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ريك بيري :نتبنى نهج الترقب واالنتظار حيال احتياطي اخلام

النفط ينخفض مع تقييم السوق للهجمات على منشأتي نفط سعوديتني
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ريك بيري

دارمندرا برادان

انخفضت أسعار النفط أم��س الثالثاء على الرغم
من أن السوق تظل قلقة إزاء التهديد برد عسكري على
الهجمات على منشأتي نفط سعوديتني والتي تسببت في
خفض إنتاج اململكة بواقع النصف وقادت ألكبر صعود
لألسعار في عقود.
وأثار هجوم يوم احتمال حدوث هزة كبيرة لإلمدادات
في السوق التي ركزت في األشهر األخيرة على املخاوف
بشأن الطلب بسبب انحسار النمو العاملي ف��ي ظل
النزاع التجاري الدائر بني الواليات املتحدة والصني.
والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم وكانت املورد
الذي ميثل امللجأ األخير لعقود.
وبحلول الساعة  0631بتوقيت جرينتش ،انخفض
خ��ام برنت  30سنتا أو  0.4باملئة إل��ى  68.72دوالر

للبرميل ،وتراجع خام غرب تكساس الوسيط األمريكي
 57سنتا أو  0.9باملئة إلى  62.33دوالر للبرميل .وفي
وقت سابق هبط اخلامان القياسيان بنحو اثنني باملئة
لكل منهما.
وزادت أسعار النفط نحو  20باملئة خالل اجللسة في
رد فعل على الهجمات ،وهي أكبر قفزة في نحو  30عام،
قبل أن تغلق مرتفعة نحو  15باملئة عند أعلى مستوى
في أربعة أشهر.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية في تقريرها
الشهري ألنشطة احلفر إن من املتوقع ارتفاع إنتاج النفط
األمريكي من سبعة تكوينات صخرية مبقدار  74ألف
برميل يوميا في أكتوبر إلى مستوى قياسي عند 8.843
مليون برميل يوميا.

وق��ال��ت ال��ي��اب��ان إن��ه��ا س��ت��درس سحبا منسقا من
احتياطيات النفط إذا اقتضت الضرورة.
وق��ال الرئيس األمريكي دون��ال��د ت��رام��ب إن��ه يبدو
أن إي���ران تقف وراء الهجمات على منشأتي النفط
السعوديتني لكنه ش��دد على أن��ه ال يرغب في احل��رب.
ورفضت طهران االتهامات بأنها مسؤولة عن الهجمات
التي نفذت بطائرات مسيرة.
وقال وزير الطاقة األمريكي ريك بيري إن الواليات
املتحدة ال تزال تتبنى نهج الترقب واالنتظار بشأن ما إذا
كانت ستستخدم احتياطي البترول االستراتيجي لديها
لتحقيق االستقرار في أس��واق النفط بعد هجمات في
مطلع األسبوع على البنية التحتية للنفط في السعودية.
وقال بيري للصحفيني خالل زيارة لفيينا «بالنسبة
ألس���واق ال��ط��اق��ة ،وجهني الرئيس بسحب نفط من
احتياطي البترول اإلستراتيجي إذا دعت احلاجة لذلك
لتعويض أي اضطرابات محتملة ...لكن بالنظر ألرقام
اإلم���دادات نحن واث��ق��ون في أن السوق ال ت��زال تتلقى
إمدادات جيدة».
ق��ال وزي��ر النفط الهندي دارم��ن��درا ب��رادان إن الهند
تدرس زيادة واردات النفط من روسيا  ،كما قال برادان،
الذي اجتمع مع إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة
النفط الروسية الكبيرة روسنفت ،إن أرب��ع شركات
هندية أيضا تخطط لزيادة االستثمار في حقول نفط
روسية وفقا ملا نقلته وكالة إيه.إن.آي على تويتر.
وقالت ثالثة مصادر إن أرامكو السعودية سترجئ
إع�لان تخصيص شحنات غ��از البترول املسال لشهر
أكتوبر إلى  18سبتمبر بدال من  16سبتمبر عقب هجمات
على منشأتي نفط في اململكة.
وتعاني سيا من عجز هيكلي في غاز البترول املسال،
الذي يتألف في األساس من البيوتان والبروبان ،وحتتل
الصني واليابان وكوريا اجلنوبية املراكز الثالثة األولي
بني املستوردين.

