
استقرت أس���واق األس��ه��م األوروب��ي��ة أمس  
األربعاء بعد أن سجلت أفضل نتائج في خمسة 
أشهر في اليوم السابق بفضل تصريحات قوية 
لرئيس البنك املركزي األوروب��ي ماريو دراجي 
بشان السياسات أشارت الحتمال العودة لشراء 

سندات وخفض أسعار الفائدة.
وتسببت كلمة دراجي في انخفاض اليورو مما 
دفع املؤشر ستوكس 600 األوروب��ي للصعود 

نحو اثنني باملئة.
وبحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش، 
استقر املؤشر عند مستوى اإلغ��اق ، رغ��م أن 
مؤشر قطاع البنوك الشديد التأثر بأسعار 

الفائدة ارتفع 0.7 باملئة.
كما تلقت األس��واق الدعم من أنباء استئناف 
الصني وال��والي��ات املتحدة محادثات التجارة 
قبل اجتماع الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
والصيني شي جني بينغ في قمة العشرين في 
اليابان الشهر اجل��اري لتنتعش اآلم��ال بتهدئة 

التوترات بني اجلانبني.

واصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية أمس  
األرب��ع��اء، بدعم من انتعاش اآلم��ال بخصوص التوصل 
إلى اتفاق جتاري بني الواليات املتحدة والصني والتحفيز 

االقتصادي احملتمل من البنك املركزي األوروبي.
وتلقت أسواق النفط دعما أيضا من التوترات في الشرق 
األوس��ط عقب الهجمات التي استهدفت ناقات باملنطقة 

األسبوع املاضي.
وارتفع خام القياس العاملي برنت في العقود اآلجلة 

20 سنتا أو 0.3 باملئة إلى 62.34 دوالر للبرميل بحلول 
الساعة 0644 بتوقيت جرينتش. وكان اخلام صعد اثنني 

باملئة.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط األمريكي في العقود 
اآلجلة 20 سنتا أو 0.4 باملئة إلى 54.10 دوالر للبرميل. 

وارتفع اخلام 3.8 باملئة في اجللسة املاضية.
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب في تغريدة على 
تويتر إنه مت البدء في الترتيبات الازمة للقائه مع الرئيس 

الصيني شي جني بينغ خال قمة مجموعة العشرين في 
أوساكا باليابان األسبوع املقبل.

في الوقت نفسه، قال رئيس البنك املركزي األوروب��ي 
ماريو دراج��ي ي��وم الثاثاء إن البنك سييسر السياسة 
النقدية مجددا إذا لم يتسارع التضخم، مشيرا إلى تغيير 
ف��ي اجت��اه السياسة ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تهدد فيه احل��رب 

التجارية جهوده التحفيزية.
وال ت��زال التوترات في الشرق األوس��ط شديدة بعد 
الهجوم على الناقات األسبوع املاضي، وقال ترامب إنه 
مستعد التخاذ إجراء عسكري ملنع إيران من امتاك قنبلة 
نووية لكنه ترك الباب مفتوحا أمام ما إذا كان سيوافق على 

استخدام القوة حلماية إمدادات نفط اخلليج.
ويترقب املتعاملون في السوق أيضا اجتماع منظمة 
ال��ب��ل��دان امل��ص��درة للبترول )أوب����ك( وب��ع��ض املنتجني 
خارجها وم��ن بينهم روسيا، فيما يعرف باسم حتالف 
أوبك+، لتحديد ما إذا كانوا سيمددون العمل باتفاق خفض 

اإلمدادات الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.
وق��ال��ت م��ص��ادر ب��أوب��ك إن دول املنظمة واملنتجني 
املستقلني يناقشون عقد االجتماعات في الفترة بني العاشر 
والثاني عشر من يوليو متوز في فيينا، وهو املوعد الذي 

اقترحته إيران.
واتفقت منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوب��ك( على 
تأجيل اجتماعها القادم إلى األول من يوليو ، يعقبه اجتماع 
مع حلفائها من خارج املنظمة في الثاني من الشهر ذاته، 

وفقا للمواعيد اجلديدة التي نشرت على موقع املنظمة.
كانت أوبك وحلفاؤها يخططون في األصل لاجتماع 
يومي 25 و26 يونيو ، وناقشوا على مدى الشهر األخير 
حتديد موعد جديد الجتماعهم املقبل لبحث سياسة إنتاج 

