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ارتفعت أسعار النفط امس  الثالثاء 
ب��ع��د أن أب���دت ال��س��ع��ودي��ة ارتياحها 
لصعود ن��ط��اق السعر قبيل اجتماع 

للدول املنتجة الرئيسية في اجلزائر
.وف����ي ال��س��اع��ة 0923 بتوقيت 
جرينتش كانت العقود اآلج��ل��ة خلام 
برنت مرتفعة 1.03 دوالر إلى 79.09 
دوالر للبرميل بعد أن سجلت 79.32 

دوالر. 
وزاد اخل��ام األمريكي غرب تكساس 
الوسيط 90 سنتا إل��ى 69.80 دوالر 
للبرميل بعد أن صعد أكثر من دوالر إلى 

69.95 دوالر للبرميل.
وق������ال أول��ي��ف��ي��ي��ه ج����اك����وب م��ن 
بتروماتركس االستشارية ”أسعار 
النفط ارتفعت بعد أن قالت السعودية 
إنها مرتاحة في ظل سعر يتجاوز 80 

دوالرا للبرميل من خام برنت“.
لكن السوق تأثرت أيضا بتصعيد في 
احلرب التجارية بني الصني والواليات 
املتحدة ألقى بظالله على توقعات الطلب 
على اخلام من أكبر بلدين مستهلكني له 

في العالم.
وقالت الصني ام��س  الثالثاء إن��ه ال 
خيار أمامها سوى ال��رد على إج��راءات 
التجارة األمريكية اجلديدة بعد أن فرض 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب رسوما 
عشرة باملئة على واردات صينية بنحو 

200 مليار دوالر.
ق���ال األم���ني ال��ع��ام ملنظمة ال��ب��ل��دان 
امل���ص���درة ل��ل��ب��ت��رول )أوب�����ك( محمد 
باركيندو  ام��س  الثالثاء إن املنظمة 
واملنتجني من خارجها يسعون لالتفاق 
على إطار لتعاون طويل األجل بحلول 
ديسمبر ك��ان��ون األول م��وع��د انعقاد 

اجتماع منتجي اخلام في فيينا.
وقال باركيندو خالل مؤمتر صحفي 

ف��ي الفجيرة ب��دول��ة اإلم���ارات ”هدفنا 
هو إضفاء الطابع املؤسسي على هذا 
التعاون وال��وص��ول إل��ى اإلط��ار الدائم 

آملني أن يكون ذلك بحلول ديسمبر“.
وأضاف أنه خالل اجتماع في اجلزائر 
في الثالث والعشرين من سبتمبر أيلول، 
سيناقش منتجو النفط أف��ض��ل آلية 
يتبنوها لضمان الوصول إلى مستوى 

التزام ب��إم��دادات النفط املستهدفة عند 
100 في املئة.

نقل التلفزيون اإليراني عن مستشار 
ل��وزي��ر النفط قوله ام��س  الثالثاء إن 
ال��ع��ق��وب��ات األم��ري��ك��ي��ة املتوقعة على 
قطاع الطاقة اإليراني ال ميكن أن توقف 
مبيعات البالد من اخل��ام نظرا الرتفاع 

مستويات الطلب في السوق.

وق��ال مؤيد حسيني ص��در مستشار 
وزي��ر النفط بيجن زنغنه ”في ضوء 
الطلب املرتفع وامل��ع��روض املنخفض 
في ال��س��وق، ف��إن العقوبات األمريكية 
ال تستطيع خفض مبيعات نفط إيران 
إلى الصفر... منتجو النفط اآلخ��رون ال 

يستطيعون إحالل النفط اإليراني.“
كان الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

انسحب في مايو أيار من االتفاق النووي 
الدولي مع إيران وأعلن عن عقوبات على 
البلد العضو في منظمة أوبك. وتضغط 
واشنطن على حلفائها لوقف استيراد 
النفط اإليراني وستفرض جولة جديدة 
م��ن ال��ع��ق��وب��ات على مبيعات طهران 

النفطية في نوفمبر تشرين الثاني.
وتشجع ال��والي��ات املتحدة منتجي 

النفط اآلخرين مثل السعودية وسائر 
أعضاء أوب��ك وروسيا على ضخ املزيد 

لتعويض أي نقص.
ل��ك��ن واش��ن��ط��ن ق��ال��ت ه���ذا الشهر 
إنها ستدرس إع��ف��اءات ملشتري النفط 
اإليراني مثل الهند لكن سيكون على مثل 
هؤالء املشترين وقف الواردات في نهاية 

املطاف.

