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السعودية تسعى لبيع 3باملئة من أرامكو بالبورصة احمللية بحلول نوفمبر

أسعار النفط تواصل خسائرها للجلسة الثانية
بفعل بيانات صينية ضعيفة

بنوك اإلمارات تتسابق لدفع
الفائدة مقدم ًا جلذب الودائع

ا ل � �ن � ��زاع ا ل � �ت � �ج� ��اري ب �ي��ن وا ش� �ن� �ط� ��ن و ب� �ك ي��ن م� �س� �ت� �م ��ر ف � ��ي ا ل� �ت ��أ ث� �ي ��ر ع� �ل ��ى اال ق � �ت � �ص� ��اد ا ل� �ع ��ا مل ��ي

انخفضت أسعار النفط أم��س الثالثاء بعد خسائر
كبيرة تكبدتها في اجللسة السابقة ،في الوقت الذي فاقمت
فيه بيانات ضعيفة من الصني نُشرت على مدى يومني
املخاوف بشأن منو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد

في العالم للنفط اخلام.
وبحلول الساعة  0527بتوقيت جرينتش ،تراجع
خام القياس العاملي برنت  0.79باملئة إلى  58.88دوالر
للبرميل ،بينما ت��راج��ع خ��ام غ��رب تكساس الوسيط

األمريكي  40سنتا أو  0.75باملئة إل��ى  53.19دوالر
للبرميل.
وأصدرت الصني بيانات اقتصادية ضعيفة على مدى
يومني متتاليني .وذكر مكتب اإلحصاء الوطني أن أسعار
تسليم املصانع الصينية انخفضت بأسرع وتيرة في أكثر
من ثالث سنوات في سبتمبر.
يأتي ذلك بعد بيانات للجمارك أظهرت أن ال��واردات
الصينية انكمشت للشهر اخلامس على التوالي.
كما يستمر ال��ن��زاع التجاري بني ال��والي��ات املتحدة
والصني في التأثير على االقتصاد العاملي ،وعلى الرغم
من احلديث عن إح��راز تقدم ص��وب إب��رام اتفاق ،يبقي
العديد من األسئلة بشأن مستقبل الطلب على النفط بال
إجابات.
وجميع هذه العوامل كافية لتطغى على أي دعم رمبا
تتلقاه أسعار النفط من التوترات اجليوسياسية في
الشرق األوسط.
وفرض الرئيس األمريكي دونالد ترامب عقوبات على
تركيا وطالب الدولة العضو في حلف شمال األطلسي
بوقف التوغل العسكري في شمال شرق سوريا.
وقالت صحيفة فايننشال تاميز أن السعودية تسعى
لبيع ما يصل إلى ثالثة باملئة من أرامكو السعودية في
البورصة احمللية بحلول نوفمبر.

الليرة التركية أسوأ العمالت أداء في أكتوبر بسبب خطر العقوبات
ه��وت الليرة التركية في أعقاب التوغل العسكري
التركي ف��ي س��وري��ا لتصبح األس���وأ أداء ب�ين العمالت
الرئيسية في العالم في أكتوبر  ،في حترك يبدو أشد قتامة
في ضوء ارتفاع معظم عمالت األسواق الناشئة.
ليس التقلب أمرا غريبا على الليرة ،لكنها فقدت خمسة
باملئة هذا الشهر مقابل الدوالر في حترك استثنائي يتزامن
مع ارتفاع مؤشر إم.إس.سي.آي لعمالت األسواق الناشئة
 1.3باملئة.
وتدعم صعود األس���واق الناشئة عموما مبؤشرات
على قرب التوصل إلى اتفاق جتارة بني الواليات املتحدة
والصني وإج��راءات حتفيز ،لكن املراقبني للشأن التركي
أبدوا قلقهم من التلويح بعقوبات دولية على تركيا بسبب
حتركاتها في سوريا.
فقد حذر الرئيس األمريكي دونالد ترامب من ”عقوبات
كبيرة في الطريق على تركيا“ بعدما هدد بالفعل ”مبحو“
اقتصادها إذا مضى هجوم أنقرة على القوات التي يقودها
األكراد في سوريا ألبعد مما ينبغي.
واتفقت احلكومات األوروب��ي��ة أيضا على تقليص
صادرات األسلحة إلى تركيا ،لكن دون إعالن حظر رسمي
من االحتاد األوروبي على البلد الذي ساهم في كبح تدفق
الالجئني من سوريا ودول أخرى.
وق��ال ريتشارد ه��اوس خبير األس��واق الناشئة لدى
أالينس جلوبال إنفستورز ”أجد صعوبة في رؤي��ة أي
حدث يصلح كمحفز إيجابي (لتركيا) في الوقت احلاضر..
ما يحدث هو أمر مذهل متاما“.
وصنف جيه.بي م��ورج��ان الليرة ،بجانب الروبل