النفط.
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أظهرت بيانات حكومية أم��س  األرب��ع��اء أن 
أسعار املستهلكني في السعودية انخفضت على 
أس��اس سنوي في مايو للشهر اخلامس على 
التوالي، لكن مؤشر أسعار املستهلكني ارتفع 

قليا عن مستواه في أبريل.
وأشارت بيانات الهيئة العامة لإلحصاء إلى 
أن مؤشر أسعار املستهلكني تراجع 1.5 باملئة 
على أساس سنوي في مايو ، بينما زاد 0.1 باملئة 

عن أبريل نيسان.
وقال خبراء اقتصاد إن انخفاض مؤشر أسعار 
املستهلكني على أساس سنوي يرجع جزئيا إلى 
انحسار تأثير تطبيق ضريبة القيمة املضافة في 

العام املاضي.
وأظهرت بيانات أن املؤشر الفرعي لإلسكان 
واملياه والكهرباء والغاز والوقود نزل 7.5 باملئة 

عن مستواه قبل ع��ام. وتراجع املؤشر الفرعي 
7.8 باملئة في أبريل.

غير أن أسعار الغذاء واملشروبات زادت 1.8 
باملئة، وهي نسبة أعلى من الوتيرة املسجلة في 
أبريل ، في حني ارتفعت تكلفة التعليم 1.3 باملئة 

دون تغيير عن أبريل.
وال ي��زال اخل��ب��راء االقتصاديون يتوقعون 
انكماشا في 2019 بعدما ارتفعت األسعار خال 
2018 بعد تطبيق ضريبة القيمة املضافة التي 
فرضت لدعم اإليرادات غير النفطية في مواجهة 

هبوط أسعار النفط الطويل املدى.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن تنزل أسعار 
املستهلكني في السعودية 1.3 باملئة في 2019 
بينما يتوقع بنك أبوظبي التجاري تراجع مؤشر 

أسعار املستهلكني 0.9 باملئة هذا العام.

تراجع أسعار املستهلكني بالسعودية على 
أساس سنوي في مايو للشهر اخلامس

1 و2 يوليو أوبك: اجتماع املنظمة واملنتجني املستقلني في 

األوروبي املركزي  من  محتمل  وحتفيز  التجارة  اتفاق  آمال  وسط  يصعد  النفط 

األسهم األوروبية تستقر بعد 
مفاجأة  دراجي

مصر: قفزة في إيرادات 
ضريبة أذون وسندات اخلزانة

كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع إيرادات مصر 
من الضريبة على عوائد أذون وسندات اخلزانة خال 
أول 10 أشهر من العام املالي اجل��اري، بنسبة تقدر 

بنحو %11.4، على أساس سنوي.
وأوض��ح التقرير الشهري ل��وزارة املالية في مصر 
أن اإلي��رادات من الضريبة على عوائد أذون وسندات 
اخلزانة بلغت 39.5 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2018 
وحتى نهاية أبريل املاضي، مقابل 35.45 مليار جنيه 

خال نفس الفترة من العام املالي املاضي.
وارتفعت إي���رادات مصر الضريبية خ��ال األشهر 
ال��ع��ش��رة األول���ى م��ن ال��ع��ام امل��ال��ي اجل���اري لتسجل 
550.27 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 470.51 

مليار جنيه خال نفس الفترة من العام املالي السابق.
ووفقاً للبيانات، مثلت اإلي��رادات الضريبية نحو 
%80 من إجمالي إي���رادات مصر البالغة 686.78 
مليار جنيه خال الفترة من يوليو وحتى شهر أبريل 
املاضيني، مقابل 577.78 مليار جنيه خال نفس الفترة 

من العام املالي املاضي.

دبي: قانون يخفض رسوم 
التقاضي لألعمال التجارية

أص��در نائب رئيس دول��ة اإلم���ارات رئيس مجلس 
ال���وزراء، الشيخ محمد بن راش��د آل مكتوم، بصفته 
حاكماً إلمارة دبي قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون 

الرسوم القضائية في محاكم دبي.
ويستبدل القانون اجلديد نصوص 3 مواد بالقانون 
ال��ق��دمي، تتعلق بعدم اخلضوع للرسوم، والدعوى 
مقدرة القيمة، إضافة إلى الرسوم النسبية على التنفيذ، 

بحسب وكالة أنباء اإلمارات.
وتضمن القانون اجل��دي��د إع��ف��اءات وتخفيضات 
للرسوم القضائية، في إطار محفزات ومبادرات حكومة 

دبي التي تدعم سهولة ممارسة األعمال التجارية.

