
ق��ال محمد باركيندو األم���ن العام 
ملنظمة أوب���ك إن ط��اق��ة إن��ت��اج النفط 
العاملية الفائضة تنكمش، مضيفا أن على 
املنتجن والشركات أن يزيدوا طاقاتهم 
اإلنتاجية وأن يستثمروا املزيد لتلبية 

الطلب احلالي.
وذكر باركيندو خالل مؤمتر آي.اتش.
إس س��ي��را ام���س  ال��ث��الث��اء أن أعضاء 
منظمة البلدان املصدرة للبترول والدول 
غير األع��ض��اء ف��ي أوب��ك املشاركن في 
اتفاق خفض املعروض بصدد الوصول 
مبستوى االلتزام بتخفيضات اإلنتاج 

إلى 100 باملئة.
وقال باركيندو إن من املتوقع ارتفاع 
طلب الهند على النفط 5.8 مليون برميل 
يوميا بحلول 2040، ليمثل نحو 40 
باملئة م��ن إجمالي ال��زي��ادة ف��ي الطلب 

العاملي خالل هذه الفترة.
وقال باركيندو ”من املتوقع أن تشهد 
الهند أكبر زي��ادة في الطلب على النفط 
)3.7 باملئة سنويا( وأسرع معدل للنمو 

في الفترة حتى عام 2040“.
وأض��اف األمن العام ملنظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( أن قطاع النفط 
العاملي بحاجة إلى استثمارات بقيمة 
11 تريليون دوالر لتلبية الطلب في 

املستقبل بحلول 2040.
كانت أوبك قالت في أحدث تقرير لها 
صدر في سبتمبر أيلول إن من املتوقع 
ارتفاع الطلب العاملي على النفط 14.5 
مليون برميل يوميا م��ن 2017 إلى 

111.7 مليون برميل يوميا في 2040.
والم��س��ت أس��ع��ار البيع بالتجزئة 
للوقود في الهند، ثالث أكبر مستهلك 
ومستورد للنفط في العالم، مستويات 

قياسية في اآلونة األخيرة بسبب زيادة 
أسعار النفط وتراجع الروبية مما أدى 

إلى احتجاجات في أنحاء البالد.
وقال باركيندو إن املستهلكن مبا في 

ذلك الهند أبدوا قلقا من آفاق املعروض.
وأضاف ”وجهة نظرنا أن السوق بها 

إمدادات كافية ومتوازنة جيدا. بالنسبة 
للعام 2019، هناك احتمال حل��دوث 

خلل، بسبب منو أكبر للمعروض“.
ويتفق باركيندو في الرأي مع باتريك 
بويان، الرئيس التنفيذي ملجموعة النفط 
والغاز الفرنسية توتال، الذي قال يوم 

الثالثاء إنه يتوقع انخفاض الطلب على 
النفط وارتفاع املعروض في 2019.

وق��ال��ت ش��رك��ة ال��ط��اق��ة احلكومية 
العمالقة قطر للبترول امس  الثالثاء إنها 
وقعت اتفاقا مدته خمس سنوات لتزويد 
الصن بستمئة ألف طن من غاز البترول 

املسال سنويا.
وأوض��ح��ت ال��ش��رك��ة ف��ي ب��ي��ان أنها 
وق��ع��ت االت���ف���اق ال��ط��وي��ل األج����ل مع 
أورينتال إنرجي الصينية على أن يبدأ 

العقد في يناير كانون الثاني 2019.
وان��خ��ف��ض��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ام��س  

الثالثاء وسط توقعات بزيادة مخزونات 
النفط اخلام األمريكية، لكن املؤشرات 
على انخفاض صادرات اخلام اإليرانية 

هذا الشهر حدت من اخلسائر.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 0654 بتوقيت 
جرينتش، انخفض خام القياس العاملي 

مزيج برنت في العقود اآلجلة تسليم 
ديسمبر كانون األول ستة سنتات أو 
ما يعادل 0.07 باملئة إلى 80.72 دوالر 

للبرميل.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي في عقود نوفمبر تشرين الثاني 

14 سنتا إلى 71.64 دوالر للبرميل.
ومن املتوقع أن تكون مخزونات النفط 
األمريكية ارتفعت األس��ب��وع املاضي 
لألسبوع الرابع على التوالي، بنحو 1.1 
مليون برميل، وفقا الستطالع أجرته 
روي��ت��رز قبيل ص���دور ب��ي��ان��ات معهد 
البترول األمريكي وإدارة معلومات 

