
ارتفعت أس��ع��ار النفط اثنني 
ب��امل��ئ��ة ام���س  االث��ن��ني م��ع تقييد 
العقوبات األمريكية ل��ص��ادرات 
اخلام اإليرانية ما يتسبب في شح 
في اإلمدادات العاملية بينما يتوقع 
بعض املتعاملون طفرة في سعر 
اخل��ام قد تصل به إلى مئة دوالر 

للبرميل.
وسجلت العقود اآلجلة خلام 
ب��رن��ت أع��ل��ى مستوى منذ مايو 
أي��ار عند 80.47 دوالر مرتفعة 
1.63 دوالر مبا يزيد على اثنني 
باملئة لكنها ت��راج��ت طفيفا إلى 
نحو 80.40 بحلول الساعة 0730 

بتوقيت جرينتش.
وزادت عقود اخل��ام األمريكي 
غ���رب ت��ك��س��اس ال��وس��ي��ط 1.18 
71.96 دوالر  دوالر لتسجل 

للبرميل.
وم���خ���زون���ات ال��ن��ف��ط اخل���ام 
التجارية األمريكية عند أدن��ى 
مستوياتها منذ أوائل 2015 وسط 
س��وق شحيحة. وف��ي ح��ني يظل 
اإلنتاج قرب مستوى قياسي يبلغ 
11 مليون برميل يوميا فإن خفوت 
نشاط احلفر بالواليات املتحدة في 

الفترة األخيرة يشير إلى تباطؤ.
وقال بني لوكوك املدير املشارك 
لتداول النفط في ترافيجورا خالل 
م��ؤمت��ر ام��س االث��ن��ني إن أسعار 
النفط قدر ترتفع إلى 90 دوالرا 
للبرميل بحلول عيد امليالد وإلى 
100 دوالر للبرميل بحلول العام 

اجلديد.
وقال وزير النفط اإليراني امس  
االثنني إن اجتماع أوب��ك لم يعط 
ردا إيجابيا على طلبات الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب قائال إن 
”حلم ال��والي��ات املتحدة“ بوقف 
صادرات النفط اإليرانية متاما لن 

يتحقق.
ونقلت وكالة الطلبة اإليرانية 
لألنباء عن الوزير بيجن زنغنه 
قوله ”تسعى ال��والي��ات املتحدة 
إلى وقف صادرات النفط اإليرانية 
متاما ول��و لشهر واح��د، لكن ذلك 

احللم لن يصبح حقيقة.“
ق��ال م��س��ؤوالن تنفيذيان في 
ك��وزم��و أوي��ل اليابانية لتكرير 
النفط إن الشركة أحلت إم��دادات 
م��ن منتجني ف��ي ال��ش��رق األوس��ط 
محل واردات اخلام اإليراني وذلك 
قبل سريان العقوبات األمريكية 
على طهران في نوفمبر تشرين 

الثاني.
وق�����ال احت�����اد امل��ص��اف��ي في 
اليابان، رابع أكبر مستورد للخام 
ف��ي العالم، إن ش��رك��ات التكرير 
أوق��ف��ت ال����واردات م��ن إي���ران في 

منتصف سبتمبر أي��ل��ول إلتاحة 
الوقت لسداد املدفوعات املستحقة 

قبل تطبيق العقوبات.
وقال شونيتشي تاناكا رئيس 
كوزمو أويل لرويترز قبيل انطالق 
أع��م��ال م��ؤمت��ر ال��ب��ت��رول آلسيا 
واحمل��ي��ط ال��ه��ادي ”لن تستورد 
اليابان خاما من إيران في نوفمبر 
تشرين الثاني بسبب العقوبات 

األمريكية“.
وق��ال ماساشي ناكايانا مدير 
ال��ت��وري��د ف��ي امل��ص��ف��اة إن بعض 
ه���ؤالء املنتجني زاروا اليابان 

”وقالوا لنا إذا أردمت مزيدا من 
النفط فيمكنا أن نورده“.

