا بحسب ما أظهرته 

بيانات من املكتب الوطني لإلحصاءات. 
كما ُتظهر البيانات أن اقتصاد الباد منا في الربع األول 

6.4 باملئة مقارنة مع مستواه قبل عام.
يأتي النمو املطرد في طلب الصني في الوقت الذي يؤدي 
فيه اتفاق بني منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
وحلفائها، مبا في ذلك روسيا، على خفض إنتاجهم 1.2 

مليون برميل يوميا في 2019 إلى كبح اإلمدادات العاملية.
كما تنخفض إمدادات اخلام هذا العام في الوقت الذي 
تفرض فيه ال��والي��ات املتحدة عقوبات اقتصادية على 

فنزويا وإيران عضوي أوبك.
ودفع شح اإلم��دادات والعوامل األساسية للطلب خام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي للصعود أكثر من 40 
باملئة منذ بداية العام وخام برنت لارتفاع أكثر من 30 

باملئة.
ق��ال م��ص��دران مطلعان ل��روي��ت��رز إن ش��رك��ة النفط 
الوطنية العماقة أرامكو السعودية، أكبر منتج للخام في 
العالم، جتري محادثات لشراء حصة في أنشطة التكرير 

والبتروكيماويات التابعة لرياينس اندستريز الهندية.
كانت صحيفة تاميز أوف إنديا أفادت في وقت سابق 
أن أرام��ك��و تعقد محادثات لشراء حصة تصل إل��ى 25 
باملئة، قد تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات إلى 15 مليار 
دوالر، مما يعني تقييم أنشطة التكرير والبتروكيماويات 

للشركة الهندية بنحو 55 إلى 60 مليار دوالر.

اقتصاد12 alwasat.com.kw3420 اخلميس 13 من شعبان 1440 ه�/ 18 أبريل  2019 - السنة  الثانية عشرة -   العددThursday 18th April 2019 - 12 th year - Issue No.3420

قالت مصادر جتارية أمس  األربعاء إن قطر 
للبترول باعت ثاث شحنات من خام الشاهني 
للتحميل في يونيو حزيران بأعلى ع��اوة في 

سبعة أشهر.
وأض��اف��وا أن الشحنات بيعت بعاوات بني 
1.35 دوالر و1.55 دوالر للبرميل فوق األسعار 

املعروضة خلام دبي.
وقالت املصادر إن مستخدمني نهائيني من 

تاياند واليابان وشركة نفط كبيرة قد يشترون 
الشحنات.

وأضافت أن شحنتني، حتميل 20 و21 يونيو 
و25 و26 من الشهر نفسه، ج��رت ترسيتهما 
عبر عطاء، في حني بيعت شحنة عبر مفاوضات 
خاصة. العاوات هي األعلى منذ بيع شحنات 
حتميل نوفمبر ف��ي سبتمبر مبتوسط ع��اوة 

1.55 دوالر للبرميل وفقا لبيانات رويترز.

قطر تبيع خام الشاهني 
7 أشهر بأعلى عالوة في 

»أرامكو« في محادثات لشراء حصة بأنشطة التكرير »لريالينس اندستريز«

أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني بفضل طلب الصني

غرد الرئيس األمريكي دونالد ترمب عبر موقع 
تويتر مهاجما مجلس »االحتياطي الفيدرالي«، 
متهما إياه بتبني سياسة مالية، أعاقت الناجت 
احمللي اإلجمالي من حتقيق معدل منو بنسبة 4 
في املائة. ويعلق مارك وايت الباحث االقتصادي 
قائا: »عديد من السياسيني يريدون لبنوكهم 
املركزية أن حتفز النمو من خال احلفاظ على 
سياسة نقدية سهلة، ه��ذا التدخل السياسي 
يجعل املستثمرين قلقني بشأن اشتعال التضخم، 
وارتباك توجهات أسعار الفائدة في ظل الصراع 
بني السياسيني ومحافظي البنوك املركزية، 
والنتيجة ضغوط غير مبررة على األس��واق، ما 

قد يضر بالتوسع االقتصادي في نهاية املطاف«.
لكن سياسة التشدد النقدي ليست حكرا على 
الفيدرالي األمريكي، فعلى الضفة األخ��رى من 
األطلسي، أوق��ف البنك املركزي األوروب���ي في 

)ديسمبر( املاضي سياسة التيسير الكمي.

