
ارتفع الدين العام البريطاني بنهاية يونيو 
املاضي إل��ى رق��م قياسي بلغ أكثر من 1.818 
تريليون جنيه إسترليني، وف��ق م��ا أظهرته 

بيانات رسمية اليوم.
وأكد مكتب اإلحصاء الوطني في تقرير له أن 
إجمالي الديون العامة ارتفع خالل الفترة بني 
يونيو 2018 ويونيو املاضي بنحو 27 مليار 

جنيه استرليني.
وأوضحت أنه بالرغم من ارتفاع القيمة الكمية 
لديون الدولة غير أنه باملقارنة مع إجمالي الدخل 
السنوي للبالد تكون الديون قد انخفضت بنسبة 

1.5 في املئة لتبلغ نسبة 83.1 في املئة.
وأشارت البيانات إلى أن االقتراض احلكومي 
خالل السنة املالية األخيرة املمتدة بني إبريل 
2018 وم��ارس املاضي بلغ 23.5 مليار جنيه 
مضيفة أن االقتراض تراجع بقيمة 18.3 مليار 
جنيه إسترليني مقارنة بالسنة املالية التي 

سبقتها.
وذكرت أن االقتراض احلكومي انخفض بذلك 
إلى أدنى قيمة تسجل منذ عام 2002 على الرغم 
من أن االقتراض وصل الشهر املاضي إلى أعلى 

مستوى شهري منذ يونيو عام 2015.

في الوقت الذي يتزامن فيه تسجيل تكلفة اإلصدارات 
احلكومية بجميع شرائحها انخفاضات قياسية تتراوح 
ما بني 12 إلى %28.5 مقارنة بأعلى تكلفة تاريخية مت 
تسجيلها، تطرح احلكومة السعودية أمس األحد إصدارها 
الشهري من الصكوك االدخ��اري��ة اخل��اص بشهر يوليو 
اجلاري، الذي ينتظر تسويته األربعاء املقبل، وذلك وفقا 
لتقومي اإلص��دارات احلكومية املنشور مسبقا للمصارف 

على موقع وزارة املالية.
وال يعرف حتى اآلن فيما إذا كانت جهة اإلص��دار 
السيادية تنوي إعادة فتح إصدار سابق أو طرح إصدار 
جديد بالكامل أو مزيج بني املنهجيتني. وينتظر بعد أن تتم 
التسوية بأيام أن تتوافر بيانات عوائد شرائح اإلصدار 

)من املوقع اإللكتروني ملكتب الدين العام(.
وأظهر رصد، جلميع إصدارات الصكوك احلكومية منذ 
بداية العام اجلاري عن مساهمة عوائد بعض شرائح تلك 
اإلص��دارات في تسجيل تكلفة متويل متدنية على خزانة 

الدولة، بحسب صحيفة »االقتصادية«.
وب��ات جليا أن شرائح اإلص���دارات األخيرة استمرت 

في تسجيل انخفاضات تاريخية في تكلفة التمويل لم 
يسبق حتقيقها وذلك في ظل الدخول التدريجي ألسواق 
االئتمان العاملية ملرحلة الفوائد املتدنية التي امتد أثرها 

في الصكوك االدخارية التي تصدرها احلكومة.
خ��الل النصف األول من ه��ذا ال��ع��ام، استمرت عوائد 
الصكوك العشرية في تسجيل أدنى تكلفة تاريخية لها 
منذ بدء العمل ببرنامج إص��دارات الصكوك احلكومية 

املقومة بالريال في منتصف 2017.
وأش��ار رصد إلى أن مقدار نسبة االنخفاض مقارنة 

بأعلى عائد تاريخي لهذه الشريحة يبلغ 28.5% .
وأظهرت أح��دث البيانات ال��ص��ادرة من مكتب الدين 
العام في وزارة املالية املتعلقة بإصدار شهر )يونيو( 
2019 أن عائد الصكوك العشرية )إع��ادة فتح إصدار 
سابق( قد سجلت 2.90 في املائة لتكسر بذلك احلد األدنى 
لعائد إصدار شهر أيار )مايو( املاضي من هذا العام الذي 

بلغ 3.18 في املائة.
وتظهر البيانات التاريخية أنه وقبل إصداري )مايو( 
و )يونيو(، فإن أدنى تكلفة لصكوك عشرية كان محجوزا 

ألكثر من 20 شهرا )إلصدار شهر )سبتمبر( 2017( وذلك 
عندما بلغ )في حينه( 3.45 في املائة.