وق���ال ن��اك��اي��ام��ا ”ثمة مجال 
لزيادة إنتاج السعودية لتغطية 
النقص. ال ميكن أن يعوضوا كل 
شيء لكن ميكن تغطية جزء بحيث 
ال يكون التأثير على السوق ككل 

كبيرا“.
 نلاوؤسلما لاقوالتنفيذيان 
إن مسؤولني جت��اري��ني يابانيني 
سيزورون واشنطن أواخر الشهر 
اجل���اري ف��ي محاولة للتفاوض 

على استثناء من العقوبات.

وق��ال��ت دائ���رة ش���ؤون النفط 
بحكومة دب���ي  ام���س  االث��ن��ني إن 
دب��ي ح��ددت سعر البيع الرسمي 
خلام اإلمارة دون عالوة أو خصم 
عن العقود اآلجلة للخام العماني 

ببورصة دبي للطاقة.
وي��ط��ب��ق ف����رق ال��س��ع��ر على 
متوسط التسويات اليومية لعقد 
أق��رب استحقاق للخام العماني 
تسليم ديسمبر كانون األول في 
نهاية أكتوبر تشرين األول لتحديد 
سعر البيع الرسمي خل��ام دبي 

حتميل ديسمبر كانون األول.

وقالت شركة يونيبك الصينية 
امس  االثنني إن الطلب العاملي على 
النفط سيصل إلى 104.4 مليون 
برميل يوميا في 2035 بزيادة عن 
املستوى احلالي ال��ذي يقل قليال 
عن 100 مليون برميل يوميا في 
الوقت الذي حتد فيه التكنولوجيا 
اجل���دي���دة ب��ش��ك��ل ت��دري��ج��ي من 

استخدام النفط.
وأبلغ وزي��ر الطاقة الروسي 
ألكسندر نوفاك التلفزيون الروسي 
الرسمي أن أسعار النفط املرتفعة 
غير مفيدة ألي ط��رف وذل��ك بعد 

أن استبعدت أوبك وحلفاؤها من 
منتجي النفط غير األع��ض��اء في 
املنظمة أي زيادة فورية في إنتاج 

اخلام.
وق����ال ن��وف��اك خ���الل مقابلة 
ُسجلت معه ف��ي اجل��زائ��ر التي 
استضافت اجتماع أوبك واملنتجني 
املستقلني”على جميع ال��دول أن 
تستهدف شيئا واح����دا: ت��وازن 
العرض والطلب. أسعار النفط 

املرتفعة ليست مفيدة ألي أحد.“
وق��ال وزي��ر الطاقة السعودي 
خالد الفالح بشكل منفصل للقناة 

التلفزيونية ذاتها متحدثا من خالل 
مترجم إن أسعار النفط ”متوازنة 
على نحو جيد للغاية“ مضيفا 
”نتوقع فائضا في املعروض في 
2019، رمب��ا نضطر عندها إلى 

معاودة اخلفض.“
أف����اد م���ص���دران ب��ال��ص��ن��اع��ة 
وب��ي��ان��ات شحن على تومسون 
روي��ت��رز أي��ك��ون أن م��ن املتوقع 
تفريغ ناقلة عمالقة محملة بأول 
شحنة من النفط اخل��ام ملشروع 
م��ص��ف��اة ت��ك��ري��ر م��ش��ت��رك بني 
ب��ت��رون��اس وأرام��ك��و السعودية 

امس  االثنني.
وصلت الناقلة نافارين احململة 
مبليون برميل من اخل��ام العربي 
املتوسط السعودي ومثلها من خام 
البصرة اخلفيف إلى ماليزيا في 
21 سبتمبر أيلول وهي ترسو اآلن 

مبرفأ بنجيراجن النفطي.
أقيم م��ش��روع مجمع التطوير 
املتكامل للتكرير والبتروكيماويات 
)راب��ي��د( باستثمارات 27 مليار 
دوالر ويقع بني مضيق ملقا وبحر 
ال��ص��ني اجل��ن��وب��ي وه��م��ا مم��ران 
لشحنات النفط والغاز املتجهة إلى 
الصني واليابان وكوريا اجلنوبية.

