
ذك���رت وك��ال��ة ب��ل��وم��ب��رج إن ش��رك��ة ه���واوي 
تكنولوجيز الصينية تستعد لهبوط يتراوح ما بني 
40 في املئة و60 في املئة من مبيعاتها الدولية من 

الهواتف الذكية.
وقال تقرير نقال عن أشخاص على إطالع على 
هذا األمر إن الشركة تبحث خيارات تشمل سحب 
الهاتف أونر 20 وهو أحدث موديالتها من الهواتف 

احملمولة في اخلارج .
وذكر التقرير إن الشركة ستبدأ بيع هذا اجلهاز 
في مناطق بأوروبا من بينها بريطانيا وفرنسا في 
21 يونيو. وقال إن املسؤولني التنفيذيني بالشركة 
سيتابعون عملية بيع الهاتف اجلديد وقد يوقفون 

شحناته إذا رأوا أن بيعه ضعيف.
وقال التقرير إن مديري التسويق واملبيعات في 
الشركة يتوقعون بشكل داخلي هبوطا في حجم 

املبيعات يتراوح ما بني 40 مليون و60 مليون 
هاتف محمول هذا العام.

وقالت بلومبرج إن هواوي تهدف إلى السيطرة 
على ما يصل إل��ى نصف س��وق الهواتف الذكية 
بالصني في 2019 من أجل تعويض تراجع املبيعات 
في اخلارج . ولم ترد الشركة على طلب من رويترز 

للتعليق على ذلك.
ووضعت احلكومة األمريكية شركة ه��واوي 
،أك��ب��ر شركة ألج��ه��زة االت��ص��ال ف��ي العالم، على 
قائمة جتارية سوداء في مايو حتظر على املوردين 
األمريكيني إب��رام صفقات معها بسبب ما تصفه 

واشنطن مبخاوف تتعلق باألمن القومي.
وق��ال رن تشنغ في مؤسس ه��واوي ورئيسها 
التنفيذي في ذلك الوقت إن هذه القيود“ رمبا تبطئ 

ولكن بشكل طفيف فقط“ منو الشركة.

ارتفعت أسعار النفط أمس االثنني بعدما قال وزير 
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو إن واشنطن ستتخذ 
جميع اإلج��راءات الالزمة لضمان أمن املالحة في الشرق 
األوس��ط، مع تصاعد التوترات عقب هجوم على ناقالت 

األسبوع املاضي.
وزادت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 14 
سنتا إلى 62.15 دوالر للبرميل بحلول الساعة 0645 
بتوقيت جرينتش، بعدما صعدت في وقت سابق نحو 

0.4 باملئة. وكان اخلام قد صعد 1.1 باملئة يوم اجلمعة.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي ثالثة سنتات إلى 52.54 دوالر للبرميل، متخلية 
عن بعض مكاسبها املبكرة. وكانت قد زادت 0.4 باملئة في 

اجللسة السابقة.
وقفزت األسعار نحو 4.5 باملئة يوم اخلميس، بعد 

الهجوم على ناقلتي نفط قرب إيران ومضيق هرمز.
ومما يدعم األسعار أيضا التعليقات التي أدلى بها وزير 
الطاقة السعودي خالد الفالح مطلع األسبوع احلالي، 
وقال فيها إن من املرجح أن جتتمع أوبك في األسبوع األول 
من يوليو متوز، آمال بأن تتوصل إلى اتفاق على متديد 

تخفيضات إنتاج النفط.
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واج��ه��ت األس��ه��م اليابانية صعوبة في 
التقدم   أمس االثنني بسبب حالة عدم اليقني 
ال��ت��ي تكتنف االق��ت��ص��اد ال��ع��امل��ي واخل��الف 
التجاري بني الواليات املتحدة والصني وموقف 
مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 
األم��ري��ك��ي( م��ن السياسة النقدية، مم��ا أدى 

لعزوف كثير من املستثمرين.
وأغلق املؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.03 
في املئة إلى 21124 نقطة، بفضل مكاسب عدد 
قليل من االسهم ذات الثقل مثل مجموعة سوفت 

بنك وفاست ريتيلينج.
وهبط املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.45 
في املئة إلى 1539.74 نقطة. وجت��اوز عدد 
األسهم املنخفضة تلك الرابحة بواقع 72 سهما 
إلى 28 سهما، بينما نزلت قيمة املعامالت في 

السوق الرئيسية إلى 1.65 تريليون ين، مبا 
يقل أكثر من 30 باملئة عن املتوسط.