الطاقة األمريكية.
وم��ن املقرر أن تصدر بيانات معهد 
ال��ب��ت��رول األم��ري��ك��ي ب��ح��ل��ول الساعة 
2030 بتوقيت جرينتش يوم الثالثاء، 
على أن يتم نشر تقرير إدارة معلومات 
الطاقة األمريكية الساعة 1430 بتوقيت 

جرينتش يوم األربعاء.
وفي أول أسبوعن من أكتوبر تشرين 
األول، صدرت إيران 1.33 مليون برميل 
يوميا من اخلام إلى دول من بينها الهند 
والصن وتركيا وفقا لبيانات رفينيتيف 
أي��ك��ون. وميثل ذل��ك انخفاضا من 1.6 
مليون برميل يوميا خالل نفس الفترة 

من سبتمبر أيلول.
وتظهر البيانات أن ال��ص��ادرات في 
أكتوبر تشرين األول متثل انخفاضا 
كبيرا م��ن 2.5 مليون برميل يوميا 
صدرتها إي��ران في أبريل نيسان، قبل 
أن ينسحب الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب في مايو أيار من االتفاق النووي 
العاملي املبرم مع إي��ران ويأمر بإعادة 

فرض عقوبات على البالد.
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22 شهرا أسهم أوروبا تتعافى من أدنى مستوى في 
ارتفعت األسهم األوروبية في 
التعامالت املبكرة  امس  الثالثاء 
مدعومة بصعود األسهم الدفاعية، 
مع حتول التركيز إلى بدء موسم 
اإلع�����الن ع���ن أرب�����اح ال��ش��رك��ات 
واملتوقع أن حتقق منوا لألرباح في 
خانة العشرات في الربع الثالث 

من العام.
وبحلول الساعة 0714 بتوقيت 
جرينتش، زاد امل��ؤش��ر ستوكس 
600 األوروب���ي 0.2 باملئة، بعد 
أن ب��ل��غ أدن����ى م��س��ت��وى ف��ي 22 
شهرا في اجللسة السابقة بفعل 
ارت��ف��اع ع��وائ��د أدوات اخل��زان��ة 
األمريكية ومزيج من التوترات 

اجليوسياسية.
وق���ادت األس��ه��م الدفاعية مثل 
امل��راف��ق واالت��ص��االت القطاعات 
ال��راب��ح��ة م��ع ارت��ف��اع سهم إينيل 
اإلي��ط��ال��ي��ة للمرافق 3.4 باملئة 
ودويتشه تليكوم األملانية 1.4 

باملئة.
وعلى الرغم من االنتعاش، ظلت 
ال��س��وق تشهد بعض احل��ذر بعد 
أسبوع مضطرب سجل فيه املؤشر 
ستوكس أس��وأ أداء أسبوعي منذ 

فبراير شباط.

وت��ص��در سهم ميجيت قائمة 
األس��ه��م ال��راب��ح��ة ف��ي أوروب����ا، 
مرتفعا 5.6 باملئة بعد أن رفعت 
ش��رك��ة ال��ه��ن��دس��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة 
توقعاتها لنمو إي���رادات النشاط 

لعام 2018، بدعم من زيادة الطلب 
على العجالت واملكابح وخزانات 
الوقود وغيرها من أجزاء الطائرات 
التي تصنعها. لكن سهم ميرلن 
انخفض 7.3 باملئة بعد حتديث 

أصدرته الشركة. وتراجع سهم 
فولفو 6.1 باملئة بعدما ح��ذرت 
الشركة م��ن أن بعض محركات 
الشاحنات رمبا تتجاوز احلدود 

القصوى لالنبعاثات.

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت

شعار شركة قطر للبترول

مساهمو كالريانت ينتخبون 
ممثلي سابك األربعة 

لالنضمام ملجلس إدارتها

انتخب مساهمو ك��الري��ان��ت جميع املمثلن األرب��ع��ة للشركة 
السعودية للصناعات األساسية )سابك( املرشحن لالنضمام إلى 
مجلس إدارة الشركة السويسرية املنتجة للكيماويات املتخصصة في 

اجتماع غير عادي للجمعية العمومية امس  الثالثاء.
وج���رى أي��ض��ا ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س التنفيذي ال��س��اب��ق للشركة 
السويسرية هاريولف كومتان رئيسا جديدا ملجلس اإلدارة خالل 

االجتماع الذي ُعقد في بازل.

