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نوفاك يجتمع مع وزير الطاقة السعودي اجلديد في جدة

النفط يرتفع لليوم اخلامس بدعم من توقعات متديد خفض اإلنتاج
ارتفعت العقود اآلجلة للنفط لليوم اخلامس لتصل إلى
أعلى مستوياتها في حوالي ستة أسابيع أم��س الثالثاء،
مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق أوبك ومنتجني آخرين
على متديد تخفيضات اإلنتاج لدعم األسعار.
وبحلول الساعة  0544بتوقيت جرينتش ،ك��ان خام
القياس العاملي برنت مرتفعا مبقدار  31سنتا أو  0.5باملئة
إلى  62.90دوالر للبرميل ،بينما كانت العقود اآلجلة خلام
غرب تكساس الوسيط األمريكي مرتفعة  32سنتا أو 0.6
باملئة إلى  58.17دوالر للبرميل.
وفي وقت سابق ،زاد برنت إلى أعلى مستوياته منذ األول
من أغسطس  ،بينما صعد اخلام األمريكي إلى أعلى مستوى
له منذ  31يوليو.
وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من اثنني باملئة ،
بينما أنهى برنت مرتفعا  1.7باملئة ،إذ جاء رد فعل السوق
إيجابيا حيال تعيني العاهل السعودي ابنه األمير عبد العزيز
بن سلمان وزيرا للطاقة.
وقال األمير عبد العزيز ،وهو عضو قدمي بوفد اململكة لدى
منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) ،إن ركائز السياسة
السعودية لن تتغير وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العاملي
 1.2مليون برميل يوميا سيظل مستمرا.
وأض��اف أن التحالف ال��ذي يعرف باسم أوب��ك ،+والذي
يضم أعضاء أوب��ك ودول غير أعضاء من بينها روسيا،
سيستمر لفترة طويلة.
ومن املقرر أن جتتمع جلنة املراقبة الوزارية املشتركة
ألوبك +التي تتابع االمتثال للتخفيضات يوم اخلميس املقبل
في أبوظبي.

األمير عبد العزيز بن سلمان

وقال مصدران مطلعان إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر
نوفاك يعتزم االجتماع مع نظيره السعودي اجلديد في جدة.
وذكر املصدران أن نوفاك سيناقش التعاون بني روسيا
والسعودية وكذلك األوضاع في سوق النفط مع األمير عبد
العزيز بن سلمان ،ال��ذي تولى منصب وزي��ر الطاقة خلفا
خلالد الفالح.

و هنأ وزير الطاقة اإلماراتي سهيل محمد املزروعي ،في
تغريدة على موقع تويتر ،نظيره السعودي اجلديد األمير
عبد العزيز بن سلمان على توليه منصبه.
وقال املزروعي إنه ”على ثقة أن تعيينه وزي��را للطاقة
سوف يعزز من الدور الريادي للملكة العربية السعودية في
منظمة أوبك“.

محطة دمياط املصرية ستستأنف العمليات قبل نهاية العام

املال :خطط استيراد الغاز اإلسرائيلي متضي قدما
قال وزير البترول املصري طارق املال إن خططا
للبدء في تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر متضي
قدما لكن ما زالت هناك حاجة ملزيد من اخلطوات قبل
انطالق الصادرات.
وأبلغ املال الصحفيني خالل مؤمتر في العاصمة
اإلماراتية أبوظبي ”مت االتفاق على كل ش��يء...
البلدان أعطيا مباركتهما بالفعل .ال مشكلة في ذلك.
”هو اتفاق متعدد األط��راف ،اتفاق غاز واتفاق
خط أنابيب ولذا العملية طويلة بعض الشيء .لهذا
السبب تستغرق بعض الوقت“.
وسيجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب
حتت البحر لشركة غاز شرق املتوسط عقب إبرام
اتفاق تصدير تاريخي قيمته  15مليار دوالر العام
املاضي.
وقعت الشركة املشغلة خلط األنابيب اتفاقا
الستخدام مرفأ لشركة خط أنابيب أوروب��ا آسيا
اإلسرائيلية ،مما يذلل إحدى العقبات األخيرة أمام

