
أعلنت وزارة التجارة واالستثمار السعودية 
ع��ن ت��ق��دمي خ��دم��ات تعديل السجل التجاري 
للشركات ذات املسؤولية احملدودة، والشركات 
التضامنية، وشركات التوصية البسيطة بشكل 
إلكتروني دون احلاجة إلى مراجعة مراكز خدمة 

العمالء بالوزارة.
وكشفت ال���وزارة أن اخلدمات اإللكترونية 
اجل��دي��دة تشمل خ��دم��ة التعديل ف��ي السجل 
التجاري لكل من: )األنشطة، عنوان الشركة، 

املدير(.
وميكن لعمالء ال���وزارة االستفادة من هذه 
 ، e.mci.gov.sa :اخل��دم��ات ب��زي��ارة ال��راب��ط
واتباع اخلطوات املوضحة للتعديل بسهولة 

على سجالتهم التجارية.
وبذلك تكتمل جميع باقة خدمات الشركات 
لتصبح إلكترونية بدءاً من التأسيس، ووصوالً 
إلى تعديالت السجل وتوثيق العقود وقرارات 
الشركاء وغيرها دون احلاجة ملراجعة فروع 

الوزارة ومراكز خدمة العمالء.
يذكر أن وزارة التجارة واالستثمار السعودية 
أطلقت العام املاضي خدمة تأسيس الشركات 
إلكترونياً، تالها التوثيق اإللكتروني وقرارات 
الشركاء وغيرها من اخلدمات اإللكترونية في 
سبيل تسهيل اخل��دم��ات لعمالئها، وأمتتتها 
لزيادة كفاءتها وموثوقيتها مبا يتواكب و«رؤية 

اململكة 2030«.

نقلت محطة خبر ت��رك ع��ن الرئيس 
التركي رج��ب طيب أردوغ����ان قوله إن 
تركيا ستجري خفضا ح��ادا في أسعار 
الفائدة، وذلك بعد أسبوع من قراره عزل 

محافظ البنك املركزي.
وق��ال أردوغ���ان إن تركيا تهدف إلى 
خفض معدل التضخم من أكثر من 15 
في املئة إلى رقم في خانة اآلحاد بنهاية 
العام، وتهدف أيضا إل��ى خفض أسعار 

الفائدة على مدى الفترة نفسها.
وقفز سعر الفائدة األساسي إلى 24 

في املئة في سبتمبر لوقف هبوط حاد 
في قيمة عملة البالد الليرة. وأبقى البنك 
املركزي على الفائدة دون تغيير منذ ذلك 
احلني، مع ان��زالق االقتصاد إلى الركود، 
للحيلولة دون خسائر جديدة في قيمة 

العملة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقوم 
البنك امل��رك��زي، حت��ت ق��ي��ادة محافظه 
اجلديد مراد أويسال، بخفض الفائدة 200 
نقطة أساس في االجتماع التالي لتحديد 

الفائدة في 25 يوليو.

ونقلت خبر ت��رك عن أردوغ���ان قوله 
”لدينا هدف محدد ألسعار الفائدة حتى 

نهاية العام. سنحقق ذلك أيضا.
”سنخفضها بشكل ح���اد، ومبجرد 
ح��دوث ذل��ك، سترى التضخم يتراجع 

بشكل كبير“.
وفي األسبوع املاضي، قال أردوغ��ان، 
الذي انتقد مرارا أسعار الفائدة املرتفعة، 
إنه أق��ال محافظ البنك املركزي السابق 
م����راد جتينقايا ن��ظ��را ألن���ه ل��م يتبع 
التعليمات املتعلقة بأسعار الفائدة وألن 

البنك امل��رك��زي ل��م ي��ؤد دوره بطريقة 
صحيحة.

