
ق��ال البنك امل��رك��زي الصيني )بنك الشعب 
الصيني( أمس السبت إنه سيظل ينتهج سياسة 

نقدية تتسم باحلصافة ملنع امتداد التضخم.
وق��ال أيضا البنك ف��ي تقرير نشره بشأن 
سياسته خ��ال ال��رب��ع ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام إنه 
سيبحث القيام بخفض كبير في أسعار الفائدة 

احلقيقية من خال اإلصاحات.

وأض��اف إن متوسط سعر اإلق��راض املرجح 
هبط أرب��ع نقاط أس��اس في الربع الثالث إلى 

6.62 في املئة.
وق��ال أيضا إنه ي��درس خططا لتحويل سعر 
الفائدة القياسي للقروض احلالية إل��ى سعر 
الفائدة األساسي اجلديد للقروض الذي مت بدء 

العمل به في أغسطس.

ارتفعت العقود اآلجلة للنفط مبا يقرب من اثنني 
باملئة ، إذ ع��ززت تصريحات ملسؤول أمريكي كبير 
ال��ت��ف��اؤل حيال ات��ف��اق جت��ارة أمريكي صيني، لكن 

املخاوف من ارتفاع إمدادات اخلام تكبح األسعار.
وارتفع خام برنت 1.02 دوالر أي ما يعادل 1.6 
باملئة ليتحدد سعر التسوية عند 63.30 دوالر 
للبرميل، في حني زاد اخل��ام األمريكي غرب تكساس 
الوسيط 95 سنتا أي ما يعادل 1.7 باملئة ليغلق على 

57.72 دوالر للبرميل.
وسجل اخلامان ثاني مكسب أسبوعي لهما على 
التوالي. وصعد برنت 1.3 باملئة وربح غرب تكساس 

الوسيط 0.8 باملئة.
وق��ال وزي��ر التجارة األمريكي ويلبور روس في 
مقابلة على شبكة فوكس بيزنس إن هناك احتمالية 
مرتفعة للغاية لتوصل الواليات املتحدة إلى اتفاق 
نهائي على املرحلة واحد من اتفاق جتارة مع الصني. 

وقال روس ”نحن اآلن في طور التفاصيل النهائية“.
وُتستأنف محادثات التجارة األمريكية الصينية عبر 

الهاتف.
وأثر تقرير شهري من وكالة الطاقة الدولية سلبا 
على األسعار، إذ أشارت تقديرات الوكالة إلى أن منو 
املعروض من خارج أوبك سيقفز إلى 2.3 مليون برميل 
يوميا العام املقبل مقارنة مع 1.8 مليون برميل يوميا 
في 2019، وع��زت ذل��ك إل��ى إنتاج ال��والي��ات املتحدة 

والبرازيل والنرويج وجيانا.
كان أمني عام أوبك محمد باركيندو رسم صورة أكثر 
تفاؤال في وقت سابق من األسبوع اجلاري، إذ قال إن 

منو إنتاج الواليات املتحدة املنافسة للمنظمة سيتباطأ 
في 2020، على الرغم من أن تقريرا للمنظمة قال إن 

الطلب على نفط أوبك من املتوقع أن يتراجع.
وقالت أوبك إن الطلب على نفطها سيبلغ في املتوسط 
29.58 مليون برميل يوميا في العام القادم، مبا يقل 
1.12 مليون برميل يوميا عن مستواه في 2019، 
مما يشير إلى فائض بنحو 70 ألف برميل يوميا في 

.2020
ومن املتوقع أن تبحث أوب��ك وحلفاؤها، التحالف 
امل��ع��روف باسم أوب��ك+ ال��ذي يخفض اإلم���دادات منذ 
بداية العام اجلاري لدعم األسعار، سياسة اإلنتاج في 
اجتماع بفيينا يومي اخلامس والسادس من ديسمبر 
كانون األول. ويستمر اتفاق التحالف احلالي بشأن 