وف��ي األس��ب��وع امل��اض��ي مهد م��اري��و دراج��ي 
محافظ البنك املركزي األوروب��ي الطريق مبزيد 
من اإلجراءات النقدية التي عدها بعض املراقبني 
متشددة ملكافحة التباطؤ االقتصادي األخير في 
منطقة اليورو، مبينا أن »املركزي األوروب��ي« 
ملتزم متاما بإحياء النمو إل��ى املستوى الذي 

يتفق مع هدف التضخم.
وي��ع��ت��ق��د داف���ي���د ل��ي��ف��ي اخل��ب��ي��ر امل��ص��رف��ي 
واالس��ت��ش��اري السابق ف��ي البنك ال��دول��ي، أن 
ضغوط ترمب، ومواقف دراج��ي تشير إلى أن 
االجتاه املرجح بقوة هو عودة سياسة التيسير 
الكمي مجددا، خاصة إذا انخفضت التوقعات 

التضخمية أكثر.
لكن نهج التيسير الكمي يواجه حالة من عدم 
الرضا من عدد من االقتصاديني التقليديني ومن 
بينهم الدكتورة جان ستيوارت أستاذة املالية 

العامة في جامعة لندن.

معركة التيسير الكمي حتتدم عامليًا 
وسط شد وجذب بني البنوك املركزية

أسهم أوروبا تصعد بدعم القطاع املالي

»نيكي« يرتفع بتفاؤل محادثات التجارة بني اليابان وأميركا

افتتاح مصرف العراق التجاري بالرياض مايو املقبل

وفد عراقي في السعودية 
13 اتفاقية  لتوقيع 

وص��ل ال��ري��اض أم��س األرب��ع��اء وف��د عراقي 
برئاسة ع��ادل عبداملهدي رئيس ال���وزراء، في 
زيارة يتوقع أن تتضمن التوقيع على نحو 13 

اتفاقية ومذكرة تفاهم.
وستحمل ال��زي��ارة التي تستمر مل��دة يومني 
وتضم أكثر من 11 وزيرا و68 مسؤوال حكوميا 
وأكثر من 70 رجل أعمال من القطاع اخلاص، 
ملفات مهمة لبحث العاقات الثنائية بني البلدين 
وس��ب��ل تعزيزها، وامل��س��ت��ج��دات ف��ي القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك، إذ 
ترتكز العاقات السعودية العراقية على أسس 
تاريخية ودينية واجتماعية، إضافة إلى رغبة 
سياسية ف��ي ال��ري��اض وب��غ��داد لتعميق هذه 
العاقات، لتكون انطاقة ملرحلة جديدة تؤسس 

لعاقات استراتيجية تخدم مصلحة البلدين.
ووفق حملضر اجتماع زيارة الوفد السعودي 
ل��ل��ع��راق مطلع ال��ش��ه��ر اجل����اري ، ف��ق��د حثت 

السعودية اجلانب العراقي على منح التسهيات 
الازمة ألربع شركات سعودية كبرى أبدت حاليا 
جاهزيتها لدخول السوق العراقي في القطاعات 
املختلفة التي يستهدفها اجلانب العراقي، وهي 
)أرامكو، سابك، معادن، أك��واب��اور(، فضا عن 
تزويدها عبر وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
املعدنية السعودية بالفرص االستثمارية في 

مجاالت الطاقة والبتروكيماويات والتعدين.
ووف��ق��ا للمحضر فهناك مقترح باستثمار 
»أرامكو« في مشروع لتجميع الغاز، والشركة 
ال��س��ع��ودي��ة للصناعات األس��اس��ي��ة »س��اب��ك« 
في مشروع بناء مجمع بتروكيماوي، وكذلك 
استثمار شركة التعدين العربية السعودية 
»م���ع���ادن« ف��ي م��ج��ال ال��ف��وس��ف��ات واألس��م��دة 
واألمل��ن��ي��وم، وشركة أك��واب��اور لاستثمار في 
مشروع للربط الكهربائي ومشاريع الطاقة 

املتجددة.

الستثمار  تخطط  السعودية  »ساك« 
تركيا  في  دوالر  مليون   100

قال سليمان اخلريجي رئيس مكتب االستشاري سليمان عبد الله 
اخلريجي )ساك(، ومقره السعودية، إن شركته تخطط الستثمار ما يصل 
إلى 100 مليون دوالر في قطاعات الزراعة والصحة والفنادق في تركيا، 
رغم التوترات السياسية بني أنقرة والرياض بسبب مقتل الصحفي 

السعودي جمال خاشقجي العام املاضي.
وذكر اخلريجي أن احلكومة السعودية، التي تستورد نحو 80 في املئة 
من االحتياجات الغذائية للمملكة، تدعم استثمارات القطاع اخلاص التي 

من شأنها أن تساهم في تأمني إمدادات اللحوم واخلضراوات.
وقال اخلريجي لرويترز في مقابلة ”لذا نتطلع إلى استثمارات في 
الزراعة. نبحث عن شركاء وننظر في إمكانية إنتاج خضراوات وحلوم 

وتصديرها“.
وأضاف أن الشركة تسعى لاستثمار في أراض، أو الدخول في شراكة 
مع ماك أراض، وجت��ري محادثات حول استثمار بالقرب من منتجع 

بوضروم على ساحل بحر إيجه.
توترت العاقات بني تركيا والسعودية بعد مقتل خاشقجي في 
قنصلية اململكة في اسطنبول قبل ستة أشهر، وهو ما أثار موجة غضب 

على مستوى العالم.
لكن التوترات السياسية لم يكن لها تأثير مباشر يذكر على التجارة بني 

البلدين، بحسب اإلحصاءات التركية الرسمية.
وقال اخلريجي إن االعتبارات السياسية يجب أال تؤثر على النواحي 
االقتصادية، مضيفا أن الكثير من املقاولني األتراك يعملون في السعودية 

بدون مشكات.

