
كشف أحمد اخلليفي محافظ مؤسسة النقد 
العربي ساما عن منو أربعة أنشطة في القطاع 
اخلاص، منها القطاع العقاري، متثل %30 من 
الناجت احمللي اإلجمالي بنسب تتجاوز 4 إلى 6% 

العام املاضي.
وأض���اف اخلليفي ف��ي جلسة على هامش 
ملتقى امليزانية ف��ي ال��ري��اض ال��ي��وم، أن منو 
اإلقراض العقاري أثر إيجابيا في قطاع التشييد 
والبناء وأن اإلقراض العقاري يضاهي اإلقراض 
االستهالكي في السعودية، وميثل اإلق��راض 

العقاري %19 من حجم احملفظة التمويلية.
وتابع »أن أحد محركات النمو في االقتصاد 
هو وج��ود السيولة النقدية، نراقب السيولة 
املصرفية ون��رى ارتفاعا ب� %5 حسب بيانات 
أك��ت��وب��ر«. وأض���اف »إن ال��ق��روض للمنشآت 
الصغيرة منت بنسبة %8 وتشكل %6.2 خالل 

العام احلالي«.

قالت سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة بورصة 
ت��داول السعودية أم��س  األرب��ع��اء إن أرامكو ستصبح 
أكبر شركة مدرجة في العالم مع بدء تداول أسهمها في 

بورصة اململكة.
وأضافت في مناسبة خاصة بالطرح العام األولي 
للسهم في البورصة بالرياض أن تداول ستصبح أيضا 

إحدى أكبر البورصات في العالم بفضل إدراج أرامكو.
وفتح سهم أرامكو السعودية على ارتفاع بنسبة 
عشرة باملئة في أول أيام تداوله ببورصة الرياض أمس  
األربعاء مقتربا من تقييم بتريليوني دوالر وهو السعر 
الذي كان يسعى إليه ولي العهد السعودي األمير محمد 

بن سلمان.
وفتح السهم على 35.2 ريال )9.39 دوالر( بزيادة 
عشرة باملئة عن سعر الطرح العام األول��ي البالغ 32 

رياال للسهم.

وجمعت الشركة مبلغا قياسيا عند 25.6 مليار دوالر 
من طرحها العام األول��ي األسبوع املاضي، مما منحها 

قيمة سوقية عند نحو 1.7 تريليون دوالر.
وهذا يجعلها أكبر شركة مدرجة في العالم رغم أن 
نسبة األسهم حرة التداول للشركة من األقل بني األسهم 

املتاحة للتداول العام عند 1.5 باملئة فقط.
واإلدراج ميثل حتديا رئيسيا لبورصة الرياض 
ويصعد بها لتحتل مكانة بني أكبر عشر بورصات من 

حيث قيمة الشركات املدرجة.
واعتمدت السعودية بصفة أساسية على مستثمرين 
محليني ومن املنطقة لشراء حصة 1.5 باملئة في الشركة 

في ظل اهتمام فاتر من اخلارج.
وتتفوق حصيلة طرح أرامكو على اإلدراج القياسي 
لشركة علي بابا الصينية للتكنولوجيا بقيمة 25 مليار 

دوالر في 2014.
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قال بيتر نافارو املستشار التجاري للبيت 
األبيض إن الرئيس األمريكي دون��ال��د ترامب 
سيكون من يتخذ القرار النهائي بشأن رسوم 
جمركية واالتفاق التجاري بني الواليات املتحدة 
وال��ص��ني. وق��ال ن��اف��ارو ف��ي مقابلة م��ع شبكة 

فوكس بيزنس”في احلالتني سنكون في وضع 
قوي... الرئيس مولع بها )الرسوم اجلمركية(“.

وأضاف ”إذا توصلنا إلى اتفاق كبير، سنكون 
في وضع طيب أيضا. لكنه سيكون قرار الرئيس. 

سُيصدر قريبا“.

