
قال وزير إندونيسي أمس اخلميس إن بلده 
تدرس مقترحات استثمارية من صندوق الثروة 
السيادي بأبوظبي ال تقل قيمتها عن مليار 

دوالر.
وقال وزير تنسيق الشؤون البحرية لوهوت 
باجنايتان ف��ي ب��ي��ان إن االق��ت��راح��ات تطرح 
تصورين الستثمارات جهاز أبوظبي لالستثمار 

في أكبر اقتصاد مبنطقة جنوب شرق آسيا.
ويتضمن أح��د هذين التصورين استثمار 
ال��ص��ن��دوق ن��ح��و م��ل��ي��ار دوالر م��ب��اش��رة في 

مشروعات عقارية تشمل مناطق سياحية.
أما اخليار اآلخر فيتمثل في أن تنشئ جاكرتا 
صندوقا جديدا للثروة السيادية يصبح وعاء 
ل��أم��وال املتدفقة م��ن احل��ك��وم��ات األجنبية 
املختلفة، وميكن أن تساهم فيه اإلمارات العربية 
املتحدة مبا يصل إلى عشرة مليارات دوالر على 
مراحل لتمويل البنية التحتية أو غيرها من 

االستثمارات.
وق��ال ال��وزي��ر، ال��ذي يقوم ب��زي��ارة رسمية 
للعاصمة اإلماراتية ”ستزور اإلمارات العربية 
املتحدة إندونيسيا في الشهر املقبل لالجتماع 
مع وزارة املالية وشركة بي.تي إس.إم.آي 
ملناقشة اخلطة والقواعد والقوانني الالزمة لدعم 

تأسيس صندوق الثروة السيادي“.
وب��ي.ت��ي إس.إم.آي، أو س��اران��ا مالتي 
انفراستراكتور، ه��ي شركة لتمويل البنية 

التحتية متلكها الدولة.
وقال الوزير إن مستثمرين من اإلم��ارات، لم 

يذكر أسماءهم، اتفقوا على االستثمار في مزرعة 
للفواكه االستوائية على مساحة 100 ألف 

هكتار في مقاطعة كاليمانتان الوسطى.
كما دع��ت أبوظبي الرئيس اإلندونيسي 
جوكو ويدودو لزيارة اإلمارة في يناير كانون 
الثاني 2020 ملتابعة التزامات بقيمة 9.7 مليار 
دوالر ج��رى التوقيع عليها خ��الل زي��ارة ولي 
العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للعاصمة 

اإلندونيسية في يوليو.

ارتفعت أسعار النفط في املعامالت اآلسيوية 
أم��س اخلميس بعد اض��ط��راب ألي���ام، لتهدأ 
األس���واق بفضل تعهد السعودية باستعادة 
اإلنتاج الكامل بنهاية سبتمبر في املنشآت التي 
أعطبتها هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ 

مطلع األسبوع.
وزادت العقود اآلجلة خل��ام برنت ثمانية 
سنتات إل��ى 63.68 دوالر للبرميل بحلول 
الساعة 0507 بتوقيت جرينتش في حني تقدم 
اخلام األمريكي غرب تكساس الوسيط 14 سنتا 

إلى 58.25 دوالر للبرميل.
يأتي انحسار املخاوف، بعد قفز 14.6 باملئة 
في أسعار برنت - األكبر بالنسبة املئوية في 
ي��وم واح��د لعقد اخل��ام منذ 1988 على األقل 
- عقب إعالن السعودية جدوال زمنيا للتشغيل 
الكامل، وقولها إنها استطاعت العودة بإمدادات 
العمالء إل��ى مستويات ما قبل الهجمات عن 

طريق السحب من مخزوناتها النفطية.
تقول السعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالم، إن الهجوم ال��ذي شل موقعني نفطيني 
لها كان ”بدعم ال ميكن دحضه“ من منافستها 

اإلقليمية اللدود إيران. 
وق��ال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن 
هناك خ��ي��ارات ع��دي��دة آخ��ره��ا احل��رب مضيفا 
أن��ه أم��ر اخل��زان��ة األمريكية ”بتكثيف شديد 
للعقوبات“ املفروضة على ط��ه��ران. وتنفي 

