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م�صر ت�سعى ل�شراء �شحنات
غاز م�سال عبـــر مرفـــ�أ �أردين

مع ت�سارع وترية خف�ض ال�شركات للأ�سعار

منو �سريع لقطاع الأعمال مبنطقة اليورو على غري املتوقع يف �أغ�سط�س
لندن ( -رويرتز)
�أظهر م�سح ن�شرت نتائجه
�أم�س اجلمعة ت�سارع منو قطاع
الأعمال مبنطقة اليورو على غري
املتوقع ال�شهر احلايل مع ت�سارع
وترية خف�ض الأ�سعار الذي �أدى �إىل
ارتفاع الطلبيات اجلديدة وزيادة
تراكم �أعمال ال�شركات.
وي�شري امل�سح املتفائل ن�سبيا
وهو �أحد امل�ؤ�شرات االقت�صادية
ال�شهرية التي ت�صدر مبكرا �إىل �أن
برنامج �شراء ال�سندات ال�ضخم
الذي بد�أه البنك املركزي الأوروبي
و�ضعف اليورو قد ي�ؤثران يف
النهاية على النمو.
غري �أن عالمات على خف�ض
ال�شركات للأ�سعار بوترية �أ�سرع
�ستخيب �آمال املركزي الأوروبي
الذي يكافح للو�صول مبعدل
الت�ضخم -الذي بلغ  0.2باملئة فقط
يف يوليو متوز� -إىل قرب امل�ستوى
امل�ستهدف البالغ اثنني باملئة.
وارتفعت القراءة الأولية مل�ؤ�شر
ماركت ملديري امل�شرتيات �إىل 54.1
يف �أغ�سط�س من  53.9يف يوليو .
وي�ستند امل�ؤ�شر �إىل م�سوح ت�شمل

�آالف ال�شركات ويعترب م�ؤ�شرا
جيدا للنمو.
وكان ا�ستطالع لرويرتز توقع
نزول امل�ؤ�شر قليال �إىل .53.8
وقال روب دوب�سون اخلبري
االقت�صادي لدى م�ؤ�س�سة ماركت
جلمع البيانات �إن م�ؤ�شر مديري
امل�شرتيات ي�شري �إىل منو الناجت
املحلي الإجمايل بن�سبة  0.4باملئة
يف الربع الثالث مبا يتما�شى مع
التوقعات يف ا�ستطالع لرويرتز
الأ�سبوع املا�ضي.
وتخف�ض ال�شركات الأ�سعار

منذ �أبريل  2012من �أجل حتفيز
الطلب وخف�ضتها يف �أغ�سط�س
بوترية �أعلى من ال�شهر ال�سابق.
وتراجع امل�ؤ�شر املجمع لأ�سعار
الإنتاج �إىل  49.5من .49.8
غري �أن خف�ض الأ�سعار �ساهم
يف ارتفاع م�ؤ�شر قطاع اخلدمات
املهيمن على اقت�صاد املنطقة �إىل
 54.3من  54.0بينما ا�ستقر م�ؤ�شر
ال�صناعات التحويلية عند م�ستواه
يف يوليو متوز البالغ  .52.4وكان
ا�ستطالع رويرتز توقع و�صول
امل�ؤ�شرين �إىل  54.0و 52.2على

الرتتيب.
وزاد امل�ؤ�شر الفرعي لإنتاج
امل�صانع الذي يدخل �ضمن امل�ؤ�شر
املجمع ملديري امل�شرتيات �إىل 53.8
من .53.6
وخ�سر اليورو نحو ثمانية
باملئة من قيمته �أمام الدوالر منذ
بداية العام بفعل �شراء املركزي
الأوروبي �سندات بقيمة 60
مليار يورو �شهريا و�أزمة ديون
اليونان وهو ما يجعل �سلع منطقة
اليورو �أقل تكلفة على امل�ستوردين
خارجها.
وعزز ذلك الطلب على ال�سلع
امل�صنعة وارتفع امل�ؤ�شر الفرعي
للطلبيات اجلديدة �إىل  52.7من
 52.2مبا يتوافق مع امل�ستوى
الذي �سجله يف مايو ويونيو والذي
مل ي�شهده يف �أكرث من عام.
يف الوقت نف�سه زاد تراكم
الأعمال اجلديدة لدى �شركات
اخلدمات حيث قفز م�ؤ�شر الأعمال
املرتاكمة �إىل  51.4من 51.1
م�سجال م�ستوى مل يتجاوزه �سوى
مرة واحدة منذ منت�صف 2011
والتي كانت يف فرباير.