شعار شركة كالريانت السويسرية

»نيكي« يرتفع بفضل األسهم ذات 
الثقل وشركات التجزئة تتراجع

ارتفع املؤشر نيكي لألسهم 
اليابانية امس  الثالثاء مدعوما 
بتغطية م��راك��ز بيع ف��ي أسهم 
ال���ش���رك���ات ذات ال��ث��ق��ل على 
امل���ؤش���ر، ل��ك��ن أس��ه��م ش��رك��ات 
ال��ب��ي��ع ب��ال��ت��ج��زئ��ة انخفضت 
بفعل مخاوف بشأن االستهالك 
الشخصي احمللي وتباطؤ الطلب 

من الصن.
وأغ�����ل�����ق امل�����ؤش�����ر ن��ي��ك��ي 
ال��ق��ي��اس��ي مرتفعا 1.3 باملئة 
إل��ى 22549.24 نقطة بعد أن 
انخفض 1.8 باملئة يوم االثنن 
ليغلق عند أدنى مستوى منذ 21 

أغسطس آب.
ويقول متعاملون إن املكاسب 
التي حققها املؤشر يوم الثالثاء 
ترجع في األس��اس إلى انتعاش 
لعوامل فنية، إذ أن املؤشر نيكي 
ك��ان منخفضا خمسة باملئة عن 

متوسطه املتحرك في 25 يوما.
وارتفعت أسهم ذات ثقل على 

املؤشر مثل سوفت بنك وفاست 
ريتيلينج 3.6 باملئة وأربعة 
ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى ال��ت��رت��ي��ب ب��ع��د أن 
تعرضت لعمليات بيع كثيفة 

يوم االثنن.
كما ارتفعت أس��ه��م شركات 
صناعة السيارات، إذ صعد سهم 

تويوتا موتور 1.1 باملئة وهوندا 
موتور 1.9 باملئة.

وان���خ���ف���ض ق���ط���اع ال��ب��ي��ع 
بالتجزئة لليوم الرابع. ويواجه 
القطاع ضربة م��زدوج��ة ج��راء 
تباطؤ االس��ت��ه��الك ف��ي اليابان 

وضعف الطلب من الصن.

اتفاق جديد مع البنك 
الدولي لتمويل مصر بثالثة 

مليارات دوالر

Wednesday 17th October 2018 - 12 th year - Issue No.3294 األربعاء 8 صفر 1440 ه�/ 17 أكتوبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3294

مصفاة للنفط بوالية فيالدلفيا
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أشخاص يسيرون أمام لوحة تعرض مؤشر نيكي

3.58 تريليون ريال األصول السعودية 
املستثمرة بنهاية الربع الثاني

ارتفعت قيمة مجموع األصول 
ال��س��ع��ودي��ة امل���وزع���ة ع��ل��ى ع��دة 
استثمارات بنهاية الربع الثاني 
2018، إلى نحو 3.579 تريليون 
ري��ال مقارنة ب� 3.473 تريليون 
ريال بنهاية الربع األول، مرتفعة 
بنسبة 3 ف��ي امل��ائ��ة مب��ا ي��ع��ادل 

105.63 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وح��دة التقارير 
ف��ي “االقتصادية” اس��ت��ن��د إل��ى 
تقديرات مؤسسة النقد العربي 
ال��س��ع��ودي “ساما”، ف��إن قيمة 
األص���ول ال��س��ع��ودي��ة املستثمرة 
ب��ن��ه��اي��ة ال��رب��ع ال��ث��ان��ي 2018، 
تكون بذلك قد وصلت إل��ى أعلى 
مستوياتها منذ الربع الثاني 2016 
البالغة بنهايته نحو 3.653 مليار 

ريال.
وت��ت��وزع األص���ول السعودية 
ال��ب��ال��غ��ة قيمتها ن��ح��و 3.579 
تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 
2018 إل��ى أربعة أق��س��ام، أولها 
“االستثمار املباشر في اخلارج” 
ال��ذي يشكل نحو 8.8 ف��ي املائة 
من مجموع األصول بنهاية الربع 
الثاني 2018، مقارنة ب� 8.4 في 
امل��ائ��ة بنهاية ال��رب��ع الثاني من 

