
يتوقع صندوق النقد الدولي منو االقتصاد 
السعودي 0.2 باملئة هذا العام، انخفاضا من 
تقدير سابق كان يبلغ 1.9 باملئة، ألسباب من 

أهمها تخفيضات إنتاج النفط.
وقال الصندوق في تقريره لتوقعات االقتصاد 
العاملي إن من الصعب تقييم األث��ر االقتصادي 
ل��ه��ج��وم ال��ش��ه��ر امل��اض��ي ع��ل��ى منشأتي نفط 
سعوديتني - الذي قلص إنتاج أكبر بلد مصدر 
للخام في العالم إل��ى النصف - لكنه ”يضفي 

ضبابية على توقعات املدى القريب“.
يعاني االقتصاد السعودي، األكبر في العالم 
العربي، منذ سنوات بسبب تدني أسعار النفط 
وإج��راءات تقشف تستهدف تقليص عجز ضخم 

في ميزانية الدولة.
وف��ي 2017، انكمش اقتصاد اململكة للمرة 
األولى منذ األزمة املالية العاملية قبل نحو عشر 
سنوات، لكنه منا 2.2 باملئة في العام املاضي 

مدعوما بقطاع نفطي قوي.
وم��ازال االقتصاد خاضعا لهيمنة إي��رادات 
النفط والغاز رغم تأكيدات ولي العهد األمير 

محمد بن سلمان أنه يستهدف تنويع موارده.
وكبحت ال��ري��اض إن��ت��اج اخل���ام بأكثر من 
املنصوص عليه في اتفاق تقوده أوب��ك يهدف 
لدعم أسواق النفط، لكن تباطؤ الطلب واقتصادا 
عامليا آخ��ذ بالضعف يبقيان األس��ع��ار حتت 
ضغط. ينال هذا من النمو االقتصادي للمملكة، 

ويتوقع بعض االقتصاديني انكماشا هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي إن من املتوقع أن 
يتحسن االقتصاد السعودي في العالم القادم، 
متكهنا بنموا نسبته 2.2 باملئة ”في ضوء 
استقرار الناجت النفطي واستمرار زخم قوي في 

القطاع غير النفطي.“
ومن املتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي 2.9 
باملئة هذا العام، حسبما ذكره صندوق النقد في 

وقت سابق.
كان وزي��ر املالية السعودي محمد اجلدعان 
أبلغ رويترز في مقابلة الشهر املاضي أن من 
املتوقع أن يكون النمو االقتصادي أقل ”كثيرا“ 
من التوقعات السعودية السابقة، لكنه لم يذكر 

رقما محددا.

تراجعت أسعار النفط مع تخوف املستثمرين من أن 
حرب جت��ارة أمريكية صينية ال ه��وادة فيها قد تواصل 
الضغط على االقتصاد العاملي، وأن تضخم مخزونات 
اخلام األمريكية سيفرض مزيدا من الضغط على األسعار.

لكن اخلسائر جاءت محدودة بفضل التفاؤل باتفاق 
محتمل بشأن اخلروج البريطاني من االحتاد األوروبي 
وإشارات من أوبك على إمكانية فرض مزيد من القيود على 

املعروض.
وفقدت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 61 

سنتا مبا يعادل واحدا باملئة ليتحدد سعر التسوية عند 
58.74 دوالر للبرميل، في حني تراجع اخلام األمريكي 
غرب تكساس الوسيط 78 سنتا أو 1.5 باملئة ليغلق على 

52.81 دوالر.
وف��ي وق��ت سابق من اجللسة، تراجع كل من برنت 
وغرب تكساس أكثر من دوالر للبرميل عقب تقرير صدر 
أفاد بتراجع أسعار منتجات املصانع الصينية في سبتمبر 
بأسرع وتيرة في أكثر من ثالث سنوات. كذلك أظهرت 
بيانات اجل��م��ارك انكماش ال���واردات الصينية للشهر 

