
قال مصرف اإلمارات املركزي في تقرير أمس 
األح��د إن��ه يتوقع منو الناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي 2.4 باملئة في 2019، مدفوعا بنمو 

أسرع في القطاع النفطي.
ومنا االقتصاد 1.7 باملئة في 2018، بحسب 

بيانات أولية حكومية.
وتوقع البنك امل��رك��زي منو القطاع النفطي 
اإلماراتي خمسة باملئة في 2019 مقارنة مع 2.8 
باملئة في 2018 ومنو القطاع غير النفطي 1.4 

باملئة في 2019، أسرع قليال منه في 2018.

قالت صحيفة نيكي ايشن ريفيو إن شركة أرامكو 
السعودية النفطية احلكومية أبلغت مصفاة شركة 
جيه.إكس.تي.جي نيبون أويل أند إنرجي عن تغيير 
محتمل في شحناتها مما يثير مخاوف بشأن قدرة 
السعودية على توريد النفط اخلام بعد أسبوع من 

الهجمات التي تعرض لها معمالن ملعاجلة النفط.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولي شركة جيه.إكس.
تي.جي قولهم إن أرامكو لم حت��دد سببا للتغيير 
في درج��ة النفط ال��ذي ت��ورده ألكبر مصفاة نفطية 
باليابان من اخلفيف إلى الثقيل واملتوسط ابتداء من 

أكتوبر.
ويشك مسؤولو الشركة في أن أرامكو ستستغرق 
وقتا أطول من املتوقع إلصالح مرفقها لنزع الكبريت 
وال��الزم إلنتاج النفط اخلام اخلفيف املستخدم في 

إنتاج البنزين والسوالر اخلفيف.
وذك��رت روي��ت��رز نقال عن مصادر وبيانات من 
شركتي ريفينتف وكبلر أن ما ال يقل عن ثالث ناقالت 

نفط عمالقة حملت نفطا خاما في السعودية حلساب 
الصني والهند ومت حتويل درج��ة نفطها اخل��ام من 
اخلفيف إلى الثقيل في الوقت الذي ُطلب فيه من عدد 
أكبر من املشترين في آسيا تأجيل الشحنات وتغيير 
درج��ة النفط في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين 

األول.
ولم ترد شركتا أرامكو وجيه.إكس.تي.جي على 

طلبات للتعليق على التقرير.
وقال مصدران مطلعان إن شركة أرامكو السعودية 
كلفت مجموعة ي��و.ب��ي.إس وبنك دويتشه ب��إدارة 
دفاتر طرحها العام األولي، مما يدل على أن خطوات 
الطرح متضي قدما رغم الهجوم األخير على اثنتني 

من منشآتها النفطية.
وق��ال أحد املصدرين إن أرامكو ب��دأت في إطالع 

البنكني على دورهما في إدارة الدفاتر.
وكانت رويترز قد ذكرت أن أرامكو اختارت في 
األسابيع األخيرة تسعة بنوك في القائمة النهائية 

لالضطالع ب��أدوار رئيسية كجهات تنسيق عاملية. 
وقال املصدران إن من املتوقع اإلعالن عن مزيد من 

البنوك ستقوم بأدوار ثانوية.
وذكرت بلومبرج نقال عن أشخاص مطلعني على 
األمر أن أرامكو أضافت أيضا مصرفي باركليز وبي.

إن.بي باريبا لقائمة بنوك إدارة دفاتر الطرح.
وثارت شكوك عن اإلطار الزمني للمرحلة احمللية 
من الطرح، والتي تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دوالر، 
بعد هجمات على موقعني يعاجلان عادة نحو 5.7 

مليون برميل من النفط يوميا.
وقالت أرامكو إن اإلنتاج سيعود لطاقته الكاملة 
بنهاية الشهر اجلاري من منشأتي بقيق وخريص 
املتضررتني م��ن الهجمات التي ألقى مسؤولون 

أمريكيون مسؤوليتها على إيران.
وقال مصدران آخران إن اجتماعا مقررا ألرامكو 
مع احملللني، قبل الطرح املتوقع في أواخر نوفمبر ، 

سيعقد هذا األسبوع.
ولم يتسن االتصال مبسؤولني في أرامكو للتعليق. 
وامتنع بنك دويتشه عن التعليق ولم ترد مجموعة 

يو.بي.إس على طلب من رويترز لإلدالء بتعليق.
وصرحت مصادر لرويترز بأن طرح أسهم أرامكو 
األولي في بورصة الرياض هو اخلطوة األولى نحو 
بيع ما يصل إلى خمسة في املئة من أسهم الشركة في 
نهاية األمر، وأن من املتوقع بيع واحد باملئة أخرى 