إيران ضلوعها في الهجمات.
وقال مايكل مكارثي، كبير محللي األسواق 

لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني، ”األسعار 
ق��د ت��ك��ون ع��ث��رت على نقطة ت���وازن لبعض 
الوقت“. وأض��اف أن تعافيا سريعا في إنتاج 

النفط السعودي سيؤكد أن التعطل كان مؤقتا.
وتقدر شركة كايروس لتحليالت النفط أن 
السعودية فقدت نحو 3.4 مليون برميل يوميا 
من اإلنتاج بعد تراجع مخزونات اخلام حوالي 
عشرة ماليني برميل في 16 سبتمبر مقارنة مع 

مستويات ما قبل الهجمات.
وعلى الرغم من هذا، قال مدير وكالة الطاقة 
ال��دول��ي��ة إن��ه ال ي��رى حاجة إل��ى اإلف���راج عن 
مخزونات الطوارئ ألن األسواق تتلقى إمدادات 

جيدة.
وق��ال تاكاشي تسوكيوكا رئيس رابطة 
البترول اليابانية إن مدير الوحدة اليابانية 
التابعة لشركة أرامكو السعودية أكد للرابطة 
أنها ستنفذ عقود اإلم��داد املبرمة مع العمالء 
اليابانيني، مؤكدا حتميل جميع شحنات أكتوبر 

املتعهد بها.
وأض���اف تسوكيوكا، ال���ذي يشغل أيضا 
منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيدميتسو 
كوسان، خالل مؤمتر صحفي أن مدير العمليات 

احمللية ألرامكو زار الرابطة.
وقالت شركة كبلر التي ترصد تدفقات النفط 
إن صادرات النفط اخلام من السعودية استقرت 
عند حوالي 6.5 مليون برميل على مدار األيام 
الثالثة املنتهية في الثامن عشر من سبتمبر ، في 
أعقاب هجمات على منشآت نفطية في اململكة 

في مطلع األسبوع. وأضافت كبلر في مذكرة أن 
الناقلة العمالقة إيكو ليدر التي كان من املقرر 
أصال أن يجري حتميلها في ميناء رأس تنورة 
في 18 سبتمبر حولت مسارها. ولم يتضح على 

الفور الوجهة اجلديدة للتحميل.
وقالت كبلر إن��ه توجد حاليا سبع ناقالت 
تنتظر التحميل خارج ميناء اجلعيمة أو رأس 
تنورة في السعودية، من بينها ست ناقالت نفط 

ضخمة جدا.
وأض��اف��ت أن بضع ناقالت أيضا اضطرت 
للتحميل بشحنات من اخلام العربي املتوسط أو 

الثقيل بدال من اخلام العربي اخلفيف.
وقالت األرجنتني إنها سترفع أسعار الوقود 
بنسبة 4 في املئة بسبب تقلبات األسعار في 
سوق النفط الدولية بعد الهجمات التي شنت 
ف��ي مطلع األس��ب��وع على منشآت نفطية في 

السعودية. وقال اإلع��الن الذي أصدرته أمانة 
الطاقة إن احلكومة سترفع أيضا سعر برميل 

النفط بنسبة 5.58 في املئة.
وي��أت��ي اإلع���الن كتعديل لتجميد ألسعار 
الوقود ملدة 90 يوما أعلنه الرئيس ماوريسيو 
م��اك��ري ف��ي أغ��س��ط��س ف��ي م��س��ع��ى حلماية 
املستهلكني الذين تضرروا بشدة من هبوط حاد 
في قيمة العملة احمللية )البيزو( في أعقاب 

هزميته في االنتخابات التمهيدية أمام مرشح 
املعارضة ألبرتو فرنانديز.

