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حركة االسهم
0.3% ارتفاعا في األسهم اليابانية

ماليزيا تعزز ميزانية 2017 لمواجهة 
ركود االقتصاد العالمي

6.381 تريليون دوالر احتياطيات 
النفط الخليجي

الحكومة المصرية تتجه إلسناد 
استيراد السكر لجهة سيادية

5 مليارات دوالر حاجة "البترول الوطنية 
الكويتية" لتمويل مشروع الوقود البيئي

 �سجلت الأ�سهم اليابانية يف ختام تعامالت 
تعامالت  يف  ارت��ف��اع��ا  ط��وك��ي��و،  ب��ور���س��ة 
ال��ن،  اأم���ام  ال���دولر  ا�ستقرار  م��ع  متقلبة 
طوكيو  �سهم  فيه  انخف�ض  الذي  الوقت  يف 
مناه�ض  مر�سح  فاز  بعدما  باور،  اإلكرتيك 
حملية  ان��ت��خ��اب��ات  يف  ال��ن��ووي��ة  للطاقة 
الأوراق  �سوق  بيانات  وذك��رت  باليابان.  
القيا�سي  نيكي  موؤ�رش  اأن  اليابانية،  املالية 

بن�سبة  ارتفع  اليابانية  ال�رشكات  لأ�سهم 
نقطة،   16900.12 اإىل  لي�سل   0.3%
وارتفع موؤ�رش توبك�ض الأو�سع نطاقا بن�سبة 
ارتفع  كما  نقطة،   1352.56 اإىل   0.4%
بن�سبة   400 جيه.بي.اإك�ض-نيكي  موؤ�رش 

12102.44 نقطة. %0.5 ليغلق عند 
 وتراجعت الأ�سهم اليابانية يف وقت �سابق 
 104 م�ستوى  دون  الدولر  انخف�ض  عندما 
ارتفعت  بعدما  تعافت  الأ�سهم  لكن  ينات، 

العملة الأمريكية اأمام نظريتها اليابانية. 

ميزانية  املاليزي  الوطني  القت�ساد  عزز   
رك��ود  حت��دي��ات  م��واج��ه��ة  يف   2017

القت�ساد العاملي يف الوقت الراهن.
ال��وزراء  رئي�ض  عبدالرزاق  جنيب  وق��ال   
حول  الربملانية  اجلل�سة  خالل  املاليزي 
اأم�ض،  اإ�سالحه  وكيفية  الوطني  القت�ساد 
التي  ال�سناعات  على  �سرتكز  احلكومة  اإن 

العاملي  القت�سادي  الركود  ب�سبب  تاأثرت 
اأن  مو�سحا  الدولية،  التجارة  يعيق  الذي 
�سيعزز  حتمًا  امليزانية  لهذه  التخطيط 
القت�ساد الوطني من اأجل الرفاهية ب�سكل 

�سامل وعادل.
هذا  من  الأول  الن�سف  يف  اأن��ه  واأ�ساف   
العام، ارتفع القت�ساد الوطني بن�سبة 4.1 
%، ومن املتوقع اأن ينمو بن�سبة 4.0 اىل 

.2016 % مع نهاية عام   4.5

 اأ�سار �سندوق النقد الدويل اإىل اأن احتياطيات 
النفط ال�سعودية ت�سل اإىل 3 تريليونات دولر 
من  اأك��ر  تعادل  ال�سافية،  احلالية  بالقيمة 
وقدر  الإجمايل.   املحلي  الناجت  من   460%
�سندوق النقد هذه القيمة بناء على امل�ستويات 
احل��ال��ي��ة لإن���ت���اج ال��ن��ف��ط والح��ت��ي��اط��ي��ات 
امل�ستقبلية  النفط  واأ�سعار  امُلثبتة،  الفعلية 
القت�ساد  اآف��اق  تقرير  توقعات  با�ستخدام 
النفط مبقدار  اأ�سعار  العاملي، وبافرتا�ض منو 
بيانات  وبح�سب    .2021 بعد  �سنويا   2%
ال�سعودية  النفط  ال�سندوق، بلغت احتياطيات 
 ،2015 بنهاية  برميل  مليار   258 املثبتة 

