
قال مارك كارني محافظ بنك اجنلترا إن تباطؤ 
االقتصاد العاملي رمبا يعني أن البنك املركزي 
البريطاني لن يرفع أسعار الفائدة حتى إذا أقر 
البرملان خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون 

للخروج من االحتاد األوروبي.
وردا على سؤال من تلفزيون بلومبرج عما إذا 
كانت املوافقة على إتفاق بريكست تعني أن بنك 
اجنلترا سيستأنف زي��ادة أسعار الفائدة، قال 
كارني ”ليس بالضرورة... هناك عوامل محتملة 

كثيرة أخرى“.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي أكد الطبيعة 
غير املستقرة لالقتصاد العاملي. وق��ال كارني 
”علينا ان نأخذ في اإلعتبار حجم الزخم املوجود 

في االقتصاد العاملي“.

ق��ال ليو ه��ي ن��ائ��ب رئ��ي��س وزراء 
الصني أمس السبت إن الصني ستعمل 
مع الواليات املتحدة ملعاجلة املخاوف 
األساسية لكل من الطرفني على أساس 
املساواة واالحترام املتبادل وإن وقف 
احل��رب التجارية سيكون أم��ر طيبا 

للبلدين وللعالم.
وق���ال ل��ي��و وه���و أي��ض��ا امل��ف��اوض 
الرئيسي في احملادثات التجارية خالل 
مؤمتر للواقع االفتراضي في مدينة 
نانتشانغ عاصمة إقليم جيانغشي 
بجنوب ش��رق الصني إن ”اجلانبني 
حققا تقدما كبيرا في مجاالت كثيرة 
ووضعا أساسا مهما للتوقيع على 

اتفاق مرحلي“.
وق��ال في كلمة عامة ن��ادرة بشأن 

احل��رب التجارية إن ”وقف تصعيد 
احل�����رب ال��ت��ج��اري��ة ي��ف��ي��د ال��ص��ني 
والواليات املتحدة والعالم كله. إنه ما 
يتمناه املنتجون واملستهلكون على حد 
سواء“.وتوصلت الصني والواليات 
املتحدة إل��ى اتفاق محدود األسبوع 
املاضي نحو إنهاء احل��رب التجارية 
التي أقلقت األس��واق العاملية وأثرت 
على النمو العاملي. ويعمل اجلانبان 

على التوصل التفاق خطي.
وق���ال ل��ي��و إن ال��ص��ني س��ت��زي��د من 
االس��ت��ث��م��ارات ف��ي التكنولوجيات 
األساسية للتعجيل ب��إع��ادة الهيكلة 
االق��ت��ص��ادي��ة وأض�����اف أن اآلف���اق 

االقتصادية مازالت ”مشرقة للغاية“.
وأض����اف ”ال نشعر بقلق بشأن 

ال��ت��ق��ل��ب��ات االق��ت��ص��ادي��ة ع��ل��ى امل��دى 
القصير. لدينا ك��ل الثقة ف��ي قدرتنا 
على تلبية أهداف االقتصاد الكلي لهذا 

العام“.
وقال إن حتسن العالقات بني الصني 

والواليات املتحدة يفيد العالم.
وأض�������اف أن ”منو ال���ت���ع���اون 
االق��ت��ص��ادي وال��ت��ج��اري ب��ني الصني 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة مرتبط بسالم 
واستقرار وازدهار العالم كله“.وقال 
” بإمكان الصني والواليات املتحدة أن 
تلتقيا في منتصف الطريق على أساس 
املساواة واالحترام املتبادل ومعاجلة 
املخاوف األساسية لكل منهما ومحاولة 
خلق م��ن��اخ جيد وحتقيق األه���داف 

املشتركة لكل من اجلانبني“.
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قال هاروهيكو ك��ورودا محافظ بنك اليابان 
إن البنك املركزي قد يجري املزيد من التيسير 
للسياسة النقدية إذا اقتضت احلاجة وإنه ما زال 

لديه أدوات متاحة لدعم النمو االقتصادي.
ومتحدثا عقب اجتماع استمر يومني لوزراء 
مالية ومحافظي البنوك امل��رك��زي��ة ملجموعة 
العشرين، قال ك��ورودا إن بعض الدول أشارت 
إلى أن فترات طويلة من السياسة النقدية امليسرة 

