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أك��دت منظمة ال���دول املصدرة 
للنفط “أوبك” أن املنتجني في 
“أوبك” وخارجها يعكفون حاليا 
وحتى موعد االجتماع ال��وزاري 
املقبل في )ديسمبر( على إع��داد 
مقترحات تعزز وضع إنتاج النفط 
في العام املقبل، وذل��ك استجابة 
ل��دع��وة امل��ه��ن��دس خ��ال��د ال��ف��ال��ح 
وزير الطاقة والصناعة والثروة 

املعدنية.
وق��ال تقرير حديث للمنظمة 
الدولية “إن ت��وازن السوق في 
ع����ام 2019 ي��ت��ط��ل��ب خططا 
ومساهمات جماعية من املنتجني 
واملستهلكني وك��اف��ة األط���راف 

املعنية بالصناعة”.
ول��ف��ت إل���ى أه��م��ي��ة االج��ت��م��اع 
ال����وزاري املقبل للجنة مراقبة 
اإلنتاج في أبوظبي الشهر املقبل، 
ال��ذي يجيء في األس��ب��وع التالي 
ل��س��ري��ان ال��ع��ق��وب��ات األمريكية 
على إي���ران وسيواجه كثيرا من 
ال��ت��ح��دي��ات امل��ه��م��ة للتعامل مع 

املتغيرات في السوق.
وج���دد التقرير التأكيد على 
أن منظمة أوب��ك ل��ن تتزعزع في 
التزامها بهدفها األس��اس��ي وهو 
احلفاظ على سوق النفط مستقرة، 

معتبرا ه���ذا ال��ه��دف ه��و ج���زء ال 
يتجزأ من مصالح كل من املنتجني 

واملستهلكني.
وأوض������ح ط��ب��ي��ع��ة ص��ن��اع��ة 
النفط أنها تخضع ف��ي كثير من 
األح��ي��ان إل���ى ع��وام��ل ل��ه��ا تأثير 
ق��وي تتجاوز ق��درة أي جهة من 

أصحاب املصلحة، مشيرا إلى أن 
ه��ذه العوامل تتمثل في املخاطر 
واألح���������داث اجل��ي��وس��ي��اس��ي��ة 
وال��ك��وارث الطبيعية إل��ى جانب 
عوامل أخ��رى ال حصر لها أثرت 
في تاريخ صناعة النفط على مدى 

عقود طويلة.

وذك���ر أن ه���ذه األح����داث غير 
متوقعة ول��ه��ا ت��داع��ي��ات ضخمة 
على السوق خاصة في السنوات 
األخيرة التي ظهر فيها هذا االجتاه 

بشكل حاد.
ولفت التقرير إلى إقرار محمد 
باركيندو األم���ني ال��ع��ام ملنظمة 

أوب��ك ف��ي أح��د م��ؤمت��رات الطاقة 
في إفريقيا أخيرا إلى أن العوامل 
الطارئة تشكل بالفعل حتديات 
كبيرة جلميع أصحاب املصلحة 
في صناعة النفط الدولية، مشددا 
ع��ل��ى أن “أوبك” ق����ادرة على 
التعامل م��ع ك��ل ه��ذه التحديات 

املعقدة.
وأش����ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى حقيقة 
أن عاملنا مترابط للغاية بسبب 
العوملة، موضحا أن هذا يعني أنه 
ال يوجد أحد من أصحاب املصلحة 
يستطيع التغلب مب��ف��رده على 
العقبات، مضيفا أن “التجربة 
السابقة أظهرت أن التعاون الدولي 
واحلوار بني أصحاب املصلحة مبا 
في ذلك املستهلكون واملنتجون ال 

تزال أكثر احللول فعالية”.
ويرى التقرير أن هذا هو أساس 
“إعالن” عملية التعاون، إذ إن 
الدول األعضاء في “أوبك” تعمل 
ج��دي��ا م��ع ش��رك��ائ��ه��ا م��ن خ��ارج 
املنظمة نحو إيجاد سوق متوازنة 
متعافية، الفتا إل��ى أنهم في هذا 
الصدد اتخذوا عديدا من اإلجراءات 
التي ساعدتعلى إع��ادة صناعة 
النفط مرة أخرى إلى حالة صحية 

بعد أسوأ تراجع في تاريخها.

