
أعلنت حكومة هونغ كونغ ع��ن حزمة دعم 
اقتصادي بقيمة 19.1 مليار دوالر لهونغ كونغ، 
ما يعادل 2.44 مليار دوالر ملواجهة التداعيات 
السلبية لالحتجاجات السياسية املتفاقمة واحلرب 

التجارية بني الصني والواليات املتحدة.
وكشف وزي��ر املالية ب��ول تشان النقاب عن 
اخلطة في مؤمتر صحفي بعدما قال إن احلكومة 
تتوقع خفض توقعاتها لنمو ال��ن��اجت احمللي 
اإلجمالي لعام 2019 إلى ما بني 0 و%1 من املعدل 

املتوقع أصال وهو ما بني 2 و3%.
وقال تشان إن اإلج��راءات تشمل دعم شركات 
األعمال والشركات املتعثرة وزي��ادة تخفيضات 
الضرائب على الرواتب، لكنه أكد على أنه ال عالقة 

لهذه اإلجراءات بالضغط السياسي من احملتجني.
وأض���اف »م��ن املنطقي والعقالني اف��ت��راض 
أن العوامل غير املواتية لالقتصاد ستظل قوية 

للغاية«.
وتشهد هونغ كونغ، املركز املالي العاملي أسوأ 
أزم��ة منذ انتقالها من حكم بريطانيا إل��ى احلكم 
الصيني في ع��ام 1997 بعد عشرة أسابيع من 
امل��واج��ه��ات العنيفة بشكل متزايد ب��ني الشرطة 

ومحتجني مناهضني للحكومة.
ويلغي السائحون حجوزات الفنادق وتتوقع 
متاجر التجزئة انخفاضا ح��اداً في املبيعات مما 
يضيف للضغوط ال��ت��ي تعاني منها الشركات 
احمللية بسبب احلرب التجارية املستمرة منذ عام 
بني الصني والواليات املتحدة والتباطؤ االقتصادي 

الصيني األوسع نطاقا.
وح��ذرت ك��اري الم الرئيسة التنفيذية لهونغ 
ك��ون��غ م��ن أن م��وج��ة التباطؤ املقبلة ستعصف 
باقتصاد املدينة مثل »تسونامي« مشيرة إلى أن 

حكومتها ستكون »أكثر جرأة« في دعم النمو.
لكن كليف ت��ان رئيس قسم أب��ح��اث األس��واق 
العاملية ملنطقة ش��رق آسيا ف��ي مؤسسة إم.ي��و.
إف.جي قال إن حزمة الدعم التي ستقدمها احلكومة 
ل��ن تفلح على األرج���ح ف��ي ال��ت��ص��دي للضغوط 
ال��ن��زول��ي��ة ف��ي ه��وجن ك��وجن صاحبة االقتصاد 

الصغير املفتوح.

أفادت وسائل إعالم أرجنتينية أّن وزير املالية نيكوالس 
دوخوفن قّدم استقالته في نهاية أسبوع كارثي على املالية 
العامة للبالد، إذ خسرت خالله البورصة أكثر من %30 من 

قيمتها وتراجع سعر البيزو بأكثر من 20%.
وقالت وسائل اإلع��الم، التي نشرت رسالة االستقالة، 
إّن وزير االقتصاد في احلكومة احمللية إلقليم العاصمة 
بوينس آيرس هرنان لوكونزا سيخلف الوزير املستقيل 

على رأس وزارة املالية.
وفي رسالة االستقالة التي نشرها املوقع اإللكتروني 
لصحيفة ال ناسيون، قال دوخوفن إّنه »مقتنع بأّنه بسبب 
الظروف الراهنة، حتتاج اإلدارة )احلكومية( إلى جتديد 

كبير في القطاع االقتصادي«.
وتأتي استقالة الوزير في نهاية أسبوع تفاقمت خالله 
األزم��ة االقتصادية في البالد بعد الهزمية االنتخابية 
التي مني بها الرئيس ماوريتسيو ماكري في االنتخابات 

التمهيدية لالنتخابات الرئاسية املقررة في أكتوبر املقبل.
واستقال وزير املالية غداة تخفيض وكالتي التصنيف 
االئتماني »فيتش« و«ستاندرد آند ب��ورز« درج��ة الدين 
السيادي لألرجنتني بعد النكسة االنتخابية الكبيرة 

ملاكري.
ويعكس خفض درجة األرجنتني من بي إلى »سي سي 
سي« من قبل وكالة فيتش، ومن بي إلى »بي سلبي« من قبل 
»ستاندارد أند بورز« القلق على اإلصالحات االقتصادية 