ومبوجب االتفاق النووي املوقع في 
2015، ُرفعت معظم العقوبات الدولية 
التي كانت مفروضة على ط��ه��ران في 
2016 في مقابل كبح إي��ران برنامجها 

النووي.
وق���ال���ت ع����دة م���ص���ادر جت��اري��ة  
ام���س  ال��ث��الث��اء إن ش��رك��ة رون���غ شنغ 
انترناشونال للتجارة، الذراع التجارية 
مل��ج��م��وع��ة ت��ش��ه ج��ي��ان��غ رون����غ شنغ 
القابضة، اشترت ما ال يقل عن شحنتني 
من النفط اخلام العماني حمولة الواحدة 
منهما 500 ألف برميل استعدادا لتشغيل 

مصفاتها اجلديدة.
وق��ال��ت امل��ص��ادر إن يونيبك باعت 
الشحنة األول��ى للتسليم في أغسطس 
آب، بينما باعت شركة عمان للتجارة 
الدولية شحنة أخرى ستصل في أكتوبر 

تشرين األول.
وق���ال أح��د امل��ص��ادر إن رون���غ شنغ 
انترناشونال قد تكون اشترت شحنة 
ثالثة من بورصة دبي للطاقة للتسليم 

في أكتوبر تشرين األول.
وأش����ارت امل��ص��ادر إل���ى أن النفط 
م��خ��زون ف��ي م��س��ت��ودع ف��ي تشوشان 
أستأجرته رون���غ شنغ م��ن سينوبك 
وس��ي��ن��وك��ي��م. وأح���ج���م امل��س��ؤول��ون 

التنفيذيون في رونغ شنغ عن التعليق.
كانت تشه جيانغ للبتروكيماويات، 
امل��م��ل��وك��ة بنسبة 51 ب��امل��ئ��ة لعمالق 
امل��ن��س��وج��ات م��ج��م��وع��ة رون����غ شنغ 
ال��ق��اب��ض��ة، ف����ازت ف���ي أغ��س��ط��س آب 
بحصة الس��ت��ي��راد خمسة م��الي��ني طن 
م��ن النفط اخل��ام ه��ذا ال��ع��ام. وتخطط 
ال��ش��رك��ة لتشغيل م��ش��روع مصفاة 
البتروكيماويات البالغة طاقتها 400 
ألف برميل يوميا في شرق الصني أواخر 

العام اجلاري.

مستشار إيراني: العقوبات لن توقف مبيعات طهران النفطية

النفط يرتفع مع إبداء السعودية رضاها بصعود األسعار

5 أسابيع وأسهم شركات التأمني تصعد نيكي يسجل أكبر زيادة خالل 

أسهم أوروبا تفتح على استقرار رغم التصعيد في احلرب التجارية

فتحت األسهم األوروب��ي��ة دون تغير 
يذكر امس  الثالثاء بعد أن فرض الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة 
عشرة باملئة على واردات صينية بنحو 
200 مليار دوالر وه��دد بفرض رسوم 
على مزيد من املنتجات إذا ردت الصني 

بإجراءات انتقامية.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 0720 بتوقيت 
جرينتش ن��زل امل��ؤش��ر ستوكس 600 
األوروب��ي 0.02 باملئة. وارتفع املؤشر 
داك��س األمل��ان��ي 0.02 باملئة فقط رغم 
احل���ض���ور ال��ك��ب��ي��ر ل��ش��رك��ات تصدير 
ضخمة ومنتجي س��ي��ارات كبار يرجح 
أن يتضرروا من نشوب ح��رب جتارية 

شاملة.
وصعدت بورصات أخرى في أوروبا 

من بينها بورصة باريس ليزيد املؤشر 
كاك 40 بواقع 0.1 باملئة.