محليا العام القادم يعقبه إدراج دولي.
وكانت اآلمال بإدراج دولي قد تبددت عندما توقف 
بيع األسهم العام املاضي وسط ج��دال حول مكان 

الطرح وتقييم السهم.
وقالت أرامكو إن سبب التأجيل يرجع إلى صفقة 
استحواذها على 70 باملئة من الشركة السعودية 

للصناعات األساسية )سابك(.
وق��در ول��ي العهد األمير محمد بن سلمان قيمة 
الشركة في أوائ��ل 2016 بتريليوني دوالر لكن 
محللني ومصرفيني قالوا إن 1.5 تريليون دوالر هي 

القيمة األقرب.
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ق��ال وزي��ر االت��ص��االت امل��ص��ري أم��س األح��د 
إن ط��رح حصة إضافية من الشركة املصرية 

لالتصاالت، ”قيد الدراسة“.
ك���ان ال���وزي���ر ع��م��رو ط��ل��ع��ت ي��ج��ي��ب على 
استفسار م��ن روي��ت��رز بعد أن نقلت صحيفة 
حابي االقتصادية على لسانه أن طرح حصة من 
الشركة ببورصة مصر ”قيد الدراسة وال يوجد 

ما مينع من حيث املبدأ“.
متلك احلكومة املصرية 80 باملئة من أسهم 

الشركة.
ك��ان م��س��ؤوالن تنفيذيان بالشركة ق��اال إن 
املصرية لالتصاالت جنحت في اقتناص ثالثة 
باملئة من سوق احملمول في عامها األول وخمسة 

باملئة في العام الثاني من بدء تقدمي اخلدمة.
بدأت الشركة خدمات اجليل الرابع للمحمول 

في البالد في سبتمبر 2017.
وتتنافس املصرية لالتصاالت في سوقها 
احمللية مع الوحدات املصرية لكل من فودافون 
البريطانية وأورجن الفرنسية وات��ص��االت 

اإلماراتية.

طلعت: طرح حصة إضافية من املصرية 
لالتصاالت بالبورصة »قيد الدراسة«

األولي طرحها  دفاتر  بإدارة  و»دويتشه«  »يو.بي.إس«  تكلف  »أرامكو« 

شحناتها في  محتمل  تغيير  عن  باليابان  نفطية  مصفاة  أكبر  تبلغ  السعودية 

»مركزي« اإلمارات يتوقع منو الناجت 
2019 2.4 باملئة في  احلقيقي  27.8 باملئة األميركيات يتصدرن بـ 

ملجالس  النساء  قــيــادة  تــزايــد 
إدارات الشركات العاملية 

تزايدت نسبة التمثيل النسائي في مجالس 
إدارات الشركات في أملانيا، غير أن هذه النسبة 
تعد أق��ل بصورة واضحة، مقارنة مبثيلتها في 

شركات دول صناعية أخرى.
وبحسب »األملانية«، أوضحت فيبكه إنكرزن، 
التي ت��ش��ارك ف��ي الرئاسة التنفيذية ملؤسسة 
»أل��ب��راي��ت« األمل��ان��ي��ة السويدية، أن الشركات 
األملانية ال ت��زال قليلة اخلبرة في مجال التنوع 
والثقافة الشاملة للشركات، مضيفة أنه »مبقدور 
الشركات األملانية أن تتعلم كثيرا في هذا الشأن من 

الشركات األمريكية واالسكندنافية«.
وبحسب نتائج ال��دراس��ة، فقد بلغت نسبة 
التمثيل النسائي في مجالس إدارات الشركات 
األمريكية ال�30، التي يضمها مؤشر داو جونز 
الرئيس 27.8 ف��ي امل��ائ��ة ف��ي مطلع )سبتمبر( 
احلالي، ووصلت هذه النسبة في أكبر 30 شركة 
سويدية إلى 22.7 في املائة، وفي بريطانيا إلى 

22.3 في املائة، وفي فرنسا إلى 19.8 في املائة.
فيما وصلت النسبة في أكبر 30 شركة أملانية 
يضمها مؤشر داكس الرئيس إلى 14.7 في املائة 

)مقارنة ب� 13.4 في املائة العام املاضي(.
وأظهرت الدراسة أن هناك ام��رأة واح��دة، على 
األقل، في مجالس إدارات 80 في املائة من شركات 
مؤشر داك���س، ووص��ل��ت النسبة ب��ني الشركات 
املتوسطة املدرجة على مؤشر إم داكس إلى 32 في 
املائة وإلى 20 في املائة في الشركات الصغيرة 

