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روسيا تواصل  نقل الغاز عبر أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فالدميير بوتني إنه ال يخطط 
لوقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا ومستعد إلجراء 

محادثات مع كييف.
وذكر بوتني أيضا أنه يرحب مبشاركة شركة الطاقة 
الفرنسية العمالقة توتال وغيرها من الشركات في 
مشروع نورد سترمي 2 خلط أنابيب ميتد من روسيا 

ــروم الــروســيــة في  ــازب ــى أملــانــيــا. وبـــدأت شركة غ إل
مارس املاضي فسخ عقود توريد وترانزيت الغاز مع 
أوكرانيا، بعد قرار محكمة التحكيم في استوكهولم، 
إلـــزام غــازبــروم بدفع نحو 2.56 مليار دوالر إلى 
نفطوغاز األوكرانية لتعويض عدم توريد الكميات 

املتفق عليها لغاز الترانزيت.

موظف في شركة غازبروم

تراجع حاد لشراء السندات األملانية من املركزي األوروبي
ثمة من يقول إن عمليات شراء 
ـــرف املـــركـــزي األوروبــــــي  ـــص امل
للسندات األملانية تتراجع تدريجياً 
عن قصد، وثمة من يعزو تراجع 
ــراء هــذه إلــى إقبال  ــش عمليات ال
املستثمرين الدوليني الكثيف على 

شرائها.
ــق األحـــــــوال يــجــزم  ــل ــط ـــي م ف
املراقبون املاليون في برلني بأن 
إجمالي  السندات األملانية املوجود 
بحوزة املصرف املركزي األوروبي 
انهار على نحو الفــت في الشهور 
األخــيــرة. وفــي هــذا الــصــدد، تقول 
ــرة في  ــي ــب كــريــســتــني مـــولـــر، اخل
ــدم توافر  ــؤون املــالــيــة، إن ع ــش ال
العدد الكافي من هذه السندات في 
األسواق املصرفية األوروبية يأتي 
في مـــوازاة قـــرارات ماريو دراغــي 
حاكم املركزي األوروبـــي الرامية 
إلى إبطاء ثم إبطال البرنامج املالي 
) التيسير الكمي( املعروف باسم 
»بــي إس بي بــي« القاضي بشراء 
سندات املصارف األوروبية مبعدل 
60 مليار يورو شهرياً بدالً من 80 
ملياراً، علماً أن وتيرة شــراء هذه 

السندات تراجعت إلــى 30 مليار 
يورو شهرياً منذ مطلع هذا العام. 
ومــن املتوقع أن تتقلص إلــى حد 
أبعد لغاية نهاية العام رمبا إلى 20 
مليار يورو شهرياً ال أكثر، بحسب 

صحيفة »الشرق األوسط«.
وتضيف اخلبيرة أن املركزي 

األوروبــي يرى نفسه مجبراً على 
ــة مهما  ــي ــان ــدات األمل ــن ــس شـــراء ال
ــروف، نــظــراً لرأسمال  ــظ كــانــت ال
الــشــراكــة الـــذي وضعته حكومة 
برلني في خزائنه وحتت تصرفه. 
بيد أن عــدم تــوافــر الــعــدد الكافي 
مــن األوراق املــالــيــة األملــانــيــة في 

األسواق قد يحّول عمليات الشراء 
إلى معضلة تؤول إلى شل عمليات 
شراء السندات األوروبية برمتها. 
فثمة عــوامــل أخـــرى تلعب دوراً 
جوهرياً في تسريع عملية الشلل، 
ــن ضمنها الصعوبات اجلمة  وم
التي تعترض انتعاش االقتصاد 

ــان متوقعاً له،  ــــي كما ك األوروب
خــصــوصــاً بــعــد انــــدالع احلـــروب 
اجلمركية الضريبية مع الواليات 

املتحدة األميركية.
وتختم اخلبيرة كريستني مولر 
القول: »تشير املعطيات الصادرة 
ــارف املــركــزيــة التابعة  ــص عــن امل
لنظام اليورو التي تلزمها بشراء 
ــدول األوروبــيــة لصالح  سندات ال
ــي إلى أن إجمالي  املركزي األوروب
السندات األملانية التي مت جمعها 
ــن األســــواق املالية  وشـــراؤهـــا م
الــدولــيــة تــراجــع %4.1 مقارنة 
بالعام املاضي بــدالً من أن يسجل 
احلاصل املنشود. ومبا أن رأسمال 
املــركــزي األوروبـــي يحتوي على 
حصص تابعة لكل مــن املصرف 
املركزي األملاني )%18( واملصرف 
املـــركـــزي الــفــرنــســي )14.2%( 
واملــركــزي اإليــطــالــي )12.3%( 
يشعر مسؤولو املركزي األوروبي 
بنوع من احلرج لعدم قدرتهم على 
شراء ما يكفي من السندات األملانية 
مبا أن أملانيا هي بني حملة أسهمه 

األبرز«.