وستبلغ ال��ط��اق��ة التكريرية 
ملجمع رابيد 300 ألف برميل يوميا 
وستكون وحدات البتروكيماويات 
ق��ادرة على إنتاج 7.7 مليون طن 
سنويا. وم��ن املقرر ب��دء عمليات 
ال��ت��ك��ري��ر ف��ي 2019 ث��م إن��ت��اج 
البتروكيماويات في غضون ستة 

أشهر إلى 12 شهرا من ذلك.
وقالت مجموعة النفط والطاقة 
الفرنسية توتال إنها حققت كشفا 
كبيرا للغاز في منطقة االمتياز 
جليندروناش الواقعة قبالة ساحل 

جزر شتالند في بحر الشمال.
وقالت توتال ام��س  االثنني إن 
االختبارات األولية على االكتشاف 
اجل���دي���د أك�����دت ج�����ودة امل��ك��م��ن 
والنفاذية وإمكانية اإلن��ت��اج من 
البئر مب��وارد قابلة لالستخراج 

تقدر بنحو تريليون قدم مكعبة.
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مصفاة بتروناس وأرامكو تفرغ أول شحنة نفط لها 

2 باملئة بفعل شح السوق مع توقع مزيد من املكاسب النفط يقفز 

صندوق النقد: اإلصالحات الهيكلية
في مصر سبيل التنمية املستدامة

أشادت كريستني الجارد مديرة 
صندوق النقد الدولي باالقتصاد 
املصري وقالت إنه يبدي عالمات 
ق��وي��ة ع��ل��ى ال��ت��ع��اف��ي ف���ي ظل 
خطة إص��الح مدتها ثالثة أع��وام 
م��ؤك��دة علي أهمية اإلص��الح��ات 
الهيكلية لتحقيق املزيد من التنمية 

املستدامة.
وطبقت مصر إصالحات قاسية 
مب��وج��ب ب��رن��ام��ج ق���رض ج��رى 
االت��ف��اق عليه ف��ي أواخ���ر 2016 
وانطوى على خفض كبير لدعم 
الطاقة وضرائب جديدة وحترير 
سعر صرف اجلنيه سعيا جلذب 
املستثمرين ال��ذي��ن ن��زح��وا عقب 

انتفاضة 2011.
وت��راق��ب األس���واق املالية عن 
ك��ث��ب كيفية ال���ت���زام احل��ك��وم��ة 
بشروط القرض لصرف دفعات 

القرض في موعدها.
وف��ي بيان عقب اجتماعها مع 
ال��رئ��ي��س امل��ص��ري ع��ب��د الفتاح 
السيسي في نيويورك يوم األحد، 
قالت الج��ارد إن الصندوق مازال 

متلزما بدعم مصر.
وق��ال��ت ف��ي ال��ب��ي��ان ال��ص��ادر 
بتاريخ 23 سبتمبر أيلول ”يبدي 
اقتصاد مصر دالئ��ل قوية على 
التعافي ومعدل النمو االقتصادي 
م���ن ب���ني األع���ل���ى ف���ي ال��ش��رق 

األوسط“.