الدوالر ينتعش وسط حاالت من الضبابية اجليوسياسية واالقتصادية
تلقى ال���دوالر األمريكي دعما كبيرا أم��س الثالثاء
وسط حاالت من الضبابية اجليوسياسية واالقتصادية
تسببت فيها هجمات على منشأتي نفط سعوديتني ،بينما
باع املستثمرون بشكل كبير الدوالر األسترالي بعد ميل
للتيسير من جانب البنك املركزي.
وت��راج��ع��ت أس��ع��ار النفط ع��ن مستويات مرتفعة
المستها  ،وتخلى الني والفرنك السويسري عن املكاسب
التي جاءت مدفوعة بالشراء غير احملسوب لعمالت املالذ
اآلمن.
وارتفع ال��دوالر ألعلى مستوياته منذ أول أغسطس
مقابل الني ليالمس  108.36ين ،مدعوما أيضا بإعالن
الرئيس األمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقات جتارية
مع طوكيو.
وكانت التحركات طفيفة ،إذ يترقب املتعاملون ما
سيسفر عنه اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي (البنك
املركزي األمريكي) بشأن السياسات مع توقعات قوية
بخفض في أسعار الفائدة ،واجتماع بنك اليابان الذي قد
يسفر عن مزيد من اإلجراءات التحفيزية.
وواص���ل مؤشر ال���دوالر ،ال��ذي يتتبع أداء العملة
األمريكية مقابل سلة من ست عمالت رئيسية ،املكاسب
التي حققها ليبلغ  .98.609وبلغ اليورو مستوى أعلى
بعض الشيء عند  1.1010دوالر ،بينما تراجع الفرنك
السويسري بشكل طفيف إلى  0.9919دوالر.
وتراجع اليوان الصيني  0.3باملئة ،إذ يقوض االفتقار
لألخبار قبيل اجتماعات مقررة بني مسؤولي جتارة

أمريكيني وصينيني تفاؤل األسواق حيال فرص حتقيق
تقدم في املفاوضات الرامية إلنهاء حرب رسوم جمركية
طويلة.
وكان التحرك األكبر بني العمالت الرئيسية للدوالر

األسترالي الذي تراجع  0.4باملئة إلى أدنى مستوى في
 11يوما ودفع الدوالر النيوزيلندي للهبوط معه ،وذلك
بعد أن لوح بنك االحتياطي األسترالي (البنك املركزي)
بامليل نحو التيسير في محضر اجتماع.

حول عملة «ليبرا»

ارتفع املؤشر نيكي الياباني إل��ى أعلى مستوى عند
اإلغ�لاق في أربعة أشهر ونصف الشهر أمس الثالثاء ،إذ
ع��ززت قفزة في أسعار النفط تسببت فيها هجمات على
منشأتي نفط سعوديتني أسهم الشركات املرتبطة بالنفط
والغاز.
وارتفع املؤشر نيكي القياسي  0.1باملئة إلى 22001.32
نقطة ،وهو أعلى مستوى إغالق منذ  26أبريل في عاشر
يوم من املكاسب على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب
منذ أكتوبر .2017
وزاد املؤشر توبكس األوس��ع نطاقا  0.3باملئة إلى
 1614.58نقطة ،وهو أيضا أعلى إغالق في أربعة أشهر

ونصف الشهر.
وق��ادت الشركات املرتبطة بالنفط والغاز املكاسب إذ
حقق قطاع التعدين وقطاع منتجات النفط والفحم أفضل
أداء للقطاعات الفرعية في بورصة طوكيو الرئيسية ،ليقفز
مؤشرا القطاعني تسعة باملئة و 4.5باملئة على الترتيب.
وارتفع سهم شركة النفط والغاز إنبكس ك��ورب 9.7
باملئة وزاد سهم شركة الهندسة العاملية جيه.جي.سي 5.6
باملئة .وعلى صعيد األسهم الهابطة ،كان قطاعا الطيران
والشحن ،اللذان يتأثران بارتفاع تكاليف النفط اخلام،
أس��وأ قطاعني أداء ،إذ ن��زال  1.7باملئة و 1.3باملئة على
الترتيب.

االحتاد األوروبي يتوقع قرب فرض واشنطن عقوبات جمركية جديدة على منتجاته
أش���ارت ت��وق��ع��ات سيسليا م��امل��س��ت��روم ،املفوضة
األوروبية للتجارة ،قرب فرض الواليات املتحدة عقوبات
جمركية جديدة على املنتجات الواردة من أوروبا.
وقالت السياسية السويدية في بروكسل إن املفوضية
لم تتلق حتى االن ردا من الواليات املتحدة على اقتراح

تراجع األسهم األوروبية بفعل
هبوط سهم زاالندو األملانية

نزلت األسهم األوروبية أمس الثالثاء بفعل
هبوط سهم زاالندو األملانية في حني تخلت أسهم
شركات الطاقة عن جزء من مكاسبها مع تراجع
طفيف ألسعار النفط الذي ارتفع عقب هجمات
على منشأتي نفط في السعودية.
وه��وى سهم زاالن���دو للبيع بالتجزئة عبر
اإلنترنت ثمانية باملئة ودفع املؤشر ستوكس

 600األوروب��ي للهبوط بعد طرح أكبر مساهم
فيها كينيفيك أسهم للبيع.
وخسر املؤشر األوروبي  0.2باملئة بينما فقد
مؤشر قطاع التجزئة  0.7باملئة،وتراجعت أسهم
النفط والغاز عقب مكاسب يوم االثنني إذ هبطت
أس��ع��ار اخل��ام بعدما أحمل��ت ال��والي��ات املتحدة
الحتمال السحب من احتياطيات اخلام.