تراجع في شراء السندات األملانية

ــه قرر  ــال البنك املــركــزى املــصــري إن ق
االحتفاظ بكامل احتياطيات النقد األجنبي 
لديه بالدوالر األميركي، وتخلى عن منوذج 

توزيع العمالت املعمول به منذ 2009.
وطــبــق البنك سياسته اجلــديــدة منذ 
ــد على  ديسمبر 2016 أي بعد شهر واح
حترير سعر اجلنيه، وكــانــت السياسة 
القائمة قبل ذلك تقضي بتقسيم احتياطي 
النقد األجنبي، إلــى عــدة عمالت رئيسية 
تتناسب مع معامالت مصر والوزن النسبي 
للمديونيات اخلارجية بكل عملة من تلك 
العمالت، بحسب صحيفة »البورصة« 

املصرية.
وقال البنك في تقريره السنوي، إن هذه 
التغييرات جاءت ضمن املبادئ التوجيهية 
اجلديدة للسياسة االستثمارية الحتياطي 
النقد األجنبي، التي تشمل الطريقة املقترحة 
لتقسيم االحتياطي مــن حيث احتساب 
احملفظة قصيرة األجـــل، والــتــي يراعى 
فيها التدفقات احملتمل خروجها من آلية 

املستثمرين األجانب.
ويسيطر الـــدوالر على نحو %70 من 
مديونية مصر اخلــارجــيــة، وفــقــاً ألرقــام 
البنك املركزي في يونيو 2017، بينما تبلغ 
مديونية مصر باليورو نحو %12.6، من 
إجمالي املديونية اخلارجية، في حني بلغ 
حجم التبادل التجاري بني مصر ودول 
االحتاد نحو 28 مليار يورو، ما يزيد على 

%40 من حجم التجارة اخلارجية ملصر.
وارتفع احتياطي النقد األجنبي ملصر من 
نحو 20 مليار دوالر في نوفمبر 2016 إلى 
أكثر من 44 مليار دوالر في أبريل املاضي، 
بعد إصــالح ســوق الصرف والتوسع في 

االقتراض اخلارجي.
لكن احلكومة طــرحــت ســنــدات بقيمة 
ملياري يــورو الشهر املاضي، وقــال وزير 
املالية عمرو اجلــارحــي، فــي تصريحات 
صحافية، إن أحــد أسباب طرحها هو أن 
احلكومة لديها التزامات خارجية باليورو 

ترغب في تلبيتها.
ــو مــن الــعــام املـــاضـــي، قــرر  ــاي وفـــي م

مــجــلــس إدارة الــبــنــك املـــركـــزي تعديل 
املبادئ التوجيهية للسياسة االستثمارية 
الحتياطي النقد األجنبي لتكون متوافقة مع 
البرنامج االقتصادي الذي تطبقه مصر مع 

صندوق النقد الدولي.
وطــلــب الــصــنــدوق مــن البنك املــركــزي 
التوقف عن استثمار االحتياطي في فروع 
البنوك املصرية في اخلارج، ووضع خطة 
لتقليص االستثمارات احلالية لديها، وبناء 
على ذلك قرر البنك وضع حد أقصى قدره 
5.6 مليار دوالر لالستثمارات في البنوك 
املصرية في اخلارج، ووضع خطة للتخارج 

منها.

»املركزي« املصري يتخلى 
عن سياسة تنويع عمالت االحتياطي

مقر املركزي املصري

ب��اك��س��ت��ان ت��س��ع��ى ل��ل��ح��ص��ول 
اقتصادي  حياة  شريان  على 

بقروض صينية
قالت مصادر حكومية باكستانية إن باكستان 
تتوقع حصولها على قروض صينية جديدة تتراوح 
قيمتها بني مليار وملياري دوالر ملساعدتها على 
تفادي حدوث أزمة في ميزان املدفوعات في عالمة 
أخــرى على تزايد اعتماد إســالم أبــاد على بكني في 