نافارو: القرار النهائي لترامب
 في اتفاق التجارة مع الصني

السوق في  تداولها  بدء  مع  10باملئة  تقفز  الشركة  أسهم  

العالم في  مدرجة  شركة  أكبر  ستصبح  أرامكو  السعودية:  البورصة 

ساما: منو أنشطة القطاع اخلاص 
6 باملئة 4 إلى  بالسعودية يتجاوز 

اتفاق  من  يقتربون  األوروبيون 
املالية املعامالت  على  للضرائب  نهائي 

توقع أوالف شولتس وزير املالية األملاني، التوصل 
إل��ى ات��ف��اق دول���ي س��ري��ع على ف��رض ض��رائ��ب على 

املعامالت التجارية وشراء األسهم.
وبحسب »األملانية«، قال شولتس ، في العاصمة 
برلني، »مت إحراز تقدم بعد أعوام طويلة، بحيث ميكننا 
حاليا توقع أنه سيكون هناك اتفاق قريبا«، موضحا 
أنه أرسل املقترح بهذا الشأن إلى وزراء مالية آخرين 
في دول االحت��اد األوروب���ي. وأض��اف، »ميكن أن يتم 
التمعن في التفكير حاليا بشأن املقترح. ومن منظوري 
فإننا حاليا في نهاية املنحنى وميكن أن نرسي مرحلة 
نهائية«. وتنص مسودة املقترح النهائي، الذي عرضه 
شولتس أمس، على نظرائه األوروبيني، على أنه سيتم 
ف��رض ضريبة على ش��راء األسهم في عشر دول في 
البداية. وأكد شولتس أن إمكانية االتفاق على قواعد 
وطنية إلى حد بعيد تظل متوافرة في الوقت ذاته لكل 
دولة على حدة. وعرض وزير املالية األملاني مقترحا 
نهائيا للضرائب على املعامالت املالية، وذل��ك بعد 

مفاوضات دامت أعوام بشأن فرض مثل هذه الضرائب.
وكتب شولتس لنظرائه األوروبيني، »ألول مرة منذ 
عام 2011 نصل إلى مرحلة أنه ميكننا التوصل إلى 
اتفاق«. وإلى جانب أملانيا، تشارك النمسا وبلجيكا 
وفرنسا واليونان وإيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا 

وسلوفينيا وإسبانيا في املشروع.

»شيفرون« تتوقع شطب أصول
11 مليار دوالر  10 إلى   بقيمة  

قالت شركة النفط األمريكية الكبيرة شيفرون إنها 
تتوقع شطب أصول بقيمة تتراوح بني عشرة مليارات 
دوالر إلى 11 مليار دوالر في الربع اجل��اري وتدرس 
بيع بعض مشروعات الغاز الطبيعي لالستعداد لتراجع 

األسعار على املدى الطويل.
وأضافت ثاني أكبر شركة أمريكية للنفط، والتي 
تخطط إلبقاء برنامجها لإلنفاق في 2020 مستقرا 
عند 20 مليار دوالر، أنها قد تبيع بعض أصولها للغاز 
الصخري وحصتها في مشروع كندي للغاز الطبيعي 

املسال.
وك��ان��ت ش��ي��ف��رون، ال��ت��ي تتخذ م��ن س���ان رام���ون 
بكاليفورنيا مقرا، وشركات أخرى للطاقة قد تعهدت 
بكبح اإلن��ف��اق بعدما أجبر انهيار أس��ع��ار النفط في 
وقت سابق من العقد اجلاري الكثير من الشركات على 

االقتراض لتغطية تكاليف املشروعات طويلة األجل.