واستمرت حالة عدم اليقني لدي املستثمرين 
بشأن كيفية حل اخلالف بني الواليات املتحدة 
والصني ح��ول ال��رس��وم والتكنولوجيا وما 
إذا ك��ان الرئيس األم��ري��ك��ي دون��ال��د ترامب 
سيجتمع مع نظيره الصيني شي جني بينغ 
على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا 
األسبوع املقبل. وأقبل املستثمرون على شراء 
أسهم الشركات التي تلبي الطلب احمللي ولها 
انكشاف م��ح��دود على االق��ت��ص��ادي العاملي 
بينما ظلت أسهم التكنولوجيا حتت ضغوط 
بيعية كثيفة. ونزلت أسهم كينس 1.5 باملئة 
وطوكيو إلكترون 2.4 باملئة ونيديك 2.2 

باملئة وشني إستو كميكال 1.3 باملئة.

األسهم اليابانية تتعثر بسبب 
التجارة والضبابية االقتصادية

52.54 دوالر للبرميل العقود اآلجلة خلام غرب تكساس ارتفعت إلى 

النفط يرتفع بعد تصاعد التوترات في الشرق األوسط عقب هجوم على ناقالت

بلومبرج: تراجع في مبيعات »هواوي« 
باملئة و60   40 الدولية بني 

ارتفاع  مع  ينخفض  الذهب 
ال������������دوالر واألن�������ظ�������ار ع��ل��ى 
اجتماع مجلس االحتياطي

واصلت أسعار الذهب انخفاضها  أم��س  االثنني 
بعدما نزلت من أعلى مستوى في 14 شهرا في اجللسة 
السابقة، مع بقاء ال��دوالر قرب أعلى مستوى في عدة 
أسابيع بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة 
األمريكية وقبل اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي 

)البنك املركزي األمريكي( هذا االسبوع.
وهبط الذهب في املعامالت الفورية 0.2 باملئة إلى 
1338.86 دوالر لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 
0549 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى 
منذ 11 أبريل نيسان 2018 عند 1358.04 دوالر يوم 

اجلمعة.
ون��زل ال��ذه��ب ف��ي املعامالت اآلج��ل��ة ف��ي ال��والي��ات 

املتحدة 0.2 باملئة إلى 1343.90 دوالر لألوقية.
وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خالل 
اجتماع مجلس االحتياطي االحت��ادي يومي 18 و19 
يونيو حزيران إلى 21.7 باملئة من 28.3 باملئة يوم 
اخلميس، في أعقاب صدور بيانات التجزئة القوية، 

بحسب مجموعة سي.إم.إي.
وقال محللون إن قوة الدوالر تضعف جاذبية الذهب، 
إذ يقبع مؤشر الدوالر قرب أعلى مستوى في أسبوعني 

يوم االثنني، بدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية.
وزادت مبيعات التجزئة األمريكية في مايو أيار، 
وجرى تعديل مبيعات الشهر السابق ارتفاعا، وهو ما 
يشير إلى زيادة إنفاق املستهلكني مما قد يهدئ املخاوف 

من تباطؤ حاد لالقتصاد في الربع الثاني.
ويبدأ مكتب املمثل التجاري األمريكي يوم االثنني 
جلسات استماع على م��دى سبعة أي��ام لشهادات من 
شركات جتزئة ومصنعني وقطاعات أعمال أخرى فيما 
يتعلق بخطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب فرض 
رس��وم جمركية على سلع صينية أخ��رى بقيمة 300 

مليار دوالر.
وقال مايكل مكارثي كبير محللي السوق في سي.إم.
سي ماركتس ”التوترات التجارية بني الواليات املتحدة 
والصني عامل داعم لسوق الذهب، ومن املرجح أن يقود 
ع��دم تسوية اخل��الف التجاري وأي تصعيد في هذا 

الشأن إلى زيادة الطلب على الذهب“.

