
قالت وكالة اإلحصاء احلكومية إن األرجنتني 
سجلت فائضا جتاريا قدره 951 مليون دوالر 
في يوليو ، مقارنة مع عجز بلغ 789 مليون 

دوالر في الشهر نفسه من العام املاضي.

وس��ج��ل ث��ان��ي أك��ب��ر اق��ت��ص��اد ف��ي أم��ري��ك��ا 
اجلنوبية، ال��ذي تستفيد ص��ادرات��ه من ضعف 
العملة احمللية )البيزو(، فائضا جتاريا بلغ 

1.061 مليار دوالر في يونيو.

تراجعت أسعار النفط أمس  اخلميس، مقلصة املكاسب 
التي حققتها في وقت سابق، إذ تتعرض لضغوط جراء 
مخاوف تتعلق باالقتصاد العاملي وزيادة تفوق التوقعات 
في مخزونات املنتجات النفطية بالواليات املتحدة أكبر 

مستهلك للخام في العالم.

وصباح أمس  تراجعت العقود اآلجلة خلام القياس 
العاملي برنت 16 سنتا أو 0.3 باملئة إلى 60.14 دوالر 

للبرميل.
وهبطت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي عشرة سنتات أو 0.2 باملئة إلى 55.58 دوالر 

للبرميل.
وقال ستيفن إينس الشريك اإلداري لدى فالور ماركتس 
”أسواق النفط تواصل التحرك النزولي بعد زيادة مفاجئة 

في مخزونات الوقود بالواليات املتحدة“.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إن مخزونات 
البنزين ونواجت التقطير زادت أكثر من املتوقع األسبوع 
املاضي، مع تراجع مخزونات اخلام في ظل رفع املصافي 

لإلنتاج.
وينتاب القلق املستثمرين بشأن آفاق الطلب العاملي 
على النفط خصوصا في ظل التوترات التجارية بني 
الواليات املتحدة والصني أكبر اقتصادين ومستهلكني 

للنفط في العالم.
ويترقب املتعاملون في النفط، بجانب سوقي األسهم 
وال��س��ن��دات، كلمة يلقيها جيروم ب��اول رئيس مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األمريكي( في مؤمتر 
اقتصادي في جاكسون ه��ول بوالية وايومنج، والتي 
قد تشير إلى ما إذا كان املركزي سيواصل خفض أسعار 

الفائدة وتيسير السياسة النقدية.
في غضون ذلك، تتلقى أسواق النفط بعض الدعم من 
تنامي التوترات بني الواليات املتحدة وإيران، بعد أن قال 
الرئيس اإليراني حسن روحاني إنه إذا حدث وتوقفت 
ص��ادرات إي��ران النفطية متاما فلن تنعم املمرات املائية 

الدولية بنفس القدر من األمان الذي كانت عليه من قبل.
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قالت وزيرة التخطيط املصرية هالة السعيد 
أمس  اخلميس في بيان صحفي إن االستثمارات 
احلكومية التي ستوجهها بالدها إل��ى سيناء 
تبلغ 5.23 مليار جنيه )316 مليون دوالر( في 
السنة املالية 2019-2020، التي بدأت في األول 
من يوليو، بزيادة نحو 75 باملئة عن استثمارات 

.2019-2018
وقالت ال��وزارة ردا على سؤال لرويترز عن 
القطاعات التي سيتم ضخ االستثمارات بها 

”استثمارات عامة توجه لكل القطاعات“.
وكانت االستثمارات املوجة لسيناء قد بلغت 
2.986 مليار جنيه في السنة املالية املاضية 

.2019-2018
وذك���رت ال��وزي��رة ف��ي البيان الصحفي أن 
االستثمارات املوجهة حملافظة شمال سيناء في 
السنة املالية احلالية تبلغ 2.85 مليار جنيه، 
بينما تبلغ استثمارات جنوب سيناء 2.38 مليار 

جنيه.
وأضافت ”تتمثل استثمارات شمال سيناء 
في مشروعات التعليم واملياه والزراعة والري 
والنقل والتخزين واألنشطة العقارية والتشييد 
والبناء... وجنوب سيناء في قطاعات الزراعة 

والري والنقل والتعليم وخدمات أخرى“.