وقالت الشركة إنها تتوقع شطب أص��ول في الربع 
اجل��اري مرتبط مبشروع في املياه العميقة بخليج 
املكسيك، وال��ذي يحتاج ألن تكون أسعار النفط أعلى 
حتى يحقق ربحا، وفي الغاز الصخري في أباالتشيا 
والذي عانى من تراجع أسعار الغاز الطبيعي. وتدرس 
الشركة بيع حصتها في الغاز الصخري في أباالتشيا 
ومشروع كيتمات املقترح للغاز الطبيعي املسال في كندا 

وقال الرئيس التنفيذي مايكل ويرث ”مع االنضباط 
الرأسمالي والنظرة املتحفظة للمستقبل تأتي مسؤولية 
اتخاذ القرارات الصعبة الالزمة لتحقيق عائدات نقدية 

أعلى حلملة األسهم على املدى الطويل“.
وكانت شيفرون من بني أقوى شركات النفط الكبيرة 
أداء لكنها سجلت تراجعا بنسبة 36 باملئة في أرباح 
الربع الثالث بفعل تراجع أسعار النفط والغاز وهوامش 

التكرير.

أحمد اخلليفي

قال بندر إبراهيم اخلريف، وزي��ر الصناعة 
والثروة املعدنية السعودي، إن القطاع الصناعي 
هو انعكاس لالقتصاد بشكل ع��ام، وهو قطاع 
طويل املدى أن كل التشريعات اجلديدة تساعد 

اللقطاع على حتسني تنافسيته بشكل كبير.
وأض��اف اخلريف أن احملتوى احمللي يتيح 
الفرصة للمصنعني احملليني للمنافسة بشكل 
أفضل. »تنافسية القطاع الصناعي والتشريعات 
اجل��دي��دة التي حصلت خ��الل العام املاضي لو 
أخذنا منها احملتوى احمللي فهو يضيف مصنعني 
محليني واملنافسة بشكل أفضل ويحسن وضع 
الطلب. من جانب آخر، هيئة التجارة اخلارجية 
أيضاً سيكون لها دور مهم جداً حلماية األسواق 
من املنافسة غير العادلة واإلغراق وخلق فرص 
أيضاً من خالل تعظيم االستفادة من االتفاقيات 

التجارية وإيجاد اتفاقيات جديدة«.
وأكد اخلريف على أن هيئة التجارة اخلارجية 
تلعب دوراً هاماً في حماية األسواق من املنافسة 

غير العادلة.

اخلريف: أسعار الطاقة للقطاع 
الصناعي التزال حتت الدراسة

موانئ أبوظبي تخطط لتوسعة 
ميناء خليفة بتكلفة مليار دوالر

قالت شركة موانئ أبوظبي اململوكة للحكومة 
أم��س  األرب��ع��اء إنها تستثمر 3.8 مليار درهم 
)1.03 مليار دوالر( في توسعة ميناء خليفة، 

مما يساعد على زيادة طاقته.
وقال بيان الشركة إنها ستستثمر 2.2 مليار 
درهم في تطوير لوجيستيات القسم اجلنوبي 

من ميناء خليفة و1.6 مليار درهم في توسعة 
مرافئ أبوظبي.

وقال جاكوب الرسن املدير التجاري ملرافئ 
أبوظبي للصحفيني إن التوسعة ستزيد طاقة 
مرافئ أبوظبي إلى خمسة ماليني وحدة مكافئة 

قياس 20 قدما من 2.5 مليون بحلول 2025.

تراجعت أسعار النفط أمس األربعاء بعدما أظهرت 
بيانات زي��ادة غير متوقعة للمخزونات في الواليات 

املتحدة ومع ترقب املستثمرين أنباء عما إذا كانت الواليات 
املتحدة ستفرض رسوما على سلع صينية يوم األحد.

ونزلت العقود اآلجلة خلام برنت 45 سنتا، أو 0.7 
باملئة، إلى 63.89 دوالر للبرميل بحلول الساعة 0733 
بتوقيت جرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 36 سنتا، أو 0.6 باملئة، إل��ى 58.88 دوالر 
للبرميل، منخفضا عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين 

والذي سجله.
وأظ��ه��رت بيانات م��ن معهد ال��ب��ت��رول األم��ري��ك��ي أن 
مخزونات اخل��ام األمريكي سجلت ارتفاعا مفاجئا في 
األسبوع األخير كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواجت 

التقطير.
وزادت مخزونات اخلام مبقدار 1.4 مليون برميل في 
األسبوع املنتهي في السادس من ديسمبر إلى 447 مليونا 
بينما كان احملللون يتوقعون تراجعا قدره 2.8 مليون 