وكان أكبر رابح في أوروبا سهم شركة 
كالريانت السويسرية وقفز 6.5 باملئة 
بعدما قالت إنها ستدمج نشاطها للمواد 
عالية األداء م��ع ذل��ك التابع ملساهمها 
الرئيسي اجل��دي��د الشركة السعودية 
للصناعات األساسية )سابك( من أجل 
التركيز على الكيماويات املتخصصة 

عالية القيمة.
وارتفع املؤشر نيكي الياباني امس  
الثالثاء مسجال أعلى مستوى إغالق منذ 
أول فبراير شباط في اجت��اه صعودي 
ق��ادت��ه ش��رك��ات التأمني بفضل ارتفاع 

عائدات سندات اخلزانة األمريكية.
وساهمت اآلمال في فوز رئيس الوزراء 

الياباني شينزو آبي بانتخابات رئاسة 
حزبه الدميقراطي الليبرالي التي جتري 

يوم اخلميس في دعم املؤشر.
وفتح املؤشر القياسي على هبوط لكنه 
أغلق مرتفع 1.4 باملئة - مسجال أكبر 
مكسب يومي في خمسة أسابيع - إلى 

23420.54 نقطة.
وأغلق املؤشر توبكس األوسع نطاقا 
على 1759.88 نقطة بعدما صعد 1.8 
باملئة مسجال أكبر زيادة يومية من حيث 

النسبة في ستة أشهر.
وكانت األس��واق اليابانية مغلقة يوم 

االثنني في عطلة عامة.
وف���رض ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي دون��ال��د 
ترامب رسوما بنسبة عشرة باملئة على 
واردات صينية بنحو 200 مليار دوالر 

لكنه استثنى منها ساعات أب��ل الذكية 
وسلعا استهالكية أخرى كخوذات سائقي 

الدراجات ومقاعد األطفال في السيارات.
وك��ان��ت اخل��ط��وة متوقعة ورغ���م أن 
السوق فتحت على هبوط فإن املستثمرين 
سرعان ما استوعبوها وحتولوا لألحداث 

احمللية.
وكانت شركات التأمني التي تتصيد 
املنتجات عالية ال��ع��ائ��د م��ن ب��ني أكبر 
الرابحني بعد أن ارتفعت عائدات السندات 
األمريكية يوم االثنني بفضل اآلم��ال بأن 
يرفع مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األمريكي( أسعار الفائدة مرتني 
أخريني هذا العام. وقفز سهم داي إيتشي 
الي��ف 4.2 باملئة وام.اس ان��د اي��ه.دي 

للتأمني أربعة باملئة.

أشخاص ميرون أمام لوحة تعرض مؤشر نيكي

ناقلة نفط إيرانية قبالة السواحل السنغافورية

انخفضت مقابل الدوالر ومحت مكاسب رفع الفائدة

املركزي التركي يرفع فائدة االحتياطي اإللزامي بالليرة
قال مصرفيون  امس  الثالثاء نقال عن بيان 
أرسله البنك املركزي التركي إلى البنوك إن 
البنك املركزي قرر رفع سعر الفائدة املدفوعة 
على االحتياطيات اإللزامية املقومة بالليرة 
إلى 13 باملئة من سبعة باملئة اعتبارا من 21 

سبتمبر أيلول.
وأوضحوا أن القرار سيشجع البنوك على 
االحتفاظ باالحتياطي اإللزامي مقوما بالليرة. 
وكان البنك املركزي رفع سعر الفائدة القياسي 
6.25 نقطة مئوية يوم اخلميس املاضي في 

أحدث خطواته لدعم الليرة.
ونزلت الليرة التركية مقابل الدوالر امس  
الثالثاء مع استمرار قلق املستثمرين بشأن 
تأثير ال��رئ��ي��س رج��ب طيب أردوغ����ان على 
السياسة االقتصادية بعد دعوته للتحقيق في 
دور احلزب املعارض الرئيسي في أكبر بنوك 

البالد.
وسجلت العملة التركية 6.3800 ليرة 
بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش 
منخفضة عن سعر إغالق يوم االثنني البالغ 
6.3150 ليرة. ومحت اخلسائر التي منيت 
بها العملة التركية خ��الل األسبوع اجل��اري 
املكاسب التي حققتها بعد رفع البنك املركزي 
سعر الفائدة الرئيسي مب��ق��دار 625 نقطة 

أساس يوم اخلميس املاضي.