من جهته قال وزير اخلارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إن تركيا ستواصل 
التنقيب عن الغاز في املياه قبالة ساحل 
قبرص إذا ل��م تقبل حكومة القبارصة 
اليونانيني املعترف بها دوليا مقترحا 

للتعاون تقدم به القبارصة األتراك.
وقال جاويش أوغلو إن املقترح الذي 
تقدم به زعيم القبارصة األتراك مصطفى 
أقينجي يتضمن تعاون اجلانبني على 
اجلزيرة املقسمة في التنقيب عن الغاز 
واستخراجه، وهو ما قد يسهم في إحالل 
االس��ت��ق��رار وال��س��الم ف��ي ش���رق البحر 

املتوسط.
وتصاعد التوتر بعدما ح��ذرت تركيا 
ش��رك��ات الطاقة م��ن العمل م��ع حكومة 
القبارصة اليونانيني وأرسلت سفينتني 
للتنقيب قبالة ساحل اجلزيرة. وأصدرت 
قبرص مذكرات اعتقال بحق طاقم إحدى 
السفينتني ويبحث االحتاد األوروبي الرد 
باحلد من االتصاالت مع تركيا واألموال 
املقدمة لها. وجن��م النزاع عن مطالبات 
متعارضة بالسيادة على املياه اإلقليمية 
م��ن ق��ب��ل ت��رك��ي��ا وق��ب��رص م��ن��ذ انقسام 
اجل��زي��رة قبل 45 ع��ام��ا ورف���ض أنقرة 
االعتراف باالتفاقيات التي توصلت إليها 
قبرص مع دول أخ��رى مطلة على البحر 

املتوسط حول مناطق اقتصادية بحرية.
وفي مقال نشرته صحيفة سايبراس 
ب��وس��ت، ق��ال ج��اوي��ش أوغ��ل��و إن تركيا 
ستواصل عمليات التنقيب في مناطق 
حصلت على ترخيص للعمل بها من 
القبارصة األت��راك ”بكل تصميم وبدون 
تغيير“ وذل��ك حتى ي��واف��ق القبارصة 
اليونانيون على املقترحات التي قدمها 
أق��ي��ن��ج��ي ي���وم ال��س��ب��ت ل��ل��ت��ع��اون بني 

اجلانبني.
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أظهرت بيانات مبدئية من هيئة اجلمارك 
بكوريا أم��س  االث��ن��ني أن ك��وري��ا اجلنوبية لم 
تستورد نفطا خاما من إيران في يونيو باملقارنة 

مع 686849 طنا استوردتها قبل عام.
وأظهرت البيانات أيضا إن كوريا اجلنوبية 
أكبر خامس مشتر للنفط في العالم استوردت في 
املجمل 11.5 مليون طن من النفط اخلام الشهر 
املاضي مقابل 13.1 مليون طن استوردتها قبل 

عام.
وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي 
تديرها الدولة في وقت الحق من الشهر اجلاري 
البيانات النهائية لواردات كوريا اجلنوبية من 
النفط اخل��ام الشهر املاضي . وتعتبر بيانات 
شركة النفط الوطنية الكورية معيار الصناعة 

لواردات كوريا اجلنوبية من النفط.
وقالت ثالثة مصادر جتارية إن شركة تسويق 
النفط العراقية )سومو( باعت شحنتني من خام 
البصرة حتميل أغسطس ب��ع��الوات أعلى عن 

طريق عطاءات.
وأوضحوا أن شل اشترت مليوني برميل من 
خام البصرة اخلفيف بعالوة أعلى بقليل فحسب 
من دوالر واحد للبرميل فوق سعر البيع الرسمي 
للخام في حني اشترت بترو دامي��ون��د مليون 
برميل من خام البصرة الثقيل بعالوة تقترب من 

دوالرين للبرميل فوق سعر بيعه الرسمي.
وأضافت املصادر أن الشحنات بيعت دون 
وجهة م��ح��ددة لكن م��ن امل��رج��ح أن تذهب إلى 

أوروبا حيث أسعار البيع الرسمية أقل نسبيا.