جونسون: بريطانيا ستدفع 
ثمنا باهظا إذا لم تنسحب من 

االحتاد األوروبي في أكتوبر
قال بوريس جونسون املرشح األوف��ر حظا لتولي 
رئاسة وزراء بريطانيا إنه سيسحب اململكة املتحدة 
من االحتاد األوروبي بحلول 31 أكتوبر مؤكدا أنه إذا لم 

يحدث ذلك، فستخسر احلكومة الثقة بشكل كارثي.
وقال خال مناظرة تلفزيونية مع أربعة مرشحني 
آخرين يسعون لنيل املنصب »علينا أن نخرج بحلول 
31 أكتوبر ألنه إذا لم يحدث ذلك فأخشى أننا سنواجه 

خسارة كارثية في ثقة )املواطنني( في السياسة«.

اليورو قرب أقل مستوى
 في أسبوعني مقابل الدوالر  

ح��وم اليورو ق��رب أق��ل مستوى في أسبوعني مقابل 
ال���دوالر  أم��س األرب��ع��اء مع انتظار املستثمرين ملعرفة 
ما إذا كان مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 
األمريكي( سيقتفي أث��ر املركزي األوروب���ي ومييل إلى 

التيسير فيما يخص أسعار الفائدة والتحفيز مستقبا.
ودع���م ال��ت��ح��ول ف��ي م��وق��ف رئ��ي��س البنك امل��رك��زي 
األوروبي ماريو دراجي بشأن التيسير احلديث عن موجة 
عاملية من برامج التحفيز من جانب البنوك املركزية، 
مما أدى لصعود األسهم والسندات والسلع األولية، لكن 

حتركات العملة كانت أقل.
وم��ن املقرر أن يصدر مجلس االحتياطي االحت��ادي 
بيانه بشان السياسة النقدية في الساعة 1800 بتوقيت 
جرينتش، يعقبه مؤمتر صحفي لرئيس املجلس جيروم 

ب��اول. ول��م يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 
1.1195 دوالر في التعامات املبكرة في لندن، بعدما 
هبط ألقل مستوى في أسبوعني عند 1.1181 دوالر يوم 

الثاثاء بعد كلمة دراجي التي متيل للتيسير.
واستقر مؤشر ال����دوالر، ال��ذي يقيس أداء العملة 
األمريكية أمام سلة من العمات املنافسة، عند 97.621 

بعد أن سجل أعلى مستوي في أسبوعني يوم الثاثاء.
وصعد الني 0.2 باملئة إلى 108.28 ين للدوالر، ما 

يشير إلى استمرار حذر املستثمرين.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر اجلنيه االسترليني 
بعد تأكيد تصدر بوريس جونسون سباق زعامة حزب 
احملافظني. وفقدت العملة البريطانية 0.1 باملئة في أحدث 

املعامات لتصل إلى 1.2547 دوالر.

ماريو دراجي

قال البنك املركزي األوروب��ي  أمس  األربعاء 
إن الفائض املعدل في ميزان املعامات اجلارية 
ملنطقة اليورو تراجع إلى 20.9 مليار يورو في 
أبريل ، من 24.7 مليار يورو في الشهر السابق، 
وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض الفائض 

التجاري.
ووفقا لألرقام غير املعدلة، تراجع الفائض 
إلى 19.2 مليار يورو من 35.1 مليار يورو قبل 
شهر، بحسب ما ذكره البنك املركزي األوروبي 

في بيانه الشهري الدوري.

تراجع فائض ميزان املعامالت 
اجلارية ملنطقة اليورو في أبريل

تراجع الصادرات اليابانية 
للشهر السادس 

أعلنت احلكومة اليابانية تراجع ص��ادرات 
ال��ب��اد بنسبة %7.8 ف��ي شهر م���ارس مقارنة 
بالشهر نفسه من العام املاضي، لتصل إلى 5.8 
تريليون ين )53.8 مليار دوالر(، في هبوط للشهر 
ال��س��ادس على التوالي، حيث انعكس التباطؤ 

االقتصادي للصني على املصدرين اليابانيني.
وتراجعت الصادرات إلى الصني، أكبر شريك 
جتاري لليابان، بنسبة %9.7 على أساس سنوي 
إلى 1.1 تريليون ين، كما هبطت الواردات بنسبة 
%0.9 إلى 1.5 تريليون ين، حسبما ذكرت وزارة 