اخلامس على التوالي.
وح��ذر صندوق النقد ال��دول��ي من أن ح��رب التجارة 
األمريكية الصينية ستخفض النمو العاملي في 2019 
إلى أبطأ وتيرة له منذ األزمة املالية في 2008 و2009، 
لكنه قال إن الناجت االقتصادي سينتعش في حالة إزالة 

الرسوم اجلمركية املتبادلة.
وق��ال جيم ري��ت��رب��وش، رئيس ريتربوش وشركاه 
في جالينا بوالية إلينوي األمريكية، متحدثا في تقرير، 
”السوق تواصل التركيز على مسار منو اقتصادي عاملي 
آخذ بالضعف وال يبدو أنه تكدر من عدم إحراز تقدم يذكر 
خالل محادثات التجارة األمريكية الصينية األسبوع 

املاضي.“
كان ترامب قال إن الصني وافقت على شراء سلع زراعية 
أمريكية قيمتها بني 40 و50 مليار دوالر في املرحلة األولى 

من اتفاق إلنهاء حربهما التجارية.
وق��ال متحدث باسم وزارة اخلارجية إن الشركات 
الصينية اشترت 700 ألف طن من حلم اخلنزير ومثلها 
من الذرة البيضاء من الواليات املتحدة هذا العام لتلبية 
طلب السوق. لكن بيانات احلكومة األمريكية أشارت إلى 

مشتريات أقل من حلم اخلنزير.
وقال مسؤول بشركة صافر للبترول اليمنية لرويترز 
إن الشركة تستأنف ضخ النفط من حقولها في شبوة 
جنوب اليمن إلى مرفأ في بحر العرب بغرض التصدير 

للخارج.
وأضاف املسؤول أن صافر، اململوكة للحكومة املعترف 
بها دوليا لليمن، تضح حاليا النفط مبعدل خمسة آالف 
برميل يوميا وتتوقع زيادة معدل الضخ عبر خط أنابيب 

إلى 15 ألف برميل يوميا.
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قال مسؤول تنفيذي بشركة بترول أبوظبي 
الوطنية )أدن��وك( إن الشركة تريد الدخول في 
شراكة مع إيني اإليطالية وأو.إم.في النمساوية 
لزيادة طاقتها التكريرية إلى 1.5 مليون برميل 

يوميا.
تبلغ الطاقة التكريرية اإلجمالية ألدنوك 922 
ألف برميل يوميا، مبا في ذلك مصفاة بالقرب من 

مدينة أبوظبي سعتها 85 ألف برميل يوميا.
تخطط شركة الطاقة احلكومية ملضاعفة 
طاقتها التكريرية وزيادة إنتاج البتروكيماويات 
إلى ثالثة أمثاله بحلول 2025، وتركز بشكل 
أكبر على توسعة أنشطة املصب لدخول أسواق 

منو جديدة.
واتفقت إيني وأو.إم.ف���ي في يناير على دفع 
5.8 مليار دوالر معا لالستحواذ على حصة في 
أنشطة أدنوك للتكرير وإقامة نشاط جتارة جديد 
ميلكه الشركاء الثالثة. والشراكة مع إيني وأو.

إم.في مقصورة على أنشطة التكرير احلالية.
وق���ال رض����وان خليل ش��ي��خ ن��ائ��ب رئيس 
استراتيجية املصب وتطوير األعمال في أدنوك 

لرويترز ”نحن شركاء مع أو.إم.ف���ي وإيني، 
ونرغب بوضوح في أن نتوسع معا من أجل 
امل��ص��ف��اة اجل��دي��دة، وف��ي ال��وق��ت نفسه نحن 
ملتزمون بهذه التوسعة بحيث إذا لم نتمكن من 