ك��ان مساعد للرئيس عبد الفتاح السيسي 
قال العام املاضي إن من املتوقع أن تتكلف خطة 
تنمية سيناء 275 مليار جنيه مصري، وأن 
تكتمل بحلول 2022، مشيرا إل��ى إن اخلطة 

مسألة أمن قومي.

مصر ترفع االستثمارات املوجهة لسيناء 
2020-2019 75باملئة في  نحو 

مقلصة املكاسب التي حققتها عقب ضغوط جيوسياسية

األميركي الوقود  مخزون  ارتفاع  بعد  اقتصادية  مخاوف  بفعل  ينخفض  النفط 

األرجنتني تسجل فائضًا جتاريًا قدره 
951 مليون دوالر في يوليو

أسهم اليابان تغلق مستقرة 
وسهم  ه��ول  جاكسون  قبل 

شيسيدو يرتفع

أغلقت األسهم اليابانية مستقرة دون تغيير يذكر 
، إذ أحجم املستثمرون عن املراهنة بكثافة على أي من 
االجتاهني صعودا أو نزوال قبيل جتمع مهم ملسؤولي 
البنوك املركزية في الواليات املتحدة، والذي قد يقدم 

لألسواق بعض املؤشرات على األمد القصير.
وتشهد األس��واق حالة من الترقب قبيل كلمة من 
املقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس االحتياطي 
االحت��ادي )البنك املركزي األمريكي( يوم اجلمعة في 
جاكسون هول بوالية وايومنج خالل مؤمتر ملسؤولي 

البنوك املركزية.
وسيتطلع امل��س��ت��ث��م��رون ألي تلميحات بشأن 
السياسات من باول قبيل اجتماع مجلس االحتياطي 
االحتادي في سبتمبر أيلول، واملتوقع على نطاق واسع 

أن يشهد خفضا جديدا ألسعار الفائدة.
وأغ��ل��ق امل��ؤش��ر نيكي مرتفعا 0.05 باملئة إلى 

20628.01 نقطة.
ورب��ح امل��ؤش��ر القياسي واح���دا باملئة منذ بداية 
األسبوع اجل��اري، إذ ساعدته آمال بشأن التحفيز في 
أملانيا وسياسات تيسيرية في الصني في االبتعاد عن 
أدنى مستوى في سبعة أشهر الذي بلغه في وقت سابق 
من الشهر اجلاري، حني صنفت واشنطن بكني متالعبا 

بالعملة مما أذكي مخاوف احلرب التجارية.
وارتفعت أسهم ش��رك��ات صناعة م��واد التجميل 
وش��رك��ات إدارة متاجر التجزئة التي يقبل عليها 
السائحون بعد بيانات حكومية أظهرت ارتفاع عدد 
السياح األجانب الوافدين إلى اليابان في يوليو متوز 

5.6 باملئة مقارنة مع السنة السابقة.
وارتفع سهم شيسيدو 5.6 باملئة ليتصدر املؤشر 
من حيث املكاسب بالنسبة املئوية. وارتفعت أسهم 
التكنولوجيا في ظل استمرار قوة نظيرتها األمريكية 

مما دعم أداء وول ستريت على مدى األسبوع األخير.
ورب��ح سهم طوكيو إلكترون واح��دا باملئة، وتقدم 
سهم أدفانتست 1.6 باملئة وزاد سهم سكرين هولدجنز 
3.3 باملئة. وبلغ عدد األسهم الرابحة على املؤشر نيكي 
125 سهما مقابل 93 سهما منخفضا. وارتفع املؤشر 
توبكس األوسع نطاقا 0.04 باملئة لينهي اجللسة عند 

1498.06 نقطة.

11 عامًا والني يرتفع اليوان يبلغ أدنى مستوى في 

انخفض اليوان الصيني ألدنى مستوى في 11 عاما 
مقابل الدوالر بسبب املخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي، 
مما حفز بنوك صينية مملوكة للحكومة على دعم العملة 

في السوق اآلجلة.
وتضافر انخفاض اليوان مع تراجعات األسهم في 
هوجن كوجن بفعل مخاوف بشأن احتجاجات في املدينة 
في دفع الدوالرين النيوزيلندي واألسترالي لالنخفاض 

ودعم الني مقابل عمالت كبرى مقابلة.
وان��ح��ص��رت بقية العمالت ف��ي نطاق ضيق قبيل 
خطاب من املقرر أن يلقيه جيروم باول رئيس مجلس 
االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي األمريكي( في 
جاكسون ه��ول ، وال��ذي سيتم دراس��ت��ه عن كثب بعد 
انقالب في منحنى عائد سندات اخلزانة األمريكية أبرز 

خطر حدوث ركود في الواليات املتحدة.
والتوقعات ب��إج��راء تخفيضات أخ��رى في أسعار 
الفائدة مرتفعة، وقد تسببت الدعوات العلنية الصادرة 

عن الرئيس األمريكي دونالد ترامب إلجراء تيسير نقدي 
قوي في وضع املركزي األمريكي في مأزق.