وتتوافق تلك االنخفاضات مع ما يجري مع عوائد 
سندات اخلزانة األميركية العشرية التي كانت تتداول 

عند وقت اإلصدار السعودي عند مناطق 2 في املائة.
االنخفاضات في تكلفة التمويل للحكومة السعودية 
لم تتوقف هنا، بل امتدت إلى شريحة 12 سنة التي مت 
إصدارها بعائد 3.24 في املائة في )يونيو( وكذلك 3.67 
في املائة )خالل مايو( بعدما كانت قد طرحت في )فبراير( 

بعالوة سعرية )على خزانة الدولة( عند 4.10 في املائة.
وأش��ار رصد إلى أن مقدار نسبة االنخفاض مقارنة 

بأعلى عائد تاريخي لهذه الشريحة يالمس 21 في املائة.
واستمرت ظاهرة الهبوط القياسي لعوائد الصكوك 
احلكومية لتصل إلى شريحة 15 سنة )التي مت طرحها 
في )م��ارس( من هذه السنة للمرة األول��ى بعائد 4.01 
في املائة( وذلك قبل أن يتم إعادة فتح اإلصدار في شهر 
)أبريل( )بعائد ربحي نهائي بلغ 3.97 في املائة( واستمر 
ه��ذا املنحنى املنخفض م��ع إع���ادة الفتح التي مت��ت في 

)يونيو( )بعائد نهائي وصل إلى 3.52 في املائة(.
ومقدار نسبة االنخفاض مقارنة بأعلى عائد تاريخي 

لهذه الشريحة يبلغ 12.2 في املائة.
ومت رصد تسجيل أقل عائد مماثل لصكوك خمسية )مت 
إعادة فتحها في أبريل( منذ إصدار سبتمبر 2017 )الذي 
وصل إلى 2.75 في املائة( أي منذ 19 شهرا، حيث سجل 

عائد صكوك أبريل 2.75 في املائة.
في حني أن مقدار نسبة االنخفاض مقارنة بأعلى عائد 

تاريخي لهذه الشريحة يبلغ 25.2 في املائة.
وكان الغائب األبرز عن إص��دارات 2019 هي شريحة 

الصكوك السبعية التي توقفت لستة أشهر متوالية.
ويرجع السبب وراء الهبوط امللحوظ في تكاليف 
متويل الصكوك احلكومية على خزانة الدولة إلى خليط 
من العوامل احملفزة سواء على الساحة االئتمانية العاملية 
أو احمللية التي مت مالحظتها على عوائد اإلصدارات املقومة 

بالريال أو الدوالر خالل الفترة املاضية من بداية السنة.
وتأتي تلك البيانات بعد أن شهد إصدار شباط )فبراير( 
طرح صكوك 12 سنة )عائد: 4.10 في املائة( ثم صكوك 
15 سنة )عائد: 4 في املائة( وصكوك 30 سنة )عائد: 

4.64 في املائة( ذلك ألول مرة وبشكل متتابع.
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أعلنت ال��ص��ني، عزمها رف��ع ع��دة ق��ي��ود كبرى 
مفروضة على االستثمارات األجنبية في القطاع 
املالي، اعتباراً من العام 2020، وه��و ما تطالب 
به الواليات املتحدة منذ زمن طويل، وسط حرب 
جتارية بني القوتني االقتصاديتني األول��ي��ني في 

