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تنفيذ املرحلة األولى سيمثل 10باملئة من وزن السوق السعودي

تتجه لتوقيع  23اتفاقية شراكة جديدة بحلول 2022

«تداول» :أولى مراحل الترقية للمؤشرات الناشئة اإلثنني

السعودية تبرم  6صفقات مع
القطاع اخلاص بـ 3.5مليار دوالر

أعلنت شركة السوق املالية السعودية تداول أنه سيتم
تنفيذ املرحلة األول��ى من عمليات االنضمام للمؤشرين
العامليني فوتسي راس��ل ( )FTSE Russellوإس آند بي
داو جونز « »S&Pلألسواق الناشئة يوم االثنني املقبل في
 ،2019/3/18وذلك بحسب أسعار اإلقفال ليوم اخلميس
املوافق .2019/3/14
وبنا ًء على ما أعلنته فوتسي راسل ضمن خطة انضمام
السوق املالية السعودية ملؤشرات األسواق الناشئة ،سيتم
تنفيذ املرحلة األول��ى من املراحل اخلمس وستمثل املرحلة
األولى  10%من الوزن اإلجمالي للسوق املالية السعودية.
في حني سيتم انضمام السوق املالية السعودية ملؤشر
« إس_آن��د بي داو جونز» على مرحلتني ،حيث سيتم تنفيذ
املرحلة األول��ى بنسبة  50%من ال��وزن اإلجمالي للسوق
املالية السعودية.
وقامت «فوتسي راسل» في  28مارس  2018بضم السوق
السعودي إلى مرتبة األسواق الناشئة الثانوية ،وذلك على
مراحل تبدأ في مارس  2019وتنتهي في ديسمبر ،2019
وذلك على  5مراحل.
وفي  25يوليو  ،2018قررت شركة «ستاندرد آند بورز
داو جونز» ترقية السوق السعودي إلى سوق ناشئ اعتبارا
من مارس  2019على مرحلتني.
وك���ان الرئيس التنفيذي ل��ـ « فوتسي راس���ل « م��ارك

مايكبيس قال في لقاء مع «العربية» في مارس املاضي إن
ترقية السوق السعودية ستؤدي إلى تدفق  20مليار دوالر

خالل السنوات القليلة املقبلة ،مشيرا إلى أنها ستكون سوقا
جاذبة لالكتتابات األولية وليس فقط لطرح أرامكو.

العقود اآلجلة خلام برنت بلغت  66.95دوالر للبرميل

النفط يرتفع وسط تخفيضات أوبك وعقوبات إيران وفنزويال

ارتفعت أسعار النفط أم��س األربعاء
مدفوعة بتخفيضات اإلنتاج احلالية التي
تطبقها منظمة البلدان املصدرة للبترول
(أوبك) والعقوبات األمريكية على إيران

وفنزويال.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة  0751بتوقيت
جرينتش ،بلغت العقود اآلج��ل��ة خلام
ال��ق��ي��اس ال��ع��امل��ي ب��رن��ت  66.95دوالر

للبرميل ،مرتفعة  28سنتا أو  0.4باملئة
مقارنة مع سعر اإلغالق السابق.
وبلغت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل��ام غرب
تكساس الوسيط األمريكي  57.23دوالر

للبرميل ،مرتفعة  36سنتا أو  0.6باملئة
مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
وترتفع أسعار النفط منذ بداية العام
اجلاري بفضل تخفيضات اإلمدادات التي
تقودها منظمة أوبك.
وزاد شح املعروض في األسواق بفعل
تطبيق عقوبات أمريكية على ص��ادرات
النفط من إيران وفنزويال عضوي أوبك.
وق��ال بنك أستراليا الوطني إن آفاق
س��وق النفط متباينة ،إذ توجد مخاطر
نزولية على األسعار نابعة من املخاوف
املرتبطة بالنمو االقتصادي وق��وة منو
إم���دادات ال��والي��ات املتحدة ،في حني أن
تخفيضات إم���دادات أوب��ك والعقوبات
األمريكية على إي���ران وف��ن��زوي�لا حتفز
األسعار.
وذك�����رت إدارة م��ع��ل��وم��ات ال��ط��اق��ة
األمريكية أن من املتوقع أن يبلغ إنتاج
ال��والي��ات املتحدة من النفط اخل��ام نحو
 12.30مليون برميل يوميا في ،2019
ارتفاعا من متوسط بلغ نحو  11مليون
برميل يوميا في .2018