العام السابق 2017.
وذلك عالوة على “استثمارات 
احلافظة” ال��ت��ي تبلغ نسبتها 
نحو 15.9 في املائة من مجموع 
األص��ول، وتتوزع إلى قسمن هما 
“حقوق امللكية وأسهم صناديق 
االستثمار”، ال��ت��ي تشكل نحو 
9.9 في املائة من مجموع األصول 
ال��س��ع��ودي��ة. وال��ق��س��م ال��ث��ان��ي 
“سندات الدين” التي تشكل نحو 
5.7 في املائة من مجموع األصول 

السعودية.

وث����ال����ث أق����س����ام األص�����ول 
السعودية “االستثمارات األخرى” 
التي شكلت نحو 22.5 في املائة من 

مجموع األصول.
وت����ت����وزع “االستثمارات 
األخرى” إلى أربعة أقسام فرعية، 
أولها “االئتمان التجاري” الذي 
شكلت نسبته من مجموع األصول 
السعودية نحو 1.7 ف��ي املائة، 
ثانيها “القروض” التي شكلت 
قيمتها نحو 0.2 ف��ي امل��ائ��ة من 

مجموع األصول السعودية.
وث��ال��ث ه��ذه األق��س��ام “العملة 
والودائع” ال��ت��ي شكلت 19 في 
امل���ائ���ة م���ن م��ج��م��وع األص����ول 
السعودية، ورابعها “حسابات 
أخرى مستحقة الدفع” التي شكلت 
نحو 1.6 ف��ي امل��ائ��ة م��ن مجموع 
األص��ول السعودية بنهاية الربع 

الثاني 2018.
أم�����ا آخ�����ر أق����س����ام األص�����ول 
السعودية املستثمرة ورابعها 
هي “األصول االحتياطية” التي 
بلغت نسبتها 53.1 في املائة من 

مجموع األصول السعودية بنهاية 
الربع الثاني 2018، التي تتوزع 
إل��ى خمسة أقسام “ذهب نقدي” 
و”حقوق ال��س��ح��ب اخلاصة” 
و”احتياطي ل��دى صندوق النقد 
وودائع”  و”عملة  الدولي” 

و”أوراق مالية”.
وبحسب حتليل “االقتصادية”، 
ي��رج��ع من��و األص���ول السعودية 
املستثمرة خ��الل ال��رب��ع الثاني 
2018 إل�����ى من����و “األصول 
االحتياطية “ التي سجلت منوا 
نسبته 2.6 ف��ي امل��ائ��ة م��ا يعادل 
نحو 48.8 مليار ريال، إضافة إلى 
منو “االستثمارات األخرى” التي 
من��ت بنسبة 10.3 ف��ي امل��ائ��ة مبا 

يعادل 75.3 مليار ريال.
أم���ا خ���الل ع����ام، ف��ق��د سجلت 
األص��ول السعودية من��وا نسبته 
4.5 في املائة مبا يعادل 154.38 
مليار ري��ال خ��الل ع��ام، من نهاية 
الربع الثاني 2017 البالغ قيمتها 
نحو 3.424 تريليون ريال، حتى 

نهاية الربع الثاني 2018.

العاصمة الرياض

قالت وزي��رة االستثمار املصرية سحر نصر  ام��س الثالثاء إن 
بالدها أبرمت اتفاقا جديدا مع البنك الدولي إلتاحة متويل بقيمة ثالثة 

مليارات دوالر للقاهرة.
وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أنها بحثت مع كريستالينا 
جيروجيفا املديرة اإلدارية للبنك الدولي خالل االجتماعات املشتركة 
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بإندونيسيا الترتيبات اخلاصة 

بحصول مصر على التمويل اجلديد.
وذكر البيان أن التمويل اجلديد ”يأتي في إطار ثقة البنك الدولي 
في إج��راءات اإلص��الح االقتصادي التي تنفذها مصر وحرصه على 
استمرار تقدمي الدعم واملساعدة ملصر لتنفيذ برنامج اإلص��الح 

االقتصادي واالجتماعي“.

