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أمني عام أوبك يبحث تطورات السوق مع رئيس وكالة الطاقة الدولية

صعود أسعار النفط وعقود برنت ترتفع إلى  19.5باملئة
ن� � � � ��وف� � � � ��اك :ه � �ن � ��اك
م� � � �خ � � ��زون � � ��ات ن� �ف ��ط
جت � � � ��اري � � � ��ة ك� ��اف � �ي� ��ة
ل �ت �غ �ط �ي��ة أي ن �ق��ص
ف � � � ��ي اإلم � � � � � � � � ��دادات
محمد باركيندو

ألكسندر نوفاك

صعدت أسعار النفط أمس االثنني إذ سجل خام برنت
أكبر مكسب بالنسبة املئوية خ�لال ي��وم منذ بداية حرب
اخلليج في عام  ،1991بعدما أدى هجوم على منشأتي نفط
في السعودية إلى توقف إنتاج ما يعادل خمسة في املئة من
اإلمدادات العاملية.
وقفزت العقود اآلجلة خل��ام برنت ما يصل إل��ى 19.5
في املئة إلى  71.95دوالر للبرميل خالل تعامالت في أكبر
مكسب منذ  14يناير  .1991وبحلول الساعة  0343بتوقيت
جرينتش ارتفع عقد الشهر املقبل إلى  66.20دوالر للبرميل
بزيادة  5.98دوالر أو  9.9في املئة مقارنة باإلغالق السابق.
وخالل تعامالت قفزت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس
األمريكي الوسيط ملا يصل إلى  15.5في املئة إلى 63.34
دوالر للبرميل وه��و أكبر مكسب بالنسبة املئوية خالل
منذ  22يونيو  .1998وبحلول الساعة  0343بتوقيت
جرينتش ،ارتفع عقد الشهر املقبل إلى  59.73دوالر للبرميل
بزيادة  4.88دوالر أو  8.9في املئة.
وقالت شركة أرامكو السعودية إن الهجمات خفضت إنتاج
النفط بنحو  5.7مليون برميل يوميا .ولم تقدم الشركة إطارا
زمنيا الستئناف اإلنتاج بالكامل .وقال مصدر مطلع لرويترز
إن العودة إلى الطاقة اإلنتاجية الكاملة قد تستغرق أسابيع.

وق���ال م��ص��در بصناعة النفط ل��روي��ت��رز إن ص���ادرات
السعودية من النفط ستستمر كاملعتاد ه��ذا األس��ب��وع إذ
تستخدم اململكة املخزونات من منشآتها الكبرى.
وقال مصدر بأوبك لرويترز إن أمني عام املنظمة محمد
باركيندو بحث تطورات سوق النفط مع رئيس وكالة الطاقة
الدولية فاحت بيرول بعد هجمات على منشآت نفط سعودية.
وأضاف املصدر أن باركيندو وبيرول أبديا رضاهما بشأن
”احتواء السلطات السعودية للوضع“ واتفقا على مواصلة
مراقبة السوق واإلبقاء على اتصال دوري خالل األيام املقبلة.
وأض��اف املصدر أن عقد اجتماع طارئ ألوبك وحلفائها
”غير مطروح للبحث“ حاليا ،بعد هجمات على منشآت
نفط سعودية أدت إلى انخفاض إنتاج اململكة النفطي بواقع
النصف.
ق��ال وزي��ر الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن��ه يعتزم
التحدث هاتفيا في وقت الحق مع نظيره السعودي عقب
هجمات على منشآت نفط سعودية.
وبسؤاله عما إذا كان ال يزال يتعني على روسيا خفض
إنتاجها من النفط لالمتثال بالكامل لالتفاق العاملي ،قال
نوفاك إن معايير اتفاق إنتاج النفط العاملي لم تتغير.
وقال للصحفيني ”على اجلميع الوفاء بالتزاماتهم كما