العراق يبيع خام البصرة حتميل أغسطس بعالوات أعلى

كوريا اجلنوبية لم تستورد نفطا 
خاما من إيران في يونيو

ستواصل التنقب عن الغاز حتى يوافق القبارصة اليونانيون على التعاون

تركيا جتري خفضا حادًا في أسعار الفائدة

»التجارة السعودية« تتيح تعديل 
سجل الشركات إلكترونيًا

22.5 باملئة  منوًا متوقعًا 
في قروض البنوك املصرية 

2019 خالل 
قالت مؤسسة فيتش سوليوشن في تقرير لها، إن 
البنوك املصرية ستحقق منواً قوياً في معدالت اإلقراض 

خالل العام اجلاري.
وأض���اف التقرير أن أوض���اع االقتصاد الكلي ملصر 
تتحسن، م��ع ت��راج��ع م��ع��دالت التضخم ال��ذي أدى إلى 
تخفيف الضغوط على املواطنني واألعمال التجارية، كما 

أن سعر الصرف التنافسي أدى إلى زيادة الصادرات.
وت��وق��ع التقرير أن تنمو م��ع��دالت إق���راض البنوك 
املصرية بنسبة %22.5 خالل العام اجلاري، وذلك مقارنة 
بنمو قدره %15.3 في النصف األول من عام 2018 مقارنة 
بنفس الفترة من العام املاضي، والنمو البالغ قدره 22.8% 

حتى نهاية نوفمبر من العام املاضي.
وأشار التقرير إلى أن هناك توقعات بأن تقر احلكومة 
املصرية ضريبة جديدة على سندات وأذون اخلزانة 
احلكومية، وهو ما سيقلص من هامش ربح الفائدة لدى 
البنوك، والتي ستلجأ لتعويضها من خالل زيادة معدالت 

اإلقراض، وهو ما سيحفز معدالت منو القروض.
وأوضح التقرير أن الودائع سوف تنمو أيضا، ولكن 
بوتيرة أقل من معدل منو القروض، بدعم من النشاط 
االقتصادي القوي، وتراجع معدالت البطالة وانخفاض 
التضخم، األم��ر ال��ذي يحسن الدخل احلقيقي لألفراد، 

ويرفع معدالت التوفير.
وذكرت أن هناك فرصاً كبيراً لزيادة معدالت الودائع 
خ��الل السنوات املقبلة، نظراً ألن هناك ع��دداً كبيراً من 

السكان ال يتعامل مع البنوك.
وذكرت أن عدد املتعاملني مع البنوك يتراوح بني 10 
إلى %15 من عدد السكان البالغني، وتزيد هذه النسبة إلى 
30 إلى %35 إذا ما مت إضافة املتعاملني مع مكاتب البريد 

)التي تقبل الودائع من األفراد(.
وأوض��ح التقرير أن ج��ودة أص��ول البنوك املصرية 
مازالت مرتفعة، رغ��م بعض التحديات التي يواجهها 
االقتصاد الكلي. وذكر أن القروض املتعثرة تبلغ 4.4% 
من إجمالي القروض لدى البنوك بنهاية الربع الثالث من 
العام املاضي، لتتراجع من %11 في 2011. وأكد التقرير 
على توقعاته باستمرار ثبات جودة األصول خالل األعوام 

القدمة.
وأوض��ح التقرير أن املخاطر املتعلقة بتقلب العمالت 
تعد محدودة اجتاه البنوك املصرية، خاصة أن األصول 
األجنبية لدى البنوك تعتبر أقل من %10 من إجمالي تلك 

األصول.

صندوق النقد يفرج عن شريحة
5.4 مليار دوالر لألرجنتني  بـ 

أنهى صندوق النقد الدولي مراجعة ألداء األرجنتني 
االقتصادي، ما أتاح اإلفراج عن 5،4 مليار دوالر ضمن 

قرض يهدف إلى دعم استقرار اقتصاد هذا البلد.
وواف��ق صندوق النقد على املراجعة الرابعة ألداء 
الدولة الواقعة في أميركا اجلنوبية، مبوجب اتفاق 

القرض املوقع العام املاضي.
وقال املدير اإلداري في الصندوق ديفيد ليبتون في 
بيان ، إن »سلطات األرجنتني تظهر التزاماً واضحاً 
مستمراً ببرنامجها االقتصادي، وتنفذ جميع األهداف 

املعمول بها ضمن البرنامج املدعوم من الصندوق«.
وقال ليبتون إن التضخم، رغم أنه ال يزال مرتفعاً، 
تراجع ويتجه كما يبدو نحو االنخفاض بشكل عام. 
وقال إن »االقتصاد بصدد التعافي التدريجي بعد ركود 

العام املاضي«.
ورغ��م الثقة التي يبديها الصندوق، عّدلت وكالة 
»م��ودي��ز« األميركية للتصنيف االئتماني توقعاتها 

لألرجنتني ، من مستقرة إلى سلبية.