سحر نصر

الصني تضحي بسعر الصرف 
للحفاظ على استقرار االقتصاد
اآلمال في أن تكون اخلطوة التي اتخذها املصرف املركزي الصيني 
أخيرا لدعم االقتصاد، وبالتالي بورصة األسهم احمللية املتراجعة، 
تبخرت جميعها تقريبا عندما مت استئناف التداول بعد عطلة استمرت 
أسبوًعا. انخفض مؤشر شانغهاي املركب نحو 4 في املائة يوم اإلثنن، 

وهو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أربعة أشهر تقريبا.
حلسن احلظ، ال يعد دعم أسعار األسهم من بن أولويات السياسة 
احلالية لبنك الشعب الصيني. ومع ذلك، تعهد البنك باحلفاظ على 
سعر الصرف واستقرار سعر الفائدة، وهي عملية موازنة ستجد 
السلطة النقدية صعوبة متزايدة في إدارتها في األشهر املقبلة مع 

تزايد الضغوط الداخلية واخلارجية.
سيثمر شيء في نهاية املطاف، ونتوقع أن يسمح بنك الشعب 
الصيني بضعف سعر صرف الرمنينبي بدالً من محاولة الدفاع عن 
العملة واملخاطرة بحدوث تباطؤ حاد في االقتصاد احمللي. بالنسبة 
إلى دونالد ترمب، يبدو هذا وك��أن الصن تستخدم سعر الصرف 
سالحا لدعم املصدرين، لكنه سيكون في ال��واق��ع نتيجة ثانوية 

لسياسة نقدية أكثر تراخيا.
سيؤدي رابع تخفيض في معدل متطلبات االحتياطي النقدي هذا 
العام، الذي أعلن عنه في نهاية األسبوع املاضي، إلى إعادة نحو 15 
مليار رمنينبي “108 مليارات دوالر” من الودائع املصرفية التجارية 
إلى النظام املالي عندما يبدأ سريان التخفيض في 15 تشرين األول 

)أكتوبر(.
يقول بنك الشعب الصيني “ليس املقصود من هذه األموال أن تكون 
حتفيزا صريحا”. ففي الوقت الذي تعاني فيه أج��زاء من االقتصاد 
بسبب قيود ناجتة عن إج��راءات تقشف من جانب احلكومة، وكذلك 
بسبب الوضع اخلارجي املضطرب بشكل متزايد، تأمل السلطات أن 
يجلب ضخ مزيد من السيولة الراحة للشركات الصغيرة اخلاصة 
املتعثرة املتعطشة للسيولة وُيساعد في السيطرة على التخلف عن 
سداد الديون. مزيد من التخفيضات قد يكون وشيكا؛ مبجرد أن يبدأ 
مفعول هذا التعديل األخير، نسبة االحتياطي لدى أكبر املصارف 
في الصن ستكون 14.5 في املائة، وهو أدنى مستوى منذ نحو 11 
عاماً، لكنه يشكل جزءا من نحو 20 تريليون رمنينبي من االحتياطات 

املطلوبة املوجود في بنك الشعب الصيني.

استقرار معدل تضخم أسعار الواردات 
األملانية خالل أغسطس املاضي

أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء االحتادي األملاني 
الصادرة  امس  الثالثاء استقرار معدل تضخم أسعار 
السلع املستوردة في أملانيا خالل أغسطس املاضي 

عند نفس مستواه في يوليو املاضي.
ارتفعت أسعار السلع املستوردة خالل أغسطس 
املاضي بنسبة %4.8 سنويا وهو نفس معدل الزيادة 
في يوليو املاضي. كان احملللون يتوقعون ارتفاع 

األسعار بنسبة %5.2 سنويا.

جاءت زيادة أسعار الواردات نتيجة ارتفاع أسعار 
واردات الطاقة بنسبة %33.2. وبلغ معدل ارتفاع 
أسعار ال��واردات بدون حساب واردات النفط اخلام 

ومنتجات الزيوت املعدنية %2.5 فقط.
في الوقت نفسه استمرت أسعار ال��واردات خالل 
أغسطس املاضي بدون زي��ادة مقارنة مبستواه في 
يوليو املاضي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات احملللن 
بعد تراجعها بنسبة %0.1 شهريا في يوليو املاضي.