أزمة »بوينج« وتوترات التجارة تلقي 
بظاللها على معرض باريس اجلوي

تنال املخاوف املتعلقة بالسالمة 
واحلروب التجارية وتنامي التوترات 
األمنية في اخلليج من معنويات كبار 
صناع ال��ط��ائ��رات ف��ي العالم بينما 
ي��ت��واف��دون للمشاركة ف��ي معرض 
ب��اري��س للطيران ه��ذا األس��ب��وع في 
غ��ي��اب أج���واء االح��ت��ف��ال رغ��م دفاتر 

طلبيات الشراء املتخمة.
واحل����دث ف��رص��ة ل��ق��ي��اس نبض 
صناعة الطائرات التجارية في العالم 
ال��ب��ال��غ حجمها 150 مليار دوالر 
سنويا، والتي يعتقد محللون كثيرون 
أنها بصدد مرحلة من التباطؤ نظرا 
لشتى الضغوط العاملية، من توترات 
التجارة إلى ضعف النمو االقتصادي.

ويتطلع صانع الطائرات األمريكي 
بوينج، ال��ذي يعاني م��ن تداعيات 
وق��ف تشغيل طائرته 737 ماكس 
بعد حادثي حتطم، إلى طمأنة الزبائن 
وامل��وردي��ن بشأن مستقبل الطائرة، 
وتهدئة االنتقادات بخصوص تعامله 
مع األزمة املستمرة منذ شهور طويلة.

وأث��ار وقف تشغيل أحدث نسخة 
من الطائرة األكثر مبيعا في العالم 
ق��ل��ق امل���وردي���ن، ب��ل وأزع����ج شركة 

صناعة الطائرات األوروبية املنافسة 
إي���رب���اص، ال��ت��ي أح��ج��م��ت ه���ذه عن 
االس��ت��ف��زاز املعتاد لبوينج ف��ي ظل 
انشغالها هي نفسها بتحقيقات فساد.

ويتخوف املسؤولون التنفيذيون 
بقطاع صناعة الطائرات على ضفتي 
األطلسي م��ن تداعيات األزم���ة على 
الثقة العامة في النقل اجلوي ومخاطر 
رد فعل سلبي ق��د ي��دق إسفينا بني 
مختلف الهيئات التنظيمية ويقوض 
منظومة اعتماد الطائرات. وتضررت 
أرباح شركات الطيران التي تهافتت 
على ش��راء ال��ط��ائ��رة ماكس طويلة 
امل��دى واألوف���ر في استهالك الوقود 
بعدما اضطرت إللغاء آالف الرحالت 
في أعقاب وقف تشغيل الطائرة على 
مستوى العالم في مارس آذار. وقال 

محللون إن��ه حتى اإلط���الق املزمع 
لنسخة أطول مدى من عائلة ايرباص 
الناجحة ايه320 نيو، وهي الطائرة 
ايه321 اك���س.ال.آر، لن ينجح على 
األرج���ح ف��ي تبديد الضبابية التي 
تكتنف القطاع. وق��ال ريتشارد أبو 
العافية محلل صناعة الطيران في 
مجموعة تيل ”أزمة بوينج ماكس 
ليست الغمامة السوداء األشد شؤما، 
ألن��ه ميكن حلها، لكن أرق���ام حركة 
السفر تبعث على القلق بصدق. ”في 
مارس وأبريل نيسان ثمة مؤشرات 
تنبئ ب��ال��ق��ادم. أم��ام أعيننا يواجه 
ال��ق��ط��اع مشاكل أوس���ع نطاقا على 
صعيد الطلب والسعة.“ وأض��اف 
”صافي الطلبيات قد يكون األدنى في 

سنوات.“

مكاسب البنوك تدفع األسهم 
األوروبية للصعود

دفعت مكاسب أسهم قطاع البنوك بقيادة 
دويتشه بنك وإتش.إس.بي.سي أسواق األسهم 
األوروب��ي��ة لالرتفاع قليال أم��س  االثنني، لكن 
تراجع أسهم شركات الطيران بعد حتذير بشأن 

األرباح من لوفتهانزا األملانية كبح املكاسب.
وارتفع سهم دويتشه بنك 2.9 باملئة بعدما 
نشرت صحيفة فايننشال تاميز أن البنك يخطط 
إلنشاء بنك لألصول الرديئة لالحتفاظ بأصول 

تصل قيمتها إلى 50 مليار يورو أو بيعها.
وزادت أسهم بنكي ستاندرد تشارترد وإتش.