وفي املعامالت الداخلية، تراجع اليوان إلى 7.0752 
مقابل الدوالر وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2008، 
قبل أن يتعافى قليال إل��ى 7.0732. وف��ي التعامالت 
اخلارجية، ارتفع ال��دوالر 0.29 باملئة إل��ى 7.0872 

يوان.
وق��ال متعاملون لرويترز إن بنوك صينية كبيرة 
مملوكة للحكومة قدمت الدعم لليوان. واستقر الدوالر 
عند 106.43 ين بعد أن ربح 0.36 باملئة أمس األربعاء 

مسجال أكبر ارتفاعاته منذ 13 أغسطس.
ومقابل الفرنك السويسري، جرى تداول الدوالر عند 
0.9828 بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعني البالغ 
0.9831. وهبط ال��دوالر األسترالي 0.32 باملئة إلى 
0.6761 دوالر أمريكي ونزل 0.47 باملئة إلى 71.95 

ين.

ارتفعت املؤشرات الرئيسية لبورصة وول 
ستريت بفضل أرب���اح إيجابية م��ن شركات 
التجزئة أش��ارت إلى قوة في طلب املستهلكني 
في الواليات املتحدة واحتفظت مبكاسبها بعد 
نشر محضر أحدث اجتماع ملجلس االحتياطي 
االحت���ادي وال���ذي أظهر أن صانعي السياسة 
النقدية بالبنك املركزي األمريكي ناقشوا خفضا 

أكبر ألسعار الفائدة.

وأنهى املؤشر داو جونز الصناعي جلسة 
التداول مرتفعا 241.72 نقطة، أو 0.93 باملئة، 
إل��ى 26204.16 نقطة بينما صعد املؤشر 
ستاندرد آند بورز500 األوس��ع نطاقا 23.92 
نقطة، أو 0.82 باملئة، ليغلق عند 2924.43 
نقطة. وأغلق املؤشر ناسداك املجمع مرتفعا 
71.65 نقطة، أو 0.9 باملئة، إل��ى 8020.21 

نقطة.

»وول ستريت« تصعد بفضل أرباح 
إيجابية لشركات التجزئة

رئيس البرازيل يخصخص 
بتروبراس قبل نهاية فترة رئاسته

ذك���رت صحيفة ف��ال��و إيكونوميكو أن 
ال��ف��ري��ق االق��ت��ص��ادي للرئيس البرازيلي 
جايير بولسونارو يريد خصخصة شركة 
ب��ت��روب��راس النفطية التي تسيطر عليها 

الدولة قبل نهاية فترة رئاسته في 2022.
وقفزت أسهم بتروبراس 7.5 باملئة بعد 

التقرير ال��ذي بث على املوقع اإللكتروني 
للصحيفة قبل أن تقلص مكاسبها لتنهي 
جلسة ال��ت��داول ف��ي ب��ورص��ة س��او باولو 
مرتفعة 1.43 باملئة. ولم ترد بتروبراس 
ووزارة االقتصاد على الفور على طلبات 

للتعقيب.