توازن السوق يتطلب خططا جماعية من املنتجني واملستهلكني

»أوبك«: مقترحات جديدة لتعزيز اإلنتاج النفطي 
قبل اجتماع ديسمبر

مقر اوبك

األسواق الدولية لم تصل بعد إلى حالة الفزع

هشاشة األسهم الصينية تفاقم القلق 
في البورصات العاملية

رغم أن األسواق الدولية لم تصل بعد إلى حالة 
الفزع، إال أن القلق يتصاعد يوما بعد آخر من إمكانية 
تعرض س��وق األسهم في الصني ورمب��ا الواليات 
املتحدة أيضا إلى هزة عنيفة، تدفع األسواق الدولية 
إلى االنهيار التام أو ما يقارب االنهيار، ليعيد إلى 
األذه��ان إمكانية تكرار سيناريو األزم��ة املالية في 

2008 بشكل أو بآخر.
لكن منبع القلق هو املؤشرات القادمة من أسواق 
املال الصينية التي ترسخ مشاعر القلق في األسواق 

كافة.
وبالنسبة إلى الصني، فإن سوق األسهم تسير من 
وجهة نظر كثير من املختصني نحو الركود، خاصة 
بعد أن تراجع مستوى اليوان إلى أدنى مستوى له 

منذ عامني.
ورغم جناح احلكومة الصينية في احلفاظ على 
هدوء األسواق حتى اآلن على األقل، إال أن هذا ال ينفي 
تزايد املخاطر بالنسبة إلى ثاني أكبر اقتصاد في 

العالم واألول آسيويا.
ويقول ل� “االقتصادية”، راسل ديكز احمللل املالي 
في بورصة لندن، “إن هشاشة األس��واق الصينية 
حاليا تتجلى في ع��دد من امل��ؤش��رات اخلطيرة، إذ 
أسهمت املخاوف من املخاطر املستقبلية مبا يقارب 
3 في املائة من نسبة االنخفاض الراهن في بورصة 
شنغهاي، التي وصلت إلى أدن��ى مستوى لها منذ 
أربع سنوات تقريبا، ومنذ كانون الثاني )يناير( 

املاضي وحتى اآلن انخفض مؤشر بورصة شنغهاي 
بنحو 30 ف��ي امل��ائ��ة، ومقابل ارت��ف��اع سهم واح��د 
هناك 13 سهما تعاني انخفاض قيمتها، وقد فشلت 
اجلهود احلكومية في تعزيز الثقة لدى الشركات 

الصغيرة إلى اآلن”.
ويضيف ديكز، أن “األسواق الصينية تزداد تقلبا 
كل ي��وم، ومن احملتمل أن يظل الوضع كذلك خالل 
األشهر املقبلة، ويوما بعد آخر ت��زداد القناعة بأن 
االقتصاد الصيني سيتأثر بشدة باحلرب التجارية 
مع الواليات املتحدة، إال أن اآلثار السلبية لن تظهر 

بشكل واضح إال في الربع األخير من العام املقبل”.
ويسعى صانعو السياسة املالية ف��ي الصني 
بالطبع إلى احلفاظ على االستقرار املالي، وسط 
أج���واء م��ن التباطؤ امللحوظ للنمو االقتصادي، 
وارت��ف��اع أس��ع��ار الفائدة األمريكية وت��زاي��د قوة 
ال��دوالر، وكل هذا يربك املشهد االقتصادي الدولي، 

ويزيد من الضغوط التي تتعرض لها الصني.
وعلى ال��رغ��م م��ن أن بكني ل��م تتخذ حتى اآلن 
إج���راءات إن��ق��اذ ضخمة على غ��رار م��ا تبنته من 
تدابير في عام 2015، عندما تعرضت سوق األسهم 
الصينية لالنهيار، ف��إن ع��دي��دا م��ن املستثمرين 
واملختصني يعتقدون أن الوقت قد حان لتتدخل 
ال��دول��ة بحزمة م��ن اإلج����راءات السريعة إلنقاذ 
الوضع قبل مزيد من هبوط األسهم في البورصات 

الصينية.