وأرج��ع��ت احلكومة ق��راره��ا إل��ى ال��زي��ادة 
احل��ادة في سعر خ��ام القياس العاملي مزيج 
برنت بعد الهجمات التي وقعت في السعودية 
وأوقفت فعليا خمسة في املئة من إنتاج النفط 
العاملي ودفعت األسعار للصعود بحوالي 15 

في املئة.
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رئيس رابطة البترول اليابانية يؤكد حتميل شحنات أكتوبر من أرامكو

اإلنتاج بشأن  سعودية  تطمينات  وسط  مضطرب  أسبوع  بعد  يرتفع  النفط 

إندونيسيا: أبوظبي قدمت عروضًا 
استثمارية ال تقل عن مليار دوالر

أس����ه����م أوروب����������ا ت��رت��ف��ع 
والبنوك تقود املكاسب

ارتفعت األسهم األوروبية أمس اخلميس، مدعومة 
بصعود قطاع البنوك بعدما خفض مجلس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي األمريكي( سعر الفائدة لكنه 

وضع معايير أعلى ملزيد من التخفيضات.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك األوروب��ي 1.1 باملئة، 

محققا أكبر املكاسب بني القطاعات الرئيسية.
وزاد املؤشر ستوكس 600 األوروب���ي 0.2 باملئة 
مع تفوق بورصتي ميالنو ومدريد الزاخرتني بأسهم 

البنوك.
وانخفض املؤشر فايننشال تاميز 100 البريطاني 
0.1 باملئة قبيل إع��الن بيان السياسة النقدية لبنك 
إجنلترا املركزي في الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، 
حيث من املتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون 

تغيير.
وكان سهم وارتسيال األسوأ أداء على ستوكس 600 
بعد خفض بنك إتش.إس.بي.سي السعر املستهدف له 
بعدما أصدرت املجموعة الهندسية الفنلندية حتذيرا 

بشأن أرباح 2019.

أسهم اليابان تقفز 
 2019 قرب ذروة 
ارتفعت األسهم اليابانية إلى قرب ذروتها هذا العام 
أمس اخلميس، وقادت األسهم التي يحركها الطلب احمللي 
مكاسب السوق بعدما خفض مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األمريكي( أسعار الفائدة مما ساهم في 

تعزيز اإلقبال على املخاطرة.
وصعد املؤشر نيكي 1.34 باملئة إلى 22255.56 نقطة، 
ليقترب من أعلى مستوياته منذ بداية العام البالغ 22362 
نقطة ال��ذي بلغه ف��ي أواخ���ر أغسطس. وأغ��ل��ق املؤشر 

مرتفعا 0.38 باملئة إلى 22044.45 نقطة.
وارتفع املؤشر توبكس األوسع نطاقا 1.24 باملئة إلى 
1626.52 نقطة، مقتربا من ذروة 17 أغسطس البالغة 
1633.96 نقطة. وأغلق املؤشر مرتفعا 0.56 باملئة إلى 

1615.66 نقطة.
وتقلصت مكاسب السوق بعدما أبقى بنك اليابان 
املركزي على سياسته دون تغيير، وهو قرار كان متوقعا 
على نطاق واسع لكنه يظل مخيبا آلمال بعض املتعاملني 
الذين راهنوا على اقتفاء البنك أثر مجلس االحتياطي 
االحتادي )البنك املركزي األمريكي( واملركزي األوروبي 

في التيسير.
وخفض املركزي األمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية 
هذا العام، لكنه استبعد مزيدا من التخفيضات في ظل 
استمرار ق��وة س��وق العمل. وارتفعت أسهم ريكروت 
هولدجنز 3.1 باملئة ف��ي ح��ني زاد سهم ميتسوبيشي 

ايستيت اثنني باملئة.

البنك املركزي األميركي يخفض أسعار 
الفائدة ويرسل إشارات متباينة

خ��ف��ض م��ج��ل��س االح��ت��ي��اط��ي 
االحت��ادي األمريكي أسعار الفائدة 
مب��ق��دار رب��ع نقطة مئوية للمرة 
الثانية هذا العام في خطوة كانت 
متوقعة على نطاق واس��ع بهدف 
دعم منو اقتصادي مستمر منذ عشر 
سنوات، لكنه قدم إشارات متباينة 