ً
م�ستفيدا من نزول الأ�سهم والدوالر

الذهب يتجه لتحقيق �أكرب مكا�سبه الأ�سبوعية منذ يناير
لندن ( -رويرتز)
ا�ستقر �سعر الذهب �أم�س اجلمعة بعد
انح�سار موجة �صعود دفعته لأعلى م�ستوياته
يف �ستة �أ�سابيع لكنه يظل متجها �إىل حتقيق
�أكرب مكا�سبه الأ�سبوعية منذ منت�صف يناير مع
�صدور املزيد من البيانات االقت�صادية ال�ضعيفة
يف ال�صني والتي ع�صفت بالأ�سواق املالية.
وهبطت الأ�سهم العاملية متجهة نحو حتقيق
�أ�ضعف �أداء �أ�سبوعي لها منذ بداية العام بينما
انخف�ض م�ؤ�شر الدوالر �إىل �أدنى م�ستوياته يف
نحو ثمانية �أ�سابيع بعدما زاد تقرير عن ن�شاط

امل�صانع ال�صينية ال�شكوك يف �أن يرفع جمل�س
االحتياطي االحتادي (البنك املركزي الأمريكي)
�أ�سعار الفائدة ال�شهر املقبل.
وتعافى الذهب بالفعل هذا الأ�سبوع من �أدنى
م�ستوياته يف خم�س �سنوات ون�صف ال�سنة الذي
�سجله يف يوليو متوز مدعوما مبحا�ضر اجتماع
جلنة ال�سيا�سة النقدية باملركزي الأمريكي والتي
قل�صت التوقعات برفع �أ�سعار الفائدة قريبا.
وبلغ �سعر الذهب يف املعامالت الفورية
 1168.40دوالر للأوقية (الأون�صة) وبحلول
ال�ساعة  1200بتوقيت جرينت�ش ا�ستقر �سعره

عند  1153.42دوالر دون تغري يذكر عن
م�ستواه �أم�س اخلمي�س لكنه �صعد  3.5باملئة
منذ بداية الأ�سبوع.
وانخف�ض �سعر الذهب يف العقود الأمريكية
الآجلة ت�سليم دي�سمرب كانون الأول � 30سنتا �إىل
 1152.90دوالر للأوقية.
ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى هبطت
الف�ضة  1.2باملئة �إىل  15.73دوالر للأوقية
وانخف�ض البالتني  0.9باملئة �إىل 1019.75
دوالر للأوقية بينما نزل البالديوم  2.5باملئة
�إىل  602.25دوالر للأوقية.

تقدر قيمته بـ  250مليون دوالر

�أرثفيدا تطلق �صندوقاً لال�ستثمار يف العقارات الهندية
اطلقت �شركة �إدارة الأ�صول العاملية « �أرثفيدا»
فر�صة جديدة من نوعها للم�ستثمرين يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي جلني مزيد من الأرباح
من خالل اال�ستثمار يف العقارات ال�سكنية الهندية
عرب «ال�صندوق الثاين �ستار» والذي تقدر قيمته بـ
250مليون دوالر.
ويعد «ال�صندوق الثاين �ستار» ،جزء من
�شركة «�أرثفيدا» وواحدا من �سل�سلة من ال�صناديق
العقارية التابعة لل�شركة ،وهو �أول �صندوق
للعقارات يقدم يف اخلليج وغريها من الأ�سواق

اخلارجية ،بعد التعديالت التي �أدخلتها الهند
م�ؤخرا ً ل�سيا�سة اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف
قطاع العقارات .وقال املدير التنفيذي ل�شركة
�أرثيفيدا بيكرام �سني« :يعترب القطاع ال�سكني
لذوي الدخل املتو�سط يف الهند نقطة م�ضية يف
جمال اال�ستثمار العقاري خا�صة وانه يقوم على
تقليل املخاطر وزيادة العوائد ب�سبب دورة حياة
ال�صندوق الق�صرية ن�سبيا .وذلك بف�ضل الطلب
الكبري على القطاع ال�سكني لذوي الدخل املتو�سط
يف خمتلف �أنحاء الهند ،كما تعد اال�ستثمارات يف
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هذا القطاع منخف�ضة التكاليف وق�صرية الوقت
اي�ضا ً مع متو�سط حجم اال�ستثمار الكبري ،العك�س
متاما مع �أنظمة اال�ستثمار الأخرى ،مما يجعل
اال�ستثمار من خالل �صندوق �ستار فر�صة جيدة
للم�ستثمرين عرب العامل.
ويتوقع �أن يبد�أ معدل عائد �صندوق �ستار من
 %21-18مع فرتة زمنية ت�صل �إىل � 60شهر كحد
�أق�صى ،كما �ست�صل قيمة الإغالق لل�صندوق يف
�أول � 3أ�شهر الأوىل �إىل  100مليون دوالر ،كما
�ست�صل �إىل  250مليون دوالر يف �أخر � 6أ�شهر.

