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العمالق «أرامكو» في البورصة.. قيمتها تقترب من تريليوني دوالر
السهم يقفز إلى ٣٥٫٢ رياالً متجاوزاً سعر الطرح األولي البالغ ٣٢ رياالً

وكاالت: صعدت أســهم 
الســعودية باحلد  أرامكــو 
األقصى املسموح به البالغ 
١٠٪ فوق سعر الطرح العام 
األولــي في ظهورهــا األول 
الريــاض أمس،  ببورصــة 
في تطور القــى احتفاء من 
احلكومة باعتبــاره برهانا 
على صحة تقييمها الشاهق 
لشركة النفط الوطنية عند 

تريليوني دوالر.
وقفز الســهم إلــى ٣٥٫٢ 
رياال، متجاوزا سعر الطرح 
األولي البالغ ٣٢ رياال وعند 
احلد اليومي لتحرك السعر 
املســموح بــه فــي بورصة 

تداول السعودية.
يعطي ذلك عمالق النفط 
قيمة ســوقية عند نحو ١٫٨٨ 
تريليون دوالر، مما يجعلها 
بفــارق مريــح أكبر شــركة 
مدرجة فــي العالم من حيث 
القيمــة، ويقتــرب بهــا مــن 
التريليوني دوالر  مســتوى 
الــذي كان يطمــح إليه ولي 
العهد السعودي صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن سلمان.
وتعقيبا علــى االدراج، 
قال وزير الطاقة السعودي 
صاحب السمو امللكي األمير 
عبدالعزيز بن ســلمان في 
مدريــد «إنــه يــوم عظيــم 
للمملكة وللقيادة السعودية 
والشعب السعودي وهو يوم 
رد االعتبار والبرهان. وهو 

يوم النصر ألرامكو».
مــن جهتــه، قــال وزير 
املاليــة الســعودي محمــد 
اجلدعــان ان إدراج أرامكو 
سيدعم جهود اململكة الرامية 

حقيقــة أن ثلــث مبيعــات 
األسهم غطاها السعوديون 
األفــراد تعــد أمــرا إيجابيا 
«لالحتفــاظ  بالنســبة 
بالثــروة وللمدخرات» وأن 
املشــترين الرئيســيني في 
الطــرح العــام األولــي هم 
مستثمرون سعوديون كانوا 
ســيحتفظون باملال خارج 
اململكة في الظروف العادية.

وتابع قائــال ان اإلدراج 
ينبغي أن يساعد في املدى 
الطويل على تعزيز أسواق 
الســعودية ويجذب  املــال 

االستثمار األجنبي.
وذكر اجلدعان أن تأثير 
بيع أســهم في أرامكو على 
الســعودي  املالي  الوضــع 

سيستغرق وقتا.

واستراتيجيتها بعيدة املدى.
وأضــاف الناصر، خالل 
مناسبة خاصة بالطرح العام 
األولي للسهم في البورصة 
بالرياض أمس، «نزداد فخرا 
واعتــزازا بأرامكو ونصنع 
التاريخ وتبدأ أرامكو مرحلة 
جديدة في بدأ تداول أســهم 
أرامكو في الســوق املالية، 
حيث بدأ اإلعداد لهذه اخلطوة 
في عــام ٢٠١٦ بعد أن أعلن 
صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان بالتوجه 
لطرح الشركة ذات التاريخ 
العريــق والســجل احلافل. 
يتولــى فريــق العمــل في 
أرامكــو فــي جميــع انحاء 
العالــم احملافظــة على هذا 

اإلرث العظيم وتطويره».

وأضــاف «ســواء تلقى 
صندوق االستثمارات العامة 
١٠٠ مليار دوالر أو ٢٥ مليار 
دوالر فإنه يحتاج إلى الوقت 

لتوزيع املال».
وقال الوزير ان الرياض 
تعتــزم املضــي قدمــا فــي 
أكبــر لدعــم  تخفيضــات 
الطاقة بني ٢٠٢٠ و٢٠٢٥ لكن 
احلكومة ستقيم تأثير ذلك 
على منو القطاع اخلاص قبل 
أن تقرر حجم التخفيضات 

وموعدها.
الرئيس  أعــرب  بدوره، 
التنفيذي ألرامكو السعودية 
أمــني الناصر عن ســعادته 
بنتائــج أول يــوم تــداول 
ألسهم الشركة والذي يعكس 
حجم الثقة في أدائها املتميز 

لتنويع االقتصاد بعيدا عن 
النفط ألنه سيتم ضخ معظم 
العائــدات فــي مشــروعات 
محليــة، بينمــا سيســاعد 
االهتمــام العاملــي احمليــط 
بالصفقة علــى جذب رأس 