بشأن خطوته القادمة.
ووًس����ع ال��ب��ن��ك امل��رك��زي أيضا 
الفجوة بني الفائدة التي يدفعها 
للبنوك على فائض االحتياطيات 
واحل���د األع��ل��ى ل��ن��ط��اق سياسته 
ألسعار الفائدة، وهى خطوة اتخذها 
لتهدئة مشاكل ف��ي أس���واق امل��ال 
دفعت بنك االحتياطي االحتادي في 
نيويورك للتدخل في السوق هذا 

األسبوع.
وبتخفيضها س��ع��ر اإلق���راض 
القياسي لليلة واح��دة إل��ى نطاق 
من 1.75 باملئة إلى 2.00 باملئة في 

تصويت بأغلبية سبعة أص��وات 
ض��د ث��الث��ة، ف��إن اللجنة صانعة 
السياسة النقدية ملجلس االحتياطي 
االحت��ادي أق��رت باملخاطر العاملية 
املستمرة و“ضعف“ في استثمارات 

الشركات والصادرات.
وق��ال��ت اللجنة ف��ي بيانها إنه 

رغم أن االقتصاد األمريكي يواصل 
ال��ن��م��و ب��وت��ي��رة ”معتدلة“ وأن 
س��وق العمالة ”ما زال���ت قوية“ 
فإنها تخفض أسعار الفائدة ”في 
ضوء آثار التطورات العاملية على 
ال��ت��وق��ع��ات االق��ت��ص��ادي��ة وأي��ض��ا 

ضعف ضغوط التضخم“.

لوهوت باجنايتان

أك��د وزي���ر ال��ت��ج��ارة واالس��ت��ث��م��ار السعودي 
الدكتور ماجد القصبي أن اململكة تشهد نقلة نوعية 
ف��ي استقطاب املستثمرين، حيث بلغ إجمالي 
الرخص املمنوحة خالل 5 سنوات 2،420 رخصة.

وأوض����ح القصبي خ���الل م��ش��ارك��ت��ه ال��ي��وم 
األربعاء في اجللسة احلوارية ضمن أعمال مؤمتر 
يوروموني السعودية 2019 الذي تنظمه مؤسسة 
يوروموني العاملية بالشراكة مع وزارة املالية في 
مدينة الرياض، أن الرخص املمنوحة في 2015 
بلغت 259 رخصة، وخالل 2019 مت منح 792 

رخصة لالستثمار األجنبي.
وأف���اد أن اململكة ق��ام��ت ب��إص��الح��ات شاملة 
لتحسني قطاع األعمال، مما أسهم في زي��ادة عدد 
املؤسسات التجارية املسجلة لدى وزارة التجارة 
واالستثمار بنسبة %60 في السنوات األرب��ع 
األخ��ي��رة، لتصل إل��ى مليون و27 أل��ف مؤسسة، 

مقارنة ب� 650 ألف مؤسسة خالل عام 2015.
وق��ال القصبي: »عمدت اململكة إلى العمل في 
ع��دة م��س��ارات تهدف جميعها إل��ى إي��ج��اد بيئة 
مشجعة للمستثمرين األجانب، من خالل إعادة 
الهيكلة احلكومية، ومكافحة البيروقراطية، 
إضافة إلى حتسني اإلج��راءات وحتديثها، وإعداد 
التشريعات التي تسهم في حتفيز املستثمرين، 
ونعمل حالياً على تطوير نظام خاص للشركات 
املهنية، ونظام االمتياز التجاري، وفتح قطاعات 
اقتصادية جديدة، كقطاع املعادن، وقطاع الترفيه 

والثقافة«.
وب��ني أن رؤي��ة اململكة 2030 خلقت قطاعات 
جديدة لالستثمار ومنحت املستثمرين فرصة 

في دخول مجاالت جديدة، كالترفيه والسياحة 
والرياضة واخلدمات اللوجستية وغيرها، نحن 
في رحلة مستمرة مع التطوير، مفيداً أن املستثمر 
لديه شهية استثمارية تتفاعل مع املناخ العام، 
واآلن هناك استقرار في االنظمة األمر الذي صنع 
بيئة خصبة لالستثمار. وأوضح وزير التجارة 
واالستثمار أن قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة 
يحظى بأهمية كبيرة كونه ميثل احمل��رك األول 
لالقتصاد، ولذلك عمدت اململكة إلى ترخيص 50 
مسّرعة أعمال و49 حاضنة أعمال لتتولى دعم 
املنشآت الصغيرة واملتوسطة، باإلضافة إلى ذلك 
مت إطالق برنامج »طموح« الذي يهدف إلى دعم 

املنشآت الصغيرة واملتوسطة في جميع مراحلها.