بينما من املتوقع بلوغها 255 مليار برميل 
بنهاية 2016.  كما قدر متو�سط �سعر برميل 
النفط ال�سعودي بنحو 49.8 دولر، فيما توقع 
بلوغه 43.1 دولر يف 2016، وقدر متو�سط 
اإنتاج النفط اليومي لل�سعودية ب�10.3 مليون 
يوميا  مليون   10.4 بلوغه  متوقع  برميل، 
خالل العام اجلاري.  تلت ال�سعودية يف قيمة 
احتياطياتها النفطية، الإمارات بقيمة 1.25 
اإجمايل  من   19% تعادل  دولر،  تريليون 
قيمة احتياطيات دول اخلليج، ثم قطر بقيمة 
953 مليار دولر، تعادل %15 من اإجمايل 
الكويت  رابعا  اخلليج.  دول  احتياطيات  قيمة 
من   13% تعادل  دولر،  مليار   818 بقيمة 

اإجمايل قيمة احتياطيات دول اخلليج

 ك�سف م�سدر مطلع يف وزارة التجارة 
حكومي  توجه  عن  مب�رش،  وال�سناعة 
�رشكة  ل�سالح  ال�سكر  ا���س��ت��رياد  لإ���س��ن��اد 
ال�سيادية،  اجلهات  لإح��دى  التابعة  ال��وادي 
حتى  ال�سلعة،  هذه  نق�ض  اأزمة  تفاقمت  بعدما 

اأ�سبح املعرو�ض منها يقل عن ُثلث الطلب. 
اإن ثمة  ا�سمه،  الذي طلب عدم ن�رش   وقال امل�سدر، 
ل�سالح  ال�سكر كامال  ا�سترياد  اإ�سناد ملف  اإىل  توجها 
يف  ال�سلعة  اأ�سواق  رفع  ي�ستلزم  هذا  لكن  املخابرات، 
ال�سوق املحلية، اإذ يقل بنحو الن�سف عن م�ستوى الأ�سعار 

يف ال�سوق الدولية. 
 وت�ستورد املخابرات العامة، اإىل جانب هيئة ال�سلع التموينية 
احلكومية وعدد من �رشكات القطاع اخلا�ض، كميات من ال�سكر 
تقرتب من 800 األف طن �سنويا، ل�سد الفجوة بن الإنتاج املحلي 
امل�ستوردين،  عّطل  عامليا،  ال�سكر  اأ�سعار  ارتفاع  لكن  وال�ستهالك، 

با�ستثناء هيئة ال�سلع التموينية. 
 وتفر�ض احلكومة امل�رشية �سعرا لل�سكر عند 4550 جنيها للطن )517 
�سعر  يبلغ  اإذ  بالغة،  خ�سائر  امل�ستوردون  معه  يتكبد  �سعر  وهو  دولرا(، 

جتار  وح�سب  للطن.   دولر   600 نحو  حاليا  الدولية  ال�سوق  يف  ال�سلعة 
�سوق  اإىل  امل�ستوردين  العتبار جلوء بع�ض  الأخذ يف  فاإنه مع  حملين، 
ال�رشف املوازية لتدبري النقد الأجنبي الالزم ل�سفقات ال�سكر، فاإن �سعر 
بنحو  تزيد  قيمة  اآلف جنيه، وهي   9.3 نحو  اإىل  يرتفع  امل�ستورد  الطن 

ال�سعف عن الأ�سعار التي حتددها احلكومة لبيع ال�سكر. 
جنيها،   15.5 نحو  عند  املوازية  ال�رشف  اأ�سواق  يف  ال��دولر  وُيتداول   
لكنه غري متوافر يف  8.88 جنيهات،  ب�سعر  البنك املركزي  فيما يحدده 