التي يجريها ماكري.
وبعد هزميته الساحقة في االنتخابات التمهيدية وهي 
مبثابة اختبار قبل االقتراع الذي سيجرى في 27 تشرين 
األول/أك��ت��وب��ر، أعلن الرئيس ماكري األرب��ع��اء سلسلة 
إج��راءات »لتعزيز« القدرة الشرائية للطبقات الوسطى 

والشعبية ومحاولة التعويض عن التأخير في إصالحاته.
وبني هذه اإلجراءات زيادة احلد األدنى لألجور وخفض 

في الضرائب وجتميد أسعار الوقود لثالثة أشهر.
وعلى الرغم من املساعدة املالية الكبيرة التي قدمها 
صندوق النقد الدولي وقروض أخرى هذه السنة، تعتقد 
وكالة التصنيف االئتماني أن احلكومة ميكن أن تواجه 
مشاكل إلعادة متويل الدين بالسندات القصيرة األمد التي 

تبلغ قيمتها 24 مليار دوالر.
ونصف هذه السندات هي بالعملة األميركية ويفترض 

تسديد ثالثة أرباعها في نهاية العام اجلاري.
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قال مصدران مطلعان إن من املتوقع أن متدد 
وزارة التجارة األمريكية مهلة تسمح لشركة 
هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد 

أمريكية حتى تستطيع خدمة عمالئها احلاليني.
وأضاف املصدران أنه سيتم متديد ”الترخيص 

العام املؤقت“ لهواوي 90 يوما.
وكانت وزارة التجارة األمريكية قد سمحت 
ف��ي ب��ادئ األم��ر ل��ه��واوي ب��ش��راء بعض السلع 
أمريكية الصنع في مايو بعد وق��ت قصير من 
إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف احلد 
من أثر ذلك على عمالئها الذين يشغل كثيرون 

منهم شبكات في الريف األمريكي.
وسيأتي التمديد ليجدد اتفاقا من املقرر أن 
ينتهي في 19 أغسطس اجل��اري لتظل هواوي 
قادرة على االحتفاظ بشبكات االتصاالت احلالية 
وت��وف��ي��ر حت��دي��ث��ات ل��ب��رام��ج ه��وات��ف ه��واوي 

احملمولة.

وقال أحد املصدرين إن من املتوقع أن يتحدث 
الرئيس األمريكي دون��ال��د ت��رام��ب م��ع نظيره 

الصيني شي جني بينغ مطلع األسبوع اجلاري.
ولم تعلق هواوي حتى اآلن، كما لم ترد وزارة 
اخلارجية الصينية إلى اآلن على طلب تعقيب 

أُرسل إليها عبر الفاكس.
لكن ه��واوي ال ت��زال ممنوعة من ش��راء قطع 
غ��ي��ار وم��ك��ون��ات أمريكية لتصنيع منتجات 
ج��دي��دة، دون احلصول على تصاريح خاصة 

إضافية.
وامتنعت وزارة ال��ت��ج��ارة األم��ري��ك��ي��ة عن 
التعليق على تصريحات للوزير ويلبور روس 
على تلفزيون )سي.إن.بي.سي( قبل أيام، قال 
خاللها إن التصاريح القائمة سارية حتى اليوم 
االثنني. وردا على سؤال عما إذا كانت ستمدد، 
قال روس ”سأكون سعيدا عندما أطلعكم على 

اجلديد “.

لتظل الشركة قادرة على االحتفاظ بشبكات االتصاالت احلالية

90 يومًا  أميركا متنح »هواوي« 
أخرى للشراء من موردين أميركيني

في نهاية أسبوع كارثي على املالية العامة للبالد

وزير مالية األرجنتني يستقيل بعد تدهور بورصة »بوينس آيرس«

هونغ كونغ تكشف عن حزمة 
دعم اقتصادي بـ2.4 مليار دوالر

رفع  هدفنا  إندونيسيا: 
الــتــجــارة مــع أنــقــرة إلــى 

10 مليارات دوالر

قال السفير اإلندونيسي في تركيا، اللو محمد إقبال، 
إن بالده تهدف لرفع حجم التجارة مع أنقرة إلى 10 
مليارات دوالر سنويا. جاء ذلك في حفل أقامته سفارة 
جاكرتا لدى أنقرة، مبناسبة الذكرى ال� 74 الستقالل 