التي يضمها مؤشر إس داكس.
ووصفت فرانتسيسكا جيفي، وزي��رة شؤون 
املرأة في احلكومة األملانية، نتائج الدراسة بأنها 
حقائق صادمة، مشيرة إلى أنه رغم هذه الزيادة، 
فإن دخول النساء إلى مواقع القيادة في الشركات 

يسير بشكل متباطئ.
وأضافت الوزيرة أن هناك حاجة إلى »تدابير 
قانونية أكثر صرامة لتسريع وتيرة هذا التطور، 
واحلكومة األملانية ستطرح مشروع قانون خاص 

بهذا الشأن«.

انخفاض منو إنتاج الفحم
 في الصني الشهر املاضي

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة 
الدولة لإلحصاء في الصني انخفاض منو إنتاج الفحم 
اخلام في البالد خالل شهر أغسطس املاضي، طبقا ملا 

ذكرته وكالة أنباء الصني اجلديدة »شينخوا«.
وبحسب املصلحة، مت إنتاج نحو 320 مليون طن من 
الفحم اخلام الشهر املاضي، بزيادة بنسبة 5 باملئة على 
أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بنسبة 12.2 باملئة في 

يوليو املاضي.

واستوردت البالد 32.95 مليون طن من الفحم الشهر 
املاضي، بارتفاع بنسبة 14.9 باملئة على أساس سنوي، 
بنمو أس��رع من نظيره املسجل في يوليو املاضي عند 

13.4 باملئة.
وفي األشهر الثمانية األولى من العام اجلاري، أنتجت 
الصني 2.41 مليار طن من الفحم اخلام، بارتفاع بنسبة 
4.5 باملئة، فيما بلغت واردات الفحم 220.28 مليون 

طن، بارتفاع بنسبة 8.1 باملئة.

تلقى االقتصاد السعودي دفعة حتفيزية 
لتعزيز النمو بعد حصول القطاع املالي على 
ثاني خفض ألسعار الفائدة للمرة الثانية على 

التوالي خالل 50 يوما.
وأغلقت كافة آجال استحقاق أسعار الفائدة 
على التعامالت بالريال بني البنوك »السايبور« 
على تراجعات ح��ادة ك��ردة فعل طبيعية بعد 
قرار مؤسسة النقد العربي السعودي »ساما« 
بخفض أسعار الفائدة األساسية في أعقاب قيام 
الفيدرالي األميركي بخفض أسعار الفائدة للمرة 

الثانية هذا العام.
ويشكل ارتفاع اإلنفاق احلكومي، مع النمو 
املتوقع لالئتمان، عاملني مهمني لتحفيز النمو 

االقتصادي الكلي خالل الفترة املقبلة.
وأظ��ه��ر رص���د أن أس��ع��ار ف��ائ��دة اإلق���راض 
القصيرة األج��ل في السعودية »األرب��ع��ة« قد 
تراجعت ما بني %19.15 و29.34 % منذ بداية 
العام حتى إغالقات اخلميس املاضي، بحسب ما 

ورد في صحيفة »االقتصادية«.
أي أن السوق املالية ستستقبل بداية هذا 
األسبوع وآجال »السايبور« سجلت تراجعات 
ما بني 54 نقطة أس��اس و98 نقطة أس��اس عن 

الفترة نفسها.
تفوقت سرعت هبوط »السايبور« ألجل ثالثة 

أشهر على التوقعات األولية التي كانت ترجح 
كسره حاجز %2.50 بنهاية الربع الثالث، إال 
أن »السايبور« أصبح يتداول اآلن عند 2.36% ، 

قبل أقل من عشرة أيام من نهاية الربع الثالث.
وكان اقتصاديو »جي بي مورغان« توقعوا، 
في مذكرة بحثية، خ��الل الربع األول من هذا 
العام، أن يكسر »السايبور« حاجز ال�2.50% 

بنهاية الربع الثالث من هذا العام.
لكن من الواضح أن وتيرة هبوط »السايبور« 
القياسية التي بدأت من )يونيو( املاضي حتى 

اآلن، قد فاجأت بسرعتها عديدا من املراقبني.
وكانت أسواق النقد في السعودية قد سجلت 
خ��الل الفترة املاضية ظواهر ائتمانية ن��ادرة 
عندما أغلقت في )أغسطس( املاضي »الفائدة 
املعروضة بني البنوك السعودية ل�12 شهرا« 
دون نظيرتها اخلاصة باألشهر الثالثة للمرة 
األولى منذ 11 عاما، وللمرة السابعة خالل 17 

عاما.
ت��أت��ي تلك ال��ت��ط��ورات بعد أن سجلت تلك 
الظاهرة حضورها للمرة األول��ى في األس��واق 
التي تعني باالستحقاقات القصيرة األج��ل في 
شهر )يوليو( لكن مع »السايبور« ألجل ستة 
أشهر. للمرة األول��ى منذ سبعة أع���وام، للمرة 

التاسعة خالل 17 عاما.