اجت ��اه امل�س�ت�ث�م��ري��ن نحو
األص � � ��ول األك� �ث� ��ر أم ��ان ��ا
يرفع سعر الدوالر

ارتفع ال��دوالر مع اجتاه املستثمرين نحو األصول
األكثر أمانا بعد أن أصبحوا أكثر ح��ذرا حيال التقدم
احمل��رز نحو إب���رام ات��ف��اق جت��ارة شامل ب�ين أمريكا
والصني.
وانخفض ال���دوالر األس��ب��وع املاضي ون��زل بشكل
ح��اد في ظل التفاؤل حيال إمكانية التوصل التفاق
جت��ارة بجانب استئناف احمل��ادث��ات ب�ين بريطانيا
واالحتاد األوروبي بشأن االنسحاب من التكتل مما دفع
املستثمرين نحو األصول املرتفعة املخاطر.
ون��زل ال��ي��ورو  0.2في املائة إل��ى  1.1014دوالر
بينما ارتفع ال��دوالر مقابل سلة عمالت  0.2في املائة
مع وصول مؤشره إلى  98.517لكن العملة األمريكية
نزلت مقابل الني الياباني.
ويعتبر الني عملة مالذ آمن ويشير تعافيه السريع
من أدن��ى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الذي
المسه إلى قلق املستثمرين حيال التفاؤل بشأن اتفاق
التجارة .وك��ان الني مرتفعا  0.2في املائة في أحدث
التعامالت إلى .108.25

هبوط األسهم األميركية واألنظار
تتجه إلى نتائج الربع الثالث
الروسي ،كأكثر العمالت إنكشافا على التقلبات السياسية.
وح��ذر جولدمان ساكس بشأن املخاطر اجليوسياسية
والسياسة االقتصادية احمللية ،في حني تساءل بنك رابو
االسبوع املاضي إذا كانت الليرة على شفا ”أزمة عملة“

جديدة.
وخفض دويتشه بنك نظرته ”اإليجابية“ ألدوات
الدخل الثابت التركية وخفضت أوكسفورد إيكونوميكس
مستوى رؤيتها لتركيا.

 20شركة بريطانية تبحث شراكات
استثمارية في الرياض
تبحث  20ش��رك��ة بريطانية
متخصصة توقيع عقود استثمارية
م���ع ج��ه��ات ح��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع
اخلاص في السعودية في مجاالت
التكنولوجيا والتقنية املبتكرة
ونشاطات إنشاء وتأسيس املدن
الذكية باملفهوم العاملي احلضري
والتقنية ،وذلك خالل زيارة رسمية
بدأها الوفد إل��ى مدينتي الرياض
وجدة وتستمر لثالثة أيام.
وق���ال ك��ري��س أن��ي��س هوبكينز
امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ال��ب��ري��ط��ان��ي
ف��ي م��ج��ل��س األع���م���ال ال��س��ع��ودي
– ال��ب��ري��ط��ان��ي ،إن تنظيم ه��ذه
الزيارة يأتي من قبل وزارة التجارة
الدولية في اململكة املتحدة واملجلس
ال��س��ع��ودي البريطاني املشترك
لألعمال بالشراكة مع الهيئة العامة
لالستثمار.
وأش����ار إل���ى أن���ه س��ي��ت��م خ�لال
ال��زي��ارة مناقشة وبحث مشروع
تنفيذ ب��رام��ج امل����دن ال��ذك��ي��ة في
السعودية ،استنادا إلى مناقشات
متت خالل (نوفمبر) عام .2018
وذك��ر كريس أن الوفد يضم كال
من الشركات الصغيرة ،املتوسطة،
وال��ك��ب��ي��رة م��ن ذوي اخل��ب��رة في
مجموعة من التقنيات الذكية ،مبا
في ذلك التصميم احلضري للبنية
التحتية والهندسة ،والكفاءة في

استخدام الطاقة ،وخدمات البيانات
وتطوير البرمجيات.
وأوض�����ح أن����ه س��ي��ش��ارك في
االج��ت��م��اع��ات وزارة االت��ص��االت
وتكنولوجيا املعلومات ،الهيئة
العامة لالستثمار ،الغرفة التجارية
الصناعية ف��ي ج��دة ،ممثلون عن
م��ش��روع ن��ي��وم وت��ط��وي��ر البحر
األح��م��ر ،وآم���اال وال��ق��دي��ة ،وعليه
سيتم إط�لاع ال��وف��د على مشاريع
السعودية وفرص التعاون.
وأوض�����ح ،أن ه���ذه ال��ل��ق��اءات
تستهدف أي��ض��ا ت��ب��ادل اخل��ب��رات
وحتديد ف��رص التعاون التجاري
والشراكات الثنائية ،مبينا أن دعم
أصحاب املشاريع في السعودية
واململكة املتحدة ،سيكون من خالل
مراكز االبتكار ،حيث إن التمويل