بيتيل :لندن مسؤولة عن طرح
حلول لتجنب خروجها دون اتفاق
ص����رح ك��زاف��ي��ي��ه ب��ي��ت��ي��ل رئ���ي���س وزراء
ل��وك��س��م��ب��ورج ،ع��ق��ب م��ح��ادث��ات م��ع نظيره
البريطاني بوريس جونسون ،ب��أن لندن هي
املسؤولة عن التقدم بحلول لتجنب خروجها من
االحتاد األوروبي دون اتفاق وتسوية مشكالتها
الداخلية.
وأض��اف بيتيل في تصريحات للصحافيني
«نحن بحاجة إلى أكثر من مجرد كلمات ،نحن
بحاجة إل��ى ن��ص ص��ال��ح للعمل م��ن الناحية
القانونية بأسرع ما ميكن ،إذا كنا نريد الوفاء
باملوعد النهائي في أكتوبر».
وذك��ر بيتيل بحسب وكالة األنباء األملانية
أن «متديد موعد خ��روج بريطانيا من الكتلة
األوروبية هو خيار فقط إذا كان سيخدم غاية»،
ووص���ف ح��ال��ة ال��غ��م��وض احل��ال��ي��ة بالنسبة
ملواطني االحت��اد األوروب���ي وبريطانيا بأنها
«كابوس».
وق��ال بيتيل« ،ال ميكن أن حتتجز املستقبل
كرهينة م��ن أج���ل حتقيق م��ك��اس��ب سياسية
حلزب».
ولم يشارك جونسون في املؤمتر الصحافي،

كزافييه بيتيل

حيث غ��ادر مباشرة عقب االجتماع مع بيتيل،
وسط صيحات وهتافات من املتظاهرين.

«أوراسكوم مصر» تطرح مشروعات جديدة
هذا الشهر وعينها على الساحل

 26بنك ًامركزي ًافيالعالم أسهم طوكيو تغلق عند أعلى مستوى
جتري حتقيق ًا دولي ًا في  4أشهر ونصف وقطاع الطاقة يرتفع

أفادت صحيفة فايننشال تاميز أن جهات تنظيمية
دولية ستوجه أسئلة لفيسبوك عن عملتها املشفرة
«ليبرا» ،وسط قلق متنام بني دول االحتاد األوروبي
بشأن التهديد الذي قد متثله العملة الرقمية لالستقرار
املالي.
وذكرت الصحيفة أن مسؤولني في  26بنكاً مركزياً
من بينها مجلس االحتياطي االحتادي (البنك املركزي
األمريكي) وبنك إجنلترا سيجتمعون مع ممثلني للعملة
في بازل.
ال عن مسؤولني أن��ه جرى
وتابعت الصحيفة نق ً
توجيه الدعوة ملؤسسي ليبرا للرد على أسئلة مهمة عن
نطاق العملة وتصميمها .ولم ترد فيسبوك حتى اآلن
على طلب من رويترز للتعقيب خارج ساعات العمل
العادية.
وانتقدت دول من بينها فرنسا وأملانيا علنا مشروع
ليبرا وقالت إن��ه يشكل تهديدا لسيادة دول االحت��اد
األوروبي.

اقتصاد

أوروبي بإجراء مفاوضات حول تسوية اخلالف بشأن
دعم شركات صناعة الطائرات.
وأوضحت ماملستروم بحسب ما ذكرت وكالة األنباء
األملانية أنه لألسف يبدو أن الواليات املتحدة عازمة على
عدم التفاوض قبل فرض جمارك استثنائية ،ومن املرجح

أن حتدث هذه األخيرة «قريبا جدا».
وجاءت تصريحات ماملستروم على خلفية أن الواليات
املتحدة ميكن أن حتصل في غضون نحو أسبوعني على
إذن رسمي من منظمة التجارة العاملية ،بفرض جمارك
استثنائية على وارداتها من االحتاد األوروبي.