قال تركي احلقيل ،الرئيس التنفيذي للمركز
الوطني للتخصيص والشراكة بني القطاعني
العام واخلاص في السعودية إن اململكة أبرمت
ست اتفاقيات شراكة مع القطاع اخل��اص في
الشهرين املاضيني بقيمة  3.5مليار دوالر،
وتخطط لتوقيع  23اتفاقية أخ��رى على األقل
بحلول .2022
وت��ه��دف السعودية جل��ذب استثمارات في
جميع املجاالت من التعليم إلى الرياضة ،وهي
حجر الزاوية في جهودها لتقليص االعتماد على
إيرادات النفط.
وقال احلقيل رئيس املركز الذي يشرف على
عملية اخلصخصة لرويترز بعد زي��ارة للندن
ملقابلة مستثمرين محتملني «من األفضل للعملية
أن تستغرق وقتا أط��ول لضمان أن تتم بشكل
صحيح.
«نستعد لصفقات كثيرة سواء في العملية ،أو
في مشروعات أخرى قادمة ،ونريد ضمان إجراء
العملية بشكل صحيح».
وتابع «أرسى برنامج اخلصخصة حتى اآلن
عقودا لستة مشروعات في شهرين ،ويلتزم
باإلطار الزمني واملبادرات وفقا خلطة التسليم».
وتتضمن املشروعات الستة التي استُكملت
اتفاقياتها أربعة مشروعات للمياه ،ومشروعاً
ف��ي ال��رع��اي��ة الصحية وم��ش��روع��ا ف��ي النقل.
ومبوجب اتفاقيات الشراكة بني القطاعني العام
واخل���اص تلك ،يقوم مستثمرون م��ن القطاع
اخل��اص ببناء مشروعات بنية حتتية ،ويتم
الدفع لهم إلدارت��ه��ا لفترة زمنية قبل تتحول
ملكيتها إلى الدولة.
وه��ن��اك م��ا ي��زي��د ع��ن  23ات��ف��اق��ي��ة م��ن تلك
الصفقات مخطط لها في قطاع املياه بحلول
 ،2022بني أكثر من  40اتفاقية شراكة بني
القطاعني العام واخل��اص وعمليات خصخصة
قادمة.
وق��ال احلقيل ،إن  70%-50من الشركات

تركي احلقيل

املشاركة في الصفقات الست حتى اآلن أجنبية.
وأقرضت بنوك أجنبية  80%-70من التمويل
لكل صفقة.
ووض��ع��ت ال��ري��اض ف��ي وق��ت س��اب��ق هدفا
لتحقيق إيرادات غير نفطية بنحو  40-35مليار
ري��ال ( 10-9.3مليارات دوالر) من برنامج
اخلصخصة بحلول  .2020وستأتي بعض تلك
األموال من بيع أصول ،بينما سيأتي الباقي من
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص.
وق���ال احلقيل إن م��ن املنتظر أن يتم طرح
طلب للحصول على مقترحات خالل عدة أشهر،
حيث توجد شركات من الواليات املتحدة والهند
وهولندا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى بني أكثر
من عشر مجموعات تأهلت لتقدمي عروض.
وأضاف أن هناك عقبة كبيرة ما زالت تشكل
عائقا أمام جناح الشراكة بني احلكومة والقطاع
اخل��اص ،وتتمثل في قانون مشاركة القطاع
العام ،الذي من املتوقع أن يتم إقراره في النصف
الثاني من .2019

«نيكي» يهبط جراء ضعف طلبيات اآلالت

أسهم أوروبا تفتح مستقرة
وسط ضبابية بيانات الشركات

«دويتشه بنك» يرفض األسترالي ينخفض من جديد بفعل مخاوف اقتصادية
صفقة االندماج
مع «كوميرتس بنك»