متداولون في البورصة الصينية
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بورصة مصر تهبط أكثر من واحد باملئة بعد 
تأجيل احلكومة برنامج الطروحات العامة

هبطت بورصة مصر أكثر من واح��دا باملئة في 
مستهل معامالت امس األح��د بعد إع��الن احلكومة 

تأجيل برنامجا للطرحوات العامة بالسوق.
ون��زل املؤشر الرئيسي 1.1 باملئة إلى 13489 
نقطة بقيم ت��داوالت نحو 35 مليون جنيه بحلول 

الساعة 0813 بتوقيت جرينتش.
وأعلنت احلكومة يوم اجلمعة أن اللجنة العليا 
إلدارة برنامج الطروحات مبجلس ال��وزراء قررت 
تأجيل طرح 4.5 باملئة من أسهم الشركة الشرقية 
للدخان التي حتتكر صناعة السجائر في البالد 

بسبب ما قالت إنه تقلبات األسواق العاملية.
وارتفع سهم الشرقية للدخان 0.96 باملئة بحلول 

الساعة 0813 جمت.
ك��ان��ت وزارة املالية ق��ال��ت الشهر امل��اض��ي إن 
احلكومة ستبدأ برنامج الطروحات املزمع الذي 
سيشمل أكثر من 20 شركة ببيع 4.5 باملئة من أسهم 
الشرقية للدخان بالبورصة جلمع نحو ملياري 

جنيه )112 مليون دوالر(.
كانت مصر تعتزم طرح حصص في نحو أربع 

شركات مقيدة بالسوق قبل نهاية العام احلالي.

البورصة املصرية

أصول الصندوق السيادي 
135 باملئة   السعودي تقفز 

3 سنوات بأقل من 
أظهر تقرير ملعهد صناديق الثروة السيادية في الواليات املتحدة 
ارتفاع حصة السعودية من ثروات الصناديق السيادية العاملية 
بنهاية شهر أغسطس املاضي لتالمس ال�11 من إجمالي قيمة تلك 

الصناديق.
وبلغت أصول مؤسسة النقد العربي السعودي ساما 516 مليار 
دوالر لتشكل نسبة %6.5 من الثروات السيادية العاملية، فيما 
بلغت أصول صندوق االستثمارات العامة 360 مليار دوالر لتشكل 

%4.5 من الثروات السيادية عامليا.
وعلى سلم ترتيب هذه الثروات عامليا، احتلت مؤسسة النقد 
العربي املركز السادس عامليا، فيما احتل صندوق االستثمارات 

العامة املركز العاشر.
جدير بالذكر أن أص��ول صندوق االستثمارات العامة بنهاية 
العام 2015 قدرت ب� 150 مليار دوالر كما كان يحتل املركز الواحد 
والثالثني عامليا، ما يعني أن أص��ول الصندوق قد قفزت بنسبة 
ناهزت ال�%135 أو أكثر من 200 مليار دوالر في أقل من 3 سنوات 

فقط.
ويقترب بذلك صندوق االستثمارات العامة من حتقيق املستهدف 
في برنامج التحول الوطني وهو أن تبلغ أصوله 400 مليار دوالر 

بحلول العام 2020.
عربيا، جاء صندوق أبو ظبي لالستثمار في املركز الثالث عامليا 
بقيمة أصول تقدر ب�683 مليار دوالر، كما جاء صندوق الهيئة 
العامة لالستثمار الكويتية في املركز الرابع بأصول وصلت إلى 
590 مليار دوالر. وتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب 
بقيمة أصول جتاوزت التريليون دوالر ما شكل %13 من إجمالي 

أصول الصناديق السيادية في العالم.

أدنوك البحرية تستكمل
جميع مرافق حقل نصر

قالت أدن���وك البحرية ف��ي تغريدة  ام��س  األح��د إن الشركة 
استكملت تركيب مرافق مجمع منشآت حقل نصر.

وق��ال��ت الشركة ”يعد ه��ذا املجمع الضخم واح���دا م��ن أكبر 
املجمعات في العالم، حيث يساهم حقل نصر في حتقيق هدف 
أدنوك لرفع الطاقة اإلنتاجية إلى 3.5 مليون برميل يوميا في نهاية 

عام 2018.“

»النفط العمانية« تبيع حصة بحقل 
غاز اخلزان لوحدة لبتروناس

قالت وكالة األن��ب��اء العمانية  ام��س  األح��د ان 
شركة النفط العمانية لالستكشاف واإلنتاج باعت 
عشرة باملئة في حقل غاز اخلزان إلى شركة تابعة 

لبتروناس جاس املاليزية.