قلصت األدوات املتاحة لها لزيادة احلوافز.
لكنه أضاف أن اليابان حالة مختلفة، مؤكدا 
استعداد البنك املركزي لتعزيز الدعم النقدي إذا 
هددت املخاطر العاملية املتزايدة حتقيق املستوى 

الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 في املئة.
وأبلغ ك���ورودا مؤمترا صحفيا استضافته 
اليابان كرئيس الجتماع مجموعة العشرين 
هذا العام ”إذا اقتضت احلاجة فإننا قد نتخذ 

إجراءات تيسيرية إضافية“.
وأض��اف قائال ”سنحلل بعناية التطورات 
االقتصادية وحتركات األسعار لتقرير ما إذا 

كانت مثل هذ اإلجراءات ضرورية“.
وجاءت تعليقاته بعد أن خفض صندوق النقد 
الدولي توقعاته للنمو االقتصادي العاملي وحذر 
صانعي السياسات من اإلفراط في االعتماد على 

أدوات السياسة النقدية لتحفيز النمو.

سيجري  الياباني  املركزي  كورودا: 
النقدية للسياسة  التيسير  من  املزيد 

منو التعاون االقتصادي والتجاري مرتبط بسالم وازدهار العالم

التجارية احملادثات  مخاوف  ملعاجلة  أميركا  مع  سنعمل  الصني: 

مهم  عامل  العاملي  االقتصاد  كارني: 
بريطانيا في  الفائدة  أسعار  لرفع 

صندوق النقد ينتظر مرسومًا 
جديدًا بشأن الوقود لتعديل 
برنامجه إلقراض اإلكوادور

قال صندوق النقد الدولي إنه ينتظر اخلطوة املقبلة من 
حكومة اإلك��وادور فيما يتعلق بدعم الوقود كي يواصل 
تعديل برنامجه إلق��راض ذل��ك البلد ال��واق��ع في أمريكا 
اجلنوبية. وبعد احتجاجات عنيفة استمرت أياما وفي 
انتصار كبير لسكان اإلك���وادور األصليني أعلن رئيس 
اإلك��وادور لينني مورينو تخليه عن إجراء أيده صندوق 
النقد الدولي بإنهاء دع��م الوقود ال��ذي استمر عشرات 

السنني بهدف معاجلة الوضع املالي للبالد.
وقال اليخاندور ويرنر مدير إدارة نصف الكرة الغربي 
بصندوق النقد الدولي ”إننا في انتظار املرسوم اجلديد 
الذي ستعلنه احلكومة فيما يتعلق بسياساتها اخلاصة 

بسعر الوقود“.
وأضاف ويرنر خالل مؤمتر صحفي أثناء اجتماعات 
اخلريف بني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 
واشنطن إن الصندوق ينتظر إلجراء تقييم حلزمة نهائية 

للسياسات.

مهلة نهائية إليران ملكافحة 
غسل األموال وتطبيق 

إجراءات مضادة فبراير املقبل
منحت مجموعة العمل املالي »فاتف«، الهيئة الرقابية 
العاملية املعنية مبكافحة غسل األموال، إيران موعدا نهائيا 
في )فبراير( 2020 لالمتثال لقواعد دولية، وبعده ستحث 

جميع أعضائها على تطبيق إجراءات مضادة.
وفقا ل�«رويترز«، أوضحت املجموعة التي تتخذ من 
باريس مقرا، أنه في الوقت احلالي تلتمس من أعضائها 
طلب فحص املعامالت مع إي��ران وإج��راء عمليات تدقيق 
خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في 
البالد. وقالت في بيان »إذا لم تقر إي��ران، قبل )فبراير( 
2020، اتفاقية باليرمو وأخرى ملكافحة متويل اإلرهاب 
مبا يتماشى مع معايير »فاتف«، فإن »فاتف« ستلغي 
بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها وحتث 
جميع ال��والي��ات القضائية على تطبيق تدابير مضادة 

فعالة مبا يتماشى مع التوصية رقم 19«.
وف��رص ال��ت��زام إي��ران في غضون أربعة أشهر تبدو 
ضئيلة، ذل��ك بعد أن انتهى أج��ل خطة العمل اخلاصة 
بطهران لتلبية متطلبات »فاتف« التي مت تطبيقها في 

2016، وفي يناير 2018.
وإق��رار تشريع لالنضمام إلى »فاتف« قد يعرقل دعم 

إيران للجماعات اإلرهابية كجماعة حزب الله اللبنانية.
يأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس األمريكي، دونالد ترمب، 
في 20 سبتمبر املاضي، فرض عقوبات على البنك املركزي 
اإليراني، وصندوق التنمية الوطني، وأوضح أن العقوبات 

املفروضة على إيران هي األقسى على اإلطالق.
وق��ال »إي���ران أفلست تقريبا، ووضعها االقتصادي 
صعب ج���دا«، وأض���اف »على ق��ادة إي���ران وق��ف دعمهم 

لإلرهاب من أجل إنقاذ بلدهم«.