التوافق معهم فقد نقرر املضي قدما مبفردنا“.
وأضاف أن أدنوك تخطط ”لتجميد“ مصفاتها 

بالقرب من مدينة أبوظبي.
وتابع، متحدثا خ��الل منتدى الهند للطاقة 
الذي تنظمه آي.إتش.إس سيرا، ”جميع مصافينا 
في الرويس، ولدينا مصفاة واح��دة في مدينة 
أبوظبي نفسها. نظرا لقربها من مناطق حضرية 
فإننا نتطلع لتجميدها. لهذا سيصبح لدينا 1.5 

مليون برميل يوميا رغم التوسع“.
وأضاف أن أدنوك ستوسع مصفاتها احلالية 
في الرويس وستبني مصفاة جديدة هناك بطاقة 
400 إلى 600ألف برميل يوميا وستتم املرحلة 

األولى للتوسع بحلول 2024.
وقال شيخ إن مصفاة الرويس تعمل ”بطاقة 
جيدة“ وسيدعم حتديثها قدرتها على معاجلة 

خامات أخرى من غير أدنوك.

إيني  مع  شراكة  اإلماراتية:  أدنوك 
التكرير طاقة  لتوسعة  و»أو.إم.في« 

العرب ببحر  مرفأ  إلى  اخلام  ضخ  تستأنف  اليمنية  للبترول  صافر 

األميركية املخزونات  وتضخم  النمو  توقعات  خفض  بفعل  يهبط  النفط 

صندوق النقد يقلص توقعه للنمو 
0.2 باملئة  2019 إلى  السعودي في 

توقف ارتفاع االسترليني 
..واليوان يهبط وسط خالف
 مع أميركا بشأن هوجن كوجن

تراجع اجلنيه االسترليني من أعلى مستوياته في 
نحو خمسة أشهر مقابل الدوالر ليمحو بعض املكاسب 
التي حققها بفضل دالئل على أن بريطانيا تقترب من 

إبرام اتفاق للخروج من االحتاد األوروبي.
ونزل االسترليني من أعلى مستوى مقابل اليورو في 
خمسة أشهر مع جني مستثمرين األرباح واالستعداد 

لقمة حاسمة بني بريطانيا واالحتاد األوروبي.
وُسلطت األضواء على العالقات األمريكية الصينية 
من جديد مع هبوط اليوان بعد انتقاد بكني تشريعا 
أمريكيا تراه داعما الحتجاجات من أجل الدميقراطية 

في هوجن كوجن.
ونزل االسترليني 0.24 باملئة إلى 1.2757 دوالر 
متراجعا م��ن أع��ل��ى مستوى ف��ي خمسة أش��ه��ر عند 

1.2800 دوالر الذي بلغه.
ومقابل اليورو، نزلت العملة البريطانية نحو 0.2 
باملئة إلى 86.48 بنس. و، سجل االسترليني 86.25 

بنس لليورو وهو أعلى مستوى منذ العاشر من مايو.
وفي التعامالت الداخلية، نزل اليوان 0.22 باملئة 
إل��ى 7.0973 ل��ل��دوالر. وف��ي التعامالت اخلارجية، 
هبطت العملة الصينية أكثر من 0.2 باملئة إلى 7.1028 

مقابل الدوالر.
وارتفع الني قليال إلى 108.66 مقابل الدوالر مبتعدا 
عن أقل مستوى في شهرين. وزاد الني نحو 0.4 باملئة 
مقابل االسترليني ونحو 0.5 باملئة مقابل ال��دوالر 

األسترالي.
وصعد مؤشر ال���دوالر، ال��ذي يتتبع أداء العملة 
األمريكية مقابل سلة من ست عمالت منافسة، قليال 

بنحو 0.04 باملئة إلى 98.323.