امل�سارف وال�رشافات. 
 80% نحو  توفر  التي  احلكومية  ال�رشكات  خمازن  اإن  امل�سدر،  وقال   
من الإنتاج املحلي من ال�سكر، تتوفر على كميات كبرية من ال�سكر تكفي 
اأنه  اإل  الدلتا"،  احلوامدية" و"�سمال  "�سكر  الأزمة، خا�سة م�سنعي  حلل 
رف�ض الك�سف عن اأ�سباب عزوف هذه ال�رشكات عن التدخل لحتواء الأزمة 
احلكومية  ال�رشكات  ا�ستحواذ  اإىل  الر�سمية  البيانات  وت�سري  املتفاقمة.  
2.1 مليون طن، يف  ال�سكر يف م�رش، بواقع  اإنتاج  %80 من  على نحو 
و"�سافول"  "النيل"  �رشكتي  يف  املتمثل  اخلا�ض  القطاع  ينتج  حن 
الغرف  اآخ��ر يف  األ��ف ط��ن.   وق��ال م�سدر  250 و300  ما ي��رتاوح بن 
توريد  منط  بتغيري  بداأت  مفهومة  غري  لعبة  "هناك  بالقاهرة،  التجارية 
القمح ليقع يف اأيدي وحتت اإ�رشاف جهات تابعة للقوات امل�سلحة، ثم تال 
ال�سكر، باعتباره  الدور على  ال�سناعية لالأطفال، والآن جاء  الألبان  ذلك 

واحدا من ال�سلع ال�سرتاتيجية". 

الكويتية” احلكومية لالنتهاء  الوطنية  “البرتول  ت�سعى �رشكة   
من احل�سول على قر�ض تزيد قيمته عن 5 مليارات دولر بحلول 
الربع الأول من العام املقبل لتمويل م�رشوع الوقود البيئي الذي 

تنفذه حاليا.
اأن  اإىل  التنفيذي لل�رشكة حممد غازي املطريي   واأ�سار الرئي�ض 
ال�رشكة جتري مباحثات مع بنوك عاملية للح�سول على اأكر من 
قر�ض باأكر من 5 مليارات دولر للمرحلة الثانية من م�رشوع 
ال��ذراع  كابيتال   NBK �رشكة  اأن  واأ�ساف  البيئي.   الوقود 
املايل  امل�ست�سار  بدور  تقوم  الوطني  الكويت  لبنك  ال�ستثمارية 
احل�رشي لهذه العملية مبينا اأن هناك دعما من وكالت اإئتمان 

ال�سادرات يف كوريا اجلنوبية واأملانيا وبريطانيا واإيطاليا.
العام  من  الرابع  الربع  يف  اإم��ا  العملية  امت��ام  يتم  اأن  وتوقع   

احلايل اأو الربع الأول من العام املقبل.
املن�سق  ب��دور  يقوم   HSBC بنك  اإن  م�رشيف  م�سدر  وق��ال   
الكويتية  الوطنية  البرتول  �رشكة  وقعت  اأبريل  ويف  لل�سفقة. 
دولر(  مليار   3.98( دينار  مليار   1.2 على  للح�سول  اتفاقا 
الذي  البيئي  الوقود  م�رشوع  متويل  من  الأوىل  ال�رشيحة  قيمة 

ت�سل تكلفته الإجمالية اإىل 4.680 مليار دينار.

تحديات تواجه أول إصدار لسندات حكومية سعودية
 ين�سغل م�ستثمرون حمتملون يف اأول اإ�سدار ل�سندات 
كيف  وه��و:  األ  اأ�سا�سي  ب�سوؤال  �سعودية  حكومية 
�سيحل ال�سعوديون املع�سلة بن احلجم والت�سعري؟.

 ويتعن على اأي م�سدر اأن يختار بن جمع اأق�سى 
الدين باأرخ�ض  اأدوات  اأموال وبيع  ما ي�ستطيع من 
�سعر ممكن. لكن مع اجلولة الرتويجية، التي تعقدها 
ال�سعودية يف الوليات املتحدة هذا الأ�سبوع، فاإن 