احلصول على الدعم املالي.
وأشارت معلومات كشف النقاب عنها مسؤولون 
ــات لـــــوزارة املــالــيــة  ــان ــي ــــة األخـــيـــرة وب فــي اآلون
الباكستانية راجعتها رويترز إلى أن حجم إقراض 
الصني وبنوكها لباكستان في طريقه ألن يصل إلى 
خمسة مليارات دوالر خالل السنة املالية التي تنتهي 

في يونيو حزيران.
ــادة حجم اإلقــراض الصيني مع قطع  وتأتي زي
الــواليــات املتحدة املــســاعــدات إلــى باكستان عقب 
حدوث شرخ في العالقات بني احلليفني. وفي فبراير 
شباط قــادت واشنطن جــهــودا أســفــرت عــن وضع 
باكستان على قائمة مراقبة عاملية لتمويل اإلرهاب 
مما أثار غضبا في إسالم أباد وسط مخاوف من أن 

تلحق الضرر باالقتصاد.
وستساعد القروض الصينية اجلديدة التي يجري 
التفاوض عليها في تعزيز احتياطيات باكستان من 
العملة األجنبية واآلخــذة في التراجع بشكل سريع 
والتي هبطت من 16.4 مليار دوالر في مايو أيار 

2017 إلى 10.3 مليار دوالر األسبوع املاضي.
وتأتي هذه احملادثات بعد أسابيع فقط من تقدمي 
مجموعة من البنوك التجارية الصينية قرضا قيمته 

مليار دوالر للحكومة الباكستانية في أبريل نيسان.

قالت وزارة املالية املغربية إن عجز ميزانية 
ــى 7.6 مليار درهـــم، مــا يعادل  اململكة تقلص إل
802.98 مليون دوالر في الربع األول من 2018، 
انخفاضا من ثمانية مليارات درهم في الفترة املماثلة 

من العام املاضي.
وعــزت الـــوزارة في تقرير هــذا االنخفاض إلى 

هبوط نسبته %2.4 في إجمالي اإلنفاق.
وأظهرت البيانات أن إيرادات الضرائب تراجعت 
986 مليون درهـــم، حيث انخفضت الضرائب 
املباشرة %10، بينما زادت الضرائب غير املباشرة 
%5.2. وبلغ إجمالي دين اخلزانة 706.7 مليار 

درهم في نهاية مارس آذار 2018، بحسب التقرير.

عجز ميزانية املغرب يتقلص
7.6 مليار درهم بالربع األول  ل� 

األجانب متلك  متنع  اإلم���ارات  سوقي  في  مدرجة  شركة   28

تصاعد القلق في األرجنتني
 من جتدد االنهيار االقتصادي

نظم آالف األرجنتينني احتجاجاً على محاولة 
احلكومة احلصول على خط ائتماني من صندوق 
النقد الــدولــي الـــذي ينحون بالالئمة عليه في 

صعوبات واجهتها البالد خالل أزمة مالية سابقة.
وشاركت أحــزاب معارضة ونقابات ومنظمات 
حلقوق لإلنسان وفنانون في املسيرة التي جرت 
قرب املسلة الرمزية في بوينس أيرس حتت شعار 

»البالد في خطر«.
ــن عــدة  ـــذا أكــبــر احــتــجــاج ضــمــن سلسلة م وه
احتجاجات ُنظمت منذ إعالن الرئيس ماوريسيو 
ماكري في الثامن من مايو إنه بدأ محادثات متويل 

مــع صــنــدوق النقد الــدولــي بعد تقلبات شهدتها 
األسواق ألسابيع.

وفاجأت هذه اخلطوة غير املتوقعة املستثمرين، 
وأججت مخاوف األرجنتينيني من تكرار االنهيار 
االقتصادي الذي عانت منه البالد في 2002-2001.

وأنــحــى كــثــيــرون فــي األرجــنــتــني بــالــلــوم على 
إجراءات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي 
ــة التي أدت إلــى وقــوع املاليني في  في تفاقم األزم
براثن الفقر وحولت األرجنتني إلى دولــة منبوذة 
عامليا، بعد أن تخلفت احلكومة عن سداد دين قياسي 

بلغ حجمه 100 مليار دوالر.