وت���اب���ع���ت أن���ه���ا ات��ف��ق��ت مع 
السيسي على أهمية ”استثمار 
مكاسب االق��ت��ص��اد الكلي لدعم 
اإلص����الح����ات ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة ال��ت��ي 

وضعتها السلطات“.
وأض���اف���ت ف��ي ال��ب��ي��ان ”هذه 
اإلص������الح������ات س��ت��س��ه��م ف��ي 

حت��ق��ي��ق من���و م��س��ت��دام وش��ام��ل 
ي��ق��وده القطاع اخل��اص ويسهم 
في توفير الوظائف للشبان في 
مصر ويضمن إتاحة موارد كافية 

للحماية االجتماعية“.
وت��راج��ع م��ع��دل التضخم في 
مصر إلى أقل مستوى في عامني 
في مايو أيار بعد أن سجل مستوى 
قياسيا مرتفعا فوق 33 باملئة في 
يوليو مت��وز 2017 عقب حترير 
سعر ص��رف اجلنيه في نوفمبر 

تشرين الثاني 2016.
وبلغ معدل التضخم األساسي 
في أغسطس آب 8.83 باملئة بينما 
سجلت احتياطيات النقد األجنبي 
44.419 مليار دوالر مقارنة مع 

36.143 مليار قبل عام.
ورفعت مصر أسعار الوقود 
والكهرباء في إط��ار اإلصالحات 
امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا م���ع ال��ص��ن��دوق 
مم��ا زاد م��ن ال��ص��ع��وب��ات التي 
يواجهها املواطن املصري لتلبية 
احتياجاته. ومن املقرر رفع أسعار 

الوقود مرة أخرى العام املقبل.

كريستني الجارد

حفار نفط في تكساس

توقف خسائر الدوالر 
واإلسترليني ينتعش

ارتفع ال���دوالر ام��س  اإلثنني ليتوقف االجت��اه النزولي للعملة 
األمريكية الذي استمر أسبوعني مع شراء املستثمرين في العملة قبل 
زيادة في سعر الفائدة متوقعة إلى حد كبير هذا األسبوع بينما حدت 

مخاوف احلرب التجارية من إقبال املستثمرين على املخاطرة.
وعانى الدوالر مع انحسار مخاوف احلرب التجارية وتبني البنوك 
املركزية في األس��واق الناشئة بقيادة تركيا خطوات قوية لتحقيق 

االستقرار في السوق.
لكن ال��ت��وت��رات ع��ادت ل��دائ��رة ال��ض��وء مطلع األس��ب��وع ودعمت 
ال��دوالر بعد أن أصدرت بكني وثيقة بشأن اخلالف التجاري وقالت 
إنها ستطالب بنتيجة معقولة بينما وصفت األساليب االمريكية 
”بالتنمر“. وارتفع مؤشر ال��دوالر 0.1 باملئة إلى 94.37 مقابل 
سلة من العمالت. واستقر اليورو عند 1.1745 دوالر بفضل بعض 
االرتياح إزاء تسوية االئتالف احلاكم للمستشارة األملانية أجنيال 
ميركل يوم األحد خالفا بشأن مدير املخابرات الذي مسته فضيحة 

كانت تهدد احلكومة التي تشكلت قبل ستة أشهر.
وكان اجلنيه االسترليني الرابح األكبر مقابل الدوالر في التعامالت 
املبكرة في لندن وارتفع نصف نقطة مئوية ف��وق مستوى 1.31 
دوالر بعد تصريحات للوزير املكلف مبحادثات اخلروج من االحتاد 
األوروب��ي دومينيك راب في بريطانيا يوم االثنني إذ أبدى ثقته في 

إحراز تقدم والتوصل إلى اتفاق بشأن االنفصال.

50 دوالر ورقة مالية فئة 

تركيا ترفع األسعار األساسية لفرض 
ضريبة خاصة على السيارات

قالت اجلريدة الرسمية التركية ام��س  االثنني إن تركيا رفعت 
األسعار األساسية التي ُتفرض عندها ضريبة استهالك خاصة على 

السيارات.
وستخضع السيارات التي تبلغ سعة محركها 1600 سنتيمتر 
مكعب أو أقل ويقل سعرها األساسي عن 70 ألف ليرة )11 ألفا و137 
دوالرا( لضريبة استهالك خاصة قدرها 45 باملئة. وك��ان السعر 

األساسي السابق لهذا املستوى الضريبي 46 ألف ليرة.
وأُج��ري��ت تعديالت مماثلة على األسعار األساسية املستخدمة 
لتحديد مستويات الضريبة على السيارات عند مستويات سعرية 

أخرى.