اخليار يبدو �سعبا على وجه اخل�سو�ض.
 ومع ا�ستهداف املوازنة العامة للعام اجلاري عجزا 
بقيمة 87 مليار دولر و�سح ال�سيولة امل�رشفية يف 
كمية  بيع  يف  متزايدة  �سعوبة  هناك  فاإن  البالد، 
الريا�ض  تتعر�ض  كما  حمليا،  الديون  من  �سخمة 
ل�سغوط لزيادة حجم اإ�سدارها الدويل من ال�سندات.
اأن   ودفعت هذه العوامل بع�ض امل�رشفين لتوقع 

اأكر،  اأو  دولر  مليار   15 اإىل  الإ�سدار  ي�سل حجم 
البالغة  الأرجنتن  اإ���س��دار  حجم  يتجاوز  ورمب��ا 
اأبريل/ني�سان  يف  دولر  مليار   16.5 قيمته 
الدين  لأدوات  اإ�سدار  اأك��رب  كان  وال��ذي  املا�سي، 

ال�سيادية يف الأ�سواق النا�سئة على الإطالق.
 وقال هاين اإبراهيم، رئي�ض اإدارة اأ�سواق راأ�ض املال 
"�سوف  اإنف�ست:  كيو  القطري،  ال�ستثمار  بنك  يف 
كبري.  بحجم  يدخلون  و�سوف  ال�سوق،  اإىل  ياأتون 
وهناك  كبرية،  متويلية  فجوة  ل�سد  بحاجة  اإنهم 

حدود ملا ميكنهم جمعه حمليا".
 واأ�ساف، يف اإ�سارة لبيع الدوحة �سندات يف مايو/
اأيار املا�سي: "قطر اأي�سا دولة �سغرية. كيف ميكن 
ت�سدر  واأن  دولر،  مليارات  ت�سعة  ت�سدر  اأن  لقطر 

ال�سعودية اأقل من ذلك".
اإ�سداراتها  باكورة  لأن  معقد  الريا�ض  قرار  لكن   
امل�ستقبلية  للمبيعات  مرجعيا  اأ�سا�سا  ت�سع  �سوف 

ولكن  احلكومة،  قبل  من  فقط  لي�ض  الدين،  لأدوات 
التي  ال�سعودية  ال�رشكات  من  جمموعة  قبل  من 

تنوي جمع اأموال من اخلارج.
عن  بالتخلي  ال�سعودين  الأم���ر  ه��ذا  يقنع  وق��د   
مليارات الدولرات من حجم الإ�سدار من اأجل اإبقاء 
لآجال  �ستكون  التي  ال�سندات،  اإ�سدار  على  العائد 

خم�سة اأعوام وع�رشة اأعوام و30 عاما، منخف�سا.
الدخل  اأبحاث  ق�سم  رئي�سة  ي��اداف،  اأنيتا  وقالت 
دبي:  يف  الوطني  دبي  الإم��ارات  بنك  لدى  الثابت 
املوازنة  عجز  فاإن  النفط،  اأ�سعار  انخفا�ض  "مع 
ال�سعودية  و�ستكون  �سنوات،  لب�سع  باقيا  �سيظل 
الدولية  املال  راأ�ض  اأ�سواق  اإىل  الجتاه  اإىل  بحاجة 

ب�سكل متكرر".
واأ�سافت: "نظرا لأهمية و�سع اأ�سا�ض مرجعي لي�ض 
فقط لإ�سداراتها امل�ستقبلية، ولكن اأي�سا لطروحات 
ال�سندات املحتملة من الكيانات اململوكة للحكومة، 

حذرة  �ستكون  ال�سعودية  حكومة  اأن  اأعتقد  فاإنني 
تتنازل  اأن  املرجح  من  الت�سعري.  ب�ساأن  للغاية 
هذه  يف  الت�سعري  مقابل  احل��ج��م  ع��ن  احل��ك��وم��ة 

املرحلة".
مل  ال�سعودين  امل�سوؤولن  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على   
يف  الت�سعري  ب�����س��اأن  حم���ددة  م��ق��رتح��ات  ي��ق��دم��وا 
اجلولة الرتويجية التي عقدوها يف لندن، الأ�سبوع 
ال�سفقة  يف  منخرطون  م�رشفيون  يقول  املا�سي، 
باعتبارها  نف�سها  ت�سويق  يف  ترغب  اململكة  اإن 
دولة من دول "جمموعة الع�رشين" بدل من كونها 
�سيق  نطاق  اإىل  تهدف  فاإنها  لذلك  نا�سئة،  �سوقا 

لت�سعري ال�سندات.
 لكن العديد من امل�ستثمرين يتطلعون اإىل ال�سندات 
القطرية كمقيا�ض لالإ�سدار ال�سعودي. وبغ�ض النظر 
اأن يدفع  عن احلجم، فاإن من املتوقع ب�سكل وا�سع 

ال�سعوديون املزيد من العوائد.