وأض��اف��ت ال��وك��ال��ة أن ال��وح��دة ب��ي.س��ي عمان 
ستشتري احلصة التي في الرقعة 61 من احلقل 
املتوقع أن ينتج نحو 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا 

بحلول العام 2020.

محطة وقود تابعة لبتروناس جاس املاليزية

وزير النفط العراقي يلغي قرار نقل ملكية شركات نفط حكومية 
قالت وزارة النفط العراقية اول امس  
السبت إن وزي��ر النفط جبار اللعيبي ألغى 
قرارا بنقل ملكية تسع شركات نفط حكومية 
من وزارت��ه إلى شركة النفط الوطنية التي 
تأسست حديثا. وفي وقت الحق قال اللعيبي 
في مقابلة مع التلفزيون العراقي إن العراق 
يسعى إلنتاج سبعة ماليني برميل يوميا من 
خالل شركة النفط الوطنية وتصدير أربعة 

ماليني برميل يوميا في عام 2019.
وقالت الوزارة في بيان إن اخلطوة تهدف 
إلى ”ترك اخليار للحكومة املقبلة“ بقيادة 
عادل عبد املهدي التخاذ قراراتها بشأن قطاع 
النفط ”مبا ينسجم مع برنامجها“. واللعيبي 
وزي��ر النفط في احلكومة املنتهية واليتها 

بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال مسؤول عراقي نفطي كبير لرويترز 
إن ق��رار نقل ملكية الشركات أزع��ج املهدي 

”واتخذ سريعا دون موافقته“.
كان اللعيبي قد أصدر قرارا يوم اخلميس 
نقل مبوجبه ملكية شركات النفط التسع 
اململوكة للدولة مبا فيها شركة تسويق النفط 

)سومو( لشركة النفط الوطنية.
وف��ي ذات اليوم طالب عبد املهدي، الذي 
ُكلف بتشكيل احلكومة اجلديدة بعد أشهر من 
اجلمود السياسي الذي أعقب انتخابات مايو 
أيار، املسؤولني في احلكومة املنتهية واليتها 
باإلحجام عن توقيع عقود عاجلة أو القيام 
بأعمال توظيف غير ضرورية أو غير ذلك من 

القرارات املهمة. وعينت احلكومة العراقية 
األس��ب��وع املاضي اللعيبي رئيسا للشركة 
اجلديدة التي ستعمل كمظلة لشركات النفط 
احلكومية. ويشغل اللعيبي حاليا منصبي 

وزير النفط ورئيس الشركة.
وق��ال اللعيبي في املقابلة مع التلفزيون 
العراقي مساء يوم السبت إن العراق يأمل في 
تصدير مليون برميل يوميا عبر ميناء العقبة 

األردني دون أن يحدد موعدا لذلك.
وأض��اف الوزير العراقي أن ح��رق الغاز 
الناجت عن عمليات استخراج النفط سيتوقف 
بحلول عام 2021. ومضى يقول إن مصفاة 
بيجي بشمال البالد عادت لإلنتاج بطاقة 70 

جبار اللعيبيألف برميل يوميا.

تونس تبيع سندات دولية قيمتها 
مليار دوالر هذا األسبوع

قال مصدر حكومي تونسي اول امس  السبت إن 
البالد تعتزم بيع سندات دولية تقدر قيمتها مبليار 
دوالر ه��ذا األس��ب��وع. وتعتزم تونس بيع سندات 
منذ الربع األول من العام للمساعدة في خفض عجز 

املوازنة لكن اخلطوة تأجلت أكثر من مرة.
وق��ال املصدر إن اجلهات التي اختيرت إلدارة 
الطرح هي دويتشه بنك وجيه.بي مورجان تشيس 
وسيتي جروب وناتيكسيس. ووافق صندوق النقد 
الدولي الشهر املاضي على تقدمي دفعة قرض قيمتها 

245 مليون دوالر وهي خامس دفعة في برنامج 
إقراض لتونس مما مهد الطريق إلصدار السندات.