خط لتجميع سيارات غرب تركيا

حاالت تبييض األموال تكشف 
خلال رقابيا في املصارف األوروبية

يظهر الكشف املتكرر حلاالت تبييض األموال أو أوجه التقصير في 
القطاع املصرفي األوروب��ي نقاط الضعف واخللل في آليات الرقابة 

احلالية التي تفرض عقوبات بشكل غير متسق في أوروبا.
وفي الدمنارك التي تعتبر مثاال تقليديا النخفاض معدالت الفساد، 
يغرق البنك األكبر في هذا البلد في قضية فساد مدوية. فبني عامي 
2007 و 2015، مر نحو 200 مليار يورو من خالل الفرع االستوني 

لبنك “دانسك” من خالل حسابات 15 ألفا من الزبائن األجانب.
وبحسب “الفرنسية”، فقد مت اعتبار عشرات املليارات من هذه 
األم��وال مشبوها كون مصدرها روسيا بشكل رئيسي، وقدم رئيس 
مجلس إدارة املصرف استقالته األرب��ع��اء فيما أق��ر البنك مبعرفة 
أن بعض اصحاب احلسابات في الفرع اإلستوني كانوا يشكلون 
مخاطر كبيرة. ويبدو أن القضية التي بدأت النيابة العامة املالية في 
كوبنهاجن وهيئة األسواق املالية الدمناركية التحقيق فيها مرشحة 
لتعم أماكن أخرى مع إعالن وكالة مكافحة اجلرمية البريطانية أنها 

حتقق في تورط إحدى شركات اململكة املتحدة.
والربيع املاضي، كان بنك “بيالتوس” املالطي في خضم املمارسات 
اخلاطئة التي كشفتها الصحافية دافني كاروانا جاليزيا التي مت 
اغتيالها في تشرين األول )أكتوبر( إثر جتميد معامالته بعد اعتقال 

رئيسه في الواليات املتحدة.
وقبل شهرين، أعلن البنك املركزي األوروب��ي إف��الس ثالث أكبر 
بنك في ليتوانيا “إيه بي إل في” الذي تدهور وضعه بشكل حاد بعد 

اتهامات وجهتها واشنطن بتبييض األموال.

الذهب مستقر بعد وقف بكني محادثات التجارة

أميركا والصني تتبادالن فرض تعريفات جمركية
فرضت كل من ال��والي��ات املتحدة والصني 
تعريفات جمركية جديدة على سلع للدولة 
األخ��رى ام��س  االثنني في الوقت ال��ذي لم يبد 
فيه أكبر اقتصادين في العالم ما يشير إلى 
تراجعهما عن نزاع جتاري مرير متصاعد أدى 

إلى توتر األسواق املالية.
وبدأ في الساعة 0401 بتوقيت جرينتش 
سريان الرسوم التي فرضتها الواليات املتحدة 
على سلع صينية بقيمة 200 مليار دوالر 
والرسوم االنتقامية التي فرضتها الصني على 

منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دوالر.
وكانت كل من الدولتني قد فرضت بالفعل 
تعريفات على سلع للدول األخ��رى بقيمة 50 

مليار دوالر في وقت سابق من العام اجلاري.
وتراوحت املنتجات الصينية التي فرضت 
ال��والي��ات املتحدة عليها رسوما بني املكانس 
الكهربائية واألجهزة املتصلة باإلنترنت في 
حني أن السلع األمريكية التي استهدفتها الصني 
تشمل الغاز الطبيعي املسال وأنواعا معينة من 

الطائرات.
وعلى الرغم من أن مسؤوال كبيرا بالبيت 
األب��ي��ض ق��ال األس��ب��وع امل��اض��ي إن ال��والي��ات 
املتحدة ستستمر ف��ي ال��ت��واص��ل م��ع الصني 
م��ن أج��ل التوصل لوسيلة إيجابية للمضي 
قدما لألمام لم يبد أي من اجلانبني استعدادا 

للتوصل حلل وسط.