ذك��رت صحيفة األخ��ب��ار اللبنانية اليومية من دون 
ذكر مصادر أمس  أن وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال 
للتصنيفات االئتمانية أبلغت حاكم مصرف لبنان املركزي 
ووزير املال بأنها ستمنح لبنان فترة سماح مدتها ستة 
أشهر قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستخفض تصنيفه 

االئتماني السيادي أم ال.
وُنسب إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري 
قوله إن لديه شعورا وانطباعات ”إيجابية“ بخصوص 
تقرير التصنيف االئتماني السيادي الذي ُيتوقع صدوره 

هذا األسبوع، لكنه ال ميلك أي معلومات.
ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى مسؤولني لبنانيني 

للحصول على تعليق على التقرير.
ولبنان مثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، 
ال��ذي يعادل 150 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي، 
ويعاني من تدني النمو االقتصادي منذ سنوات. وتسعى 
احلكومة لوضع املالية العامة على مسار مستدام من 

خالل تنفيذ إصالحات اقتصادية طال تأجيلها.
لكن األسواق تضع في احلسبان منذ أيام مخاطر خفض 

التصنيف االئتماني السيادي.
وم��ن املقرر أن تنشر ستاندرد آن��د ب��ورز مراجعتها 
للبنان ، وم��ن املتوقع أي��ض��ا أن ت��ص��در وك��ال��ة فيتش 
للتصنيفات االئتمانية تقريرها خالل أيام، لكنها لم تذكر 
موعد نشره. وقالت متحدثة باسم ستاندرد آند بورز يوم 
األربعاء إن الوكالة ال تعلق على قرارات التصنيف التي 
لم تصدر بعد. وقالت صحيفة األخبار، دون االستشهاد 
مبصادر، إن مسؤولني في ستاندر آند بورز أبلغوا ”حاكم 
مصرف لبنان ري��اض سالمة، ووزي��ر امل��ال علي حسن 
خليل، بأن الوكالة قررت منح لبنان فترة السماح التي 
طلبها“. وذكرت أن الوكالة ستعيد تقييم التصنيف بعد 

ستة أشهر.

وأبلغ بري أيضا عددا من النواب بأن لبنان قد يحصل 
على ”فرصة إضافية من أجل تصحيح املسار“ بناء على 
مؤشرات إيجابية، في إشارة على ما يبدو إلى عدة عوامل 
من بينها استئناف عقد جلسات مجلس ال���وزراء التي 

توقفت بسبب األزمة السياسية.
وت��راج��ع��ت ال��س��ن��دات احلكومية اللبنانية املقومة 
بالدوالر إلى مستويات منخفضة جديدة في وقت سابق 
من األسبوع اجل��اري بسبب املخاوف من خطر خفض 

ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف.

ودفعت املخاوف املتنامية بشأن املالية العامة للبنان 
وكالة ستاندرد آن��د ب��ورز إل��ى إعطاء نظرة مستقبلية 
سلبية لتصنيف البالد البالغ-B، وهو بالفعل تصنيف 

عند درجة غير جديرة باالستثمار، في بداية مارس آذار.
 .Caa1 وفي يناير ، خفضت موديز تصنيف لبنان إلى
وقال جولدمان ساكس في مذكرة إن ”التدهور املطرد في 
وضع سيولة العملة األجنبية لدى لبنان يشير إلى خفض 
مرجح للتصنيف إلى  CCC )من ستاندرد آند بورز(، 

وهو ما سيجعل التصنيف مواكبا لتصنيف موديز“.

لبنان سيحصل على »فترة سماح« قبل تصنيف ستاندرد آند بورز

هالة السعيد

أعلنت وزارة املالية السعودية، االنتهاء من استقبال 
طلبات املستثمرين على إصدارها احمللي لشهر أغسطس 
2019 حت��ت برنامج صكوك حكومة اململكة العربية 
السعودية ب��ال��ري��ال ال��س��ع��ودي، حيث مت حتديد حجم 

اإلصدار مببلغ إجمالي قدره 2.261 مليار ريال سعودي.
وأوض��ح��ت ال���وزارة أن اإلص����دارات قسمت إل��ى ثالث 

شرائح:
-1 األول��ى، تبلغ 1.415 مليار ري��ال، ليصبح احلجم 

النهائي للشريحة 4.183 مليار ري��ال سعودي لصكوك 
ُتستحق في عام 2024 ميالدي.

-2 والشريحة الثانية، تبلغ 258 مليون ريال، ليصبح 
احلجم النهائي للشريحة 2.628 مليار ري��ال سعودي 

لصكوك ُتستحق في عام 2028 ميالدي.
-3 فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 588 مليون ري��ال، 
ليصبح احلجم النهائي للشريحة 9.109 مليار ريال 

سعودي لصكوك ُتستحق في عام 2034 ميالدي.

السعودية تغلق إصدارها من برنامج 
الصكوك ب�2.3 مليار ريال