احتجاجات سابقة في االرجنتني

مقر بنك املغرب املركزي

سوق السعودية يبدأ تطبيق آلية جديدة ألسعار األسهم

مضاربات تنقذ البورصات العربية من خسائر جني األرباح
أظــهــر حتليل أجــرتــه صحيفة 
»اخلليج« على بيانات الشركات 
املدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، 
أن املــســتــثــمــريــن األجـــانـــب غير 
قــادريــن على االستثمار فــي 26 
مليار سهم في 28 شركة مدرجة، 
وذلــك بسبب عــدم السماح فيها 
لتملك األجـــانـــب، واقــتــصــارهــا 
على املستثمرين اإلمــاراتــيــني أو 

اخلليجيني في بعض الشركات.
جاء األداء العام الــذي سجلته 
الـــبـــورصـــات الــعــربــيــة بنهاية 
ــة ضمن  ــي ــوع ــب تـــداوالتـــهـــا األس
التوقعات، وحيث سجلت وتيرة 
نشاط جيدة خالل األسبوع األول 

من شهر رمضان.
وشــهــدت غالبية الــبــورصــات 
أرقــامــاً متباينة على صعيد قيم 
السيولة املــتــداولــة، كما شهدت 
ــة واقــتــنــاص  ــارب ــض عــمــلــيــات م
للفرص تلتها عمليات جني أرباح 
على املراكز الرابحة، األمــر الذي 
كــان لــه تــأثــيــرات إيجابية على 
إجمالي التداوالت وعلى االغالقات 
السعرية لألسهم املتداولة، على 
الرغم من التباينات املسجلة بني 
جلسة وأخـــرى على املــؤشــرات 
ـــم تــدفــع  ـــتـــي ل ــة، وال ــي ــس ــي ــرئ ال
البورصات لتسجيل خسائر حادة 
في نهاية تداوالت األسبوع، لتنهي 
البورصات تداوالتها عند مستوى 

ــة ومــســتــوى  ــول ــد مـــن الــســي جــي
متماسك على اإلغالقات السعرية.

ــة  ــوع ــم ــج ـــــــال رئــــيــــس م وق
»صـــحـــارى« لــلــخــدمــات املــالــيــة، 
الــدكــتــور أحــمــد الــســامــرائــي، إن 
مــســارات التجميع قصيرة إلى 

متوسطة األجل غلبت على تداوالت 
ــوع املــاضــي لـــدى عـــدد من  ــب األس
البورصات وبخاصة على األسهم 
القيادية واألســهــم التي سجلت 
نــطــاقــات تــذبــذب أقـــل، وسيولة 

بيعية أعلى.

وبـــدأت شركة الــســوق املالية 
السعودية تــداول اليوم تطبيق 
اآللــيــة احملــدثــة لتحديد سعري 
االفـــتـــتـــاح واإلغـــــــالق لــلــســوق 

الرئيسية و  منو السوق املوازية.
وتبدأ السوق املالية السعودية 

تــداول تطبيق آلية املــزاد حلساب 
سعر اإلغالق بدالً من آلية حساب 
املتوسط السعري حلجم التداول، 
وذلــك للمساعدة في حتديد قيمة 
أدق لسعر إغــالق الورقة املالية، 
عن طريق العرض والطلب، عوًضا 
عن املتوسط السعري املستخدم 

حالًيّا.
ـــم  ـــه ونـــــشـــــرت ســــــوق األس
ـــة عـــلـــى مــوقــعــهــا  ـــودي ـــع ـــس ال
ـــات ألبـــرز  ـــاب اإللـــكـــتـــرونـــي، إج
التساؤالت املتعلقة بتطبيق اآللية 
اجلديدة، وكيفية عملها، وأوقات 
املزادات التي يتم من خاللها حتديد 
السعر: يحتسب سعر اإلغالق بناء 
على )آلية املـــزاد( التي تأخذ في 
االعتبار العرض والطلب في فترة 
مزاد اإلغالق للوصول إلى السعر 
الــعــادل كما هــو مطبق حاليا في 

مزاد االفتتاح.
يــتــم احــتــســاب ســعــر اإلغـــالق 
بناء على الصفقات العادية فقط 
وهــو سعر الصفقة لألسهم التي 
ــاوزت قيمتها 15،000 ريــال،  جت
وفي حال عدم وجود صفقة عادية 
ــالق على  يتم احتساب سعر اإلغ
ــداول  ــت ــي ال ســعــر آخـــر صــفــقــة ف
ــدم وجــود  ــال ع ــي ح املستمر، وف
صفقات في الــتــداول املستمر يتم 
احتساب سعر اإلغــالق على سعر 

إغالق اليوم السابق.