»وول ستريت« تهبط بفعل بيانات ضعيفة 

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة بفعل خسائر 
كبيرة ألسهم جونسون اند جونسون وبوينج إلى جانب 
بيانات اقتصادية قامتة من الصني، وهو ما قلص شهية 
املستثمرين للمخاطرة وغطى على أرباح إيجابية من بضع 

شركات.
وأن��ه��ى امل��ؤش��ر داو جونز الصناعي جلسة ال��ت��داول 
منخفضا 255.68 نقطة، أو 0.95 باملئة، إلى 26770.20 

نقطة بينما تراجع املؤشر ستاندرد اند بورز500 األوسع 
نطاقا 11.75 نقطة، أو 0.39 باملئة، ليغلق عند 2986.20 
نقطة. وأغلق املؤشر ن��اس��داك املجمع منخفضا 67.31 

نقطة، أو 0.83 باملئة، إلى 8089.54 نقطة.
وعلى مدار األسبوع صعد املؤشران ستاندرد اند بورز 
وناسداك 0.54 باملئة و0.40 باملئة على الترتيب بينما 

تراجع داو جونز 0.17 باملئة.

مارك كارني

زادت شركات الطاقة األمريكية عدد حفارات 
النفط العاملة لثاني أسبوع على التوالي للمرة 
األول��ى منذ يونيو على الرغم من قيام منتجني 
بتنفيذ خطط خلفض اإلنفاق على عمليات احلفر 

اجلديدة هذا العام.
وقالت شركة بيكر هيوز خلدمات الطاقة ، 
في تقريرها األسبوعي ال��ذي يحظى مبتابعة 
وثيقة، إن الشركات أضافت حفارا نفطيا واحدا 
في األسبوع املنتهي في الثامن عشر من أكتوبر 

ليصل إجمالي عدد احلفارات النشطة إلى 713 .
وفي نفس األسبوع قبل عام، كان هناك 873 

حفارا نفطيا قيد التشغيل.
وتراجع عدد احلفارات النفطية النشطة، وهو 
مؤشر أولي لإلنتاج مستقبال، على مدار عشرة 
أشهر مع قيام شركات مستقلة لالستكشاف 
واإلن��ت��اج بخفض اإلنفاق على عمليات احلفر 
اجلديدة بينما تركز بشكل أكبر على منو األرباح 

بدال من زيادة اإلنتاج.

بيكر هيوز: ارتفاع عدد حفارات النفط 
النشطة في أميركا لثاني أسبوع على التوالي

جورجييفا: نأمل حصول حكومة 
لبنان على دعم دولي

ق����ال����ت ك��ري��س��ت��ال��ي��ن��ا 
ج��ورج��ي��ي��ف��ا، م���دي���ر ع��ام 
ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي في 
تصريحات خاصة للعربية، 
إن على حكومة لبنان متابعة 
عملها اجل��دي ونأمل بدعمها 

دولياً.
وخرجت تظاهرات عارمة 
في العاصمة بيروت وبضع 
ب���ل���دات ف���ي أرج�����اء ل��ب��ن��ان 
اح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى ال��ض��رائ��ب 
واألوض���������اع امل��ع��ي��ش��ي��ة، 
وحتولت االحتجاجات إلى 
مواجهات في ساحة رياض 

الصلح وسط بيروت.
وأضافت جورجييفا ملوفدة 
العربية ف��ي واشنطن، الرا 
حبيب، على هامش اجتماعات 
ال��ص��ن��دوق »رس��ال��ت��ي إل��ى 
ل��ب��ن��ان ع��ل��ى احل��ك��وم��ة أن 
ت��ق��وم فعال بالعمل اجل��دي 
املطلوب منها، وعلى املجتمع 
ال��دول��ي ال��وق��وف إل��ى جانب 

لبنان.. على اجلانبني تضافر 
جهودهما إلنقاذ لبنان«.