االقتصاد السعودي يتلقى ثاني دفعة 
حتفيزية للنمو االئتماني

تعافي السياحة والفوسفات 
ينقذان االحتياطي التونسي

زادت احتياطيات تونس من العملة األجنبية 
إلى ما يعادل واردات 103 أي��ام، حسبما أظهرته 
البيانات الرسمية، مدفوعًة بتعاٍف قوي للقطاع 

السياحي.
وحسب بيانات البنك املركزي، بلغت احتياطيات 
العملة الصعبة 18.37 مليار دينار )6.43 مليار 
دوالر( مقارنًة مع 10.80 مليار دينار في الفترة 
ذاتها قبل عام، مبا يعادل واردات 69 يوماً، وفقا ملا 

نقلته صحيفة »الشرق األوسط«.
ومن��ت إي���رادات السياحة %46 من أول يناير 
إلى 30 سبتمبر املاضي، مسجلة 4 مليارات دينار، 

وبعدد سياح بلغ 6.6 مليون.
وأوضحت البيانات منو العائدات السياحية 
بالدوالر بنسبة %25، لتبلغ 1.37 مليار دوالر، 
فيما منت %33.1 باليورو لتبلغ 1.2 مليار يورو. 
وارتفع عدد السياح من دول املغرب العربي بنسبة 
%17.4، فيما ارتفع عدد السياح األوروبيني بنسبة 
%18.4. وازداد ع��دد الليالي الفندقية بنسبة 

%11.9، لتصل إلى نحو 21 مليون ليلة.
وتتوقع تونس استقبال عدد قياسي من السياح 
سيبلغ 9 م��الي��ني س��ائ��ح بنهاية 2019 بعد أن 

انخفض إثر هجمات استهدفت سائحني في 2015.

ترى كريستني الجارد، أول امرأة تولت مناصب إدارية 
واسعة النفوذ على املستوى العاملي، في املخاطر احملدقة 
باالقتصاد العاملي ع��واق��ب سياسات سيئة وحتض 

املسؤولني في السلطة على تغيير هذا النهج.
وتابعت »سأقدم كل ما في وسعي تقدميه. ما قدمته 
لصندوق النقد الدولي سيكون في تصرف البنك املركزي 
األوروب��ي وفرق البنك املركزي األوروب��ي«، مشيرة إلى 
نقطتي قوتها وهي: العمل اجلماعي والقدرة على جمع 

كفاءات.
وأوضحت الجارد بحماسة »هذا ما قمت به في صندوق 
النقد الدولي بقدر من النجاح، وسأحاول بذل اجلهود 
نفسها في البنك املركزي األوروبي، كما في كل املؤسسات، 

التي مررت بها«.
وقبل تولي مهامها اجلديدة في فرانكفورت، رسمت 
صورة قامتة لالقتصاد العاملي في ظل احلرب التجارية 
ب��ني ال��والي��ات املتحدة وال��ص��ني وعملية بريكست في 

أوروبا.
وح��ذرت الج��ارد، التي تدعو باستمرار إلى »إصالح 
السطح طاملا أن الشمس تسطع« مقتبسة جملة شهيرة 
للرئيس األمريكي ال��راح��ل ج��ون كينيدي، ب��أن النمو 

االقتصادي حاليا »هش ومهدد«.
وانتقدت الج���ارد التوجهات احلمائية، واث��ق��ة بأن 
التعددية هي النهج الوحيد املجدي، ودع��ت القادة إلى 

التحاور سعيا ل�«حل أوجه عدم اليقني احمليطة بالعالم«.
وتابعت »سواء كان األمر متعلقا بالعالقات التجارية 
أو »بريكست« أو التهديدات التكنولوجية، فهذه مشكالت 

من صنع اإلنسان وميكن لإلنسان أن يحلها«.
وقالت الجارد »سأبقى حتما مصممة على التثبت من أن 
نركز على استحداث الوظائف واإلنتاجية واالستقرار«، 
مشددة في املقابل على أن املؤسسات النقدية يجب أن 
»ترتكز حصرا على الوقائع واألرقام حتى يكون من املمكن 

التكهن« بعملها.