العالم تنعكس على منو االقتصاد الصيني.
وأوض��ح��ت جلنة االس��ت��ق��رار امل��ال��ي والتنمية 
في بيان أص��دره البنك املركزي الصيني، السبت، 
أنه سيكون بوسع الشركات املالية األجنبية من 
صناديق استثمار وشركات تأمني وشركات إدارة 
أص���ول، االستثمار ف��ي ال��ص��ني ب���دون ف��رض حد 
حليازة األسهم، وذلك اعتباراً من العام 2020 أي 

قبل عام مما كان مقرراً باألساس.
ولم يكن يسمح حتى اآلن للشركات األجنبية 
بحيازة أكثر من %49 من رأسمال الشركات التي 
تقيمها في الصني، ما كان يحتم عليها اتخاذ شريك 

محلي. ونتيجة لذلك، لم تتعَدّ حصة هذه الشركات 
األجنبية نسبة %5،16 من السوق الصينية في 
نهاية 2016، فيما بقيت شركات محلية كبرى 

مهيمنة على السوق.
وأض����اف ال��ب��ي��ان أن���ه س��ي��ت��م ك��ذل��ك تشجيع 
املستثمرين على إنشاء شركات إلدارة الرساميل 

وتداول العمالت األجنبية وإدارة األصول.
وتعد الصني منذ فترة طويلة بفتح اقتصادها في 
شكل أكبر أمام االستثمارات األجنبية، لكنها تأخرت 
في تنفيذ هذا الوعد الذي يشكل نقطة خالف كبرى 

مع واشنطن وبروكسل.
وصدر اإلعالن السبت غداة اجتماع عقد برئاسة 
نائب رئيس ال���وزراء الصيني، ليو ه��ي، املقرب 
من الرئيس شي جينبينغ واملكلف باملفاوضات 
التجارية مع واشنطن، تركز البحث خالله على 

سبل دعم النمو االقتصادي.

وسط حرب جتارية مشتعلة مع الواليات املتحدة

الصني ترفع قيود االستثمارات 
2020 املالية األجنبية بـ 

28.5باملئة مقدار نسبة االنخفاض مقارنة بأعلى عائد  لهذه الشريحة يبلغ 

تاريخية انخفاضات  تسجل  احلكومية  الصكوك  تكلفة  السعودية: 

12 شهرًا 27 مليار جنيه خالل فترة  اململكة املتحدة تضيف ديونًا بـ 

1.8 تريليون إسترليني ديون بريطانيا ترتفع لـ 

جانيت يلني تتراجع عن 
الترشح لقيادة »بنك إجنلترا« 

ق��ال��ت صحيفة 
فايننشال تاميز، إن 
جانيت يلني رئيسة 
مجلس االحتياطي 
االحتادي األميركي 
ال��س��اب��ق��ة )البنك 
املركزي األميركي( 
وراج���ورام راجان 
احمل��اف��ظ السابق 
ل��ل��ب��ن��ك امل���رك���زي 
ال��ه��ن��دي ت��راج��ع��ا 
ع��ن التقدم لشغل 
م��ن��ص��ب م��ح��اف��ظ 
بنك إجنلترا )البنك 

املركزي البريطاني(، بسبب االضطراب السياسي 
الذي يحيط بخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.

وأض��اف��ت الصحيفة أن االث��ن��ني -ه��م��ا م��ن بني 
أبرز رؤساء البنوك املركزية في العالم- ال يجري 

اعتبارهما للمنصب ألنهما لم يتقدما بطلب.
وتنتهي فترة والية احملافظ احلالي لبنك إجنلترا 
م��ارك ك��ارن��ي ف��ي يناير 2020، وك��ارن��ي ه��و أول 
محافظ أجنبي للبنك املركزي البريطاني منذ إنشائه 
قبل 3 قرون، وعمل كارني سابقا محافظا لبنك كندا 
املركزي، حيث استطاع أن يوجه االقتصاد الكندي 

خالل الفترة العصيبة لألزمة املالية العاملية.
وكان معهد حكومي بريطاني توقع في تقرير، 
نشر اخلميس، أن تدخل اململكة املتحدة في حالة 
ركود إذا غ��ادرت االحت��اد األوروب��ي دون اتفاق مع 