املال األجنبي.
اجلدعــان  وأضــاف 
العائــدات  «ستســتخدم 
بشــكل كبيــر، رمبــا ليس 
كليا، فــي االقتصاد احمللي، 
في مشروعات حيث سيكون 
صندوق االستثمارات العامة 
احملرك األول وهو ما سيجذب 
بعد ذلك بشكل أساسي املزيد 
من مشاركة القطاع اخلاص.. 
لذا ستبقى معظم األموال في 

النظام».
وأوضــح اجلدعــان ان 

«هيئة األسواق» تشارك في ورشة «تطوير سوق الصكوك»
شــاركت هيئة أســواق املال في 
«الورشــة الوطنية لتطوير ســوق 
الكويــت» والتــي  الصكــوك فــي 
عقدت بالتعاون مــع مركز الكويت 
لالقتصاد اإلســالمي التابع لوزارة 
اإلســالمية  والشــؤون  األوقــاف 
وحتت رعايته، حيث تسعى الهيئة 
لتحقيق مبادرات عدة تنفيذا للفقرة 
الثانيــة من املادة الثالثة من قانون 
إنشــائها، والتي تنص على «تنمية 
أسواق املال وتنويع وتطوير أدواتها 
االستثمارية مع السعي للتوافق مع 

أفضل املمارسات العاملية».
كما يسعى مركز الكويت لالقتصاد 
اإلســالمي بدوره لتطويــر األدوات 
املالية اإلسالمية في الكويت، واالرتقاء 
بنمــو قطاعات التمويل اإلســالمي، 
باإلضافة إلى تطوير الكوادر الوطنية، 
وتفعيل الشراكات احمللية واخلارجية 
مبا يعزز التنمية االقتصادية الشاملة 
واملستدامة، سعيا للمساهمة بتحقيق 
الرغبة السامية في حتويل الكويت 

إلى مركز مالي وجتاري عاملي.
هذا، وقد عقدت هذه الورشة أمس 
األول، مبشاركة العديد من اجلهات 
احلكومية والشــركات اململوكة لها، 
وهدفــت لتحقيق التوعية املطلوبة 
مبوضوع الصكوك، وذلك من خالل 

االستشاري للرقابة الشرعية وإدارة 
متويل وحوكمة الشــركات ومكتب 
التنسيق واملتابعة لقطاع اإلشراف، 
ومبشاركة ممثلني عن الشركات التي 
قامت بإصدار الصكوك وبعض علماء 

الشريعة.
الورشــة  وقــد تناولــت هــذه 

موضوعها الهادف للتعريف باملنظومة 
التشــريعية للصكوك في الكويت، 
واســتعراض التجارب احمللية على 
صعيــد إصــدار الصكــوك وإظهار 
قدرة هــذه األدوات املالية في تلبية 
االحتياجات التمويلية عبر ٣ محاور 

رئيسية.

مبشاركة جهات حكومية

جانب من الورشة

استحداث برامج توعوية ملسؤولي 
اجلهات احلكومية األخرى ذات الصلة 
مبوضوع الورشة نظرا ألهمية سوق 
الصكوك بالنسبة لالقتصاد الوطني 

على وجه العموم.
الهيئــة فــي  وكانــت مشــاركة 
تقدمي هذه الورشة ممثلة باملجلس 

«أوپيك»: عجز نفطي بسيط في ٢٠٢٠

خطة لتوسعة ميناء «خليفة» بتكلفة مليار دوالر
رويترز: أفادت خطة أعلنت أمس 
أن طاقة مينــاء خليفة في أبوظبي 
ســتزيد ٥٠٪ بنهاية ٢٠٢٠ في إطار 
توســعة تتكلف ٣٫٨ مليارات درهم 
(مليــار دوالر) للميناء الرئيســي 

باإلمارة.
العاصمة اإلماراتية  وتســتثمر 
الغنية بالنفــط مليارات الدوالرات 
في البنية التحتية لتقليص اعتماد 
اإلمارة على النفط والغاز، وامليناء 

جزء رئيسي من خططها.
ويقع ميناء خليفة، الذي افتتح 
في ٢٠١٢، بني مدينة أبوظبي واملركز 

املالي دبي حيــث ميناء جبل علي، 
أضخم موانئ الشحن العابر باملنطقة.