الليرة أزمة  جتدد  من  القلق  تثير  أنقرة  على  األميركية  العقوبات 

مزيد إلى  يتجه  التركي  االقتصاد 
الديون تفاقم  مع  التراجع  من   

إلى أي مدى ميكن أن يصمد االقتصاد التركي أمام 
العقوبات األمريكية؟ هل ميكن للواليات املتحدة املضي 
قدما بالفعل وتدمير االقتصاد التركي كما هدد الرئيس 
األمريكي دونالد ترمب، إذا ما واصل الرئيس أردوغان 
»املضي قدما في هذا الطريق اخلطير واملدمر« على حد 

وصف الرئيس األمريكي؟
وما اآللية التي ميكن أن يلجأ إليها اجلانب األمريكي 
لتدمير االقتصاد التركي؟ وما البدائل املتاحة أمام أنقرة 
للتعامل مع تلك الضغوط االقتصادية؟ وما ال��دالالت 
االقتصادية لفرض عقوبات أمريكية على وزراء الطاقة 
والدفاع والداخلية األت��راك الذين باتوا ممنوعني اآلن 
من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدوالر؟ وهل ذهبت 
أحالم أردوغان بأن يكون العبا رئيسا في التنقيب على 
الغاز شرق املتوسط وتطوير الصناعات العسكرية، 
أدراج الرياح بعد أن طالت العقوبات األمريكية وزارتي 

الدفاع والطاقة التركيتني؟
وقال اخلبير االقتصادي إل. راسل، »األمر ال يتعلق 
فقط بالعجز املالي املتفاقم، لكن يجب األخذ في احلسبان 
تكلفة الفرصة البديلة، والفائدة التي كانت ستعود 
على االقتصاد التركي وامل��واط��ن التركي إذا وجهت 
األم��وال التي أنفقت على العملية العسكرية، واحتالل 

األراض��ي السورية، وقتل األك���راد، لنشاط اقتصادي 
منتج، أو إلصالحات هيكلية، أو تطوير البنية التحتية«. 
ومع تنامي حالة عدم اليقني االقتصادي التي جتتاح 
االقتصاد التركي حاليا، فإن التوجهات االدخارية في 
املجتمع تخلت عن الليرة وانصبت أكثر على العملة 

األمريكية الدوالر.
من جانبه، أوضح اخلبير املصرفي جورج ان��دروا، 
»البنوك التركية تبيع حاليا وبشكل ثابت الدوالر ملنع 

الليرة من اآلنهيار بشكل سريع«.
وف��ي ال��واق��ع، ف��إن العملة التركية أح��د أب��رز نقاط 
ضعف االقتصاد التركي، حتى االستقرار الذي شهدته 
الليرة التركية خالل األشهر األخيرة، بعد أن فقدت نحو 
30 في املائة من قيمتها العام املاضي، عده صندوق النقد 
الدولي »استقرارا هشا« نتيجة املخاوف املتعلقة بديون 
الشركات، وانخفاض احتياطي العمالت األجنبية، وسط 
توقعات بأن يتسارع معدل انخفاض االحتياطي النقدي 
التركي اآلن، نتيجة بيع البنوك احمللية جزءا كبيرا من 

احتياطياتها الدوالرية، للحفاظ على قيمة الليرة.
ب��دوره، يشككك اخلبير االستثماري سميث وايت، 
في أن يكون انخفاض الليرة التركية مدعاة جلذب 

االستثمارات األجنبية إلى سوق األسهم التركية.

خفض صندوق النقد الدولي 
بشكل ح���اد ت��وق��ع��ات��ه للنمو 
في إي���ران، متوقعا أن ينكمش 
اقتصادها ف��ي 2019 بنسبة 
9.5 في املائة بعدما كان توقع 
في )أبريل( انكماشا بنسبة 6 
في املائة، وهذا أسوا أداء متوقع 