اإلنتاج حتى مارس.
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تتجه أنظار املستثمرين اليوم  إلى السعودية 
ترقباً إلع��ان النطاق السعري لاكتتاب في 
الطرح العام األولي لسهم »أرامكو السعودية« 
العماقة للنفط، والذي سيكون موعداً النطاق 
اكتتاب األف��راد، فيما سيكون اإلعان الرسمي 
عن سعر الطرح لألسهم املكتتب بها في اخلامس 

من ديسمبر املقبل.
كانت نشرة إرش���ادات مقتضبة أصدرتها 
البنوك في باململكة،ذكرت أنه من املقرر بدء فترة 
بناء سجل األوامر لطرح »أرامكو السعودية« 
اعتبارا من اليوم األح��د، وسيستمر حتى 4 
ديسمبر املقبل، وعليه سيكون اكتتاب األفراد 
ب��ن��اًء على سعر محدد ه��و النطاق السعري 
األعلى ال��ذي سيتم اإلع��ان عنه حينها، فيما 

سينتهي االكتتاب في ال�28 من الشهر اجلاري.
وأش��ارت تقديرات لسيناريوهات سعرية 
غير رسمية، إل��ى احتماالت ع��دة، منها بلوغ 
سعر االكتتاب في سهم »أرامكو« 37.5 ريال، 
أو 10 دوالرات، في ح��ال إذا ما مت احتساب 
القيمة السوقية ل�«أرامكو« بنحو تريليوني 
دوالر، فيما تشير توقعات االحتمال الثاني 
إلى سعر طرح بقيمة 32.8 ريال أو 8.7 دوالر، 
إذا مت تقييم القيمة السوقية عند 1.7 تريليون 

دوالر.
فيما يذهب االحتمال الثالث إلى أن يبلغ سعر 
السهم 28 رياالً أو 7.5 دوالر، في حالة ما إذا 
مت تقييم القيمة السوقية عند 1.5 تريليون 
دوالر، بينما االحتمال الرابع يتوقع أن يكون 
السعر عند 23.4 ريال أو 6.2 دوالر، إذا كانت 
القيمة السوقية للشركة 1.25 تريليون دوالر. 
وأخ��ي��راً االحتمال اخل��ام��س ل��وص��ول السعر 
إلى 18.7 ريال أو 5 دوالرات، إذا كانت القيمة 

السوقية للشركة تريليون دوالر واحد.
وق��ال��ت ن��ش��رة أص��درت��ه��ا ش��رك��ة »سامبا 
كابيتال« التي تدير االكتتاب، عن إرش��ادات 
االكتتاب للطرح العام األول ألسهم »أرامكو«، 
حيث أوضحت أن االكتتاب سيتاح لألفراد بناًء 
على سعر محدد هو األعلى للنطاق السعري 
الذي سيتم إعانه مع بدء الطرح لألفراد يوم 
األحد املقبل. وبحسب نشرة اإلص��دار، ستبدأ 
فترة االكتتاب للمكتتبني من فئة الشركات 
وامل��ؤس��س��ات ف��ي ال�17 م��ن الشهر اجل��اري 
وتنتهي في الرابع من الشهر املقبل، فيما يبلغ 
عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 
60 مليار ريال )16 مليار دوالر(، من دون قيمة 

اسمية.

انطالق اكتتاب أرامكو لألفراد 
وإعالن النطاق السعري اليوم

صيني أميركي  جتارة  اتفاق  حيال  تفاؤل  وسط 

اإلمدادات زيادة  من  املخاوف  رغم  باملئة   2 تصعد  النفط  أسعار 

»املركزي الصيني«: سنظل نطبق 
سياسة حكيمة ملنع انتشار التضخم

»م�����ج�����ل�����س االح������ت������ي������اط������ي«: 
النظام املالي األميركي متني