وق���ال محلل ط��ل��ب ع���دم ن��ش��ر اس��م��ه إن 
املعنويات تضررت جراء تصريحات أردوغان 
لصحيفة حريت بشأن إجراء السلطات حتقيقا 
مع أعضاء بحزب الشعب اجلمهوري حول 

حصة 28 باملئة في إيش بنك.
ودف��ع��ت تلك التصريحات أس��ه��م البنك 
ل��ل��ه��ب��وط، ك��م��ا ت��راج��ع م��ؤش��ر ال��ب��ن��وك في 

البورصة.
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مصفاة نفط في املغرب

امل�������ص�������ف�������اة ت������ش������غ������ي������ل  ق��������ب��������ل  ع��������م��������ان��������ي  ن��������ف��������ط  ش������ح������ن������ت������ي  أول  ت��������ش��������ت��������ري  ال������ص������ي������ن������ي������ة  ش��������ن��������غ  رون�������������������غ 
ب�������ارك�������ي�������ن�������دو ي��������أم��������ل ف����������ي االت�����������ف�����������اق ع�������ل�������ى ت����������ع����������اون ط��������وي��������ل األم����������������د ألوب����������������ك وامل�������ن�������ت�������ج�������ني خ������ارج������ه������ا

بورصة فرانكفورت

الصني لن ترسل  وفدا جتاريا لواشنطن 
بعد الرسوم اجلديدة

قالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست  امس  
الثالثاء نقال عن مصدر حكومي في بكني لم تسمه 
إن الصني لن ترسل على األرج��ح وف��دا جتاريا إلى 
واشنطن بعد أن أعلنت إدارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب خططا لفرض رس��وم على واردات من الصني 

بقيمة 200 مليار دوالر.
وأفاد التقرير أن الصني تراجع ما كانت تخطط له 
في السابق من إرسال وفد برئاسة ليو خه نائب رئيس 
ال��وزراء إلى الواليات املتحدة األسبوع املقبل إلجراء 

جولة جديدة من املباحثات.
وأبلغ املصدر الصحيفة أن بكني لم تتخذ بعد قرارا 
نهائيا لكن إظهار ”ما يكفي من حسن النوايا“ شرط 

مسبق للمباحثات املزمعة.
وص��ّع��د ت��رام��ب حربه التجارية م��ع الصني يوم 
االث��ن��ني وف���رض رس��وم��ا بنسبة ع��ش��رة باملئة على 
واردات صينية بنحو 200 مليار دوالر وقال في بيان 
إنه إذا ردت الصني بإجراءات انتقامية ”سندخل فورا 
املرحلة الثالثة وهي فرض رسوم على واردات إضافية 

بنحو 267 مليار دوالر“.
وقال مسؤول كبير في اإلدارة األمريكية إن حتصيل 
الرسوم على قائمة ال��واردات سيبدأ في 24 سبتمبر 
أيلول وإن النسبة ستزيد إلى 25 باملئة بنهاية العام 
مما يعطي الشركات األمريكية وقتا لتحويل دفة 

سالسل اإلمداد التابعة لها إلى بلدان أخرى.
وفرضت ال��والي��ات املتحدة إل��ى اآلن رسوما على 
منتجات صينية قيمتها 50 مليار دوالر للضغط على 
الصني حتى جُت��ري تغييرات شاملة لسياساتها في 
مجاالت التجارة ونقل التكنولوجيا ودعم صناعات 

التكنولوجيا املتطورة.
ونقلت بلومبرج ع��ن مصدر مطلع قوله إن ليو 
سيعقد اجتماعا في بكني صباح الثالثاء لبحث رد 

الصني على القرار األمريكي.
وق��ال محللون م��ن بنك سيتي ف��ي م��ذك��رة إن أثر 
الرسوم اجلديدة سيظهر تدريجيا في بيانات الصني 
للربع األخ��ي��ر م��ن ال��ع��ام وإن األث��ر الكامل لرسوم 
إجمالية نسبتها 25 باملئة من املتوقع الشعور به العام 

املقبل حيث سينخفض معدل النمو 0.83 نقطة مئوية.