ق��ال الرئيس التنفيذي لشركة أوراس��ك��وم
للتنمية م��ص��ر ،التابعة للملياردير سميح
ساويرس ،إن أوراس��ك��وم ستطرح مشروعات
جديدة في سبتمبر بينما تبحث عن أراض في
الساحل الشمالي وشرق القاهرة.
وأضاف خالد بشارة خالل مقابلة مع رويترز
أن أوراس��ك��وم تسعى لتحويل وحدتها طابا
هايتس بجنوب سيناء إلى الربحية في العام
املقبل فضال عن تدشني أربعة فنادق جديدة في
 2020بأربع دول مختلفة.
تعمل أوراسكوم للتنمية مصر في االستثمار
العقاري والسياحي وإدارة املنتجعات.
وق��ال بشارة ال��ذي بلغت تعاقدات شركته
في مشروعها ”أو-ويست“  2.8مليار جنيه
( 171.6مليون دوالر) بنهاية يونيو املاضي إنها
ستطلق في إطاره مشروع وحدات سكنية وآخر
للمكاتب بتصميمات غير مسبوقة في مصر.
وأضاف ”نبني لالستخدام وليس لالستثمار.
أبيع ملن يريد السكن ...نبني مدينة مبنتجات
مختلفة وأسعار مختلفة .خالل ثالث سنوات
ونصف من اآلن سيكون هناك سكان باملدينة.
”سيباع امل��ش��روع بالكامل خ�لال ثماني
سنوات على أن يتم تسليمه بالكامل خالل 12
عاما م��ع حتصيل تعاقداته على  15ع��ام��ا...
نتحدث عن مشروع به تسعة من��اذج لتصميم
األبنية من خمسة مصممني“.
كانت أوراس��ك��وم وقعت في ديسمبر اتفاقا
نهائيا مع هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة
إلقامة مشروع أو-ويست على مساحة ألف فدان
غرب القاهرة.
يتضمن امل��ش��روع أكثر م��ن  19أل��ف وح��دة
سكنية ووحدات جتارية وتعليمية ومراكز طبية
وترفيهية ورياضية ،وتبلغ املبيعات املستهدفة

خالد بشارة

نحو  77مليار جنيه.
وق��ال بشارة إن الشركة تستهدف تعاقدات
بنحو ”سبعة مليارات جنيه بنهاية هذا العام
من  2.5مليار جنيه في  2018ونحو  400مليون
جنيه في .“2015
عمل بشارة منذ انتقاله ألوراسكوم للتنمية
ف��ي يناير  2016على إع���ادة الهيكلة إل��ى أن
استطاع حتويل الشركة من تكبد خسائر إلى
أرباح بنحو  365.173مليون جنيه في النصف
األول من العام احلالي.
ق��ال ب��ش��ارة إن أوراس��ك��وم للتنمية تسعى
لتحويل طابا هايتس للربحية العام املقبل ثم
العودة إلى مستويات أرباح  2010في غضون
ثالث إلى أربع سنوات .كانت أرباح طابا هايتس
بلغت  20مليون دوالر في .2010

سويسرا تنجو من القائمة السوداء
للمالذات الضريبية
من املقرر أن يتم رفع اسم سويسرا من القائمة
األوروب��ي��ة ال��رم��ادي��ة ل��ل��م�لاذات الضريبية فى
(أكتوبر) املقبل بعد أن كانت البالد على حافة
االنزالق إلى «القائمة السوداء» .هذه هي التوصية
التى أصدرتها فى بروكسل مجموعة من اخلبراء
األوروبيني املسؤولني عن القضايا الضريبية.
وال تزال سويسرا ،املركز املالي العاملي الرئيس،
حتى على القائمة الرمادية ،إلخفاقها في إلغاء
خمسة أنظمة ضريبية للشركات انتقدها االحتاد
األوروب��ي .والتزمت بيرن بإلغاء هذه األنظمة في
بيان مشترك مع االحت��اد األوروب��ي في (أكتوبر)
 .2014وكان ينبغي أن تختفي األنظمة اخلمسة
مع اإلعالن عن اإلصالح الثالث للضرائب التجارية،

لكن املشكلة كمنت في طبيعة النظام السياسي في
البالد ،الذي يحيل إقرار القوانني للتصويت املباشر
للسكان «الدميقراطية امل��ب��اش��رة» ،حيث رفض
املصوتون في (فبراير)  2017قانون اإلص�لاح
الضريبي .نتيجة لذلك أطلق وزير املالية ،أويلي
ماورير ،بسرعة مشروعا ثانيا لإلصالح الضريبي،
لكن الوقت أصبح ملحا.
وف���ي (س��ب��ت��م��ب��ر)  ،2018دع���ت احل��ك��وم��ة
السويسرية الشعب للتصويت على صيغة أخرى
لإلصالح الضريبي في ( 19مايو)  ،2019وأفهمت
احلكومة املصوتني أن رفضهم الثاني لقانون
اإلصالح الضريبي يعني بقاء البالد على القائمة
الرمادية.