ذك��ر مجلس االحتياطي االحت���ادي )البنك املركزي 
األمريكي( أن النظام املالي األمريكي يبدو مستقرا بوجه 
عام، على الرغم من املخاطر التي يشكلها ارتفاع مستويات 
ديون الشركات، وأثر فترة مستمرة من انخفاض أسعار 
الفائدة العاملية، وظهور مقترحات ”بعمات مشفرة 

مستقرة“.
وف��ي أح��دث مراجعة لاستقرار املالي والتي جُترى 
مرتني سنويا، قال املركزي األمريكي إن األوضاع تغيرت 
قليا منذ التقرير األخير الصادر في مايو ، وإن ”صميم 

القطاع املالي يبدو متينا“.
ولفت مجلس االحتياطي إلى أن بعض قيم األصول 
مرتفعة، مشيرا بوجه خاص إلى قيم العقارات التجارية. 
لكن هناك استشعار ب��أن ”الشهية للمخاطرة“ تبدو 
متماشية مع ”املعايير التاريخية“، وأن ديون األسر ”عند 
مستوى متواضع نسبيا إلى الدخل“، وأن مستويات الدين 
منخفضة بني كبرى البنوك، وأن استخدام التمويل احملتمل 
التقلب القصير األمد يشكل خطرا محدودا على املؤسسات 

املالية.
لكن التقرير سلط الضوء على املخاوف املستمرة لدى 
مجلس االحتياطي حيال املستويات القياسية املرتفعة 
لديون الشركات، التي يخشى بعض مسؤولي املجلس 
من أنها قد تسوء إذا تباطأت األنشطة وتفاقم أي تراجع 
اقتصادي. باإلضافة إلى ذلك، يقول مجلس االحتياطي 
إن انخفاض تكاليف االقتراض العاملية قد يتسبب مبرور 
الوقت بتآكل عوائد البنوك وشركات التأمني وصناديق 

التقاعد، مما يحفزها على حتمل مخاطر أكبر.
ومب���رور ال��وق��ت، ق��د ُتسبب التكنولوجيات املالية 
الناشئة، مثل شبكة العملة املشفرة املستقرة التي تقترحها 

فيسبوك، مشكات.

تسهيالت لالستثمار األجنبي 
وقانون جديد للطاقة في اجلزائر

صادق النواب اجلزائريون على مشروع قانون املالية 
للعام 2020 الذي يسمح خصوصاً باللجوء »االنتقائي« 
إلى التمويل اخلارجي وُيسهل مناخ االستثمار، بحسب 

وكالة األنباء الرسمية اجلزائرية.
وُيتيح مشروع قانون املالية للعام 2020 »اللجوء 
عند االقتضاء وبكيفية انتقائية إلى التمويل اخلارجي 
لدى املؤّسسات املالية الدولية للتنمية، لتمويل مشاريع 

اقتصادية مهيكلة ومربحة«، بحسب الوكالة.
وأض��اف��ت ال��وك��ال��ة »قصد حتسني مناخ االستثمار، 
مت إل��غ��اء ق��اع��دة 51/%49 بالنسبة للقطاعات غير 
االستراتيجية«. وهي قاعدة تنّص على أن يحوز الشريك 
اجلزائري %51 من األسهم، بينما ميلك املستثمر األجنبي 
%49. وكان صندوق النقد الدولي انتقد مراراً فرض قاعدة 
49/51 على املستثمرين األجانب، معتبراً أن ذلك »يؤدي 

إلى عزوف االستثمارات األجنبية املباشرة«.
ويرتقب قانون املالية أن »تتراجع احتياطات الصرف 
إلى 51،6 مليار دوالر نهاية 2020 وهو ما مُيّثل 12،4 
شهراً من الواردات من غير عوامل اإلنتاج«، بحسب الوكالة.
ويتوقع القانون منواً اقتصادياً ب�%1،8 وارتفاع نسبة 

التضخم إلى 4،08%.