اقتصاد

الهند :أرامكو أكدت
ع � � � ��دم ح� � � � ��دوث أي
نقص في اإلمدادات
ل� �ش ��رك ��ات ال �ت �ك ��ري ��ر
اتفقنا في أبوظبي.
”إذا اقتضت الضرورة ،في حالة الطوارئ ،ميكننا دائما
التواصل ومناقشة بعض املعايير األخ��رى .لكن من املبكر
جدا احلديث عن ذلك اآلن“ .وأضاف أن هناك مخزونات نفط
جتارية كافية في أنحاء العالم لتغطية أي نقص في اإلمدادات
من السعودية.
قالت وزارة النفط الهندية إن أرامكو السعودية ،أكبر
منتج للنفط في العالم ،أبلغت شركات التكرير الهندية أنه
لن يكون هناك نقص في اإلم��دادات ،وذلك بعد هجمات على
منشآت نفط خام سعودية.
وأضافت الوزارة أنها تراقب الوضع عن كثب وأنها جتري
محادثات مع شركات تكرير هندية وأرامكو السعودية.

كيشياجن :صعوبة منو االقتصاد
الصيني بأكثر من  6باملئة سنوي ًا
ق��ال رئيس وزراء الصني لي كيشياجن في
تصريحات لوسائل اإلعالم الروسية قبل زيارته
ملوسكو التي تبدأ أمس االثنني إنه من الصعب
احملافظة على معدل منو االقتصاد الصيني فوق
 6%سنويا ،في ظل حالة الغموض التي حتيط
باألوضاع الدولية.
ونقلت وكالة تاس الروسية لألنباء عن رئيس
الوزراء الصيني القول إن اقتصاد الصني يواصل
«ت��ط��وره السلس واملستدام» رغ��م «الغموض
العاملي».
في الوقت نفسه ح��ذر لي من تباطؤ جديد
لثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي ينمو حاليا
بأقل معدل له منذ عقود في ظل ضغوط احلرب
التجارية مع الواليات املتحدة.
يذكر أن اقتصاد الصني سجل خالل النصف
األول من العام احلالي منوا مبعدل  % 6.3من
إجمالي الناجت احمللي ،وهو ما جاء داخل النطاق
ال��ذي تستهدفه احلكومة الصينية لكنه أقل
معدل منو القتصاد الصني منذ حوالي  30عاما.
ويتوقع اخلبراء استمرار تراجع معدل النمو
خالل النصف الثاني من العام احلالي بعد قرار
الواليات املتحدة فرض رسوم عقابية على كل
املنتجات الصينية تقريبا.
يأتي ذلك في حني من املنتظر اجتماع مفاوضني
من الصني والواليات املتحدة في واشنطن في
أكتوبر املقبل للتفاوض بشأن إن��ه��اء احل��رب

لي كيشياجن

التجارية بني البلدين .وكانت الصني والواليات
املتحدة قد تبادلتا إلغاء بعض الرسوم أو تأجيل
تطبيق رس��وم جديدة على بعض السلع خالل
األسبوع املاضي في محاولة لتهدئة التوترات
التجارية قبل احملادثات املنتظرة.
يذكر أن لي سيزور روسيا ملدة ثالثة أيام حيث
من املتوقع أن تتركز محادثاته على التعاون
االقتصادي واألمني بني البلدين.

ارتفاع معدل البطالة في تركيا
إلى  13باملئة في مايو -يوليو

 23مليار جنيه قيمة طرح  27شركة بسوق مصر في  5سنوات

أشارت بيانات رسمية إلى أن إجمالي الطروحات
التي شهدتها البورصة املصرية خ�لال السنوات
اخلمس املاضية بلغ نحو  27شركة بقيمة إجمالية
بلغت نحو  23.055مليار جنيه.
وتوقع مسؤول بالهيئة العامة للرقابة املالية في
مصر ،أن تشهد البورصة املصرية طروحات بنحو 4
شركات قبل نهاية العام اجلاري.