إندونيسيا.
وأش��ار السفير اإلندونيسي إلى كثافة عدد سكان 
إندونيسيا وتركيا. وق��ال إقبال إن ب��الده هي موطن 
حلوالي 275 مليون شخص بينما يبلغ عدد األت��راك 

80 مليون شخص.
وأض��اف »يبلغ إجمالي عدد سكان بلدينا أكثر من 
300 مليون، لكن مستوى جتارتنا الثنائية يبلغ 1.6 
مليار دوالر فقط«. وأكد إقبال أن زعيمي البلدين وضعا 
أهدافا لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات 

دوالر سنويا.
ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
سيزور إندونيسيا العام املقبل. وأشاد السفير بزيارة 
أردوغ��ان املرتقبة، قائال »ستعطي مسارا للعالقات 

التجارية الثنائية«.

تراجع فائض جتارة منطقة اليورو 
6 أشهر 1.3 باملئة في 

تراجع فائض امليزان التجاري )الفرق بني الصادرات 
وال��واردات( ملنطقة اليورو )19 دولة( 1.3 باملئة على 

أساس سنوي في النصف األول من 2019.
وقال مكتب اإلحصاءات األوروبية )يوروستات(، 
إن الفائض ال��ت��ج��اري ملنطقة ال��ي��ورو سجل 102.2 
مليار يورو )113.41 مليار دوالر( في النصف األول 
من 2019، مقابل 103.6 مليار يورو )114.96 مليار 

دوالر( في نفس الفترة املقابلة من 2018. 
وحتقق الدولة فائضا جتاريا عندما تزيد الصادرات 
عن ال��واردات، وعندما تزيد ال��واردات عن الصادرات، 

يسمى عجزا جتاريا. 
وتشمل منطقة ال��ي��ورو، ب��ل��دان بلجيكا، وأملانيا، 
وإستونيا، وأيرلندا، واليونان، وإسبانيا، وفرنسا، 
وإيطاليا، وق��ب��رص ال��روم��ي��ة، والت��ف��ي��ا، وليتوانيا، 

ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنمسا، والبرتغال، 
وسلوفينيا، وسلوفاكيا، وفنلندا. 

والشهر امل��اض��ي، خفضت املفوضية األوروب��ي��ة، 
توقعاتها ملعدل منو منطقة اليورو، إلى 1.4 باملئة في 
2020، مقابل 1.5 باملائة في توقعات سابقة، في حني 

أبقت على معدل منو 1.2 باملئة بدون تغيير في 2019.
من ناحية أخرى، قال يوروستات إن منطقة االحتاد 
األوروبي ) 28 دولة( سجلت عجزا جتاريا بقيمة 9.1 
مليار يورو ) 10 مليارات دوالر( في النصف األول من 
2019 مقابل 2.2 مليار يورو ) 2.44 مليار دوالر( في 

الفترة املقابلة من 2018.
ويضم االحتاد األوروبي دول منطقة اليورو، إضافًة 
إلى كل من بلغاريا، والتشيك، والدمنارك، وكرواتيا، 

واملجر، وبولندا، ورومانيا، والسويد، وبريطانيا.

بول تشان

س��ج��ل��ت أس��ه��م ش��رك��ات ال��ط��ي��ران ال��ك��وري��ة 
اجلنوبية، تراجعات متتالية منذ يوليو املاضي، إثر 
مقاطعة كثير من الكوريني اجلنوبيني للسياحة إلى 
اليابان، وسط تصعيد التوتر التجاري بني البلدين.

وأوردت وكالة يونيهاب الكورية اجلنوبية، أن 
القيمة السوقية املجمعة ل�6 شركات طيران مدرجة 
في »سوق كوسبي« الرئيسي، تراجعت إلى 4.8 
تريليون وون )4 مليارات دوالر ( اجلمعة املاضية.

وفقدت الشركات الست، نحو 1.3 تريليون 

وون )1.05 مليار دوالر( منذ نهاية يونيو املاضي، 
بحسب بيانات البورصة. وشهدت أسهم شركات 
الطيران منخفضة التكلفة، ومن ضمنها »جني إير« 

و«جيجو إير«، انخفاضا بنسبة فاقت 30 باملئة.
ونفذ الكوريون اجلنوبيون، حملة مقاطعة 
لليابان، منذ يوليو املاضي، تشجعهم على االمتناع 
عن شراء البضائع اليابانية، والقيام برحالت إلى 
الدولة املجاورة، بعد فرض طوكيو قيود تصدير 

مشددة ضد سيئول.