إل��ى ذل��ك، واف��ق مجلس النواب اجل��زائ��ري أيضاً على 
إصاحات ستشجع االستثمار األجنبي في مشاريع الطاقة، 
وتسمح للمستثمرين األجانب بتملك حصص أغلبية في 
قطاعات غير استراتيجية وتتيح للحكومة احلصول على 

قروض من اخلارج.
ويهدف القانون اجلديد إلى تعزيز القدرة اإلنتاجية 
للطاقة لدى اجلزائر عبر جلب شركات النفط األجنبية، التي 
عزفت عن الباد بسبب بنود غير جذابة، للعمل مع شركة 

سوناطراك احلكومية، وفقا لوكالة »فرانس برس«.
وتشكل مبيعات النفط وال��غ��از %60 م��ن امليزانية 
احلكومية و%94 من إجمالي الصادرات، لكنها تنخفض 
بسبب تراجع أسعار النفط اخل��ام منذ 2014 وارتفاع 
استهاك الطاقة داخ��ل الباد. ويستحدث قانون الطاقة 
اجلديد أنواعا جديدة من العقود لتقاسم اإلنتاج، واملشاركة 
واخلدمات ذات املخاطر مع الشركات األجنبية الداخلة في 

شراكة مع سوناطراك، لتحل محل عقود االمتياز القدمية.
ويقدم القانون أيضا حوافز ضريبية وُيبسط هيكل 
الشروط املالية ويقلص اإلجراءات اإلدارية. لكنه يواصل 
قصر ملكية الشركات األجنبية على حصص أقلية في 

مشاريع النفط والغاز.

أغلقت املؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند 
مستويات قياسية ، مدفوعة بتفاؤل جديد إزاء 
احتمال تهدئة التوترات التجارية بني الواليات 
املتحدة والصني ومكاسب كبيرة ألسهم شركات 

الرعاية الصحية.
وصعد املؤشر داو جونز الصناعي 221.71 

نقطة أي ما يعادل 0.8 باملئة إلى 28003.67 
نقطة. وارتفع املؤشر ستاندرد آند بورز 500 
مبقدار 23.72 نقطة أي ما يعادل 0.77 باملئة إلى 

3120.35 نقطة.
وأضاف املؤشر ناسداك املجمع 61.81 نقطة 

أي ما يعادل 0.73 باملئة إلى 8540.83 نقطة.

قياسية مستويات  إلى  يصل  ستريت«  »وول 

السعودية ستدشن مشروع سكاكا 
للطاقة الشمسية قبل نهاية العام

أفادت وكالة األنباء السعودية الرسمية 
أن منطقة اجل��وف باململكة ستدشن أولى 
مشروعاتها للطاقة املتجددة قبل نهاية 

العام.
وقال محمد بن عبد الله أبونيان رئيس 
مجلس إدارة أكوا باور إن مشروع ”سكاكا 
للطاقة الشمسية الكهروضوئية“، وهو 
مشروع مستقل لتوليد الكهرباء البالغة 

قدرته 300 ميجاوات، سيولد طاقة نظيفة 
ك��اف��ي��ة ل��ت��زوي��د 45 أل���ف وح���دة سكنية 
ب��ال��ك��ه��رب��اء ف��ي منطقة اجل���وف بحسب 
التقديرات ”وبقدرة على خفض أكثر من 
500 أل��ف طن من االنبعاثات الكربونية 
سنويا“. وُذكر أن املشروع هو األول للطاقة 
املتجددة الذي ُيشيد في إطار مبادرة امللك 

سلمان للطاقة املتجددة.

قالت وكالة ستاندرد آن��د ب��ورز جلوبال للتصنيفات 
االئتمانية إنها خفضت تصنيف لبنان االئتماني السيادي 
فيما يتعلق بالعمات األجنبية واحمللية على املدى البعيد 

والقريب من )B-/B( إلى )C/CCC( مشيرة إلى تزايد 
املخاطر املالية والنقدية.