يشكل جزءا مهما في جدول أعمال
هذه الزيارة.
وأشار إلى أن السوق السعودية
متثل أرض��ا خصبة لالستثمار في
مجال قطاع التقنية في ظل التوجه
السعودي بالتوسع في مشاريع
التكنولوجيا الرقمية في القطاعات
جميعا ،إذ يشهد القطاع التقني
حت��وال كبيرا ومهما ف��ي املجاالت
كافة.
وذك��ر أن آخر نشاطات املجلس
شملت منتدى ش��راك��ة للمشاريع
الصغيرة واملتوسطة في قطاعي
التقنية واإلب��داع أثمر عن شراكات
بريطانية  -سعودية ،كما تضمنت
تعاونا جتاريا في قطاعات التعليم
والرعاية الصحية بني القطاعني
احلكومي واخلاص.

قطاع البالستيك يوفر  160ألف وظيفة في اخلليج

أف���ادت دراس���ة حديثة ب��أن حجم إنتاج
البالستيك بدول اخلليج سيرتفع بحلول العام
املقبل إلى  34مليون طن سنويا.
وأظ��ه��رت ال��دراس��ة ،امل��ق��رر مناقشتها في
معرض «كيه» الدولي بأملانيا الشهر اجلاري،
أن حجم إنتاج البالستيك في اخلليج سيرتفع
بنسبة  25%خالل عام لتلبية الطلب احمللي
والعاملي على املنتجات البالستيكية ،مشيرة
إلى أن قطاع البالستيك يستوعب أكثر من 160
ألف فرصة عمل بدول اخلليج.
وتشارك اإلم���ارات والسعودية والكويت
ومصر ولبنان ف��ي معرض «ك��ي��ه» ال��دول��ي،

تتسابق البنوك العاملة في دول��ة اإلم��ارات
جل��ذب املزيد من ودائ��ع املقيمني بأسعار فائدة
مرتفعة تصل إلى  4%وتدفعها مقدما ً عبر إيداعها
في احلسابات اجلارية لعمالئها.
وأرج��ع مسؤولون وخبراء ماليون املنافسة
القوية بني البنوك جلذب املزيد من الودائع إلى
توقعات قوية لديها بانتعاش إق��راض��ي خالل
الفترة املقبلة ،فضال عن التوجه املتزايد لدى
البنوك لالستثمار في الصكوك والسندات ،إضافة
إلى تقوية مراكزها ومالءتها املالية.
وأش��ار املسؤولون واخل��ب��راء إل��ى أن البنوك
جتد إقباالً جيدا ً من املودعني ،خاصة الكبار منهم،
إلي��داع أموالهم بسبب ارت��ف��اع الفائدة ،إضافة
إلى سهولة تسييل هذه الودائع في حالة ظهور
مؤشرات قوية لالنتعاش االقتصادين ،بحسب ما
ورد في صحيفة «البيان».
وطبقاً ألح��دث نشرة لإلحصاءات املصرفية
والنقدية ملصرف اإلم��ارات املركزي ،فقد واصل
القطاع املصرفي جن��اح��ه ف��ي ج��ذب امل��زي��د من
ال��ودائ��ع لتبلغ  1.773تريليون دره��م بنهاية
يونيو املاضي مقابل  1.684تريليون بنهاية
يونيو  2018ب��زي��ادة  90مليار دره��م وبنمو
.5.3%

وتكشف اإلح��ص��اءات إل��ى أن غالبية ودائ��ع
البنوك عبارة عن ودائع مليونية ،إذ بلغ إجمالي
ودائع فئات املليون درهم وما فوق نحو 1.555
تريليون دره���م ،تشكّل  87.7%م��ن إجمالي
الودائع ،بينما استحوذت الودائع حتى  500ألف
درهم على  219مليار درهم تشكّل نسبة .12.3%
وجاءت ودائع فئة  20مليون درهم وما فوق،
وهي غالباً ودائع كبار املستثمرين في الترتيب
األول للودائع من حيث القيمة ،إذ بلغت 1.043
تريليون درهم تشكّل نسبة  ،58.8%تليها ودائع
فئة مليون درهم إلى  5ماليني درهم في الترتيب
الثاني بقيمة  218مليار درهم وبنسبة ،12.3%
ثم ودائ��ع فئة من  5ماليني درهم إلى  20مليون
دره��م بإجمالي  209مليارات دره��م وبنسبة
.11.8%
أما ودائ��ع صغار املستثمرين ،وهي الودائع
فحتى  250ألف دره��م ،فقد ج��اءت في الترتيب
الرابع بإجمالي  145مليار درهم وبنسبة ،8.2%
تليها ودائع فئة  500ألف درهم إلى مليون درهم
في الترتيب اخلامس بإجمالي  87مليار درهم
وبنسبة  ،4.9%وأخيرا ً فئة  250ألف درهم إلى
 500ألف درهم بإجمالي  71مليار درهم وبنسبة
.4%