بقيمة  �سنوات  خم�ض  لأجل  �سندات  قطر  واأ�سدرت 
 120 بفائدة  مايو/اأيار  يف  دولر  مليارات   3.5
الأمريكية،  اخلزانة  �سندات  اأ�سا�ض فوق عائد  نقطة 
ع�رش  لأج��ل  دولر  مليارات   3.5 بقيمة  واأخ���رى 
بقيمة  وثالثة  اأ�سا�ض،  نقطة   150 بفائدة  �سنوات 
نقطة   210 بفائدة  30 عاما  ملياري دولر لأجل 

اأ�سا�ض.
 وحتظى قطر بت�سنيف عند درجة AA2 من قبل 
درجة  وعند  الئتماين،  للت�سنيف  "موديز"  وكالة 
و"فيت�ض"،  بورز"  اآن��د  "�ستاندرد  قبل  من   AA
درجة  بن  يرتاوح  مبا  ال�سعودية  ت�سنيف  وتفوق 

واأربع درجات ا�ستثمارية.
 ف�سال عن ذلك، قد يطلب بع�ض امل�ستثمرين عالوة 
مل  اأنه  يعتقدون  التي  ال�سيا�سية،  للمخاطر  ب�سيطة 
يتم و�سعها يف العتبار من قبل وكالت الت�سنيف 
يف  اختالف  "هناك  ي���اداف:  وقالت  الئ��ت��م��اين.  

ال��ولي��ات  م�ستثمري  لكن  الئ��ت��م��اين،  الت�سنيف 
املتحدة الأمريكية اأي�سا لديهم وجهة نظر خمتلفة 
اعتبارهم  يف  �سي�سعون  فهم  ال�سعودين.  ب�ساأن 
النخراط ال�سعودي يف اليمن، وعجز املوازنة الأكرب 
بكثري، وبع�ض ال�سبابية ال�سيا�سية. اأعتقد اأنه، حتى 
ف�سيتعن  فقط،  دولر  مليار  ال�سعوديون  اأ�سدر  لو 

عليهم مع ذلك دفع فائدة اأكرب من قطر".
ال�سهر  الأم��ريك��ي،  الكونغر�ض  ت�سويت  اأن  كما 
املا�سي، على ال�سماح لأقارب �سحايا هجمات 11 
�سبتمرب/اأيلول 2001 مبقا�ساة الريا�ض قد يكون 

له تاأثري حمدود على هذا الإ�سدار.
دب��ي:  وم��ق��ره  ال��دي��ن،  اأدوات  يف  متعامل  وق���ال 
"بالطبع، القانون �سيكون له تاأثري، انظر اإىل حركة 
�سوق الأ�سهم ال�سعودية بعد مترير القانون. و�سوف 
اإ�سداره  الذي �سيكون مبقدورهم  يوؤثر على احلجم، 

اأي�سا".

الرياض ـ متابعة

ميزان سوريا التجاري خاسر بسبب الحرب

اخلارجية  التجارة  موازين  �سوريا  يف  املندلعة  احل��رب  بّدلت   
 80% توقفت  بعدما  القت�سادين،  ال�رشكاء  غرّيت  كما  للبالد، 
ال�سناعة يف  ال�سناعية، بح�سب بيانات احتاد غرف  من من�ساآتها 
وم�ستنزف،  خا�رش  اإىل  النفطي  التجاري  امليزان  وحتّول  دم�سق، 
الإجمايل  الناجت  %24 من  الثورة، نحو  ي�سكل قبل  يف حن كان 
عائدات  م��ن  و40%  امل��وازن��ة،  ع��ائ��دات  م��ن  و25%  ل�سوريا، 
 2011 مليارات دولر عام   8 ال�سادرات من  لتنخف�ض  الت�سدير. 