5 سنوات 2420 رخصة خالل  القصبي: منحنا 

792 رخصة  السعودية متنح 
استثمار أجنبي هذا العام

الذهب يستقر وسط ضبابية في توقعات السياسة النقدية األميركية
استقرت أس��ع��ار ال��ذه��ب دون تغير ي��ذك��ر أمس 
اخلميس بعد هبوط ح��اد في اجللسة السابقة، مع 
توخي املستثمرين احلذر في ظل عدم وضوح مسار 
السياسة النقدية ملجلس االحتياطي االحتادي )البنك 

املركزي األمريكي(.

وخفض املركزي األمريكي أسعار الفائدة للمرة 
الثانية ه��ذا ال��ع��ام مبوافقة سبعة أع��ض��اء ورف��ض 
ثالثة في تصويت أج��ري ، لكنه استبعد مزيدا من 

التخفيضات في ظل استمرار قوة سوق العمل.
كان اخلفض متوقعا على نطاق واسع، لكن انقسام 

التصويت أث��ار بعض القلق بشأن توقعات مسار 
السياسة النقدية في املستقبل.

وقالت مارجريت ياجن يان، محللة األس��واق لدى 
سي.إم.سي ماركتس ”يشعر املتعاملون بخيبة أمل 
جتاه تفرع مسار تخفيضات الفائدة في املستقبل، 

وتقلص السوق توقعاتها لبضع تخفيضات جديدة في 
األشهر املقبلة“.

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة 
حلائزي الذهب الذي ال يدر عائدا، ويؤثر سلبا على 

الدوالر.

للعام الثالث على التوالي، تصدرت مصر قائمة الدول 
األكثر جذبا لالستثمار في أفريقيا، وفقا للقائمة التي أعدها 
بنك راند ميرشانت بجنوب أفريقيا في تقرير االستثمار في 

2020، واملقرر إصداره كامال في يناير املقبل.
وقالت خبيرة استراتيجيات االقتصاد الكلي األفريقي 
لدى البنك، سيليست فوكونير، إن »مصر قطعت خطوات 
كبيرة في تغيير بيئة أعمالها، وحتسني وضع االستثمار 

اخلارجي في السوق وتنمية صناعاتها اخلاصة«.
وأوض��ح��ت أن معدل النمو االق��ت��ص��ادي ف��ي مصر من 
املتوقع أن يصل إلى نحو %5.3 خالل السنوات اخلمس 
املقبلة، وهو ما يزيد كثيرا عن املتوسط في بقية دول أفريقيا 

واملتوقع أن يبلغ 4%.
وذكرت أن اإلصالحات الهيكلية والتي تشمل تخفيض 
قيمة العملة في عام 2016، والتغييرات في بيئة األعمال، 

واخلطوات جلذب االستثمارات اخلارجية وحتفيز النمو، 
تعد أي��ض��ا أسبابا رئيسية جلعل مصر وج��ه��ة جاذبة 

لالستثمار.
وأش��ارت إلى االتفاق املوقع مع صندوق النقد الدولي، 
وزي��ادة اتفاقيات التجارة، واإلصالحات الداعمة ملجتمع 
األعمال، كأمثلة واضحة للخطوات اإليجابية التي اتخذتها 

احلكومة املصرية في السنوات األخيرة.
وجنحت احلكومة املصرية في تنفيذ برنامج إصالحي 
استهدف رفع معدالت النمو وتقليص العجز الكلي حتت 
إشراف مؤسسات دولية. حيث كانت البداية بتعومي اجلنيه 
املصري مقابل الدوالر وحترير سوق الصرف بشكل كامل 
في بداية نوفمبر من العام 2016، وأعقب ذلك مجموعة من 
القرارات التي ساهمت في تقليص الدعم الذي كان يستحوذ 

على جزء كبير من املوازنة العامة في السابق.