تضرر أسهم شركات طيران كورية 
بسبب مقاطعة السياحة اليابانية

دير شبيغل: أملانيا ستتخلى عن 
توازن ميزانيتها لتفادي الركود 

ذك��رت مجلة دير شبيغل األملانية أن احلكومة 
االئتالفية في أملانيا ستكون على استعداد للتخلي 
عن قاعدة امليزانية املتوازنة وأخ��ذ دي��ون جديدة 

للتصدي لركود محتمل.
وتتصاعد املخاوف بشأن احتمال ان��زالق أكبر 
اقتصاد في أوروب��ا إلى رك��ود بعد أن أدى تراجع 
ال��ص��ادرات بفعل التباطؤ االق��ت��ص��ادي العاملي 
ونزاعات الرسوم اجلمركية واملخاوف املتعلقة 
بخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي إلى انكماش 

بنسبة 0.1 باملئة في الربع الثاني.
وتتبنى أملانيا ميزانية متوازنة منذ عام 2014 
وه��ي ق��اع��دة مالية سنها وزي��ر املالية احملافظ 
السابق فولفغانغ شيوبله وأبقى عليها خلفه 

الدميقراطي االجتماعي أوالف شولتس.
وامتنعت وزارة املالية عن التعقيب على تقرير 
دير شبيغل الذي دفع اليورو لصعود أمام الدوالر 
األمريكي. وقالت املستشارة األملانية أجنيال ميركل 

إنها ال ترى أي حاجة إلى حزمة لتحفيز اإلنفاق 
العام للتصدي آلث��ار تباطؤ االقتصاد. وأضافت 
أن حكومتها ال ت���زال ملتزمة مبستوى مرتفع 

لالستثمارات العامة.

تراجعت األسهم السعودية خالل تعامالتها األسبوعية 
قبل عيد األض��ح��ى بنحو %1.3، بعد أس��ب��وع اتسم 
بالتذبذبات املرتفعة، لتستمر سلسلة اخلسائر للمؤشر 
الرئيسي ولألسبوع الثالث على التوالي، حيث بلغت 

اخلسائر نحو 483 نقطة مبا يعادل 5.35% .
وبحسب حتليل، فإن تداوالت األسبوع املقبل قد تشهد 
عدة حتديات بشأن مصير اجتاه السوق، حيث إن هناك 
عدة عوامل من خاللها يحدد اجتاه األسهم، حيث ال تزال 

احلرب التجارية بني واشنطن وبكني مستمرة ومن دون 
مالمح إيجابية في األف��ق رغم تأكيد الرئيس األميركي 
ترمب أن احلرب ستكون قصيرة، وفق ما ورد في صحيفة 

»االقتصادية«.
كذلك فإن انكماش االقتصاد األملاني خالل الربع احلالي 
أحدث صدمة كبيرة في األسواق العاملية، حيث ارتفعت 
أسعار السندات عامليا، وتسببت حينها في تراجع العوائد 
على سندات طويلة األجل مقارنة بقصيرة األج��ل، التي 

أعطت مخاوف من ركود اقتصادي مقبل.
ومن بني العوامل املؤثرة في اجت��اه ت��داوالت السوق 
أسعار النفط، التي تأثرت بالعوامل السابقة، حيث 
تتداول أسعار خام برنت عند مستويات متدنية، فهي 
تقترب من محو جميع مكاسبها خالل العام احلالي 2019 
حيث تتداول عند مستوى 58.7 دوالر للبرميل مقارنة 

بنحو 53.8 دوالر للبرميل بنهاية عام 2018.
كذلك من املقرر أن يتم تطبيق املرحلة الثانية النضمام 
السوق السعودية ملؤشر إم إس سي آي خالل أغسطس 
احلالي. ومن املتوقع أن تلقى اهتماما إيجابيا من قبل 
املتداولني في السوق السعودية حيث تشير التوقعات إلى 

دخول استثمارات أجنبية بقيمة 18.75 مليار ريال.
فيما سيكون تطبيق املرحلة الثانية بنسبة انضمام 
%50 من الوزن اإلجمالي للسوق في 29 أغسطس احلالي 

بحسب أسعار اإلغالق لليوم السابق له أي 28 أغسطس.
وما زالت تدفقات األجانب في السوق السعودية خالل 
العام احلالي مستمرة، حيث بلغ صافي مشترياتهم خالل 
العام احلالي نحو 64.96 مليار ريال، وذلك بعد حتقيقهم 
مشتريات بلغت 122.22 مليار ري�ال ومبيعات بلغت 