والذي يعد أكبر معرض للبالستيك في العالم.
ويقام املعرض في مدينة «دوس��ل��دورف»
األملانية خالل الفترة من  16إلى  23أكتوبر
اجلاري ،ويجمع  2200شركة عاملية من 165
دول��ة على مستوى العالم لعرض منتجاتها
وعملياتها ،على مساحة  178ألف متر مربع.
وق��ال رشيد مبيض مدير معرض «آراب
ب�لاس��ت» ،امل��ش��ارك في احل��دث ،إن «معرض
«كيه الدولي» يتيح االطالع على املستجدات
التي يقدمها قطاع البتروكيماويات وصناعة
البالستك بشتى تطبيقاتها احلياتية ،والتعرف
على القطاعات اجلديدة «.

تراجعت األسهم األمريكية حيث ألقى عدم
التيقن عقب مفاوضات التجارة األمريكية
الصينية األخيرة بظالله على املعنويات في
حني حتول تركيز املستثمرين إلى موسم نتائج
الربع الثالث من ال��ع��ام ،وال��ذي انطلق أمس
الثالثاء.

وتراجع املؤشر داو جونز الصناعي 29.97
نقطة مبا يعادل  0.11باملئة إلى 26786.62
نقطة ،ون��زل املؤشر ستاندرد اند ب��ورز 500
مبقدار  4.07نقطة أو  0.14باملئة إلى 2966.2
نقطة ،وانخفض املؤشر ناسداك املجمع 8.39
نقطة أو  0.1باملئة إلى  8048.65نقطة.

ماليزيا :القيود على شراء األجانب
للعقارات مؤقتة
ق��ال��ت م��ال��ي��زي��ا أن اإلج���راء
بشأن العقارات الذي أعلنت عنه
األسبوع املاضي وال��ذي يسمح
لألجانب بشراء منازل أرخص
سعرا هو إجراء مؤقت وينطبق
فقط على وح���دات غير مباعة،
طبقا ملا ذكرته وكالة «بلومبرج»
لألنباء.
وميكن أن يشتري األجانب
ع���ق���ارات ش��اه��ق��ة ف��ي املناطق
احلضرية ،قيمتها تبدأ من 600
ألف رينجيت ( 143318دوالر)،
مقارنة مع حد أدنى للسعر وهو
مليون رينجيت سابقا ،طبقا ملا
ذكره وزير املالية ،ليم جوان اجن
في خطابه للميزانية األسبوع
املاضي.

ليم قوان إنغ

وق��ال وزي��ر املالية ليم قوان
إنغ إن القيود تنطبق فقط على
ال��وح��دات السكنية امل��وج��ودة
والوحدات السكنية التي لم يتم

بيعها ،وهي سارية فقط في عام
 . 2020وتابع ليم في بيان أن
ذلك ال يشمل مشروعات ،لم يتم
تدشينها.

اإلنتاج الصناعي ملنطقة اليورو
يرتفع في أغسطس
أظهرت تقديرات رسمية أن اإلنتاج الصناعي
مبنطقة ال��ي��ورو ارت��ف��ع ف��ي أغسطس بأكثر من
املتوقع ،إذ استثمرت املصانع بشكل أكبر في اآلالت
في مؤشر إيجابي للتوقعات االقتصادية للتكتل
وسط آفاق متشائمة إلى حد كبير.
وق���ال مكتب إح���ص���اءات االحت����اد األوروب����ي
(يوروستات) إن اإلنتاج الصناعي في التكتل الذي
يضم  19دولة منا في أغسطس بنسبة  0.4باملئة

على أساس شهري مبا يزيد عن متوسط توقعات
السوق بارتفاع  0.3باملئة.
وتعوض الزيادة ،وهي الزيادة الشهرية الثالثة
فقط في  ،2019بالكامل التراجع بنسبة  0.4باملئة
املسجل في يوليو .وق��د تقلص ال��ق��راءة املخاوف
حيال تباطؤ اقتصاد منطقة ال��ي��ورو ف��ي الربع
الثالث .ومن املقرر أن ينشر يوروستات تقديرا
أوليا للناجت احمللي اإلجمالي في  31أكتوبر.