لالقتصاد اإليراني منذ 1984.
وي��وح��ي ت��راج��ع التوقعات 
بنسبة 3 في املائة بني )أبريل( 
و )أك��ت��وب��ر( إل��ى ت��ده��ور كبير 
في االقتصاد اإلي��ران��ي منذ أن 
ب��دأت الواليات املتحدة تطبيق 
ع��ق��وب��ات إض��اف��ي��ة على قطاع 
النفط اإلي��ران��ي ف��ي )م��اي��و(. 
وك��ان االقتصاد اإلي��ران��ي شهد 
انكماشا في 2018 بنسبة 4.8 

في املائة.
وفي تقريره »آفاق االقتصاد 
ال��ع��امل��ي«، ق��ال ال��ص��ن��دوق إن 
إيران »اختبرت وال تزال تختبر 

ضائقة اقتصادية حادة جدا«.
ال تبعد ت��وق��ع��ات صندوق 
النقد، املنشورة ضمن تقريره 
لتوقعات االقتصاد العاملي، عن 
تقديرات أعلنها البنك الدولي 
األس��ب��وع امل��اض��ي، حيث قال 
إن االقتصاد اإلي��ران��ي سيختم 
السنة املالية 2019 ��� 2020 

بحجم يصغر 90 في املائة عما 
كان عليه قبل عامني.

ش��ه��دت إي����ران، وه��ي منتج 
ك��ب��ي��ر ل��ل��ن��ف��ط، إي���رادات���ه���ا من 
اخل��ام تصعد بقوة بعد إب��رام 
اتفاق 2015 النووي مع القوى 
العاملية الست الكبرى، ال��ذي 
أن��ه��ى ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي ظلت 
مفروضة لثالثة أعوام قبل ذلك 

بسبب برنامجها النووي.
لكن عقوبات ج��دي��دة ب��دأت 
عقب انسحاب الرئيس األمريكي 
دون��ال��د ترمب م��ن االت��ف��اق في 
2018 هي األشد التي تفرضها 
واشنطن، حيث تستهدف جميع 
ق��ط��اع��ات االق��ت��ص��اد اإلي��ران��ي 

تقريبا.
وتوقع صندوق النقد من قبل 
أن ينكمش اقتصاد إي��ران 6 في 

املائة هذا العام، لكن ذلك التقدير 
ك���ان ق��ب��ل ق���رار واش��ن��ط��ن في 
)أبريل( إنهاء استثناءات ظلت 
معموال بها لستة أشهر كانت 
تسمح ألكبر ثمانية مشترين 
ل��ل��ن��ف��ط اإلي���ران���ي مب��واص��ل��ة 

استيراد كميات محدودة.
وق��ال الصندوق إن إي��ران، 
شأنها شأن اقتصادات أسواق 
ناشئة أخرى، تواصل مواجهة 
»م��ح��ن��ة ع��س��ي��رة ع��ل��ى صعيد 

االقتصاد الكلي«.
وتراجعت العملة اإليرانية 
عقب إع��ادة فرض العقوبات ما 
أح��دث تعطيالت ف��ي التجارة 
اخلارجية إليران ورفع التضخم 
السنوي، الذي يتوقع صندوق 
النقد أن يبلغ 35.7 في املائة 

هذا العام.

2019 في  متوقع  انكماش  باملئة   9.5

عامًا   35 منذ  أداء  أسوأ  يواجه  إيران  اقتصاد 

شهدت مفاوضات »بريكست« بني االحت��اد األوروب��ي 
وبريطانيا تقدما في الساعات األخيرة، ما أحيا اآلمال بشأن 
التوصل إلى مسودة اتفاق بني اجلانبني قبيل اجتماعات 

القمة األوروبية في بروكسل.
وق��ال مسؤولون أوروب��ي��ون: إن اجلانبني اقتربا من 
ال��ت��وص��ل إل��ى م��س��ودة ات��ف��اق خ��الل مباحثات ج��رت في 
بروكسل ، ما أشاع حالة من التفاؤل بشأن إمكانية حدوث 