ورب��ط صندوق النقد الدولي برنامج اإلق��راض 
بتنفيذ إص��الح��ات اقتصادية بهدف إب��ق��اء عجز 
املوازنة حتت السيطرة. وحظيت تونس بإشادة 
باعتبارها النجاح الدميقراطي الوحيد بني الدول 
التي شهدت انتفاضات ”الربيع العربي“ في 2011. 
لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات 

الالزمة لتقليص عجز امليزانية وتسريع النمو.

مقر املركزي التونسي

إيران تستبق العقوبات على نفطها بتهريبه بـ»سفن األشباح«
كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تاميز” 
البريطانية أن إيران بدأت بتهريب منتجات 
نفطها لبيعه في السوق السوداء بواسطة 
“السفن األشباح” التي ال ترسل إشارات 
ل��ل��رادارات وذل��ك استباقا للجولة الثانية 
من العقوبات األميركية في 4 نوفمبر املقبل 
والتي تشمل حظر صادرات النفط اإليراني.

وذك��رت الصحيفة في تقرير اخلميس 
أن أح��دث البيانات من مجموعة األقمار 
الصناعية ال��ت��ي تتابع حت��رك الناقالت 
أظهرت أن طهران ال تزال لديها الكثير من 

املشترين لصادراتها من النفط اخلام.
ون��ق��ل��ت ع��ن ش��رك��ة “تانكر ت��راك��رز 
TankerTrackers” التي تراقب تدفق 

النفط في جميع أنحاء العالم، أن��ه خالل 
األسبوعني األولني من شهر أكتوبر، بلغت 
متوسط ص���ادرات النفط اإلي��ران��ي 2.2 
مليون برميل يوميا. هذا بينما انخفضت 
ص���ادرات النفط اإلي��ران��ي��ة بنسبة 10٪ 
م��ق��ارن��ة مب��ت��وس��ط ص��ادرات��ه��ا ق��ب��ل ب��دء 

العقوبات في مايو/أيار املاضي.

وقال سمير مدني، أحد مؤسسي شركة 
“تانكر تراكرز” إن استخدام إي���ران ملا 
تسمى ب�”السفن األشباح” موثق جدا حيث 
تقوم هذه السفن بإغالق أجهزة إرسالها 
عبر األقمار الصناعية لتجنب كشفها مما 
يحجب كمية النفط التي تستطيع نقلها 

وبيعها.

موديز تخّفض تصنيف إيطاليا بسبب 
عجز املوازنة والدين العام

خّفضت وكالة “موديز” للتصنيف االئتماني 
عالمة الديون السيادية اإليطالية درجة واحدة إلى 
“بي إيه إيه 3”، معربة عن قلقها من ازدي��اد عجز 
املوازنة وأعباء الدين العام في وقت تطالب فيه 
بروكسل روما ب�”توضيحات” بشأن موازنة العام 
2019. وقالت الوكالة في بيان إّنها خّفضت تصنيف 
إيطاليا درجة واحدة من “”بي إيه إيه 2” إلى “بي 
إيه إيه 3”، ما يعني أّن الديون السيادية اإليطالية 
أصبحت على ُبعد درجة واحدة فقط من الوقوع في 

خانة ديون املضاربة.
لكن م��ودي��ز أرف��ق��ت ق��راره��ا بنظرة مستقبلية 
مستقّرة، ما يعني أّنها ال تعتزم القيام بأي خفض 

جديد خالل األشهر الستة املقبلة.
وج��اء في بيان الوكالة أّن “حجم الدين العام 
اإليطالي بالنسبة إل��ى ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي 
سيظل مستقّراً على األرجح خالل السنوات املقبلة 
حول املعّدل احلالي البالغ %130 عوضاً عن أن يبدأ 

باالنخفاض كما كانت مودير تعتقد”.
ولفتت الوكالة إل��ى أّن ما يزيد من قلقها على 
املديونية العامة هو آفاق النمو االقتصادي الضعيفة. 
وكان رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي حّذر 
األربعاء املفوضية األوروبية من أّن ال مجال لتعديل 
املوازنة التي قّدمتها حكومته للعام 2019، والتي 

تخالف بشكل كبير املعايير األوروبية.