اإىل نحو 650 مليون دولر عام 2015، اأي ما ن�سبته 1130 %.
الدولية  التجارة  مركز  ن�رشه  تقرير  وفق  الأرق��ام،  هذه  وعك�ست 

املحلي  ال��ن��اجت  يف  الكبري  ال��رتاج��ع  اأخ���رياً،   ،"ITC"
ت�رشيحات  وفق   ،42% �سالب  ن�سبته  ما  اإىل  الإجمايل 

التقديرات  وفق   75% �سالب  ونحو  �سورية،  ر�سمية 
الدولية.

اخلبري  يقول  اخل��ارج��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  �سعيد  وعلى   
اإن  امل�سبح،  الدين  عماد  د.  ال�سوري  القت�سادي 

قيمتها انخف�ست خالل الثورة اإىل نحو %0.2 من 
اإجمايل قيمة التجارة العاملية، وح�سة �سوريا مل 

التجارة  من   0.01% عن  املا�سي  العام  تزد 
الزراعة،  وبنى  ال�سناعة  تهدمي  بعد  العاملية، 

وحتّول النفط من اأهم ال�سادرات بنحو 145 
عجز  اإىل  ال��ث��ورة،  قبل  يوميًا  برميل  األ��ف 

هائل وا�سترياد الآن.
ت��راج��ع  اإىل  ال����دويل  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����س���ار   

الواردات، نتيجة تراجع قدرة ال�سورين 
 - 2011 ال��ف��رتة  ال�����رشائ��ي��ة، خ��الل 

عام  دولر  مليار   17.1 من   2015
2011 اإىل 4.4 مليارات دولر عام 

حوايل  انخفا�ض  مبعدل   ،2015
ال��ف��ارق  اأن  م��ع��ت��رباً   ،288%

ال�سادرات  تراجع  بن  الكبري 
وتراجع الواردات، هو النتيجة 

الطبيعية ل�سيا�سة اقت�سادية، 
لتاأمن  ذريعة  ا�ستخدمت 

امل��������واد واإط���������الق ي��د 
ال����س���ت���رياد م���ا اأم��ك��ن، 

مقابل عدم دعم قدرات 
الإنتاج املحلي، والتي 

فعاليتها  تنعك�ض 
ت�سديراً.

عجز  بلغ  وهكذا،   
التجاري  امليزان 

 29.3 ح���وايل 
دولر  م��ل��ي��ار 

خالل �سنوات 
الأزم�����������ة 

اخلم�ض، اإذ 

43 مليار دولر، وجمموع ال�سادرات  و�سل جمموع الواردات اإىل 
�سوريا،  مع  التجارين  ال�رشكاء  وجلهة  دولر.   مليار   13.2 اإىل 
الأوىل  املرتبة  احتلت  تركيا  اأن  الدولية،  التجارة  تقرير مركز  بن 
من جهة الواردات منذ عام 2012، حيث بلغت الواردات ال�سورية 
ما  وهو  دولر،  مليار   1.52 من  اأكر   2015 عام  يف  تركيا  من 
ال�سورية  ال�سادرات  بينما  ال���واردات.  اإجمايل  من   31% ي�سكل 
51 مليون دولر، وبالتايل ت�ساهم يف عجز  اإىل تركيا ل تتجاوز 
ي�سكل  وهو  دولر،  مليار   1.47 مببلغ  ال�سوري  التجاري  امليزان 
حوايل %39 من العجز التجاري يف عام 2015. لتاأتي ال�سن يف 
خالل  دولر  مليار  اإىل  و�سلت  م�ستوردات  بقيمة  الثانية  املرتبة 

242 مليون دولر. 2015، تليها م�رش بقيمة واردات 

دمشق ـ متابعة

طوكيو ـ متابعة

كوااللمبور  ـ متابعة

نيويورك ـ متابعة

الكويت ـ متابعةالقاهرة ـ متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية


