
أظهرت بيانات رسمية تراجع إيرادات اجلزائر 
من الطاقة 11.91 باملئة في األشهر الثمانية 
األولى من 2019، ليتسع العجز التجاري للبالد 

مبقدار 1.63 مليار دوالر عنه قبل سنة.
حت��اول اجلزائر عضو أوب��ك خفض فاتورة 
واردات���ه���ا م��ع تعرضها لضغوط مالية بعد 

انخفاض دخل الطاقة.
وبلغت ص��ادرات النفط والغاز، التي شكلت 
92.82 باملئة من إجمالي ال��ص��ادرات، 22.55 
مليار دوالر، انخفاضا م��ن 25.60 مليار في 

األشهر الثمانية األولى من 2018، وفقا لألرقام 
الصادرة عن اجلمارك.

نتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري إلى 4.68 
مليار دوالر من 3.05 مليار بني يناير وأغسطس 

من العام املاضي.
وتراجع إجمالي قيمة الصادرات إلى 24.30 
مليار دوالر من 27.53 مليار في األشهر الثمانية 
األول��ى من 2018، في حني انخفضت ال��واردات 
5.26 باملئة إلى 28.97 مليار دوالر في الفترة 

ذاتها منذ 2019.

تراجعت أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن اقتصاد 
الصني غطت على إش��ارات إيجابية من قطاعها للتكرير، 
لكن اخلسائر قيدتها آم��ال بتحقيق تقدم نحو اتفاقية 

للتجارة بني الواليات املتحدة والصني.
وأنهت عقود خام القياس العاملي مزيج برنت جلسة 
التداول منخفضة 49 سنتا لتبلغ عند التسوية 59.42 

دوالر للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس األميركي غرب تكساس 
الوسيط 15 سنتا لتسجل عند التسوية 53.78 دوالر 

للبرميل.
وينهي اخلامان القياسيان األسبوع على خسائر مع 

هبوط برنت 1.8 في املئة واخلام األميركي 1.7 في املئة.
وتباطأ النمو االقتصادي في الصني إلى 6 باملئة على 
أس��اس سنوي في الربع الثالث وهو أضعف معدل في 
أكثر من 27 عاما وأقل من التوقعات بسبب تباطؤ انتاج 
املصانع واستمرار التوترات التجارية مع الواليات 

املتحدة.

لكن الطاقة االنتاجية ملصافي التكرير ف��ي الصني 
في سبتمبر ارتفعت 9.4 باملئة على أس��اس سنوي في 
عالمة على أن الطلب على املنتجات البترولية في أكبر 
مستورد للنفط في العالم يبقى قويا على الرغم من عوامل 

اقتصادية معاكسة.
ومن ناحية أخرى، قال الرئيس األميركي دونالد ترمب 
إنه يعتقد أن اتفاقا جتاريا بني الواليات املتحدة والصني 

سيجري توقيعه بحلول منتصف نوفمبر املقبل.
وق��ال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني )البنك 
امل���رك���زي( إن اح��ت��م��ال ت��ص��اع��د ال��ت��وت��رات التجارية 
والغموض السياسي ميثالن عوامل اخلطر الرئيسية التي 
تواجه االقتصاد العاملي وأن قوى السوق حتافظ على 

اليوان الصيني عند مستوى مالئم.
وق��ال يي في بيان للجنة التوجيه بصندوق النقد 
الدولي إن بكني تشعر ”بإحباط كبير“ لتقاعس الصندوق 
عن تنظيم هيكل املساهمني لالعتراف بالتأثير املتزايد 

للصني واالقتصادات األخرى التي حتقق منوا سريعا.
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قالت املديرة السابقة لصندوق النقد الدولي 
كريستني الغارد إن احلرب التجارية التي يشّنها 
الرئيس األميركي دون��ال��د ترمب على الصني 
»ستقتطع« من منو االقتصاد العاملي، موّجهة 
انتقادات للتغريدات التي يطلقها سيد البيت 

األبيض.
وف��ي مقابلة م��ع قناة »س��ي ب��ي اس نيوز« 
اإلخبارية األميركية، دعت الغارد التي تتولى 
ف��ي األول م��ن نوفمبر املقبل رئ��اس��ة املصرف 
املركزي األوروب���ي، ق��ادة ال��دول إل��ى التصرف 
بحكمة وإلى التفاوض من أجل التوصل إلى حل 
للنزاعات التجارية، مطالبة باّتخاذ »ق��رارات 

عقالنية«.
وق��ال��ت الغ���ارد ال��ت��ي حت���ّررت م��ؤخ��را من 
ضوابط منصبها السابق التي كانت تفرض 
عليها التحّفظ في تصريحاتها، إن »استقرار 
األسواق يجب أال يكون موضوع تغريدة من هنا 

وأخرى من هناك«.
وأضافت في املقابلة التي ستبث األح��د أن 
»األمر يتطلّب مراعاة وتفكيرا وهدوءا وقرارات 

مدروسة وعقالنية«.
وترأست الغارد على مدى 8 سنوات صندوق 
النقد الدولي وقد كانت سابقا أكثر حتّفظا في 
تصريحاتها حول ترمب مبا أن الواليات املتحدة 

هي املساهم األكبر في الصندوق.
وح��ّذرت في املقابلة من أن احلرب التجارية 
التي يشّنها ترمب على الصني سوف »تقتطع« 

من منو االقتصاد العاملي.
ووف��ق مقتطفات من املقابلة، ش��ددت الغارد 

ف��ي رس��ال��ة وّج��ه��ت��ه��ا إل���ى ق���ادة ال��ع��ال��م على 
ضرورة اجللوس معا »كناضجني« وطرح »كل 
األمور على الطاولة ومحاولة معاجلتها شيئا 
فشيئا وأم��را تلو آخر« لتبديد املخاطر احملدقة 
باالقتصاد العاملي. ونّددت الغارد باالنتقادات 
التي يوجهها ترمب لرئيس االحتياطي الفيدرالي 

األميركي جيروم باول الذي وصفه ب�«األحمق«.
وقالت باملطلق إن »حاكم املصرف املركزي 
ي��ق��وم بعمله ب��أف��ض��ل ط��ري��ق��ة ع��ن��دم��ا يكون 

مستقال«.

»ستقتطع«  التجارية  احلرب  الغارد: 
العاملي االقتصاد  منو  من 

تباطؤ منو بكني يضغط على أسعار النفط

العاملي االقتصاد  على  كبيرًا  خطرًا  متثل  التجارية  التوترات  الصيني:  املركزي 

للجزائر  التجاري  العجز  اتساع 
الطاقة إيرادات  تراجع  بفعل 

»صندوق النقد« يؤجل 
تعديل حقوق التصويت 

لالقتصادات الناشئة

توافق وزراء املالية في صندوق النقد الدولي على 
مضاعفة املبالغ، التي ميكن لهذه املؤسسة املالية 
العاملية استخدامها ملساعدة دول تعاني صعوبات، 
لكنهم ق��رروا إرج��اء البت في منح مزيد من األص��وات 

لالقتصادات الناشئة الكبرى.
وب��ح��س��ب »ال��ف��رن��س��ي��ة«، يعمل ال��ص��ن��دوق على 
تعديل حصص التصويت من أج��ل إعطاء وزن أكبر 
لالقتصادات الناشئة مثل الصني والهند والبرازيل، لكن 
عددا من القوى الكبرى التقليدية ترفض ذلك، خوفا من 

إضعاف نفوذها في املؤسسة.
وعلى الرغم من وع��د باستكمال التوزيع اجلديد 
حلصص التصويت، لم تطرح القضية في االجتماعات 
السنوية للصندوق خالل األسبوع اجلاري وقرر وزراء 
املالية بدال من ذلك إعادة النظر فيها بحلول )ديسمبر( 

2023، حسبما ورد في بيان للصندوق.
وق��ال البيان إن توزيعا جديدا حلقوق التصويت 
»يتوقع أن يؤدي إلى زي��ادة في حصص االقتصادات 
احل��ي��وي��ة مب��ا يتماشى م��ع مواقعها ف��ي االقتصاد 

العاملي«.
وتهيمن الواليات املتحدة ودول غرب أوروبا تقليديا 
على املؤسسة املالية، التي أنشئت في أعقاب احلرب 

العاملية الثانية.
لكن االقتصادات الناشئة الكبرى، التي تسهم بشكل 
متزايد في إجمالي اإلنتاج العاملي حتذر من أنه دون 
تغيير في بنية السلطة في صندوق النقد الدولي، ميكن 
أن تفقد هذه املؤسسة شرعيتها وقدرتها على التأثير 

على السياسات االقتصادية.
لكن الهيئة اإلدارية للمؤسسة املالية الدولية وافقت 
حسب البيان، على خطة لدعم م��وارد اإلق���راض في 
األزم���ات، تقضي مبضاعفة رأسمال صندوق مؤقت 
ليبلغ 500 مليار دوالر، متوله 40 من البلدان ال� 189 

األعضاء في صندوق النقد الدولي.
ويأتي اجلزء األكبر من موارد الصندوق من حصص 
مساهمة أعضائه، لكن مبا أن مراجعة مسألة حصص 
التصويت أرج��ئ��ت، ستعتمد املؤسسة املالية على 
»الصندوق اخلاص« الذي سمي »الترتيبات اجلديدة 
لإلقراض« لضمان حصوله على موارد كافية متكنه من 

مواجهة أي أزمة جديدة.
وهذا الصندوق اخلاص، تراجعت أهميته بعد األزمة 
املالية العاملية، وأق��رت اخلطة اجلديدة املتعلقة به 

خلمسة أعوام تنتهي في )نوفمبر( 2022.

شركات أملانية تتهم احلكومة بعدم 
حتسني قدرة تنافسية القطاع الصناعي

اتهم قطاع الشركات الصناعية في أملانيا االئتالف 
احلاكم بعدم اتخاذ قرارات تساعد على حتسني القدرة 

التنافسية لهذه الشركات.
ووفقا ل�«األملانية« يأتي ذل��ك مع حلول منتصف 
ال����دورة التشريعية ل��الئ��ت��الف احل��اك��م امل��ك��ون من 
حتالف املستشارة أجنيال ميركل واحل��زب االشتراكي 

الدميقراطي.
وشكا يواخيم الجن، كبير املديرين التنفيذيني في 
الرابطة االحتادية للشركات الصناعية األملانية »بي دي 
آي«، استمرار غياب النهج الواضح وعدم اتخاذ قرارات 

تقود إلى حتسني القدرة التنافسية للشركات األملانية.
وأضاف الجن، »جند أنفسنا في ظل التراجعات القوية 
للحالة االقتصادية، مضطرين إلى استنتاج أن أعوام 
االزده��ار األخيرة كانت مبنزلة فرص ضائعة لتحقيق 

مزيد من النمو االقتصادي«.
وحذر الجن من إمكانية مواجهة التداعيات الناجمة 

عن مسار السياسة االقتصادية خالل األع��وام املاضية 
الذي كان حتت شعار »إعادة توزيع االستثمارات«.

كانت احلالة االقتصادية تراجعت بشكل ملحوظ في 
أملانيا حيث تأثرت الشركات الصناعية التي تعتمد على 

التصدير، من جراء الصراعات التجارية الدولية.
وم��ن املنتظر أن يعلن االئ��ت��الف احل��اك��م األسبوع 

اجلاري نتائج أدائه في النصف األول من واليته.
وتطالب رابطة »بي دي آي« وروابط كبيرة أخرى، 
منذ فترة طويلة بتخفيف األعباء بالنسبة للشركات في 
أملانيا، وتتمثل هذه املطالبات في تقليص البيروقراطية 
وإص��الح ضريبة الشركات حتى حتافظ على قدرتها 

التنافسية.
وك��ان قد أكد إري��ك شفايتسر رئيس غرفة التجارة 
والصناعة األمل��ان��ي��ة، أن حماية ال��س��وق األوروب��ي��ة 
الداخلية بصفة خاصة لها األولية بالنسبة للشركات 

األملانية.

قالت وزارة املالية املصرية إن مصر وقعت 
اتفاقية »األح��ك��ام وال��ش��روط« م��ع بنك ي��ورو 
كلير، أكبر مؤسسات تسوية معامالت األوراق 
املالية في أوروبا، لربط إصدارات أدوات الدين 

احلكومية بالعملة احمللية ببنك يورو كلير.
ومت توقيع االتفاقية بالسفارة املصرية في 

واشنطن.
وق��ال بنك ي��ورو كلير في بيان إن من شأن 
االتفاقية أن جتعل إص����دارات أدوات الدين 
املصرية بالعملة احمللية متاحة لعدد أكبر من 
املستثمرين األجانب وإنها خطوة جلعل أدوات 
الدين املصرية »قابلة للتسوية على آلية يورو 

كلير« في نهاية املطاف.
كانت مصر قد وقعت في أبريل نيسان مذكرة 
تفاهم مع ي��ورو كلير لتوفير الظروف املالئمة 
لطرح إص��دارات دين سيادية بالعملة احمللية. 
وقال وزير املالية محمد معيط لرويترز الشهر 
امل��اض��ي إن��ه يتوقع أن تصبح أدوات الدين 
املصرية »قابلة للتسوية على آلية يورو كلير« 

بحلول أوائل 2020.
وق��ال معيط وفقا لبيان وزارة املالية »هذه 
االتفاقية تأتي استكماال ملذكرة التفاهم التي مت 
توقيعها مع بنك ي��ورو كلير في أبريل املاضي 
وُتسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام مبصر، 

خاصة ف��ي ظ��ل الثقة امل��ت��زاي��دة للمستثمرين 
األجانب في السوق املالية املصرية، واإلقبال 
الكبير على االستثمار في السندات املصرية 

طويلة األجل«.
وأض���اف »ه��ذه االتفاقية ستسمح للسوق 
باحلفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، 
وت��ؤدي إل��ى تراجع تكلفة االق��ت��راض، وم��ن ثم 
انخفاض العائد اخلاص بفاتورة الدين، وزيادة 

السيولة احمللية لألصول«.

كلير«  »يورو  بنك  مع  اتفاقية  توقع  مصر 
املستثمرين قاعدة  لتوسيع 

دبي: إطالق أول برميل 
نفط »ذكي« اليوم

تشهد دب��ي اليوم االثنني املقبل إط��الق أول 
برميل نفط ذكي، للمرة األولى في العالم، على 
هامش فعاليات معرض ومؤمتر تكنولوجيا 
ال��غ��از والنفط »جوتيك 2019« ف��ي نسخته 
الثالثة املقرر عقدها من 21 إل��ى 23 أكتوبر 
اجل���اري ف��ي م��رك��ز دب��ي ال��دول��ي للمؤمترات 

واملعارض.
ومن املتوقع حضور أكثر من 100 من أهم 
الشركات التي ستعرض تكنولوجياتها املتقدمة 
وحلولها املتطورة في مجال النفط والغاز، 

بحسب صحفية البيان.
ويشكل معرض »جوتيك 2019« الذي يعقد 

حتت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 
نائب حاك��م دبي وزير املالية، منصة مثالية 
لُصناع القرار وخبراء النفط والغاز والباحثني 
وشركات املقاوالت واملهندسني لتبادل املعارف 
واخلبرات واالطالع على أحدث تقنيات وحلول 
النفط والغ���از حتت سقف واح��د وتتيح لهم 
مشاركة آرائهم ح��ول كيفية املضي قدماً ف�ي 

املجال وحل املشاكل املشتركة ف��ي ما بينهم.
ومن املتوقع أن يكون املعرض خالل دورته 
هذا العام أكبر وأوسع نطاقاً مما سبق، مبشاركة 
امل��زي��د م��ن املنظمات احلكومية وال��ش��رك��ات 

واملؤسسات احملترفة في مجال النفط.

قال وزير املالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة إن البحرين حتقق تقدما جيدا في خططها لضبط 
الوضع املالي وإنها على الطريق نحو إنهاء العجز طبقا 

ملا هو مقرر بحلول 2022.
وال متلك البحرين ثروة نفطية ضخمة مثل باقي دول 
اخلليج العربية وقد تضررت بشدة من هبوط أسعار 
النفط اخلام في 2014. وطرحت البحرين خطة العام 
املاضي إلصالح اقتصادها ووضعها املالي املثقل بالديون 
مبساعدة حزمة مساعدات من السعودية والكويت ودولة 

اإلمارات بلغ حجمها عشرة مليارات دوالر.
وقال الشيخ سلمان لرويترز عندما سئل عما إذا كانت 
البحرين ستحقق هدفها ”نقوم بالتنفيذ بشكل جيدا حتى 

اآلن.
”إننا منضبطون ج��دا فيما يتعلق بتنفيذ خطة 
التوازن املالي وضمان أننا نقوم بالتنفيذ فيما بتعلق 

باألهداف“.
وقال الشيخ سلمان إن البحرين خفضت العجز 37.8 
في املئة خالل أول ستة أشهر من 2019 في الوقت الذي 
زادت فيه من عائداتها غير النفطية 47 في املئة. وأضاف 
أن البحرين قلصت أيضا التكاليف اإلدارية 14 في املئة 
وأن لديها 18 في املئة من املوظفني احلكوميني قبلوا 