وتشير التقارير والبيانات الرسمية، إلى أن القرارات 
اإلصالحية التي أعلنتها احلكومة املصرية خالل الفترات 
املاضية، ساهمت في أن يرتفع االستثمار األجنبي املباشر 
بشكل ملحوظ، حيث زاد إجمالي االستثمارات اخلاصة 
بنسبة %47، مع زيادة تدفق االستثمار األجنبي املباشر 

بنسبة 15%.
وت��ه��دف مصر إل��ى زي���ادة صافي االستثمار األجنبي 
املباشر إل��ى 11 مليار دوالر خ��الل العام املالي 2018 / 
2019 والصعود التدريجي إلى نحو 20 مليار دوالر خالل 

العام املالي 2021 / 2022.
وتشير بيانات وزارة املالية في احلكومة املصرية إلى 
أن الناجت احمللي اإلجمالي ملصر سيزيد بنسبة %5.8 خالل 
السنة املالية احلالية، مقارنة بنحو %5.3 خالل العام املالي 

.2018 / 2017

مصر حتافظ على صدارة إفريقيا في جذب االستثمارات األجنبية

تاكاشي تسوكيوكا

ماجد القصبي

ماوريسيو ماكري

األرج�������������ن�������������ت�������������ن ت������������رف������������ع أس����������ع����������ار 
ال����������وق����������ود ب������ع������د ال������ه������ج������م������ات ع���ل���ى 
م����ن����ش����آت ن���ف���ط���ي���ة ف������ي ال����س����ع����ودي����ة

ك�����������ب�����������ل�����������ر: ص������������������������������������ادرات ال�������ن�������ف�������ط 
ال�������س�������ع�������ودي�������ة م�����س�����ت�����ق�����رة ون�����اق�����ل�����ة 
ع����������م����������الق����������ة ح������������ول������������ت م��������س��������اره��������ا

ارتفع الني الياباني أمس اخلميس 
بعد أن أبقى بنك اليابان املركزي 
على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما 
يواجه الدوالر صعوبة في الصعود 
ب��ع��د أن ق���دم م��ج��ل��س االح��ت��ي��اط��ي 
االحتادي )البنك املركزي األمريكي( 
إشارات متباينة بشأن مسار التيسير 

في املستقبل.
من ناحية أخ��رى، تتركز األنظار 
على الكرونة النرويجية في الوقت 
ال��ذي يجتمع فيه البنك املركزي في 
ال��ن��روي��ج إذ تشير التوقعات إلى 
أن��ه سيرفع ال��ف��ائ��دة، بينما يعلن 
ب��ن��ك اجن��ل��ت��را امل��رك��زي ع��ن ق���راره 
بخصوص السياسة في وقت الحق 
ف��ي ظ��ل اس��ت��م��رار الضبابية التي 
تكتنف خروج بريطانيا من االحتاد 

األوروبي.
وزادت العملة ال��ي��اب��ان��ي��ة إل��ى 
107.79 ين للدوالر، قبل أن تقلص 

مكاسبها لترتفع 0.4 باملئة إلى 
108.06 ين.

وتراجع الدوالر قليال مقابل سلة 
من العمالت، إذ يواجه صعوبة في 
االرتفاع على الرغم من تبني مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي 
األمريكي( نبرة أكثر ميال إلى التشديد 

النقدي عن املتوقع في اجتماعه.
وت��راج��ع م��ؤش��ر ال����دوالر، ال��ذي 
يقيس أداء العملة األمريكية مقابل 
سلة من ست عمالت رئيسية، 0.1 
باملئة إلى 98.481، بينما انخفضت 
العملة األمريكية مقابل اليورو 0.1 

باملئة إلى 1.1037 دوالر لليورو.

الن يرتفع بعد إبقاء الفائدة اليابانية 
والدوالر يتعثر عقب قرار »املركزي«