املالية في تقرير أولي.
وانخفض إجمالي واردات اليابان بنسبة 1.5% 
إلى 6.8 تريليون ين، مما تسبب في عجز جتاري 
بقيمة 967.1 مليار ين ، في أول عجز خال أربعة 

أشهر، حسبما ذكرت الوزارة.
وقفز الفائض التجاري لليابان مع الواليات 
املتحدة بنسبة %14.8 مقارنة بالعام املاضي إلى 
395 مليار ين، حيث منت الصادرات بنسبة 3.3% 
إلى 1.2 تريليون ين وتراجعت ال��واردات بنسبة 

%1.6 إلى 792.8 مليار ين.

ارتفع املؤشر نيكي لألسهم اليابانية أمس  األربعاء 
ليغلق عند أعلى مستوى في نحو ستة أسابيع، بفضل 
أنباء عن عزم الواليات املتحدة والصني إحياء محادثات 
التجارية وتوقعات بأن مجلس االحتياطي االحت��ادي 
)البنك املركزي األمريكي( سيخفض أسعار الفائدة هذا 

العام مما دعم املعنويات في السوق.
وقفز املؤشر نيكي القياسي 1.7 في املئة لينهي اجللسة 
عند 21333.87 نقطة، وه��و أعلى مستوى إغ��اق منذ 

العاشر من مايو.
وق��ال الرئيس االمريكي دونالد ترامب إنه سيجتمع 
مع الرئيس الصيني شي جني بينغ خال قمة مجموعة 
العشرين هذا الشهر، وأضاف أن احملادثات بني البلدين 

ستستأنف بعد توقفها في الفترة األخيرة.
ويختتم مجلس االحتياطي االحت���ادي اجتماعه ، 
ويتوقع احملللون أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير مع 

تهيئة األجواء لتيسير محتمل في قت الحق هذا العام.
وصعد املؤشر توبكس األوسع نطاقا 1.7 في املئة إلى 

1555.27 نقطة.
وتألقت أسهم الشركات ذات االنكشاف الكبير على 
الصني مثل شركات التكنولوجيا وصناعة املكونات 
الكهربائية، إذ صعد سهم أدفانتست 5.4 باملئة وتايو 

يودن 5.6 باملئة وتي.دي.كيه كورب 4.6 باملئة.
كما زادت أسهم الشركات املصنعة لآلالت، فصعد سهم 
فانوك كورب 2.3 باملئة وياسكاوا إلكتريك كورب 2.8 

باملئة وكينس كورب أربعة باملئة.

6 أسابيع بدعم آمال التجارة  »نيكي« يغلق عند ذروة نحو 

مصفاة نفط في النرويج

متسوقون في متجر بالرياض

مقر البنك املركزي األوروبي 

 رجل ينظر إلى لوحة تعرض مؤشر نيكي

شخص يعد أوراقا نقدية من فئة املئة دوالر

يستعد موقع فيسبوك للتواصل االجتماعي إلطاق عملة 
رقمية جديدة، حيث تستند العملة الرقمية، املماثلة لعملة 
بيتكوين، على تكنولوجيا بلوك تشني )سلسلة الكتل(، 

ولكنها ستتوافر بدون أن تكون عرضة لتقلبات األسعار.
ونقلت »األملانية«، عن ديفيد ماركوس، مدير مشروع 
العملة، التي يطلق عليها ليبرا، قوله إن »فيسبوك« لن 

يكون قادرا على االطاع على بيانات املعامات.
وأضاف ماركوس، أن نظام »ليبرا« سيستخدم في بادئ 

األمر بصورة أساسية في التحويات بني العمات املختلفة. 
ومع ذلك، فإن رؤية املشروع طويلة املدى، هي جعل العملة 

وسيلة كاملة للدفع.
ومن أجل حتقيق هذا الهدف، شكل »فيسبوك« حتالفا مع 
رابطة »ليبرا« ومقرها جنيف بسويسرا، ومن بني أعضائها 
احلاليني وعددهم 28 الشركات املقدمة للخدمات املالية مثل 
فيزا، وماستر كارد، وباي بال، وهي شركات ميكنها تسهيل 

دمج عملة »ليبرا« في أنظمة الدفع.

»ليبرا« .. عملة رقمية جديدة من 
»فيسبوك« تتفادى تقلبات األسعار