حزمات التقاعد الطوعي.
وق��ال إن من املهم ضمان خلق فرص عمل وأن يظل 
اإلنفاق على الصحة والتعليم واخلدمات االجتماعية 
قويا مع مواصلة البحرين برنامجها لضبط الوضع 
املالي. وقال الشيخ سلمان ”مع مواصلتنا تنفيذ خطة 
ال��ت��وازن امل��ال��ي نريد ضمان اس��ت��م��رار حتقيقنا منوا 

اقتصاديا إيجابيا وخلق فرص عمل“.
وقال الشيخ سلمان إن إصدار السندات في سبتمبر 
والذي كان أول إصدار للبحرين منذ بدء خطة التوازن 

املالي القى طلبا قويا.
ول��م ي��ذك��ر الشيخ سلمان تفاصيل ب��ش��أن خطط 

االقتراض للعام املقبل ولكنه قال إن حزمة املساعدات 
من السعودية ودولة اإلم��ارات والكويت ستلبي نصف 

احتياجات االقتراض والنصف اآلخر من السوق.
وباإلضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة املضافة في 
يناير كانون الثاني خفضت احلكومة الدعم ورفعت 

الرسوم وتعزز التنوع االقتصادي واالستثمار الداخلي.
وق��ال الشيخ سلمان إن خلق فرص عمل كان احدى 
النقاط التي جرى التركيز عليها بشدة خالل اجتماعات 
اخل��ري��ف لصندوق النقد ال��دول��ي والبنك ال��دول��ي في 

واشنطن األسبوع املاضي.
وقال إن ”احلفاظ على النمو االقتصادي مهم ولكن 

خلق فرص عمل مهم بصرف النظر عن مكانك في دورة 
العمل“.

وباإلضافة إلي ذلك قال إن احلكومة طرحت تطبيقا 
على الهاتف احملمول أطلقت عليه اسم تواصل يسمح 

للمواطن بتقدمي شكاوي بشأن احلكومة.
وقال الشيخ سلمان إنه مت تلقي آالف الشكاوى منذ 
2014 بشأن قضايا تتراوح من أعمال الطرق إلى ساعات 
عمل املكاتب احلكومية ومت معاجلة 100 في املئة من تلك 
الشكاوى.وأضاف ”إنه فعال جدا في تلقي ردود الفعل. 
”إنه يساعدنا بشكل كبير فيما يتعلق بسياسات حتديد 

األولويات“.

سلمان آل خليفة: منضبطون جدًا فيما يتعلق بتنفيذ خطة التوازن املالي

االقتراض احتياجات  نصف  ستلبي  اخلليجية  املساعدات  حزمة  البحرين: 

كريستني الغارد

يي قانغ

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة

محمد معيط

يتصاعد التشويق مع استعداد اإلم��ارات لالحتفال 
بتبقي عام واح��د على انطالق فعاليات إكسبو 2020 
دبي، إذ ستشهد مختلف اإلم��ارات السبع ، املوافق 20 
أكتوبر، احتفاليات وعروضاً تدعو اجلميع للمشاركة 

في هذه اللحظة الفارقة.
وستتيح الفعاليات للزوار فرصة توقع ما ميكن 
حدوثه حني يفتح احلدث األروع في العالم أبوابه في 20 

أكتوبر 2020، بحسب صحيفة »االحتاد«.
وسيجمع إكسبو 2020 العالم، مبشاركة أكثر من 
200 جهة عاملية وفي حضور ماليني األشخاص، في 
أجواء من االحتفال والتعاون والتفاؤل مبستقبل أكثر 

إش��راق��اً. وعلى م��دار ستة أشهر كاملة ستكون دولة 
اإلمارات العربية املتحدة محط أنظار العالم بينما نقدم 
دورة استثنائية من إكسبو الدولي مفعمة بالترفيه 

واملرح واالحتاد متثل حلظة مهمة لنكون كلنا معاً.
وق��ال��ت رمي بنت إبراهيم الهاشمي، وزي���رة دول��ة 
لشؤون التعاون الدولي املدير العام ملكتب إكسبو 2020 
دبي: »بينما نحتفل بتبقي سنة واحدة على ترحيب دولة 
اإلمارات بالعالم في إكسبو 2020، فإن هذه االحتفاالت 
االستثنائية ستمهد الطريق للمرحلة األخيرة من مسيرة 
تاريخية وإجناز كبير ليس لدبي وحدها ولكن لدولة 

اإلمارات بأكملها«.

 »2020 اإلمارات تستعد لـ »إكسبو 
قبل عام من انطالقه