إس.ب���ي.س���ي، ال��ل��ذي��ن تتركز أنشطتهما في 
آسيا، نحو واح��د باملئة لكل منهما ليقتفيا أثر 
مكاسب األسواق اآلسيوية بعدما علقت الرئيسة 
التنفيذية لهوجن كوجن كاري الم مشروع قانون 
تسليم املتهمني إلى الصني في مطلع األسبوع 

بعد احتجاجات استمرت أسبوعا.
وارت��ف��ع امل��ؤش��ر ستوكس 600 األوروب���ي 
بنسبة 0.06 باملئة بحلول الساعة 0712 
بتوقيت جرينتش، وزادت أسهم البنوك 0.7 

باملئة.

قالت مصر إنها توصلت إل��ى تسوية قيمتها 500 
مليون دوالر مع هيئه كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق 
للغاز الطبيعي توقف العمل به. وفي 2015، أمرت غرفة 
التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 
مليار دوالر لشركة كهرباء إسرائيل اململوكة للدولة بعد 
انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب 

بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.
وقالت الهيئة املصرية العامة للبترول والشركة 
املصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما 
توصلتا إلى اتفاق ودي حلل النزاع القائم بني األطراف 
وتسوية وتخفيض مبلغ احلكم الصادر لصالح هيئة 

كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دوالر.
وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني 
سنوات ونصف بواقع 60 مليون دوالر دفعة مقدمة في 
تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40 مليون دوالر بعد ستة 
أشهر من تاريخ التفعيل وسداد املبلغ املتبقي بواقع 25 

مليون دوالر على 16 قسطا كل ستة أشهر.
وقال البيان إن ضمان سداد املدفوعات سيتم عن طريق 
استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك األهلي املصري 

وفقا ألحكام القانون املصري.
وأضاف البيان أن هيئة كهرباء إسرائيل ستتنازل عن 
جميع احلقوق الناشئة أو املتعلقة بحكم التحكيم الصادر 

لصاحلها.
وقال البيان ”في حالة عدم االلتزام بالسداد ملدة قسطني 
وع��دم ق��درة هيئة كهرباء إسرائيل احلصول على قيمة 
مبلغ التسوية املتبقي حتت اتفاق التسوية من خالل طلب 
اإلسراع بسداد املبلغ املتبقي من خالل االعتماد املستندي 
البنكي الصادر لها، يحق لها إنهاء اتفاق التسوية شريطة 
قيام هيئة كهرباء إسرائيل ب��رد كافة املبالغ التي مت 

احلصول عليها مبوجب اتفاق التسوية“.
وكانت ديليك دريلينج اإلسرائيلية وشريكتها نوبل 
إنرجي وقعتا اتفاقا تاريخيا العام املاضي لتصدير ما 
قيمته 15 مليار دوالر من الغاز الطبيعي من حقلي متار 

ولوثيان البحريني اإلسرائيليني لزبون في مصر.

وقال مسؤول تنفيذي في ديليك دريلينج في الثاني 
من يونيو حزيران إن الشركة تأمل البدء في املبيعات 
التجارية من الغاز الطبيعي ملصر بنهاية هذا الشهر. 
ووصف مسؤولون إسرائيليون االتفاق بأنه أهم اتفاق 

منذ توقيع البلدين معاهدة السالم عام 1979.