وأضافت إن التوقعات بالنسبة لبنان سلبية موضحة أن 

ذلك يعكس اخلطر املتعلق باجلدارة االئتمانية للبنان جراء 
تزايد الضغوط املالية والنقدية املرتبطة باالحتجاجات 
الواسعة النطاق التي شهدها هذا البلد في اآلون��ة األخيرة 

واستقالة احلكومة.
وعمت لبنان احتجاجات جنمت إلى حد ما عن أسوأ أزمة 
اقتصادية منذ احلرب األهلية التي شهدتها الباد فيما بني 
عامي 1975 و1990 مما أدى إلى إغ��اق البنوك وإصابة 
لبنان بالشلل واحلد من قدرة مستوردين كثيرين على شراء 

بضائع من اخلارج.
واستقال سعد احلريري من منصبه كرئيس للوزراء في 
29 أكتوبر في مواجهة االحتجاجات ضد النخبة السياسية 
احلاكمة التي ُينحى باللوم عليها في الفساد احلكومي 

املتفشي.
وقال وزير اخلارجية اللبناني جبران باسيل إن وزير 
املالية السابق محمد الصفدي واف��ق على تولي رئاسة 
احلكومة املقبلة في حالة ف��وزه بتأييد القوى السياسية 

األساسية.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى تراجع الثقة في احلوكمة 
واالقتصاد بلبنان مما أدى إلى وقف تدفق الودائع املصرفية. 
وقالت إن احلكومة اللبنانية ستحتاج إل��ى دع��م خارجي 
من املانحني أو حزمة إصاح داخلي كبيرة ملواصلة ديونها 

احلكومية العامة.
وخفضت الوكالة بشكل أكبر تصنيفها االئتماني لثاثة 
بنوك لبنانية هي بنك عوده وبنك بلوم وبنك ميد فيما يتعلق 

بجدارتها باالستثمار مشيرة إلى تزايد ضغوط السيولة.

والنقدية املالية  املخاطر  تنامي  بفعل  لبنان  تصنيف  خفض  بورز«:  آند  »ستاندرد 

محمد باركيندوويلبور روس

»النقد العربي« مينح اخلرطوم قرضًا ب�305 ماليني دوالر
أعلنت وزارة املالية السودانية أن »ص��ن��دوق النقد 
العربي« سيقدم للخرطوم قروضاً وتسهيات مالية جديدة 
بقيمة 305 مليون دوالر ملساعدتها على خفض العجز في 

ميزان املدفوعات ومتويل التجارة.
ويعاني السودان من مشاكل اقتصادية ناجمة عن ارتفاع 

معدالت التضخم ونقص العمات األجنبية وشح الوقود.
وقالت وزارة املالية في بيان تلقته وكالة فرانس برس 
إن وزير املالية ابراهيم البدوي التقى بعثة صندوق النقد 

العربي باخلرطوم التي أطلعته على »خطط الصندوق لدعم 
االقتصاد السوداني بتمويل يقّدر بنحو 305 مايني دوالر، 
منها قروض وتسهيات جتارية وبناء قدرات ومساعدات 
فنية«. وهذا ثاني قرض من نوعه يحصل عليه السودان من 
صندوق النقد العربي في غضون أشهر، إذ سبق للصندوق 
أن منح اخلرطوم في مايو قرضاً مماثاً بقيمة 300 مليون 

دوالر.
ونقل البيان عن رئيس بعثة الصندوق أحمد أبوبكر 

البدوي قوله إّن برنامج الدعم املالي للسودان يتضمن 
»إطاق قرض تعويضي مبا يعادل 110 مايني دوالر خال 
نوفمبر اجل��اري«. وبحسب املوقع اإللكتروني للصندوق 
فإن القرض التعويضي »يقّدم ملساعدة الدولة العضو التي 
تعاني من موقف ط��ارئ في ميزان املدفوعات، ن��اجت عن 
هبوط في عائدات صادراتها من السلع واخلدمات و/أو 
زيادة كبيرة في قيمة وارداتها من املنتجات الزراعية نتيجة 

تردي مستويات اإلنتاج احمللي من احملاصيل الزراعية«.