57.25 مليار ريال.
من ناحية أخ��رى ما زال املؤشر العام »تاسي« يلقى 
دعما فنيا عند مستوى 8200 نقطة، ويأتي الدعم من خالل 
القاع املتشكل في نهاية شهر مايو إضافة إلى قربه من 
متوسط 200 يوم الذي ال يزال املؤشر يتداول أعلى منه، 
فيما من املتوقع أن تزداد التراجعات في السوق خاصة إذا 
مت كسر مستويات الدعم السابق ذكرها لتستهدف مناطق 

قريبة من 7700 نقطة.

بعد سلسلة اخلسائر لألسبوع الثالث على التوالي

حتديات مصيرية حتدد اجتاه سوق األسهم السعودية 

نيكوالس دوخوفن

اللو محمد إقبال

أوالف شولتس

العراق يزيد إنتاجه احمللي من زيت الغاز والبنزين

ماليزية سعودية  مبصفاة  خام  تقطير  وحدة  في  العمل  استئناف  بتروناس: 
ق��ال��ت ش��رك��ة ب��ت��رون��اس إن شركة 
بنجيراجن للتكرير والبتروكيماويات، 
املشروع املشترك بني بتروناس وأرامكو 
السعودية، بدأت استئناف تشغيل وحدة 
لتقطير اخل��ام في مصفاتها النفطية في 

ماليزيا.
وذكرت شركة النفط املاليزية احلكومية 
أن املصفاة ب��دأت ض��خ النفط اخل��ام في 
ال��وح��دة األس��ب��وع امل��اض��ي لتؤكد بذلك 

تقريرا لرويترز استند إلى مصدرين.
وقالت بتروناس لرويترز عبر البريد 
اإللكتروني ”نؤكد أن املصفاة بدأت ضخ 
اخل��ام في وح��دة تقطير اخل��ام )األسبوع 
املاضي( في إطار جهود الستئناف تشغيل 

احملطة“.
ويتألف مشروع بنجيراجن للتكرير، 
وه��و ج��زء من مجمع بنجيراجن املتكامل 
التابع لبتروناس والبالغة قيمته 27 
مليار دوالر، من مصفاة نفط طاقتها 300 
ألف برميل يوميا ومجمع بتروكيماويات 
بطاقة إنتاجية 7.7 مليون طن سنويا في 

والية جوهور بجنوب ماليزيا.
وأُغلق امل��ش��روع، املعروف في األصل 
باسم رابيد أو مشروع التطوير املتكامل 
للتكرير والبتروكيماويات، ف��ي أبريل 
نيسان بعد حريق تسبب في تضرر وحدة 

إزالة الكبريت.
وق���ال امل��ص��دران إن��ه ك��ان م��ن املقرر 

استئناف التشغيل الشهر املاضي لكن مت 
تأجيله إلى أغسطس.

وأضافا أنه كان من املتوقع أن تستغرق 
اإلصالحات في وحدة إزالة الكبريت أشهرا 
لذا عدلت املصفاة نوع اخلام الذي تعاجله 
إل��ى النفط منخفض الكبريت مثل خام 

مربان الذي تنتجه من أبوظبي.
وقالت بتروناس إن من املقرر عودة 

وحدة إزالة الكبريت للعمل عام 2020.
وتظهر بيانات رفينيتيف أن الطلب 
ال��ق��وي للمصفاة على خ��ام م��رب��ان دفع 
واردات ماليزيا من النفط لتقفز إلى نحو 
4.6 مليون برميل ف��ي يونيو حزيران 

ويوليو متوز.

فيما قالت وزارة النفط العراقية في 
بيان إن العراق زاد إنتاجه احمللي من زيت 
الغاز والبنزين في 2019. ويبلغ املعدل 
احلالي إلنتاج البنزين 14.29 مليون لتر 
يوميا ارتفاعا من 11.485 مليون لتر في 

املتوسط في 2018.
وارتفع إنتاج زيت الغاز إلي 11.23 
مليون لتر يوميا من 7.84 مليون لتر في 
2018. وقال البيان إن الزيادة ناجمة إلى 
حد كبير عن خطوات زيادة إنتاج املصافي 
العراقية التي أعيد بناء بعضها بعد أن 
دمرتها فصائل مسلحة. وق��ال البيان إن 
العراق يستخدم معظم الوقود الذي ينتجه 

لالستهالك احمللي.