تواجه صفقة االن��دم��اج املقترحة بني
مجموعتي «دويتشه بنك» و»كوميرتس
بنك» املصرفيتني األملانيتني معارضة
داخلية قوية في «دويتشه بنك» وهو ما
يشير إلى العقبات التي ينبغي التغلب
عليها المت��ام الصفقة التي ستؤدي إلى
قيام أكبر مجموعة مصرفية في أوروبا.
ونقلت وك��ال��ة بلومبرج لألنباء عن
«يان دوشيك املسؤول في نقابة «فيردي»
لعمال اخلدمات في أملانيا وأح��د ممثلي
العمال في مجلس اإلشراف على «دويتشه
بنك» القول إن الصفقة تهدد بشطب آالف
الوظائف ،في املجموعة املصرفية دون
أن ت��ؤدي إل��ى تعزيز ق��وة القطاع املالي
األملاني.
وأضاف «دوشيك» الذي يشغل عضوية
مجلس اإلش����راف منذ  2016ف��ي بيان
عبر البريد اإللكتروني «نحن نرفض أي
اندماج» ،مضيفا أن الصفقة ستؤدي إلى
قيام كيان جديد ميكن أن يتحول إلى هدف
حمل��اوالت استحواذ أحادية اجلانب من
مؤسسات مالية أجنبية «دون أن تؤدي
إلى قيام كيان وطني عمالق»
يأتي ذلك في الوقت الذي اقتربت فيه
مجموعات «دويتشه بنك» و»كوميرتس
بنك» من االندماج بعد سنوات من الكفاح
لتحسني الربحية ووقف التراجع املستمر
في اإليرادات.
كان وزير املالية األملاني أوالف شولتس
قد قال أمس إن مصرفي (دويتشه بنك)
و(ك��وم��ي��رت��س ب��ن��ك) يبحثان ال��وض��ع
الراهن.
ي��أت��ي ذل���ك ب��ع��د أن ك��ش��ف��ت ت��ق��اري��ر
صحفية أن مجلس إدارة (دويتشه بنك)،
أكبر مصرف جت��اري أملاني ،ق��رر إج��راء
محادثات لبحث االن��دم��اج مع كومرتس
بنك ،ثاني أكبر مصرف جتاري في أملانيا.
وعلى هامش اجتماع ل���وزراء مالية
ال��ي��ورو ،ق��ال نائب املستشارة األملانية
اجنيال ميركل في بروكسل اليوم االثنني»:
ه��ن��اك م��ح��ادث��ات ح��ول امل��وق��ف كما هو،
واحل��ك��وم��ة األمل��ان��ي��ة م��راف��ق ن��زي��ه في
نقاشات القطاع اخل���اص» ،وأض���اف»:
وليس هناك شيء ميكن قوله أكثر من ذلك
في الوقت الراهن».
ك��ان��ت صحيفة «فيلت آم زون��ت��اج»
األملانية الصادرة أول أمس األحد ،كشفت
عن ق��رار مجلس إدارة (دويتشه بنك)،
وأضافت أن شولتس ووكيل وزارته يورج
كوكيس حثا رئيسي املصرفني كريستيان
زفينج من دويتشه بنك ومارتني تسيلكه
من كومرتس بنك على بحث االندماج.
وجتدر اإلشارة إلى أن احلكومة األملانية
هي أكبر مساهم فردي في كوميرتس بنك
بحصة أسهم تزيد عن .15%

نزل الدوالر األسترالي أمس األربعاء بعدما أثار مؤشر محلي
لثقة املستهلكني مخاوف جديدة بشان تباطؤ االقتصاد.
وكان االسترليني من بني العمالت التي سجلت حتركا كبيرا
في أسواق النقد ،وارتفع نصفا باملئة على أمل أن يرفض أعضاء
البرملان في بريطانيا االنفصال عن االحتاد االوروبي بدون اتفاق
في اقتراع األربعاء.
واتسمت أس��واق العملة األخ��رى بالهدوء في الغالب أثناء
التعامالت املبكرة في لندن ،مع توخي املستثمرين احلذر في ظل
اتساع نطاق العزوف عن املخاطرة من آسيا إلى أوروبا.
وتراجع مؤشر لثقة املستهلكني في أستراليا ألقل مستوى
فيما يزيد عن عام في مارس  ،مبا يعزز املؤشرات على ضعف
االقتصاد.

وهبط الدوالر األسترالي نصفا باملئة إلى  0.70495دوالر
أمريكي ،لكنه ما زال مرتفعا عن أقل مستوى في شهرين الذي
سجله األسبوع املاضي عند  0.7003دوالر أمريكي.
وانخفض الدوالر النيوزيلندي بواقع  0.4باملئة إلى 0.6830
دوالر أمريكي .وزاد مؤشر الدوالر األمريكي ،الذي يقيس أداءه
أمام سلة عمالت منافسة 0.1 ،باملئة إلى  ،96.994في حني لم
يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند  1.1287دوالر أمريكي.
كما استقرت العملة اليابانية عند  111.36ين مقابل الدوالر
األمريكي .وارتفع اجلنيه االسترليني  0.6باملئة مقابل الدوالر
األمريكي وال��ي��ورو م��ع مراهنة املتعاملني على أن البرملان
البريطاني سيرفض ي��وم األرب��ع��اء االن��س��ح��اب م��ن االحت��اد
األوروبي بدون اتفاق.