«احتاد الشركات
األوروبية» يحذر من خروج
بريطانيا بدون اتفاق

ح��ذرت إح��دى رواب���ط الشركات األوروب��ي��ة أمس
االثنني من «الضرر اجلسيم» ال��ذي سيسببه خروج
بريطانيا من االحت��اد األوروب���ي ب��دون أتفاق ،وذلك
قبل ساعات من احملادثات املقررة بني رئيس وزراء
بريطانيا ب��وري��س ج��ون��س��ون ورئ��ي��س املفوضية
األوروبية جان كلود يونيكر.
وقال ماركو بيرير رئيس احتاد الشركات األوروبية
إن «اخل��روج ب��دون اتفاق هو وصفة لكارثة ويجب
استبعاد هذا اخليار نهائيا» مضيفا أنه سيكون «مضرا
جدا بكل األطراف».
وأضاف بيرير في بيان صحفي إن خروج بريطانيا
ب��دون اتفاق «سيؤدي إلى خسارة هائلة للمواطنني
والشركات في بريطانيا وف��ي ال��ق��ارة (األوروب��ي��ة)
أيضا» ،مضيفا أن العواقب السلبية ملثل هذه اخلطوة
ستؤثر على العالقات املستقبلية أيضا.
كان جونسون الذي تولى رئاسة حكومة بريطانيا
في يوليو املاضي قد تعهد بتنفيذ ق��رار اخل��روج من
االحتاد بحلول  31أكتوبر املقبل سواء مت التوصل إلى
اتفاق مع االحتاد األوروبي أو لم يتم التوصل.
يذكر أنه بدون التوصل إلى اتفاق لتنظيم العالقة
بني االحتاد األوروب��ي وبريطانيا ،سيتم وقف تطبيق
قواعد االحت��اد على بريطانيا بني يوم وليلة وهو ما
سيؤدي إل��ى اضطراب شديد ويكبد اجلانبني تكلفة
اقتصادية ضخمة.
وق��ال بيرير إن��ه من األفضل تأجيل تنفيذ خروج
بريطانيا من االحت��اد األوروب���ي حلني التوصل إلى

وفي تصريحات علي هامش ورشة عمل بالرقابة
امل��ال��ي��ة ،ت��وق��ع رئ��ي��س اإلدارة امل��رك��زي��ة للتمويل
بالهيئة ،سيد عبد الفضيل ،طرح شركة ببورصة
النيل «نايلكس» ،بجانب طرح شركة خاصة ،لم
يذكر اسمها ،بالسوق الرئيسي للبورصة املصرية
برأسمال يتجاوز املليار جنيه.
وتابع»:هناك اجتاه لطرح حصص من شركتني

حكوميتني ضمن برنامج الطروحات احلكومية قبل
نهاية .»2019
وق��ال إن سوق األوراق املالية املصري شهد 27
طرحا ً منذ العام  2014وحتى الوقت احلالي بقيمة
إجمالية بلغت جتاوزت  23مليار جنيه.
فخالل العام  2014شهدت البورصة املصرية
طروحات لعدد  5شركات بقيمة  855مليون جنيه.
وخ�لال العام  ،2015شهدت البورصة املصرية
طرح  4شركات بقيمة  6.2مليار جنيه ،فيما شهد
عام  2016طرح  5شركات بقيمة  2.3مليار جنيه.
وشهد ع��ام  2017ط��رح  6شركات بقيمة 3.9
مليار جنيه ،والعام  2018نحو  4شركات بقيمة
 6.3مليار جنيه ،بينما شهد العام احلالي طرح 3
شركات بقيمة  3.5مليار جنيه.
وخ�لال الشهر املاضي ،طرحت شركة «ف��وري»
نحو  36%م��ن أسهمها لالكتتاب ف��ي البورصة
املصرية مبا يعادل أكثر من  254.629مليون سهم
ع��ادي ،على شريحتني األول��ى طرح خاص بنسبة
 ،31%والثانية طرح عام بنسبة  ،5%بسعر 6.46
جنيه للسهم.
وف��ي م���ارس امل��اض��ي مت ط��رح ج��زء م��ن أسهم
الشركة في السوق الثانوية بالبورصة املصرية مبا
يعادل  4.5%من رأسمال الشركة املصدر واململوكة
للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ،وذلك من
خالل برنامج طرح أسهم الشركات اململوكة للدولة،
أو التي تساهم فيها ب��األس��واق ،وتوسيع قاعدة
امللكية املنظم بقرار رئيس الوزراء رقم»  »926لسنة
.2018

أظهرت بيانات من معهد اإلحصاء التركي
أمس االثنني أن معدل البطالة في البالد ارتفع
إلى  13باملئة في الفترة من مايو إلى يوليو من
 12.8باملئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكشفت البيانات أن معدل البطالة في القطاع
غير الزراعي زاد إلى  15.3باملئة في نفس الفترة

من  15باملئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وارتفع معدل البطالة إل��ى  14.7باملئة في
الفترة من ديسمبر إلى فبراير شباط وهو أعلى
مستوياته في عشر سنوات .وفي الفترة من مايو
إلى يوليو من العام املاضي ،بلغ معدل البطالة
 10.2باملئة.