برميل.
ومن املقرر أن يصدر التقرير األسبوعي إلدارة معلومات 

الطاقة األمريكية في وقت الحق.
وتستمر التوترات التجارية بني ال��والي��ات املتحدة 
والصني في إلقاء ظاللها على توقعات الطلب مع اقتراب 
املوعد احملدد لسريان اجلولة التالية من الرسوم األمريكية 

على الواردات الصينية يوم 15 ديسمبر.
وفي فنزويال، قفز إنتاج اخلام في نوفمبر بأكثر من 
20 باملئة عن الشهر السابق إلى أعلى مستوى منذ شددت 
واشنطن عقوباتها على شركة النفط الوطنية الفنزويلية 
بي.دي.في.إس.إيه في أغسطس ، حسبما قال مصدران 

مطلعان على بيانات الشركة هذا األسبوع.

بيتر نافاروتراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع مفاجئ في مخزونات اخلام األميركية

سارة السحيمي

أوالف شولتس

بندر إبراهيم اخلريف

عشية توقف اجلهاز القضائي ملنظمة التجارة العاملية 
ع��ن العمل مت��ام��ا، أبلغ روب��رت��و أزيفيدو امل��دي��ر العام 
للمنظمة، أعضاء املنظمة أنه سيشرع في إجراء مشاورات 
مكثفة ورفيعة املستوى بشأن كيفية حل املأزق الذي طال 

أمده حول تعيني أعضاء هيئة االستئناف.
وج��اء تدخل املدير العام في اجتماع للمجلس العام 
بعد عجز األعضاء عن التوصل إلى توافق في اآلراء بشأن 

اقتراح ملعاجلة الشواغل املتعلقة بعمل الهيئة.
واملجلس ال��ع��ام ه��و الهيئة األع��ل��ى مستوى لصنع 
القرار في منظمة التجارة في جنيف، ويجتمع بانتظام 
لالضطالع مبهام املنظمة. ولديه ممثلون »عادة سفراء أو 
ما يعادلهم« من جميع احلكومات األعضاء، وله سلطة 
التصرف باإلنابة عن املؤمتر الوزاري الذي يجتمع فقط 
كل عامني. ويجتمع املجلس العام أيضا، مبوجب قواعد 
مختلفة، بصفة هيئة تسوية املنازعات وهيئة استعراض 

السياسات التجارية.
وف��ي كلمته أم��ام املجلس ال��ع��ام، ق��ال، أزي��ف��ي��دو، إن 
املشاورات، التي ستجري على مستوى رؤساء الوفود، 
ستركز على م��ا إذا ك��ان األع��ض��اء سيناقشون جميع 
العناصر التي حتتاج إلى إيجاد حل، وما هي املفاهيم 
األساسية التي يحتاج األعضاء إلى االتفاق عليها إلحراز 

تقدم. وألول م��رة في تاريخها، باتت منظمة التجارة 
العاملية اليوم من دون جهاز قضائي يفصل في املنازعات 
بني أعضائها، بعد أن انتهى مساء أمس أمد والية اثنني من 
قضاة هيئة تسوية املنازعات ليبقى قاضيا واحدا فقط لن 

يكفي توقيعه إلصدار أحكام املنظمة.

ووص��ل ع��ض��وان ف��ي هيئة االستئناف هما، أوج��ال 
سنج بهاتيا، وتوماس جراهام، إلى نهاية أمد خدمتيهما 
البارحة، ليتركا املنظمة بعضو واح��د فاعل في هيئة 

االستئناف هو، هوجن زهاو.
في األصل، عدد قضاة منظمة التجارة سبعة وليسوا 
ثالثة، لكن الواليات املتحدة بقيت منذ ال�24 شهرا املاضية 
تعوق تعيني قضاة جدد ليحلوا محل الذين تنتهي فترة 
واليتهم. كما رفضت متديد والية قضاة لفترة ثانية، وهو 