تضاؤل فرص خروج بريطانيا باتفاق يثير الغموض
رفض البرملان البريطاني وللمرة
الثانية اتفاق «البريكست املعدل»،
ال��ذي توصلت إليه رئيسة ال���وزراء
ت��ي��ري��زا م��اي م��ع االحت���اد األوروب���ي
للخروج من التكتل ،فيما يعمق أسوأ
أزم���ة سياسية تشهدها ال��ب�لاد منذ
عقود ،قبل  17يوماً فقط على املوعد
املقرر للمغادرة.
وص َوّت البرملان ضد االتفاق املعدل
الذي توصلت إليه ماي بأغلبية 391
ص��وت��اً ،مقابل  242بعدما أخفقت
احملادثات التي أجرتها في اللحظات
األخ��ي��رة مع زعماء االحت��اد أم��س في
تبديد مخاوف منتقديها.
دعت مجموعة رئيسية من النواب
البريطانيني إلى رفض االتفاق املعدل
للبريكست.واعتبر امل��دع��ي ال��ع��ام
البريطاني أن ل��ب�لاده احل��ق...م��اي:
ق��د نخسر ات��ف��اق بريكست الليلة..
والتأجيل ليس مضمونا اقتصاد
وفي رد فعل سريع على قرار العموم
البريطاني قال متحدث باسم رئيس
املجلس األوروب����ي ،دون��ال��د توسك،
إن رف��ض مجلس العموم البريطاني
للمرة الثانية االتفاق الذي توصل إليه

أغلق امل��ؤش��ر نيكي القياسي منخفضا في
بورصة طوكيو ل�لأوراق املالية أمس األربعاء
إذ دفعت الطلبيات الضعيفة على اآلالت أسهم
الشركات املصنعة واملصدرة لها للهبوط ،فيما
أقبل املستثمرون القلقون من انسحاب بريطانيا
من االحتاد األوروبي على جني األرباح.
كما كان أداء األسهم املالية ،التي تستفيد من
ارتفاع العائدات ،ضعيفا مع تراجع العائد على
السندات األمريكية حتت ضغط بيانات التضخم
الضعيفة ،مما يدعم التوقعات بأن يبقي مجلس
االحتياطي االحتادي (البنك املركزي األمريكي)
أسعار الفائدة دون تغيير العام اجلاري.
وانخفض املؤشر نيكي واحدا في املئة ليغلق
عند  21290.24نقطة ،بعدما ارتفع  1.8في املئة
في يوم الثالثاء.
وهبطت طلبيات اآلالت اليابانية في يناير
كانون الثاني بأسرع وتيرة في أربعة أشهر ،في
ظل حرب الرسوم بني الواليات املتحدة والصني
التي أضرت بالتجارة العاملية وقلصت الطلب من
قطاعي السيارات ومعدات االتصاالت في البالد.
ومن بني شركات صناعة معدات الرقائق ،فقد
سهم أدفانتست  2.3في املئة وطوكيو إلكترون
 1.3في املئة وتي.دي.كيه ك��ورب  3.5باملئة
وهيتاشي  2.9باملئة.
وبالنسبة لشركات صناعة السيارات ،نزل
سهما م��ازدا موتور وس��وب��ارو  1.4باملئة لكل
منهما.
وهبط املؤشر توبكس األوسع نطاقا  0.80في
املئة لينهي اجللسة عند  1592.07نقطة.