أسهم أوروبا تهبط بفعل بيانات
ضعيفة من الصني

صندوق النقد :إفريقيا تتصدر عاملي ًا
في الدفع عبر احملمول
أع��ل��ن ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��دول��ي
أن ال��ق��ارة اإلفريقية أصبحت في
الصدارة العاملية في نشاط الدفع
عبر احملمول من حيث االبتكارات
واالستخدام وتبني التكنولوجيا
اجل��دي��دة خ�لال ال��س��ن��وات العشر
املاضية ،إذ تبلغ قيمة املعامالت
التي تتم عبر احملمول  10%نسبة
إلى قيمة الناجت احمللي اإلجمالي،
في حني تبلغ تلك النسبة  7%في
آسيا ،وأقل من  2%في مناطق أخرى
من العالم.
وذك���ر ص��ن��دوق النقد ف��ي بيان
حديث ،أن شركة  M>Pesaالكينية
وقعت مؤخرا ً اتفاقيات مع ويسترن
ي��ون��ي��ون وب���اي ب���ال ،وت��ك��ون من
الشركات الرائدة في حتويل األموال
عبر احملمول في كينيا ،ولديها نحو
 30مليون مستخدم في شرق إفريقيا
وما حولها.
وزميبابوي هي مثال آخر لقصة
النجاح تلك ،إذ شهدت حتوال سريعا
نحو امل��ع��ام�لات الرقمية كنتيجة
للعجز النقدي الكبير ال��ذي حدث
ه��ن��اك ف��ي ع��ام  .2017وارتفعت
املعامالت اإللكترونية في زميبابوي
من نحو  20%فقط قبل عام 2017
إلى نحو  80%منذ ذلك احلني ،وهو
مؤشر على السرعة التي ميكن بها
حتقيق التحول في هذا املجال.
وأش��ار الصندوق إل��ى أن هناك
حاجة إلى حترك منسق نحو املزيد
من املدفوعات الرقمية لتعزيز منو
االق��ت��ص��ادات اإلفريقية ،وحتقيق
العديد من املكاسب األخرى ،كزيادة
األمن وتقليل التكاليف ،وفتح املجال

هبطت األسهم األوروبية أم��س االثنني بعد
أرب��ع جلسات متتالية من املكاسب ،إذ تراجع
إقبال املستثمرين على املخاطرة بسبب هجمات
على منشآت سعودية للنفط اخل��ام وبيانات
ضعيفة من الصني.
شنت باستخدام
وتسببت الهجمات التي ُ
طائرات مسيرة في خفض إمدادات النفط العاملية
بأكثر من خمسة باملئة ،مما رفع أسعار اخلام مبا
يصل إلى  19باملئة ودفع مؤشر النفط والغاز
لالرتفاع ثالثة باملئة.
وانخفضت أسهم قطاع الطيران ،إذ نزلت
أسهم رايان إير القابضة وإير فرانس وإيزي جت
بأكثر من أربعة باملئة.
أمام املزيد من الشمول املالي.
وأوض����������ح أن اس����ت����م����رار
االع��ت��م��اد على امل��ع��ام�لات النقدية
غير ال��ض��روري��ة يعني م��زي��دا من
التكاليف غير الضرورية .وتقدر
شركة ماستركارد أن نحو 95%
م��ن معامالت التجزئة ف��ي القارة
اإلفريقية تعتمد على النقد ،وتضع
تكاليف الطباعة والتوزيع والتعامل
م��ع النقود أع��ب��اء متثل م��ا نسبته
 1.5%من الناجت احمللي اإلجمالي.
وف���ي ال���وق���ت ن��ف��س��ه ،ال ي���زال
نحو  57%من سكان دول جنوب
ال��ص��ح��راء اإلف��ري��ق��ي��ة محرومني
م��ن ال��وص��ول إل��ى األدوات املالية
ال��رس��م��ي��ة ،ويكلف التحويل بني
العمالت ال���دول اإلفريقية نحو 5
مليارات دوالر سنويا ،وهو ما يعوق
اآلفاق التجارية للقارة.
وخالل العام املاضي ،أطلق البنك