«صندوق النقد» يوصي
السعودية برفع ضريبة
القيمة املضافة لـ %10

نصح صندوق النقد الدولي السعودية بدراسة زيادة
ضريبة القيمة املضافة إلى  10%من نسبتِها احلالية عند
لتحسن وضعها املالي في ظل تراجع
ّ
خمسة في املئة،
أسعار النفط .وأشاد الصندوق في تقريره السنوي عن
اململكة ،بالتقدم ال��ذي حققته احلكوم ُة السعودية في
حتقيقِ اإلصالحات االقتصادية واالجتماعية ،مبا في ذلك
تطبيق ضريبة القيمة املضافة وإصالح أسعار الطاقة.
وج��اءت إش��ادة الصندوق بالتقدم في تنفيذ برنامج
احلكومة االق��ت��ص��ادي ف��ي إط���ار رؤي���ة ،2020 2030
م��ع توصيات مبواصلة اإلص�لاح��ات وتبني سياسات
اقتصادية ومالية حذرة.
ون��ش��ر ال��ص��ن��دوق ت��ق��ري��ره اخل���اص مب��راج��ع��ة أداء
االقتصاد السعودي التي متت في يوليو املاضي والذي
جاءت توقعاته إيجابية لغالبية املؤشرات االقتصادية
الرئيسية بدعم من اإلصالحات التي تنفذها احلكومة.
وبالنسبة للنمو ،توقع الصندوق ارتفاع معدل منو
الناجت احمللي اإلجمالي إلى  3%في عام  ،2020بعد تراجع
محدود خالل العام احلالي إلى .1.9%
كما توقع تراجع عجز املوازنة إلى  5.1%في 2020
انخفاضا من  6.5%خالل .2019
وع��ل��ى صعيد اإلي����رادات ت��وق��ع ال��ص��ن��دوق أن تبلغ
33.2%من الناجت احمللي خالل العامني احلالي واملقبل،
ارتفاعا من  30.9%في .2018
واستعرض التقرير كذلك اإلصالحات التي تهدف إلى
تنشيط القطاع اخل��اص ،والتي تضمنت إص�لاح األطر
القانونية املتعلقة ببيئة األعمال والسياسات الصناعية
إضافة إلى إصالحات األس��واق املالية ،وهو ما أدى إلى
إنعاش االقتصاد غير النفطي لتشير التوقعات إلى حتقيقه
منوا بنسبة  2.9%خالل العام احلالي.

الذهب يتراجع للجلسة الرابعة
مع حتسن الشهية للمخاطرة
نزلت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي
أم��س الثالثاء مع استمرار تعزز شهية املستثمرين
للمخاطرة بفضل آم��ال التحفيز العاملي وتوقعات
بتهدئة محتملة ف��ي احل���رب التجارية ب�ين الصني
والواليات املتحدة.
وهبط الذهب في املعامالت الفورية  0.6باملئة إلى
 1490.10دوالر لألوقية (األونصة) بحلول الساعة
 0650بتوقيت جرينتش ،بعدما سجل أدنى مستوى
منذ  13أغسطس عند  1486دوالرا في وقت سابق من
اجللسة.
وخسر الذهب نحو خمسة باملئة منذ أن سجل أعلى
مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام في الرابع من الشهر
اجلاري عند  1557دوالرا.

أرامكو :الطرح احمللي أولي
ومستعدون إلدراج دولي
ق���ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي
ل��ش��رك��ة أرام���ك���و ال��س��ع��ودي��ة
أمني الناصر أم��س الثالثاء إن
ال��ط��رح ال��ع��ام األول���ي احمللي
ألسهم شركة النفط احلكومية
العمالقة سيكون إدراجا أوليا،
لكن ال��ش��رك��ة مستعدة أيضا
لطرح دولي.
ون��ق��ل ال��ن��اص��ر ف��ي حديثه
للصحفيني ع��ن وزي��ر الطاقة
ال��س��ع��ودي اجل��دي��د ق��ول��ه إن
ال��ط��رح ال��ع��ام األول����ي سيتم
”قريبا جدا“ ،لكنه أض��اف
أن ال��ق��رار النهائي بخصوص
توقيته ومكانه في يد احلكومة.