ما يسمح به القانون.
وق��ال أزيفيدو، »إن نظاما لتسوية املنازعات يتسم 
بحسن األداء واحلياد يعد ركيزة أساسية لنظام منظمة 
التجارة العاملية«. وأضاف، »تسوية املنازعات املستندة 
إل��ى القواعد متنع الصراعات التجارية من أن تنتهي 
باالنتقام املتصاعد الذي يصبح من الصعب وقفه مبجرد 

أن يبدأ، أو يصبح مستنقعا سياسيا مستعصيا«.
وأنشئت هيئة االستئناف في 1995، وهي هيئة دائمة 
تستمع إلى طعون أعضاء املنظمة ضد أحكام فرق التحكيم 
في املنازعات. وميكن للهيئة أن تؤيد أو تعدل أو تنقض 
األح��ك��ام القانونية لفريق من ف��رق التحكيم. وينبغي 
ألطراف النزاع أن تقبل تقارير هيئات االستئناف، متى ما 

اعتمدتها هيئة تسوية املنازعات.

مشاورات مكثفة في »منظمة التجارة« حلل مأزق توقف جهازها القضائي

روبرتو أزيفيدو

15 مليار درهم دخل بنوك 
2019 أبوظبي بالنصف األول 

بلغ صافي دخل البنوك التجارية واإلسالمية 
العاملة في أبوظبي نحو 15 مليار درهم خالل 
النصف األول من العام اجل��اري، تشّكل 58% 
من إجمالي صافي الدخل الذي حققته طيلة عام 
2018، بحسب أحدث األرقام الصادرة عن مركز 

إحصاء أبوظبي.
وُيعّد قطاع البنوك في أبوظبي واإلم��ارات 

بشكل ع��ام من أه��م القطاعات املالية الداعمة 
لالقتصاد الوطني. وبلغ صافي دخ��ل بنوك 
أبوظبي التقليدية م��ن ال��ف��وائ��د واالستثمار 
12.45 مليار درهم، مستحوذًة بذلك على 83% 
من إجمالي دخل القطاع، في حني جاء %13 من 
الدخل من البنوك اإلسالمية العاملة في اإلمارة، 

بحسب صحيفة البيان.

لم يطرأ تغير ُيذكر على الذهب أمس  األربعاء وسط 
ه��دوء في نشاط السوق بشكل ع��ام قبل بيان مجلس 
االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي األمريكي( بشأن 
السياسة االقتصادية واق��ت��راب موعد ف��رض رس��وم 
جمركية على سلع صينية بينما حوم البالديوم قرب 

املستوى القياسي الذي سجله في اجللسة السابقة.
ون��زل الذهب في التعامالت الفورية 0.1 باملئة إلى 
1463.20 دوالر لألوقية )األونصة( بحلول الساعة 
0559 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في التعامالت 

األمريكية اآلجلة 0.1 باملئة إلى 1467.40 دوالر.
ويصدر مجلس االحتياطي االحت���ادي بيانا بشأن 
اجتماعه املتعلق بالسياسات لشهر ديسمبر كانون األول 

في وقت الحق.

وعلى الرغم من أنه من املتوقع أن يترك البنك املركزي 
أسعار الفائدة بدون تغيير، فإن املستثمرين يتطلعون 
للتعرف على نظرته املستقبلية لالقتصاد الذي تضرر 
بشكل أساسي جراء احلرب التجارية األمريكية الصينية.

وع��ل��ى اجل��ان��ب ال��ت��ج��اري، م��ا زال احل���ذر ينتاب 
املستثمرين في الوقت ال��ذي يتعني فيه على الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب اتخاذ ق��رار بشأن ما إذا كان 
سيفرض رسوما على سلع استهالكية واردة من الصني 
بقيمة 160 مليار دوالر تقريبا قبل أسابيع من احتفاالت 

عيد امليالد.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن املفاوضني 
التجاريني من اجلانبني يعتزمون تأجيل الرسوم املقرر 

فرضها الشهر اجلاري.

الذهب يستقر قبل بيان مجلس 
االحتياطي االحتادي