وفتحت األس��ه��م األوروب��ي��ة على استقرار
في ظل الضبابية التي تكتنف خطة بريطانيا
للخروج م��ن االحت���اد األوروب����ي وع��دم ورود
أنباء عن الشركات أو االقتصاد قوية مبا يكفي
لتغيير اجتاه العزوف عن املخاطرة املستمر من
التعامالت اآلسيوية.
وت��راج��ع امل��ؤش��ر س��ت��وك��س  600لألسهم
األوروبية  0.05باملئة بحلول الساعة 0816
بتوقيت جرينتش ،بعدما أغلق منخفضا 0.06
باملئة مع اتضاح أن رئيسة الوزراء البريطانية
تيريزا ماي ستخسر تصويتا مهما في البرملان
بشأن خططها اخلاصة باتفاق االنفصال.
ول��م ي��ط��رأ تغير ي��ذك��ر أي��ض��ا على املؤشر
فايننشال تاميز  100البريطاني ،إذ انخفض 0.1
باملئة مع تعويض اجلنيه االسترليني بعض
اخلسائر التي تكبدها في اجللسة السابقة.
وسجل سهم أديداس األملانية أسوأ أداء ،حيث
هبط  5.5باملئة بعد إعالن الشركة عن أن مشاكل
متعلقة بسلسلة اإلمداد ستقوض منو مبيعاتها
في النصف األول من  ،2019ال سيما في أمريكا
الشمالية.
ومن بني أكبر اخلاسرين أيضا سهم شركة
إنديتكس املالكة للعالمة زارا ،حيث هبط السهم
 4.7باملئة بعدما أعلنت الشركة ع��ن أرب��اح
سنوية أقل قليال من توقعات احملللني.
وكان سهم وايركارد ثالث أكبر اخلاسرين،
بنزوله  4.3باملئة بعدما أوقفت الشركة موظف
حسابات عن العمل في سنغافورة وسط مزاعم
احتيال وتالعب في احلسابات.

 2.13تريليون دوالر الواردات
العاملية من السلع اإللكترونية في عام

االحت��اد األوروب���ي وبريطانيا بشأن
انسحابها من االحتاد «زاد بشكل كبير»
من خطر اخلروج «بدون اتفاق».
وق���ال امل��ت��ح��دث «ن��أس��ف لنتيجة
التصويت الذي جرى الليلة ...لقد فعل
االحتاد األوروبي كل ما ميكن للتوصل
التفاق ...من الصعب معرفة ما ميكننا
أن نفعله أكثر من ذلك».

وأض��اف «في الوقت الذي لم يتبق
فيه سوى  17يوما ً على  29مارس زاد
تصويت اليوم بشكل كبير من احتمال
اخل��روج من االحت��اد األوروب���ي دون
اتفاق ...إذا قدمت اململكة املتحدة طلبا
منطقيا للتمديد فإن دول االحتاد السبع
وال��ع��ش��ري��ن س��ت��درس ذل��ك وت��ق��رره
باإلجماع».

أدى الطلب على املكونات اإللكترونية املستخدمة
في أجهزة إنترنت األشياء إلى دفع قيمة التجارة
في ال���واردات العاملية من سلع تقنية املعلومات
واالتصاالت في  2017إلى  2.13تريليون دوالر،
وفقا ألرقام جديدة أصدرتها منظمة األمم املتحدة
للتجارة والتنمية «يونكتاد» من مقرها في جنيف
أم��س .ومن��ت التجارة في سلع تقنية املعلومات
واالتصاالت بشكل أسرع قليال من جتارة البضائع،
حيث مثلت  13.4ف��ي امل��ائ��ة م��ن مجموع حجم
التجارة العاملية في  ،2017بانخفاض عن نسبة
 16.1في املائة خالل الطفرة التي شهدتها «دوت ـ
كوم» في  2000لكنها كانت أعلى مستوى لها في
عامني .وعند املقارنة ،بلغت نسبة آالت ومعدات
النقل  37في املائة من واردات السلع العاملية في

 ،2017واملواد الغذائية  8في املائة.
وقالت ،شاميكا سيرميان ،مديرة قسم التقنية
واللوجستيات في «يونكتاد»« ،هذه هي املرة األولى
التي انتعشت فيها واردات السلع العاملية من تقنية
املعلومات واالتصاالت منذ  ،2014وهو ما يظهر
منوا سنويا جيدا بنسبة  6في املائة وتوقف فترة
التدهور التي شهدتها واردات هذه السلع خالل
العامني املاضني».
من بني منتجات تقنية املعلومات واالتصاالت،
استمرت التجارة في املكونات اإللكترونية في
التوسع مبعدل من��و سنوي بلغ  8ف��ي امل��ائ��ة -
وه��و أق��ل بقليل م��ن احلواسيب واإللكترونيات
االستهالكية ( 9في املائة) -وهو يظهر منوا مطردا
طويل األجل.