ألكسندر نوفاك

بدء التصدير ،حسبما ذكرته الشركتان.
وقال املال إن محطة الغاز الطبيعي املسال املصرية
في دمياط ستستأنف العمليات كما هو مخطط له
قبل نهاية العام.
احملطة ال��واق��ع��ة ف��ي شمال مصر متوقفة منذ
سنوات بسبب نقص إم��دادات الغاز وسط نزاع مع
يونيون فينوسا جاس ،وهي مشروع مشترك بني
جاس ناتورال اإلسبانية وإيني اإليطالية.
محطة دمياط مملوكة بنسبة  80باملئة ليونيون
فينوسا ،والعشرون باملئة الباقية موزعة بالتساوي
بني الشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية
والهيئة املصرية العامة للبترول.
وق��ال ال��وزي��ر إن إنتاج مصر من الغاز سيزيد
العام القادم إلى حوالي  7.5مليار قدم مكعبة يوميا
من سبعة مليارات ق��دم مكعبة يوميا في السنة
احلالية ،مع إعطاء األولوية لتلبية الطلب احمللي ال
الصادرات.

اقتصاد

أمني الناصر

العراق يقترب من الوصول إلى طاقة
إنتاجية للنفط عند  5ماليني برميل يومي ًا
ق����ال وزي�����ر ال��ن��ف��ط
العراقي ثامر الغضبان
أم��س الثالثاء إن ب�لاده
تقترب من الوصول إلى
طاقة إنتاجية للنفط عند
خ��م��س��ة م�لاي�ين برميل
يوميا ،ويتطلع إلضافة
م��ل��ي��ون��ي ب��رم��ي��ل خ�لال
السنوات القليلة املقبلة.
وأض����اف ال��وزي��ر أن
ال��ع��راق ال ي���زال يحرق
ن��ص��ف إن���ت���اج ال��غ��از
امل��ص��اح��ب ،وذل���ك حتى
نهاية العام املاضي ،لكن
امل��ش��روع��ات اجل��دي��دة
لتحويل الغاز إلى سائل
ستسهم في حل املشكلة.

ثامر الغضبان

«نيكي» يصعد ألعلى مستوى في  6أسابيع

طارق املال

التضخم مبصر يسجل أدنى مستوى
في أكثر من  6سنوات

أظهرت بيانات اجلهاز املركزي املصري للتعبئة العامة
واإلحصاء أم��س الثالثاء أن التضخم السنوي ألسعار
املستهلكني باملدن املصرية واصل مساره النزولي وتراجع
إلى  7.5باملئة في أغسطس من  8.7باملئة في يوليو مخالفا
توقعات احملللني ،ومسجال أدن��ى مستوياته منذ مارس
 2013عندما بلغ  7.6باملئة.
ومقارنة مع الشهر السابق ،تراجعت وتيرة ارتفاع
أسعار املستهلكني في املدن املصرية بنسبة  0.7باملئة في
أغسطس من  1.1باملئة في يوليو.
وتشهد أسعار اخلضراوات والفاكهة في مصر زيادات
متواصلة خ�لال السنوات األخ��ي��رة وه��و ما دف��ع وزارة
الداخلية واجليش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنني
بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف املعاناة
عن كاهلهم.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك
االستثمار فاروس لرويترز ”األرقام جاءت أقل من املتوقع
بكثير ...األرقام إيجابية وتعطي إشارات إيجابية ألسعار
الفائدة خالل االجتماع املقبل للمركزي ...نتوقع خفضا
جديدا بني  1و 1.5باملئة“ .وفي الشهر املاضي ،خفض
البنك املركزي املصري أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 150
نقطة أساس للمرة األولى منذ فبراير .ونزل سعر اإليداع
ألج��ل ليلة واح��دة إل��ى  14.25باملئة من  15.75باملئة،
وسعر اإلقراض لليلة واحدة إلى  15.25باملئة من 16.75
باملئة .ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة
التزاما بشروط برنامج ق��رض حجمه  12مليار دوالر
من صندوق النقد الدولي كانت وقعته في أواخر .2016
وتضمن البرنامج زي��ادة الضرائب وإج��راء تخفيضات
كبيرة في دعم الطاقة.