تقدم بني اجلانبني.
ووفق ما أوردته وكالة »بلومبيرج«، فإن أي نص قانوني 
للمسودة، سيعتمد على ما إذا كان بوريس جونسون رئيس 
ال��وزراء البريطاني، يتمتع بدعم من البرملان البريطاني، 
مع ض��رورة تأمني مساندة احلزب الدميقراطي الوحدوي 

بإيرلندا الشمالية.
من جهته ق��ال مشرع أوروب��ي ب��ارز: إن االتفاق بشأن 
»بريكست« أصبح »في املتناول«، قبل قمة االحتاد األوروبي 

املقررة اليوم اخلميس.
وق��ال مارتن شيرديوان املشرع األوروب���ي اليساري، 

وهو عضو في الفريق الذي يشرف عن خروج بريطانيا من 
االحتاد بالنيابة عن البرملان األوروبي: »لقد أصبح االتفاق 
اآلن في املتناول«، وذلك بعد إحاطة قدمها ميشيل بارنييه 

مفاوض االحتاد األوروبي.
وأض��اف »اآلن يجب القيام بكل ش��يء لتهيئة األس��اس 
القانوني، لضمان العملية السياسية في إيرلندا الشمالية، 
واحلفاظ بشكل دائم على احلقوق االجتماعية ملن يتأثرون 

)مع خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي(.
ووفقا ل�«الفرنسية« ال ت��زال أوس��اط األع��م��ال تخشى 
حتى اآلن من سيناريو اخل��روج دون اتفاق، األمر الذي قد 
يؤدي إلى تراجع النشاط االقتصادي، وبالتالي تراجع في 

اإليرادات الضريبية.
وفي الوقت نفسه، ستكون السلطات مجبرة على وضع 
خطة حوافز مالية لدعم االقتصاد، وفق معهد الدراسات 
الضريبية، م��ا سيزيد قليال م��ن ال��ع��بء على احلسابات 
املالية العامة. وفي حال خروج بدون اتفاق، سيرتفع الدين 
العام ألكثر من 90 في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي، 
وهو مستوى لم تشهده اململكة املتحدة منذ منتصف أعوام 
الستينيات. وانخفض الدين العام في اململكة املتحدة إلى 

80.9 في املائة في آب )أغسطس(.
وفيما يتعلق بالعجز ال��ع��ام، توقع معهد ال��دراس��ات 
الضريبية أن يتجاوز 50 مليار جنيه العام املقابل، أي ما 
نسبته 2.3 في املائة من الناجت احمللي اإلجمالي، علما بأنه 
بلغ 1.2 في املائة في السنة املالية بني 2018 و2019، أدنى 
مستوى له منذ 17 عاما. لكن خروجا بدون اتفاق قد يؤدي 
إلى ارتفاع العجز إلى »100 مليار جنيه أي 4 في املائة من 

الثروة الوطنية«، بحسب املعهد.

األوروبية القمة  انعقاد  مع   بالتزامن  »بريكست«  مفاوضات  في  انفراجة 

بوريس جونسون

األردن: منو احتياطي العمالت 
12.3 مليار دوالر األجنبية لـ 

أظهرت أرقام للبنك املركزي األردن��ي منو 
احتياطي العمالت األجنبية ف��ي الشهور 
التسعة األول���ى م��ن ال��ع��ام احل��ال��ي 7.3%، 

مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2018.
وبلغت قيمة االحتياطي األجنبي للمملكة 
ف��ي نهاية سبتمبر امل��اض��ي نحو 12.373 
مليار دوالر مقارنة مع نحو 11.523 مليار 

دوالر في نهاية 2018.
وب���دأ االح��ت��ي��اط��ي األج��ن��ب��ي ف��ي األردن 
بالتأثر سلباً منذ بداية العام 2016 بعد 
تباطؤ النمو في حواالت املغتربني والدخل 
السياحي واالستثمار األجنبي وهي العوامل 
املغذية الحتياطي العملة األجنبية في 

اململكة.