واتخذت »موديز« قرارها بناًء على »شكوك متزايدة« 
إزاء مواصلة األرجنتني تطبيق سياسات من شأنها 
حتقيق اس��ت��ق��رار االق��ت��ص��اد والعملة، بحسب بيان 
للوكالة. وتعرض الرئيس ماوريسيو ماكري لضغوط 
متزايدة بشأن أزمة االقتصاد، مع تنظيم االنتخابات 
الرئاسية في أكتوبر. وأجبر على فرض تدابير تقشف 
فيما بذلت السلطات ج��ه��وداً مضنية لدعم استقرار 
العملة وكبح التضخم من أجل احلصول على متويل من 

صندوق النقد.
وبلغت نسبة تضخم أسعار املستهلك %3،1 في 
مايو، وارتفعت بأكثر من %19 حتى اآلن هذا العام، 
فيما بلغت نسبة البطالة في نهاية العام املاضي ما يزيد 

بقليل عن %9، وارتفعت نسبة الفقر إلى 32%.
وكانت األرجنتني حصلت أساساً على متويل بقيمة 
50 مليار دوالر من صندوق النقد الدولي في يونيو 
2018، قبل أن تعود مجدداً للصندوق وتطلب ستة 

مليارات إضافية ودفعات معجلة مقابل شروط أقسى.

ارتفعت األس��ه��م األوروب��ي��ة ام��س االثنني، 
مقتدية مبكاسب األس���واق اآلسيوية بفضل 
بيانات مجشعة إلن��ت��اج املصانع ومبيعات 
التجزئة الصينية، مما هدأ املخاوف من تباطوء 

النمو العاملي.
وأظهرت البيانات الباعثة على التفاؤل أن 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم يستقر، لكن النمو 
تباطأ إل��ى أضعف وت��ي��رة ل��ه فيما ال يقل عن 
27 عاما مما دفع املستثمرين إلى املراهنة على 
أن بكني ستواصل اتخاذ املزيد من إج��راءات 

التحفيز.
وبعد أن قطع موجة صعود دام��ت خمسة 
أسابيع ليختم األسبوع املاضي منخفضا 0.8 

باملئة، ارتفع املؤشر ستوكس 600 األوروبي 
0.4 باملئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت 

جرينتش.
وتفوقت األسهم األملانية احلساسة للتجارة، 
وص��ع��دت 0.7 باملئة وس��ط مكاسب واسعة 
النطاق بعد أن ق��ال مسؤول أمريكي كبير إن 
حكومة الواليات املتحدة قد توافق على منح 
تراخيص للشركات كي تعاود البيع إلى شركة 
صناعة معدات االتصاالت الصينية هواوي في 

غضون أسبوعني.
وص��ع��دت أس��ه��م ش��رك��ة صناعة الرقائق 
األملانية إنفنيون ومنافستيها ايه.اس.ام واس.

تي مايكرو-إلكترونيكس بني 0.9 و1.5 باملئة.

األسهم األوروبية ترتفع مقتدية 
مبكاسب األسواق اآلسيوية

الذهب يهبط مع جتدد الشهية 
للمخاطرة بعد بيانات صينية مشجعة

تراجعت أسعار الذهب أمس  االثنني، متماسكة 
ف��وق محور 1400 دوالر، بعد أن ه��دأت بيانات 
صينية مهمة املخاوف من تباطؤ االقتصاد العاملي 

وعززت الشهية لألصول عالية املخاطر.
وف��ي الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، كان 
السعر ال��ف��وري للذهب منخفضا 0.3 باملئة إلى 
1411.99 دوالر لألوقية )األونصة(. وصعدت 
عقود الذهب األمريكية اآلجلة 0.1 باملئة إلى 1414 

دوالرا لألوقية.
وزاد الناجت الصناعي الصيني 6.3 باملئة عنه 
قبل عام في يونيو ، متفوقا على توقع يبلغ 5.2 
باملئة، في حني منت استثمارات األص��ول الثابتة 
5.8 باملئة على أساس سنوي بني يناير ويونيو ، 

متفوقة أيضا على توقع للمحللني بلغ 5.5 باملئة.