المس املؤشر نيكي القياسي أعلى مستوى في
ستة أسابيع في بورصة طوكيو لألوراق املالية
أمس الثالثاء ،وصعدت أسهم شركات التصدير
بفضل هبوط الني في حني عزز ارتفاع عائدات
السندات القطاع املصرفي.
وأنهى امل��ؤش��ر مرتفعا  0.35في املئة إلى
 21392.10نقطة بعدما الم��س 21438.35
نقطة ،وه��و األع��ل��ى منذ األول م��ن أغسطس.
وارت��ف��ع  161سهما على املؤشر نيكي مقابل
تراجع  64سهما .وارتفع املؤشر لست جلسات
متتالية ب��دع��م م��ن ان��ح��س��ار م��خ��اوف احل��رب
التجارية بني الواليات املتحدة والصني مما دفع

األسهم العاملية للصعود.
وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات
املصدرة مع هبوط الني ألقل مستوى منذ أوائل
أغسطس مقابل ال���دوالر .وصعد سهم تويوتا
موتور  1.3باملئة وه��ون��دا موتور  2.4باملئة
وسوبارو  2.3باملئة.
وارتفع سهم نيسان موتور  3.7باملئة ،متفوقا
على نظرائه بعد أنباء عن أن الرئيس التنفيذي
للشركة هيروتو سايكاوا سيستقيل ،راضخا
للضغوط بعد اعترافه باحلصول على أجر زائد
بشكل غير مالئم .وارتفع املؤشر توبكس األوسع
نطاقا  0.44في املئة إلى  1557.99نقطة.

النمو الياباني يتراجع
إلى  1.3باملئة خالل الربع الثاني

األسهم األوروبية تنخفض وفايننشال
تاميز  100يقود اخلسائر
فتحت األسهم األوروبية منخفضة
أمس الثالثاء مع إحجام املستثمرين
ع��ن ت��ك��وي��ن م��راك��ز ق��ب��ي��ل اج��ت��م��اع
للبنك املركزي األوروب��ي يبحث فيه
السياسة النقدية في وقت الحق هذا
األسبوع.
وتسببت بيانات ضعيفة للمصانع
من الصني أظهرت تراجع األسعار
في أغسطس بأسرع وتيرة لها في
ث�لاث س��ن��وات ف��ي صدمة ملعنويات
املستثمرين الفاترة بالفعل بسبب
إغ�لاق ضعيف ل��وول ستريت خالل
ال��ل��ي��ل .وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 0706
بتوقيت جرينتش ،كان مؤشر األسهم
األوروب��ي��ة ستوكس  600منخفضا
 0.2باملئة وبدا أنه سيواصل خسائره

ليوم ثان.
وت��راج��ع امل��ؤش��ر داك��س األملاني
الشديد التأثر ببيانات الصني 0.1
باملئة بينما ن��زل املؤشر فايننشال

تاميز  100البريطاني  0.4باملئة
قبيل تقرير الوظائف عن يوليو متوز
امل��ق��رر ص���دوره ف��ي وق��ت الح��ق من
اجللسة.

من��ا االق��ت��ص��اد ال��ي��اب��ان��ي مب��ع��دل سنوي
ق��دره  1.3في املائة في الربع الثاني املمتد
م��ن (أب��ري��ل) إل��ى (ي��ون��ي��و) امل��اض��ي�ين ،وفقا
للتقديرات النهائية في حني كانت التقديرات
األولية تشير إلى منوه مبعدل  1.8في املائة
من إجمالي الناجت احمللي.
وبحسب «األمل��ان��ي��ة» ،ق��ال مكتب مجلس
الوزراء الياباني إن هذه القراءة املعدلة جاءت
متفقة مع توقعات احملللني في آخر استطالع
أجرته صحيفة «نيكي بزنس ديلي» اليابانية.
وكان معدل منو اقتصاد اليابان خالل الربع
األول م��ن ال��ع��ام احل��ال��ي  2.2ف��ي امل��ائ��ة من
إجمالي الناجت احمللي.
وذك��ر املكتب أن اإلنفاق الرأسمالي ارتفع
 0.2في املائة على أساس ربع سنوي ،في حني

كانت التقديرات األولية تشير إلى منو اإلنفاق
الرأسمالي  1.5في املائة ،مقارنة بانكماش 0.2
في املائة خالل الربع األول.
وأفاد املكتب بأن االستهالك اخلاص ،الذي
يشكل  60في املائة من إجمالي الناجت احمللي
لليابان ،ارتفع  0.6في املائة ،دون تغيير عن
القراءة األولية.
واستقرت الصادرات اليابانية خالل الربع
الثاني من العام احلالي ،في حني كانت القراءة
األولية تشير إلى انكماشها  0.1في املائة ،بعد
انكماش  2في املائة خالل الربع األول ،في حني
سجلت ال���واردات منوا مبعدل  1.7في املائة
مقابل  1.6في املائة ،وفقا للتقديرات األولية
وت��راج��ع  4.3في املائة في الربع األول من
العام.