وســتزيد طاقــة املناولة مبيناء 
احلاويــات إلى ٧٫٥ ماليــني حاوية 
منطية قياس ٢٠ قدما سنويا، ارتفاعا 
من خمسة ماليني، مع استثمار ١٫٦ 
مليــار درهم مــن مرافــئ أبوظبي 
اململوكــة لشــركة موانــئ أبوظبي 
احلكوميــة وشــركة ميديترينيان 

شيبينج التي مقرها سويسرا.
وقال مدير امليناء باإلنابة محمد 
املنهالي «يحاول ميناء خليفة دائما 
أن يكــون في الصدارة وأن يســبق 

املوانئ األخرى».
وبحسب املالك احلكومي موانئ 
أبوظبي، من املتوقع أن يناول امليناء 
٢٫٥ مليون وحدة قياس ٢٠ قدما هذا 
العام ارتفاعا من ١٫٧ مليون في ٢٠١٨.
وقال مســؤولون تنفيذيون إن 
متويل التوسعة سيكون ذاتيا بشكل 
جزئي، مع تدبير الباقي عن طريق 

بنوك محلية.
وسيســتثمر مينــاء خليفة ٢٫٢ 
مليــار درهم في تطويــل الرصيف 
اجلنوبــي واملنطقــة اللوجســتية 
بامليناء مبا يتضمن إنشــاء جداري 

رصيف وســاحات تخزين إضافية 
من املقــرر االنتهاء منهــا في الربع 

األول من ٢٠٢١.
وقــال نائب الرئيــس التنفيذي 
حملطــة كوســكو أبوظبــي ناصــر 
البوسعيدي ان احملطة، التي افتتحت 
في أبريل ومتلك كوسكو الصينية 
حصة أغلبية فيها، ناولت حتى اآلن 
٣٣٠ ألــف حاوية منطية هذا العام، 
ومن املتوقع أن تناول أكثر من ٨٠٠ 
ألــف حاوية في ٢٠٢٠. وتبلغ طاقة 
املناولة السنوية للمحطة ٢٫٥ مليون 

حاوية.

«تداول» تاسع أكبر بورصة بالعالم بعد اإلدراج

«أرامكو» ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم

السعودية تستعد لطرح سندات دولية جديدة

مع إدراج أرامكو ستحتل السوق السعودية 
مكانــة ضمن أكبر ١٠ بورصات في العالم مع 
بورصة نيويورك وبورصة ناسداك وطوكيو 
وشانغهاي بقيمة ســوقية دوالرية تبلغ ٢٫٢ 
تريليون دوالر. ومبوجب حســابات تقريبية 
أولية من املتوقع أن تقفز أرامكو مبرتبة سوق 
األسهم الســعودية إلى املرتبة التاسعة عامليا 

من حيث القيمة الرأسمالية للسوق السعودية 
مقارنة مــع بورصات العالم. وليس غريبا أن 
تســتحوذ كبرى الشركات على نسب كبيرة 
من القيمة الســوقية للبورصة املدرجة فيها، 
فشركتا آبل ومايكروسوفت مثال متثل نحو 
٢٤٪ من مؤشر ناسداك ١٠٠ الذي تصل قيمته 

السوقية إلى ٩٫٦٤٠ تريليونات دوالر.

رويترز: قالت رئيسة مجلس إدارة بورصة 
تداول السعودية سارة السحيمي إن أرامكو 
ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم مع 
بدء تداول أسهمها في بورصة اململكة أمس.

وأضافت في مناسبة خاصة بالطرح العام 
األولي للسهم في البورصة بالرياض أن تداول 
ستصبح أيضا إحدى أكبر البورصات في 

العالم بفضل إدراج أرامكو.

املالية  كشف مســؤول كبير بوزارة 
الســعودية لـ «رويترز» ان اململكة رمبا 
تطرح سندات دولية في موعد قريب رمبا 
يكون في يناير، في إطار خطط جلمع ديون 

بقيمة ٣٢ مليار دوالر في العام املقبل.
وقال رئيــس مكتب إدارة الدين العام 
فهد السيف: «نحن مستعدون جدا لطرح 
سنداتنا الدولية، بحسب ظروف السوق 
من الطلب والعرض، في موعد قريب رمبا 

في األول من يناير».
الدين،  وأضاف ان من إجمالي خطط 
سيوجه نحو ١٢ مليار دوالر إلعادة متويل 

الدين احمللي القائم، وسيتم ذلك محليا.
وتابع الســيف قائال: «نفترض أن ما 

يتراوح بني ٣٠ و٣٥ مليار ريال سيكون 
اجلزء الدولي من اإلصدار للعام».

وأوضح السيف ان مكتب إدارة الدين 
العام سينسق إصدارات الدين السعودي 
في املستقبل لكن كل كيان حكومي سيبقى 
مستقال في خططه التمويلية وفي توقيت 

تعامالته.
وأضاف: «ننسق مع مؤسسات أخرى 
لضمان عدم حدوث تداخل، عدم حدوث 

مزاحمة ذاتية لإلمدادات».
وأشار السيف إلى ان اململكة تخطط 
ملواصلة الوصول إلى مستثمرين يركزون 
على التمويل اإلسالمي في املستقبل، مع 
إصدار دولي متوقع في العام املقبل أيضا.