وعلى خلفية االحتجاجات 
ان��خ��ف��ض��ت س���ن���دات ل��ب��ن��ان 
ال��س��ي��ادي��ة ال���دوالري���ة 1.9 
سنت بعد أن استمرت أكبر 
احتجاجات منذ سنوات لليوم 
الثاني في أنحاء الدولة التي 

تعاني من أزمة اقتصادية.
وتكبدت سندات استحقاق 
2025 أك��ب��ر ان��خ��ف��اض في 
شهرين، لتتراجع إلى 67.09 
سنت للدوالر، وفقا لبيانات 
ت��ري��دوي��ب. ول��ب��ن��ان م��ن بني 
أك��ب��ر ال����دول املثقلة بعبء 
ال��دي��ون في العالم، ويعاني 

ج��راء انخفاض النمو وبنية 
حت��ت��ي��ة م��ت��داع��ي��ة. وجت��م��ع 
آالف األش��خ��اص خ��ارج مقر 
احلكومة وس��ط ب��ي��روت مما 
أجبر احلكومة على التراجع 
ع��ن خ��ط��ط ل��ف��رض ضريبة 
جديدة على املكاملات الصوتية 

عبر تطبيق واتساب.

بلغ عدد املستثمرين األفراد في سوق األسهم السعودية 
بنهاية الربع الثالث 2019، نحو 4.767 مليون مستثمر، 
كأعلى مستوى منذ الربع الثالث 2015، ميلكون 10.291 

مليون محفظة بنهاية الفترة.
وارت��ف��ع ع��دد املستثمرين بنسبة %1.0 مب��ا يعادل 
48.308 مستثمرين، مقارنة بنحو 4.671 مليون مستثمر 
بنهاية الفترة ذاتها من 2018، وفقاً لتقرير »صحيفة 
االقتصادية« الذي استند إلى بيانات موقع شركة السوق 

املالية »تداول« وهيئة السوق املالية.
وي��ش��ك��ل ال��ذك��ور النسبة األع��ل��ى م��ن م��ج��م��وع ع��دد 
املستثمرين األف��راد بنهاية الفترة، بنسبة %78.7، فيما 

شكل عدد اإلناث 21.3%.
وارتفع عدد املستثمرات إلى أعلى مستوياته منذ بدء 
اإلع��الن عن عدد املستثمرين األف��راد نهاية الربع الثاني 
2013 - نحو سبعة أعوام - ليبلغ عددهن 1.016 مليون 

مستثمرة بنمو 1.3%.
فيما ارتفع عدد الذكور املستثمرين في سوق األسهم 
إلى نحو 3.75 مليون مستثمر، بنمو بلغت نسبته 0.9% 

خالل عام.
وفيما يتعلق باحملافظ، ارتفع عددها البالغ 10.291 
مليون محفظة إلى أعلى مستوياته مقارنة ب�9.751 مليون 
محفظة بنهاية الفترة نفسها من 2018، مسجاًل منواً 

نسبته %5.5 مبا يعادل نحو 539.806 آالف محفظة.
وعند توزيع ع��دد احملافظ التي ميلكها املستثمرون 
األفراد إلى عددهم، يتضح أن متوسط ما ميلكه كل مستمثر 
فرد نحو 2.16 محفظة مقارنة ب�2.07 محفظة بنهاية 
الربع الثالث 2018 ومقارنة ب�1.93 محفظة بنهاية الربع 

الثاني 2019.
وبلغت القيمة السوقية لألسهم املصدرة في السوق 
السعودية بنهاية ال��رب��ع الثالث 2019 نحو 1.908 
تريليون ري��ال مقارنة ب�1.899 تريليون ري��ال بنهاية 

الفترة ذاتها من 2018، مسجلة منواً نسبته 0.47%.
وارتفع عدد الشركات املدرجة، إضافة إلى الصناديق 

العقارية إل��ى 193 شركة بنهاية الربع الثالث 2019 
مقارنة ب�188 شركة وصندوق للفترة املقابلة من العام 

املاضي.
أما املؤشر العام للسوق الرئيسة، فوصل إلى مستوى 
8091.76 نقطة مقارنة ب�7999.54 نقطة بنهاية الربع 

الثالث 2018، مسجالً منوا 1.15%.