متداولون في السوق السعودي

2016 نوفاك: إنتاج النفط قد يعود ملستويات أكتوبر 
قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن العودة إلى 
مستويات إنتاج النفط التي كانت قائمة في أكتوبر تشرين 
األول 2016 أحــد اخلــيــارات املطروحة لتخفيف قيود 
اإلنتاج. وقالت مصادر هذا األسبوع إن اململكة العربية 
السعودية وروسيا تناقشان زيادة إنتاج النفط من داخل 
أوبك وخارجها لتخفيف القيود التي ظلت مفروضة منذ 
ــدادات في ظل مخاوف من أن ارتفاع  17 شهرا على اإلم

األسعار قد جتاوز احلد املطلوب بكثير.
وأبلغ نوفاك الصحفيني قائال ”عندما مددنا االتفاق 
حتى نهاية 2018، حتدثنا عــن مثل تلك االحتماالت 
)العودة إلى مستوى إنتاج أكتوبر تشرين األول 2016(“.

وأضــاف ”لكن القرار سيتخذ في يونيو“ مشيرا إلى 
اجتماعات أوبك واملنتجني املستقلني في فيينا يومي 22 

و23 يونيو حزيران.
ودخل االتفاق احلالي حيز التنفيذ في األول من يناير 
كانون الثاني 2017 وتضمن تخفيض منتجي النفط 
العامليني إلنتاجهم مبقدار 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص 

املخزونات العاملية ورفع أسعار اخلام.
وفــي أكتوبر تشرين األول 2016، اخلــط األساسي 
لالتفاق احلالي، بلغ إنتاج روسيا النفطي أعلى مستوى 
في 30 عاما عند 11.247 مليون برميل يوميا وتعهدت 
بخفضه مبقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 10.947 مليون 

برميل يوميا.
لكنها فشلت في مــارس آذار وفــي أبريل نيسان من 
العام اجلاري من حتقيق االلتزام الكامل باالتفاق، حيث 
ضخت 10.97 مليون برميل يوميا مسجلة أعلى مستوى 

إنتاج في 11 شهرا. وارتفعت أسعار النفط إلى 80 دوالرا 
للبرميل، وهي مستويات لم يبلغها منذ أواخر 2014. وقال 
الرئيس الروسي فالدميير بوتني يوم اخلميس إن سعر 60 

دوالرا ”يناسب روسيا“.
كما ُنقل عن نوفاك قوله إنه يتوقع أن تقلص إيران 
إنتاجها النفطي مبــا ال يزيد عــن عشرة باملئة نتيجة 
النسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي وإعــادة 

فرض عقوبات على طهران.
ونقلت وكالة اإلعالم الروسية عن نوفاك قوله ”أعتقد 
أن تقليص اإلنتاج لن يكون كبيرا كما يتوقع كثيرون،“ 
ــؤال حــول مــا إذا كــان يــوافــق على أن  ــك ردا على س وذل
العقوبات قد تخصم ما يصل إلى 800 ألف برميل يوميا 

من السوق.

األرباح الصناعية بالصني تنتعش
6 أشهر في أبريل  ألعلى مستوى خالل  

أظــهــرت بيانات مكتب اإلحــصــاءات 
الوطني بالصني امس األحد ارتفاع أرباح 
الشركات الصناعية في البالد في أبريل 
نيسان بــأســرع وتــيــرة فــي ستة أشهر 
مع استفادة املصانع من زيادة األسعار 

والطلب القوي.
ومنت األرباح 21.9 باملئة على أساس 
سنوي في أبريل نيسان لتصل إلى 576 
مليار يوان )90.14 مليار دوالر( وهي 

ــرع وتــيــرة منــو منذ أكتوبر تشرين  أس
األول لتصل نسبة الــزيــادة في األشهر 
األربعة األولى من العام اجلاري إلى 15 

باملئة.
وتفيد البيانات أن قطاع الصناعات 
التحويلية في الصني ما زال يشهد زخما 
قويا رغم قيود مكافحة التلوث واضطراب 

العالقات التجارية مع الواليات املتحدة.
وقال خه بينغ رئيس قطاع الصناعة 

في مكتب اإلحصاءات إن انتعاش الشهر 
املاضي لقي دعما من أرقــام مقارنة أقل 
لشهر ابــريــل نيسان 2017 وارتــفــاع 

أسعار املصانع والطلب القوي.
وتنطوي القراءة على حتسن كبير عن 
معدل النمو املسجل في مارس آذار عند 
3.1 باملئة وهو األبطأ فيما يزيد على عام 
ويعزو املسؤولون احلكوميون ذلك إلى 

توقيت عطلة العام القمري اجلديد.