إلطللالق  تتجه  الللتللجللارة«  »مللنللظللمللة 
منصة لتراخيص االستيراد العاملية

كجزء من اجلهود الشاملة الرامية إلى حتسني الشفافية، تقدم أعضاء 
منظمة التجارة العاملية بالعمل على إنشاء موقع جديد لترخيص 

االستيراد وقاعدة بيانات يتوقع إطاقهما أواخر 2019 أو أوائل 2020.
يقول االتفاق املتعلق بإجراءات تراخيص االستيراد، »إن ترخيص 
االستيراد ينبغي أن يكون بسيطا وشفافا وميكن التنبؤ مبحتوياته كي 
ال يصبح عقبة أم��ام التجارة«. وعلي سبيل املثال، يتطلب االتفاق من 
احلكومات نشر معلومات كافية للتجار ملعرفة كيف يتم منح الرخص 

وملاذا. 
ويصف أيضا الكيفية التي ينبغي أن تخطر بها البلدان منظمة التجارة 
عندما تستحدث إجراءات جديدة إلصدار تراخيص االستيراد أو تغيير 

اإلجراءات القائمة.
وفي اجتماع اللجنة املعنية بترخيص االستيراد الذي اختتم أمس، بعد 
ثاثة أيام من النقاشات في مقر املنظمة، تبادل األعضاء خبراتهم بشأن 
استخدام استمارة اإلخطار اجلديدة التي تهدف إلى تبسيط وترشيد 
انسياب الطريقة التي يتم بها إباغ القوانني واإلج��راءات اجلديدة أو 

احملدَّثة لتراخيص االستيراد إلى أمانة منظمة التجارة.
وأبلغت أمانة املنظمة األعضاء بأنه يجري وضع الصيغة النهائية 
للموقع الشبكي اجلديد وقاعدة البيانات استنادا إلى إخطارات األعضاء 

والعمل املطلع به في جلنة تراخيص االستيراد منذ 1995. 

مصر تطرح 30باملئة من بنك القاهرة 
2019 بالبورصة قبل نهاية 

تخطط احلكومة املصرية في الوقت احلالي 
لبيع حصة تتراوح بني 20 و%30 من أسهم بنك 
القاهرة في طرح عام أولي بالبورصة املصرية 

بحلول نهاية العام اجلاري.
وق��ال محافظ البنك املركزي املصري طارق 
عامر، في تصريحات لوكالة »بلومبيرغ«، إن 
»األمر ال يتعلق باملال أو احلصول على متويل، 
إمنا يأتي ضمن خطط احلكومة لدعم سوق املال 

املصري من خال طروحات جديدة.
وأوض����ح م��ح��اف��ظ »امل���رك���زي امل��ص��ري« أن 
ارتفاع الطلب في الوقت الراهن يدفع إلى التفكير 
جدياً في عملية الطرح، لكنه لم يذكر مزيدا من 
التفاصيل حول احلصيلة املتوقعة للطرح الذي 

يأتي ضمن  برنامج الطروحات احلكومية .

وتعتزم احلكومة املصرية بدء املرحلة الثانية 
من برنامج الطروحات العامة في سبتمبر املقبل، 
على أن يجري طرح أسهم شركات جديدة غير 

متداولة في  البورصة املصرية .
وفي وقت سابق من الشهر املاضي، قال وزير 
قطاع األع��م��ال املصري هشام توفيق، إن��ه من 
املستهدف طرح 4 أو 5 شركات بدءا من سبتمبر 

مبعدل طرح واحد شهريا.
وتوقع أن تعلن احلكومة خال الفترة املقبلة 
عن قائمة محدثة من الشركات املقرر طرحها 
ضمن البرنامج، الذي جرى تدشينه في مارس 
امل��اض��ي م��ن خ��ال ط��رح حصة إضافية قدرها 
%4.5 م��ن أس��ه��م الشركة الشرقية للدخان 

بالبورصة.

االقتصاد الصيني ينمو بنسبة
6.4 باملئة في الربع األول   

أظهرت بيانات رسمية أمس األربعاء حتقيق 
االقتصاد الصيني منوا نسبته 4ر6 % في الربع 
األول من العام احلالي،وظلت نسبة النمو على ما 

كانت عليه في الربع األخير من عام 2018 .

وكان االقتصاد الصيني حقق منوا نسبته 6ر6 
% العام املاضي ، في أبطأ وتيرة منو خال ثاثة 
عقود ، بسبب الضغط الناجم عن احلرب التجارية 

مع الواليات املتحدة وارتفاع الدين احلكومي.

محمد معيط طارق عامر