وقال املسؤول األمريكي يوم اجلمعة إنه لم 
يتم حتديد موعد للجولة الثانية من احملادثات. 
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الصني 
قررت عدم إرسال نائب رئيس الوزراء الصيني 
ليو خ��ه إل��ى واشنطن ه��ذا األس��ب��وع. وتتهم 
بكني واشنطن بعدم الصدق في املفاوضات 

التجارية.

ويحذر اقتصاديون من أن أي ن��زاع مطول 
سيعطل في نهاية األم��ر النمو ليس فقط في 
الواليات املتحدة والصني وإمنا عبر االقتصاد 

العاملي األوسع.
واستقر ال��ذه��ب ام��س  االث��ن��ني م��ع صعود 
ال��دوالر عقب أنباء عن إلغاء الصني محادثات 
جتارية مع الواليات املتحدة في حني يترقب 

امل��س��ت��ث��م��رون اج��ت��م��اع مجلس االحتياطي 
االحت����ادي )ال��ب��ن��ك امل��رك��زي األم��ري��ك��ي( هذا 
األسبوع الستقاء االجتاه فيما يتعلق بزيادات 
أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة. ورك���ز امل��س��ت��ث��م��رون على 
ال��ت��وت��رات التجارية ب��ي ال��والي��ات املتحدة 
والصني بعد أن ألغت بكني محادثات جتارية 
متوسطة املستوى مع الواليات املتحدة وزيارة 
مقترحة إلى واشنطن لنائب رئيس الوزراء ليو 

خه كانت مقررة هذا األسبوع.
وزاد الذهب 0.1 باملئة في املعامالت الفورية 
إل��ى 1198.36 دوالر لألوقية )األون��ص��ة( 
بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش بعد 

أن فقد ما يصل إلى 1.3 باملئة يوم اجلمعة.
وفي العقود األمريكية اآلجلة لم يطرأ تغير 
يذكر على الذهب عند 1201.6 دوالر لألوقية. 
والتعامالت ضعيفة في آسيا امس  االثنني نظرا 

إلغالق أسواق اليابان والصني.
وارتفع السعر الفوري للفضة 0.2 باملئة إلى 

14.27 دوالر لألوقية.
وفقد البالتني 0.4 باملئة ليسجل 822.98 
دوالر بعد أن بلغ أعلى مستوى في ستة أسابيع 
عند 838.40 دوالر لألوقية ي��وم اجلمعة. 
ون��زل ال��ب��الدي��وم 0.1 باملئة إل��ى 1048.30 
دوالر لألوقية بعدما سجل أعلى سعر في 
خمسة أشهر عند 1056.72 دوالر في اجللسة 

السابقة.
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ألكسندر نوفاك
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النزاع 
التجاري 

يثير قلق 
الشركات 

األملانية
ق������ال ك�����الوس 
فولرابه االقتصادي 
في معهد إيفو امس 
االثنني إن تصاعد 
ال���ن���زاع ال��ت��ج��اري 
ب�����ني ال�����والي�����ات 
املتحدة والصني ال 
يثير مشاكل تذكر 
لالقتصاد األملاني 
لكنه يخلق حالة 
من عدم التيقن في 

أوساط الشركات.
وأب��ل��غ روي��ت��رز 
عقب تراجع مؤشر 
إيفو ملناخ األعمال 
األمل�����ان�����ي ل��ش��ه��ر 
س��ب��ت��م��ب��ر أي��ل��ول 
”رغم املعنويات 
اجل��ي��دة، ف��إن عدم 
ال��ت��ي��ق��ن ي��ت��ن��ام��ى 
ت���دري���ج���ي���ا ب��ني 

الشركات.“

سبائك ذهبية في فيينا