الجارد: النمو االقتصادي حاليًا »هش ومهدد«

عمرو طلعت

كريستني الجارد

فرانتسيسكا جيفي

أك��د تقرير اق��ت��ص��ادي أن األرج��ن��ت��ني حت��ت��اج إلى 
حماية صافي احتياطي النقد األجنبي لديها حتى 
تستطيع الوصول إلى اتفاق بشأن إعادة جدولة ديونها 
اخلارجية عندما تلتقي مع الدائنني األجانب في العام 

املقبل.
وبحسب »األمل��ان��ي��ة«، أش��ار التقرير، ال��ذي أعدته 
م��ؤس��س��ة »أم��ه��ي��رس��ت ب��ي��رب��ون��ت س��ي��ك��ي��وري��ت��ز« 
لالستشارات املالية إلى أن القيود على حركة رؤوس 
األموال في األرجنتني ساعدت في احلد من الطلب على 
الدوالر لكن أوضاع السيولة املالية في البالد »ما زالت 

دقيقة«.
وأشارت وكالة »بلومبيرج« لألنباء إلى أن صافي 
احتياطي النقدي األجنبي لألرجنتني يصل إلى 10.7 
مليار دوالر، وقد يرتفع إلى 17.8 مليار دوالر، مع 
اف��ت��راض وصولها إل��ى اجل��زء االحتياطي من قرض 
صندوق النقد ال��دول��ي، ال��ذي متت املوافقة عليه في 
)يونيو( من العام املاضي، ودون افتراض احلصول 

على دفعات جديدة من قرض الصندوق.

وأض��اف��ت »بلومبيرج« أن األرجنتني ليس لديها 
مصادر أخرى للحصول على الدوالر األمريكي باستثناء 
الصادرات املوسمية، وهي أقل من أن تساعد على زيادة 

صافي احتياطي النقد األجنبي.
وتعد الديون وراء تسجيل العجز املالي الكبير في 
األرجنتني، ما ميثل سببا رئيسا جلميع ح��االت عدم 
االستقرار، التي تؤثر سلبا في االقتصاد الكلي، وفقا 
لرأي ناتاليا موتيل، اخلبيرة االقتصادية واحملللة في 

مؤسسة احلرية والتقدم األرجنتينية.
وتكافح األرجنتني في الوقت الراهن من أجل البقاء 
في ظل عودة شبح اإلفالس، بعد مررو نحو عامني فقط 
من إصدارها »سندات القرن« والنظرة املتفائلة، التي 

صاحبت تولي موريسيو ماكري رئاسة البالد.
وكان ماكري قد مت انتخابه في عام 2015 على خلفية 
وعود بشأن تعزيز اقتصاد األرجنتني عبر مجموعة من 
اإلصالحات االقتصادية بعد نحو 12 عاما من االنعزال 
من أجل مكافحة الفقر وخفض معدل التضخم دون 10 

في املائة ومعاجلة معدل البطالة املرتفع.

األرجنتني بحاجة إلى حماية احتياطي 
النقد األجنبي إلعادة جدولة الديون

أخفقت شركة السياحة والسفر البريطانية 
»توماس كوك«، التي تواجه صعوبات، في إيجاد 
متويالت خاصة إضافية لتجنب اإلف��الس، ما ال 
يتيح أمامها سوى خيار انتظار دعم حكومي غير 
محتمل. وبحسب »الفرنسية«، فقد أكد مصدر مقرب 
من امللف أن الشركة لن حتصل على مبلغ 200 
مليون جنيه )227 مليون ي��ورو( إضافي اعتبر 
ض��روري��ا في إط��ار خطة إنقاذ مستدامة لها، من 
مستثمرين خاصني. ولذلك تبقى الفرصة األخيرة 

لتجنب إفالس هذه الوكالة السياحية هي موافقة 
احلكومة على ضخ هذ املبلغ في الشركة.

وأفاد املصدر نفسه أن املفاوضات بني توماس 
كوك واحلكومة متواصلة، فيما أكدت صحيفة »ذي 

تاميز« البريطانية أن تدخل احلكومة غير مرجح.
ويجتمع مجلس إدارة »ت��وم��اس ك��وك« أمس 
األح��د، وأك��د املصدر »سنعرف ما إذا مت التوصل 
التفاق« وما إذا كانت تلك الشركة الرائدة في مجال 

السياحة ستبقى على قيد احلياة.

»توماس كوك« تواجه خطر اإلفالس 
بعد فشل متويل خطتها لإلنقاذ