الدولي مبادرة لالقتصاد الرقمي
ف��ي إف��ري��ق��ي��ا ،تسعى إل���ى تعزيز
إتاحة اخلدمات املالية واحلكومية
وال��ت��داول ب��األس��واق واملعلومات
لسكان القارة.
وفي يونيو  ،2019أطلق البنك
اإلفريقي للتنمية مرفق الشمول
امل��ال��ي ال��رق��م��ي بإفريقيا ،وال��ذي
سيوجه نحو  100مليون دوالر
م��ن املنح و 300مليون دوالر من
القروض من رؤوس أم��وال البنوك
التقليدية نحو زي���ادة اخل��دم��ات
امل��ال��ي��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة امل��وج��ه��ة لـ
 320مليون شخص م��ح��روم من
تلك اخل��دم��ات بحلول ع��ام .2030
ويزيد االستثمار أيضا في شركات
التكنولوجيا املالية اإلفريقية التي
ت��ط��ور ح��ل��وال مخصصة ل��ل��ق��ارة،
مثل تلك التي تراعي بطء سرعات
اإلنترنت.

وأظهرت بيانات تعمق التباطؤ االقتصادي
للصني في أغسطس  ،إذ منا اإلنتاج الصناعي
بأضعف وتيرة في  17عاما ونصف العام في
ظل تزايد الضغط التجاري من الواليات املتحدة
وتراجع الطلب احمللي.
ون��زل املؤشر ستوكس  600األوروب��ي 0.5
باملئة بحلول الساعة  0710بتوقيت جرينتش
مع تراجع األسهم األملانية احلساسة لقضايا
التجارة  0.6باملئة.
وسجل املؤشر فايننشال تاميز 100البريطاني
أقل اخلسائر ،إذ تراجع  0.07باملئة ،مدعوما
بارتفاع ف��ي أسهم شركتي النفط الكبيرتني
بي.بي وشل.

الذهب يقفز 1باملئة في ظل
العزوف عن املخاطرة
قفز ال��ذه��ب واح���دا باملئة أم��س االث��ن�ين ،إذ
أدت الهجمات على منشآتي نفط في السعودية
للعزوف ع��ن امل��خ��اط��رة وع���ززت الطلب على
املعدن األصفر الذي يُعد مالذا آمنا بينما ينتظر
مستثمرون دالئ��ل بشأن التيسير النقدي من
اجتماعات لبنوك مركزي رئيسية هذا األسبوع.
وارت��ف��ع الذهب واح��دا باملئة في املعامالت
الفورية إلى  1503.60دوالر لألوقية (األونصة)
بحلول الساعة  0601بتوقيت جرينتش .ونزلت
األسعار  1.2باملئة في األسبوع السابق نتيجة
آمال بنهاية قريبة للخالف التجاري بني الصني
والواليات املتحدة.

وزاد ال��ذه��ب ف��ي العقود اآلج��ل��ة األمريكية
 0.8باملئة إلى  1511.40دوالر لألوقية .وقال
جيفري هالي احمللل في أواندا إن الهجمات علي
منشآت نفط سعودية أدى إلى حتول االهتمام من
األسهم إلى املالذات اآلمنة.
وتابع أنه مع تصاعد التوترات في الشرق
األوسط وآمال بتبني املزيد من اجراءات التحفيز
من بنوك مركزية كبيرة فإن الهدف التالي للذهب
سيكون  1530دوالرا.
وعلى صعيد املعادن النفيسة األخرى ،قفزت
الفضة ثالثة باملئة إلى  18دوالرا لألوقية ،وزاد
البالتني  0.5باملئة إلى  953.31دوالر.