بروكسل.
وأوضح املكتب احلكومي املسؤول عن التوقعات 
االقتصادية وتوقعات امل��وازن��ة »ستدخل اململكة 
املتحدة في ركود في الفصل الرابع من 2019 ملدة 
عام، كما سيتراجع إجمالي الناجت الداخلي بنسبة 
%2،1 في ح��ال اخل��روج دون اتفاق ودون فترة 

انتقالية«.
ول��م يستبعد املرشحان لتسلم منصب رئاسة 
احلكومة في بريطانيا بوريس جونسون وجيرميي 
هانت، فرضية خ��روج اململكة املتحدة من االحتاد 
األوروب�����ي دون ات���ف���اق، وه���و م��ا س��ي��ؤدي إل��ى 
سيناريوهني حسب صندوق النقد الدولي: األول 
سيناريو »ال اتفاق قاسيا« والثاني سيناريو »ال 

اتفاق ناعما«.

تركيا تتحدى العقوبات وتكثف نشاط 
التنقيب حول قبرص

قال فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، إن بالده تعمل 
على تكثيف البحث عن امل��واد الهيدروكربونية قبالة 
قبرص املقسمة عرقياً عن طريق إرس��ال سفينة مسح 
لالنضمام إلى سفينتي حفر ومركب بحثي يعملون في 
املياه ح��ول ال��دول��ة اجل��زي��رة الواقعة في ش��رق البحر 
امل��ت��وس��ط. أض��اف أق��ط��اي أن تركيا ل��ن »ت��رض��خ أب��دا« 
للعقوبات التي يفرضها االحتاد األوروبي، بسبب أعمال 
احلفر ولن تتردد في اتخاذ خطوات إضافية دفاعا عن 

حقوقها وح��ق��وق القبارصة األت���راك االنفصاليني في 
احتياطيات الطاقة في املنطقة.

يقول االحت��اد األوروب��ي إن تركيا تقوم بالتنقيب في 
املياه اخلاصة بقبرص العضو في االحت��اد األوروب��ي، 

وبالتالي فهي تخرق القانون الدولي.
كان أقطاي يتحدث في احتفاالت بالذكرى اخلامسة 
واألربعني للغزو التركي لقبرص عام 1974 الذي أعقب 

انقالب قام به أنصار الوحدة مع اليونان.

بنك اجنلترا املركزي

جتاوزت القيمة اإلجمالية لصفقات الشراء في 
سوق عقارات دبي 44.5 مليار درهم منذ بداية 
العام اجل��اري، بحسب بيانات دائ��رة األراضي 
واألم���الك ف��ي اإلم���ارة، وب���رزت منطقة حدائق 
الشيخ محمد بن راشد في صدارة صفقات شراء 

األراضي والفلل والشقق السكنية.
وذهبت احلصة األكبر من قيمة تلك الصفقات 
إلى سوق الفلل السكنية اجلاهزة وقيد اإلجناز 
والشقق السكنية والتجارية إذ سجلت مبيعات 
تخطت 27 مليار درهم بدعم من حزمة القرارات 
احلكومية األخيرة، بحسب ما ورد في صحيفة 

»البيان«.
وبلغت حصة سوق األراضي من تلك الصفقات 
17.5 مليار دره��م لتحافظ ه��ذه السوق على 

بريقها االستثماري لدى جتار األراضي وشركات 
التطوير العقاري التي سعت مؤخراً إلى زيادة 

رصيدها من األراضي متعددة االستخدامات.
وك��ان��ت أكبر صفقات األراض���ي ف��ي مناطق 
وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد 
والثنية الرابعة ونخلة جميرا وراس اخلور 

الصناعية األولى.
أم��ا أكبر صفقات الفلل السكنية فقد كانت 
في وادي الصفا 5 وح��دائ��ق الشيخ محمد بن 
راش��د ووادي الصفا 7 ومدينة املطار والثنية 
الرابعة، في حني كانت أكبر صفقات الشقق 
السكنية والتجارية في برج خليفة ومرسى دبي 
واخليران ونخلة جميرا وحدائق الشيخ محمد 

بن راشد.