لندن/ميالنو ( -رويرتز)
قال ثالثة جتار لرويرتز �أم�س
اجلمعة �إن م�صر ت�سعى ل�شراء �شحنات
من الغاز الطبيعي امل�سال عرب الأردن يف
الوقت الذي يعزز فيه البلدان اجلاران
وارداتهما من الغاز امل�سال بعد �إقامة
وحدات عائمة للتخزين و�إعادة التغويز.
وقال التجار �إن ال�شركة امل�صرية
القاب�ضة للغازات الطبيعية (�إيجا�س)
اململوكة للدولة ت�سعى �إىل �شراء �أربع
�شحنات من الغاز الطبيعي امل�سال
للت�سليم يف ميناء العقبة الأردين ثم
نقلها �إىل م�صر عرب خط �أنابيب.
و�أ�ضاف التجار �أن �إيجا�س خاطبت
موردين حاليني بخ�صو�ص ت�سليم
�شحنتني يف �سبتمرب واثنتني �أخريني يف
�أكتوبر.
وقال �أحد التجار «مت دعوة املوردين
احلاليني فقط للم�شاركة يف املناق�صة
وهم نوبل جروب وترافيجورا وفيتول
وبي.بي ورمبا جازبروم».
ومل يت�سن على الفور احل�صول على
تعقيب من �إيجا�س.
وبعد �أن كانت م�صر بلدا م�صدرا
للغاز يف ال�سابق باتت تعاين حاليا من
نق�ص يف الغاز دفعها للبدء يف ا�سترياد
الغاز الطبيعي امل�سال عرب حمطة عائمة

للتخزين و�إعادة التغويز من �شركة
هوج الرنويجية و�صلت �إىل ميناء العني
ال�سخنة بالبحر الأحمر يف �أبريل.
وقال �إحدى �شركات �سم�سرة ال�سفن
«امل�صريون بحاجة �إىل الغاز الآن والعني
ال�سخنة غري قادرة على معاجلة الأمر
كلية ..من املتوقع �أن يتدفق الكثري من
الطلب الأردين على م�صر».
وطلبت م�صر وحدة عائمة ثانية
للتخزين و�إعادة التغويز من �شركة
بي.دبليو جا�س الرنويجية ل�شحن الغاز
التي تتخذ من �سنغافورة مقرا لها ومن
املتوقع �أن ت�صل الوحدة يف �أكتوبر كما
تخطط م�صر للح�صول على وحدة ثالثة
يف  .2016ويلج�أ الأردن �إىل الغاز
الطبيعي امل�سال لتنويع م�صادره من
الطاقة مع وجود وحدة عائمة للتخزين
و�إعادة التغويز يف ميناء العقبة تلقت
�أول �شحنة من الغاز يف مايو.
ويربط م�صر بالأردن خط الغاز
العربي الذي مت �إن�شا�ؤه يف الأ�صل
لت�صدير الغاز من م�صر.
لكن منذ انتفا�ضة عام  2011يف
م�صر تعطلت العمليات ب�سبب عدة
هجمات تعر�ض لها خط الأنابيب كما �أن
نق�ص اال�ستثمارات و�إمدادات الطاقة يف
البالد حولها �إىل م�ستورد �صاف للطاقة.