مصر تتوصل لتسوية مع إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي بعد توقف العمل به

منصة إلنتاج النفط

النار تندلع من خط لنقل الغاز الطبيعي في سيناء

سبائك ذهب في فيينا

رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي

قال وزير امليزانية الفرنسي جيرالد دارمانني إن 
فرنسا تخطط إللغاء إعفاءات ضريبية للشركات 
مبليار يورو )1.1 مليار دوالر( من أجل املساعدة 
على متويل تعهد بخفض ضريبة الدخل الشخصي 

خمسة مليارات يورو.
وقال دارمانني في مقابلة مع مراسلي تلفزيون 
ال.س��ي.آي وإذاع��ة آر.ت��ي.ال وصحيفة لوفيجارو 
إن احلكومة ستمول األربعة مليارات يورو الباقية 
عبر خفض اإلنفاق. وأضاف أن 95 باملئة من دافعي 
الضرائب سيشهدون خفضا في ضرائب الدخل التي 

يسددونها بدءا من يناير كانون الثاني.
وف��ي م��واج��ه��ة م��ظ��اه��رات م��ن��اوئ��ة للحكومة 
استمرت ألشهر، قال الرئيس الفرنسي إميانويل 
م��اك��رون في أواخ��ر ابريل نيسان إن��ه سيخفض 

ضريبة الدخل خمسة مليارات يورو أخرى.
ي��أت��ي اخل��ف��ض امل��زم��ع ع��ق��ب ح��زم��ة ت��ن��ازالت 

للمحتجني بعشرة مليارات ي��ورو ف��ي ديسمبر 
كانون األول بهدف تعزيز دخل الفئات األشد فقرا 

من بني العمال واملتقاعدين.

فرنسا تخطط إللغاء إعفاءات 
ضريبية مبليار يورو للشركات

جيرالد دارمانني 

بنك أوف سكوتالند: اندماج »ساب« 
و»األول« يعزز رأس املال

قال رويال بنك أوف سكوتالند )آر.بي.إس( إن استكمال 
االن��دم��اج بني البنك األول والبنك السعودي البريطاني 
)ساب( سيؤدي لتخلصه من أصول عالية املخاطر بقيمة 
4.7 مليار إسترليني، ما يعادل 5.9 مليار دوالر وتعزيز 

رأسماله األساسي.
وذك���ر البنك البريطاني ف��ي ب��ي��ان أن���ه، وم��ن خالل 
وحدته الهولندية ن��ات ويست ماركتس، ك��ان ج��زءاً من 
كونسورتيوم يضم إن.إل.إف.آي وبنك سانتاندير ميتلك 
حصة إجماليها %40 في البنك األول. وكان آر.بي.إس ميلك 

حصة تعادل %15.3 في البنك األول.
وق��ال البنك إن��ه نتيجة الستكمال االن��دم��اج، سيحقق 
مكسبا قدره 400 مليون جنيه إسترليني نتيجة التخلص 
من حصته في البنك األول مقابل أسهم يتلقاها في البنك 
السعودي البريطاني، فضالً عن خفض األصول املرجحة 

باملخاطر 4.7 مليار جنيه إسترليني.
وأش��ار البنك إلى أن الصفقة ستقود إلطفاء التزامات 
بقيمة 300 مليون إسترليني. وأضاف أن التغييرات سترفع 

نسبة رأس املال األساسي للبنك بواقع 60 نقطة أساس.

قالت مصادر لوكالة رويترز إن احلكومة السعودية 
فوضت كال من بنكي »غولدمان ساكس« و«سوسيتيه 
جنرال« لترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت 
في أوروب��ا. كان وزير املالية »محمد اجلدعان« قد صرح 
في أبريل، أن اململكة تدرس إصدار أولى سنداتها املقومة 
باليورو ه��ذا ال��ع��ام، ف��ي إط��ار سعيها لتنويع قاعدتها 

التمويلية. وذك��رت املصادر أن االجتماعات ب��دأت أمس 
االثنني في لندن، وتختتم بعد ثمانية أيام في ميونيخ.

وكانت اململكة قد أص��درت سندات قيمتها 7.5 مليار 
دوالر في يناير. كما صرح رئيس وحدة الدين أن اململكة 
تدرس أيضا طرح صكوك تصل قيمتها إلى 5 مليارات دوالر 

خالل الربع الثالث من العام.

سندات دولية محتملة باليورو قريبًا من السعودية