رويتــرز: نبأت «أوپيــك» أمس بعجز 
بسيط في سوق النفط العام املقبل بسبب 
خفض اإلنتاج من جانب السعودية، حتى 
قبل دخول أحدث اتفاق مع املنتجني اآلخرين 
حيز النفاذ، مما يشير إلى سوق أشد شحا 

مما كان متوقعا في السابق.
وقالت «أوپيك» في تقرير شــهري إن 
متوسط الطلب على نفطها سيبلغ ٢٩٫٥٨ 

مليون برميل يوميا العام املقبل.
وضخت «أوپيك» نفطا أقل في نوفمبر 
عن املتوســط املطلوب في ٢٠٢٠، بعد أن 

أمدت باملزيد في األشهر السابقة. 
وتابع التقرير: «على اجلانب اإليجابي، 
بلغ تباطــؤ التجارة العامليــة القاع على 
األرجح، ومن املتوقع في ٢٠٢٠ أن ينعكس 
االجتاه الســلبي العام لإلنتاج الصناعي 

الذي شهدناه في ٢٠١٩».

ومنذ أول يناير، تطبق منظمة البلدان 
املصــدرة للبتــرول وروســيا ومنتجون 
آخرون، في إطار ما يعرف بتحالف أوپيك+، 
اتفاقــا خلفض اإلنتــاج ١٫٢ مليون برميل 

يوميا لدعم السوق.
وأظهــر التقريــر أن إنتــاج «أوپيــك» 

ينخفض حتى من قبل سريان االتفاق.
وفي نوفمبر، نزل اإلنتاج ١٩٣ ألف برميل 
يوميا إلــى ٢٩٫٥٥ مليــون برميل يوميا، 
بحسب أرقام جتمعها املنظمة من مصادر 
ثانوية، وذلك مع خفض السعودية اإلنتاج.
وينبئ ذلك بعجز قدره ٣٠ ألف برميل 
يوميا في ٢٠٢٠ إذا واصلت «أوپيك» الضخ 
مبعدل نوفمبر وبقيــت العوامل األخرى 
دون تغير، أي أقل بواقع ٧٠ ألف بــرمــيل 
يــومـــيا عن الفائض املفترض في تقرير 

نوفمبر.

متوسط الطلب على نفطها سيبلغ ٢٩٫٥٨ مليون برميل يوميا العام املقبل

عطلة حافلة باملرح مع «فورسيزونز سنغافورة»
مع اقتراب العام على نهايته، 
يعد شهر ديسمبر هو الوقت املثالي 
لالبتعاد عن زحام احلياة وكتابة 
حلظات ثمينة مع األحباء، حيث 
توفر مدينة سنغافورة املشمسة 
فرصا ال حصر لها للترابط وتقوية 
أواصر العالقات االجتماعية خالل 
موسم األعياد، إذ تتحول «مدينة 
األسد» إلى وجهة نابضة باحلياة 
مع االحتفاالت التي تستمر أليام 
عديدة والتجارب املشوقة اجلاذبة 
للســياح من جميع أنحاء العالم، 
وبفضل موقع فندق فورسيزونز 
ســنغافورة املميــز يجد ضيوف 
الفنــدق أنفســهم فــي قلــب هذه 

الــذي  الهــادئ  رود»  «أوركارد 
تصطــف على جانبيه األشــجار، 
والذي يعد أحد أبرز العناوين في 

املدينــة، كما يوفر واحة مضيافة 
من الهدوء في قلب املدينة النابضة 
باحلياة. تعد سنغافورة واحدة من 
أكثر الوجهــات رواجا في جنوب 
شرق آسيا، وتشتهر بكونها وجهة 
مفضلة لقضاء عطالت ال تنســى 
جلميــع أفــراد األســرة، وحتظى 
املدينــة بتقدير عاملــي بفضل ما 
تتمتع به من حداثة وتنوع ثقافي. 
بدءا من املغامرات في الهواء الطلق 
ورحالت االستكشــاف املشــوقة، 
وجتارب التسوق وعروض اللياقة 
البدنية الراقية، سيجد اجلميع ما 
يناسبهم في هذه الوجهة الغنية 

بالتنوع.

التجارب والفعاليات التي تخطف 
لألنفاس.

يقع الفندق الفاخر في شــارع 

(رويترز) أمني ناصر يقرع اجلرس خالل االحتفال الرسمي بالطرح العام األولي للشركة في سوق األسهم بالسعودية 