لكن نائب رئيس الهيئة املنظمة لألوراق املالية في 
الصني فانغ شينغ هاي قال خالل مؤمتر في مدينة 
تياجنني الساحلية إنه حتى إذا فرض ترامب رسوما 
على جميع الصادرات الصينية إلى الواليات املتحدة، 
فسيكون األثر السلبي على القتصاد الصيني نحو 0.7 
باملئة. ولم يوضح ما إذا كان يشير إلى األثر على حجم 

الناجت احمللي اإلجمالي أم منوه.
من جهة أخ��رى، ق��ال وزي��ر التجارة الصيني في 
تصريحات ملمثلي شركات أجنبية يوم االثنني إن النهج 
الفردي الذي تسير عليه الواليات املتحدة واحلماية 
التجارية من شأنهما التأثير على مصالح البلدين 

وإحلاق الضرر باالقتصاد العاملي.
وأبلغ الوزير الصيني تشونغ شان ست شركات 
عاملية أنه ال رابح في أي حرب جتارية وأن التعاون 
هو اخليار الوحيد الصحيح، وذلك وفقا لبيان نشرته 

وزارة التجارة على موقعها اإللكتروني يوم الثالثاء.

دونالد ترامب

كالريانت تشكل مشروعا مشتركا مع سابك حتت شراكة جديدة
قالت كالريانت السويسرية  امس الثالثاء 
إنها ستدمج نشاطها للمواد عالية األداء مع 
ذلك التابع ملساهمها الرئيسي اجلديد الشركة 
السعودية للصناعات األساسية )سابك( من 
أجل التركيز على الكيماويات املتخصصة عالية 

القيمة.
ومب��وج��ب بنود االت��ف��اق، حت��وز كالريانت 
حصة أغلبية ف��ي الشركة املدمجة اجلديدة 
التي ستجمع حتت مظلتها قسمي اإلضافات 
واألصباغ عالية القيمة التابعني لها وأجزاء من 

أنشطة الكيماويات املتخصصة لسابك.
وقالت كالريانت في بيان إنها ستفصل باقي 

أنشطة اللدائن ومواد الطالء بحلول 2020.
وبحلول 2021، تستهدف املجموعة مبيعات 
سنوية بنحو تسعة مليارات فرنك سويسري 
)9.36 مليار دوالر( مقارنة مع 6.38 مليار في 
2017 وهامش أرباح قبل الفائدة والضرائب 
واإلهالكات واستهالك الديون )إبيتدا( بنحو 

20 باملئة.
وق��ف��زت أس��ه��م ك��الري��ان��ت 5.8 ب��امل��ئ��ة في 

معامالت ما قبل فتح السوق.
كانت سابك، رابع أكبر منتج كيماويات في 
العالم، قالت في يناير كانون الثاني إنها بصدد 
شراء حصة تبلغ 24.99 باملئة من مستثمرين 
نشطني لتنقذ كالريانت من خطر استحواذ غير 

ودي.
ونالت الشركة املوافقات التنظيمية على 
الصفقة ه���ذا ال��ش��ه��ر م��رس��خ��ة ش��راك��ة تأمل 

الشركتان أن تقود األرباح.
ومبوجب اتفاق حوكمة ُوقع اليوم، سيزيد 
حجم مجلس إدارة كالريانت ليضم 12 عضوا 
بدال من عشرة، منهم أربعة أعضاء سترشحهم 

سابك.

وسيتولى إرنستو أوشيلو، نائب الرئيس 
التنفيذي للكيماويات املتخصصة في سابك، 
منصب الرئيس التنفيذي لكالريانت من 16 
أكتوبر تشرين األول محل هاريولف كومتان 

الذي سيصبح رئيسا ملجلس اإلدارة.

مقر  سابك  في الرياضرجل ميسك بأوراق من الليرة التركية