املرأة بتداوالت  وقفزة  السعودية  باألسهم  مستثمر  مليون   4.7

هاروهيكو كورودا _ ليو هي

ق��ال وزي��ر املالية املصري، محمد معيط، إن��ه ال توجد 
اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد مضيفا أن قرار تخفيض 
أسعار الغاز للصناعات جاء بعد مفاوضات استمرت ملدة 

عام.
وأض��اف معيط في مقابلة مع »العربية« على هامش 
االجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، أن 
املناقشات مستمرة مع املؤسسات الدولية، موضحاً أن قرار 
تخفيض أسعار الغاز جاء لدعم قطاعات صناعية وغير 

مرتبط بصندوق النقد.
وأعلن املركزي املصري تعديالت جديدة على ضوابط 
تسهيالت البنوك لدى العميل الواحد، إضافة لشركاته 
املرتبطة به باستثناء شركات التأمني، مع منح البنوك 

احمللية مهلة 6 أشهر لتطبيقها.

وقال شهاب حلمي محلل قطاع البنوك في شركة برامي 
القابضة، في مقابلة مع »العربية«، إن هذا املعيار كان 
مطبقاً منذ العام 2016 وبنسب تبدأ من %15 حتى 20% 
من اقتراض العميل الواحد، لكن اجلديد هو شمول التمويل 
من الشركات التابعة للبنك في احتساب ه��ذه النسب، 
باستثناء ش��رك��ات التأمني. وتستهدف ه��ذه الضوابط 
بشكل أساسي توسيع قاعدة املستفيدين من متويالت 
القطاع املصرفي م��ع تقليص عنصر املخاطر املرتبطة 
بتركيز القروض على عدد محدود من العمالء. وستدفع 
هذه الضوابط البنوك للضغط على عمالئها من الشركات 
بغرض تفعيل احل��دود االئتمانية املتاحة لها أو إلغائها 
كذلك ستضطر البنوك إلى تعزيز قواعدها الرأسمالية فى 

الفترة املقبلة لضمان االحتفاظ بعمالئها.

بنوك مصر تواجه تعديالت ضوابط إقراض العميل الواحد

العمالت حتديد  وجار  دولية  سندات  إصدار  نعتزم  معيط: 

كريستالينا جورجييفا

من امل��اس إلى احلبوب إلى النفط، تسعى روسيا إلى 
جتسيد طموحات اقتصادية حقيقية في إفريقيا، إال أن 
عليها في الوقت نفسه أن تتغلب على تأخير ميتد 30 عاما 

في املنطقة التي يهيمن عليها الغربيون والصني.
وبعد توقف طويل نتيجة انهيار االحتاد السوفياتي، 
يعتقد الكرملني الذي ينظم في 23 و24 )أكتوبر( أول »قمة 
روسية إفريقية« باإلضافة إلى منتدى اقتصادي كبير، أن 

الوقت قد حان للعودة إلى القارة السمراء.
وبحسب »الفرنسية«، فإن الظروف، التي باتت تتهيأ، 
بعد خمسة أعوام من العقوبات االقتصادية الغربية، جتعل 
روسيا تبحث عن شركاء ج��دد وع��ن ف��رص ل��درء منوها 

البطيء.

ورغم وصفها بأنها »قزم« اقتصادي في إفريقيا، إال أنها 
تتمتع بوجود اقتصادي مهم، ففي عام 2018، بلغت نسبة 
املبادالت بني روسيا والقارة اإلفريقية 20 مليار دوالر، أي 
نصف قيمة مبادالت فرنسا وعشر مرات أقل من مبادالت 

الصني مع إفريقيا لكن ديناميكيتها إيجابية.
وتضاعفت قيمة الصادرات الروسية إلى إفريقيا خالل 
ثالثة أعوام، وباتت اآلن 4 في املائة من إجمالي صادراتها 
مقابل 1 في املائة قبل خمسة أعوام. ولكن هذه املرة، لم تعد 
املنتجات الروسية املصدرة تقتصر على الهيدروكربونات 
أو خامات املعادن، بل تتضمن احلبوب واألسلحة وهو أمر 
غير مفاجئ، إذ إن إفريقيا متثل 15 في املائة من املبيعات 

العسكرية لثاني مصدر لألسلحة في العالم.

اإلفريقية«  »الكعكة  على  الغرب  تزاحم  روسيا 
عبر سالحي التجارة واألعمال