عقارات  شراء  صفقات  درهم  مليار   44
بدبي من بداية العام

 ق��ال كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء 
اليونان املنتخب حديثا إن ب��الده ستقدم ميزانية 
عام 2020 في وقت الحق هذا العام وسوف حتترم 

متاما األه��داف املالية التي جرى االتفاق عليها مع 
املقرضني.

وف��ي استعراض للسياسات الرئيسية، أبلغ 

ميتسوتاكيس أعضاء البرملان اليوناني بأن ميزانية 
2020 لن تعرض للخطر األه��داف املالية للعام 

احلالي أو العام املقبل.
وأكملت اليونان في أغسطس آب املاضي برامج 
توفيق أوضاعها االقتصادية التي متت حتت إشراف 
من مقرضيها لكنها ال تزال بحاجة لتحقيق أهدافها 
املالية، مب��ا ف��ي ذل��ك احل��ف��اظ على فائض سنوي 
أساسي في امليزانية يبلغ 3.5 في املئة من إجمالي 
الناجت احمللي حتى 2022 مع استبعاد تكاليف 
خدمة الديون، وهو ما يعتبره كثيرون أم��را غير 

واقعي.
وقال ميتسوتاكيس ”في مسودة ميزانية 2020، 
ال يوجد ما يعرقل التوازن املالي املفترض أو أهداف 
الفائض األساسي لعامي 2019 و2020 التي أقرتها 

احلكومة السابقة“.
وأضاف أن خطط تقليص الضرائب واإلصالحات 
اجلريئة لالقتصاد واجلهاز اإلداري ستؤدي إلى 
ارتفاع النمو وتساعد اليونان على إقناع املقرضني 

بخفض األهداف املالية بعد عام 2020.
ومضى يقول إن ضريبة الشركات سيتم تقليصها 
إلى 24 في املئة على أرب��اح 2019 بدال من 28 في 
املئة حاليا، كما أن الضرائب على أرب��اح األسهم 
سيتم خفضها إل��ى النصف لتصل إل��ى خمسة في 
املئة. وأض��اف أن الضريبة على املمتلكات، والتي 
ُفرضت في ذروة األزمة عام 2012، سيتم تقليصها 

بنسبة 22 في املئة في املتوسط خالل العام احلالي.

2020 ستحترم األهداف املالية اليونان: ميزانية 

بنك السعودية املركزي

كيرياكوس ميتسوتاكيس

سفينة تنقيب تركية

جانيت يلني

عقارات في دبي

يبدو أن األسعار املتدنية للفائدة تضر في املقام األول 
باملصارف الصغيرة واملتوسطة في منطقة اليورو.

وأظهر رد من احلكومة األملانية على استجواب من 
قبل احلزب الدميقراطي احلر القول »إن وضع األرباح في 
املصارف الصغيرة واملتوسطة في أملانيا ال ي��زال متأثرا 
بقوة«. ووفقا لوكالة األنباء األملانية، استندت احلكومة في 
ردها إلى استطالع عن تدني أسعار الفائدة في 2017 أجراه 

البنك املركزي وجهاز الرقابة املالية »بافني«.

وال يستبعد البنك املركزي األوروبي رفع أسعار الفائدة 
ف��ي موعد أق��ص��اه منتصف ع��ام 2020 نظرا إل��ى تنامي 
املخاطر االقتصادية، وال سيما أن سعر الفائدة الرئيس في 
منطقة اليورو ال يزال متوقفا في الوقت الراهن عند أدنى 
مستوى له »0 في املائة«. من جانبه، قال فرانك شيفلر، 
عضو البرملان عن احلزب الدميقراطي احلر »إذا واصل البنك 
املركزي األوروبي سياسته املالية السلسة، فإنه سينقذ في 

املقام األول بنوك الزومبي في جنوب أوروبا.

الفائدة املتدنية تضر باملصارف
 الصغيرة في منطقة اليورو