وق��ال خه وي لي من بنك املؤسسة املصرفية 
الصينية ملا وراء البحار ”البيانات االقتصادية 
الصينية األفضل من املتوقع إمن��ا متحو بواعث 
القلق من تباطؤ عاملي رمبا ليس بالعمق املتوقع، 

وبالتالي تؤدي إلى بيع جلني األرباح في الذهب“.
في غضون ذلك، تباطأ منو االقتصاد الصيني 
إلى 6.2 باملئة في الربع الثاني من العام مقارنة به 
قبل سنة، وهو أضعف إيقاع في 25 عاما على األقل.

وعلى صعيد املعادن النفيسة األخرى، تراجعت 
الفضة 0.3 باملئة في املعامالت الفورية إلى 15.16 

دوالر لألوقية.
وت��ق��دم البالتني 0.6 باملئة مسجال 832.64 
دوالر لألوقية، وصعد البالديوم 0.6 باملئة أيضا 

إلى 1555.22 دوالر لألوقية.

تباطأ معدل النمو االقتصادي في الصني إلى 6.2 باملئة 
في الربع الثاني من العام وهي أبطا وتيرة في 27 عاما مع 
تراجع الطلب في الداخل واخلارج في مواجهة الضغوط 

التجارية األمريكية.
وف��ي ح��ني ق��دم��ت ب��ي��ان��ات أف��ض��ل ل��إن��ت��اج املصانع 
ومبيعات التجزئة في يونيو مؤشرات على حتسن، فقد 
حذر بعض احملللني من أن املكاسب قد ال تكون مستدامة 
وتوقعوا أن تتبنى بكني مزيدا من اج���راءات الدعم في 

األشهر املقبلة.
وتشير بيانات النمو ال��ص��ادرة إل��ى فقد ق��وة الدفع 
بعد حتقيق 6.4 باملئة في الربع األول وسط توقعات 
بحاجة بكني لبذل جهد أكبر لدعم االستهالك واالستثمار 

واستعادة الثقة في قطاع األعمال.
وأظهرت بيانات مكتب اإلحصاء الوطني أن اإلنتاج 
الصناعي زاد 6.3 باملئة مقارنة به قبل عام ارتفاعا من أقل 
مستوى في 17 شهرا في مايو أيار ومتجاوزا التوقعات 

لنمو 5.2 باملئة.
وارتفع االنتاج اليومي من الصلب واأللومنيوم إلى 

مستويات قياسية.
وقفزت مبيعات التجزئة 9.8 باملئة وهي أسرع زيادة 
منذ مارس 2018 وجاءت على عكس التوقعات لتباطؤ 
طفيف إلى 8.3 باملئة. وتعززت املكاسب بارتفاع مبيعات 

السيارات 17.2 باملئة.
وزادت استثمارات األصول الثابتة في النصف األول 
من العام 5.8 باملئة مقارنة بها قبل سنة ومقابل توقعات 
لتسجيل منو عند 5.5 باملئة في حني بلغ معدل النمو في 

أول خمسة أشهر 5.6 باملئة.
وتسارعت االستثمارات العقارية، وهي محرك رئيسي 
للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مرتفعة 10.1 

باملئة على أساس سنوي في يونيو ، مقابل 9.5 باملئة في 
مايو أيار لكن معدل النمو يظل أبطأ منه في أبريل ، وفقا 

حلسابات رويترز.

27 عاما تباطؤ النمو الصيني  خالل الربع الثاني ألقل مستوى في 

حقل نفط إيراني

عامل في مصنع صلب بالصني

مقر صندوق النقد

سفينة التنقيب التركية عن الغاز في سواحل قبرص