اخلام الأمريكي يتجه لت�سجيل
�أطول موجة خ�سائر �أ�سبوعية يف  29عامًا
لندن ( -رويرتز)
اجتهت �أ�سعار اخلام الأمريكي
�أم�س اجلمعة نحو الهبوط للأ�سبوع
الثامن على التوايل يف �أطول موجة
خ�سائر من نوعها منذ عام 1986
بعد �أن عزز الهبوط احلاد يف ن�شاط
امل�صانع ال�صينية املخاوف ب�ش�أن متانة
اقت�صاد �أكرب دولة م�ستهلكة للطاقة يف
العامل.
وانكم�ش ن�شاط قطاع ال�صناعات
ال�صيني يف �أغ�سط�س ب�أ�سرع وترية يف
حوايل �ست �سنوات ون�صف ال�سنة مع
تراجع الطلب املحلي واخلارجي وهو
ما يزيد املخاوف ب�شان تراجع ا�ستهالك
اخلام يف ثاين �أكرب م�ستهلك للنفط يف
العامل.
وهبطت الأ�سهم الآ�سيوية لتحذو
حذو نظريتها الأمريكية مع تزايد
املخاوف من تباط�ؤ للنمو العاملي
تقوده ال�صني.
ويجري تداول خامي القيا�س
العامليني قرب �أدنى م�ستوياتهما يف
�ستة �أعوام ون�صف العام ويتجه اخلام
الأمريكي �إىل ت�سجيل �أطول موجة

خ�سائر �أ�سبوعية يف  29عاما.
ويف �أواخر  1985هوت �أ�سعار
النفط �إىل  10دوالرات للربميل من
حوايل  30دوالرا على مدى خم�سة
�أ�شهر مع رفع �أوبك �إنتاجها ال�ستعادة
ح�صتها يف ال�سوق يف �أعقاب زيادة يف
الإنتاج خارجها.
وانخف�ضت عقود اخلام الأمريكي
ت�سليم �أكتوبر � 25سنتا �إىل 41.07
دوالر للربميل بحلول ال�ساعة 1005
بتوقيت جرينت�ش .وكانت عقود
�سبتمرب انخف�ضت �إىل �أدنى م�ستوى لها
�أثناء اجلل�سة منذ مار�س � 2009إىل
 40.21دوالر للربميل �أم�س اخلمي�س
قبل انق�ضاء تداولها عند �إغالق ال�سوق.
ويتجه خام برنت لتكبد �سابع
خ�سارة �أ�سبوعية يف ثمانية �أ�سابيع
حيث تراجع � 30سنتا �إىل 46.32
دوالر للربميل بعد �أن �أنهى اجلل�سة
ال�سابقة منخف�ضا � 54سنتا.
وانخف�ض الدوالر مع انح�سار
التوقعات برفع �أ�سعار الفائدة
الأمريكية يف �سبتمرب وهو ما يقدم
بع�ض الدعم لأ�سعار النفط.

ت�أجج خماوف �أوبك من هبوط النفط لكن من امل�ستبعد خف�ض الإنتاج
دبي/لندن ( -رويرتز)
قال مندوبون لدى منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول (�أوبك) �إن بع�ض الدول اخلليجية
الأع�ضاء باملنظمة ت�شعر بالقلق من الهبوط
الأخري يف �أ�سعار النفط والذي مل يكن متوقعا
لكنهم ال يرون فر�صة تذكر لتخلي املنظمة عن
�سيا�ستها اخلا�صة بحماية ح�صتها يف ال�سوق.
ويقرتب �سعر خام برنت من  46دوالرا
للربميل بالقرب من �أدنى م�ستوى له منذ بداية
 2015بعد �أن هبط  18باملئة يف يوليو حتت
�ضغط تخمة املعرو�ض وخماوف ب�ش�أن متانة
اقت�صاد ال�صني ثاين �أكرب م�ستهلك للنفط يف
العامل.
ورغم ذلك قال املندوبون ومن بينهم مندوبو
دول خليجية �أع�ضاء يف �أوبك رف�ضوا الك�شف
عن �أ�سمائهم �إن ال�صني ما زالت ت�شرتي وتخزن
اخلام ويتوقعون �أن ي�ؤدي النمو القوي للطلب
�إىل رفع الأ�سعار جمددا �إىل  60دوالرا للربميل
العام املقبل.
وقال مندوب �إحدى الدول اخلليجية «هناك
تخوف ب�ش�أن متانة االقت�صاد ال�صيني لكن كما
�أظهرت البيانات تزداد احلاجة �إىل ا�سترياد
النفط».
وقال املندوب هذا ال�شهر �إن «�أ�سعار النفط
�ستظل متقلبة ...لكنها �ستتعافى» م�ضيفا �أنه

بالطبع لكننا ن�أمل �أن تبد�أ ال�سوق يف التعايف
بحلول الربع الأخري» وعزا ذلك �إىل انتهاء �أعمال
ال�صيانة املو�سمية للم�صايف مبا �سيعزز الطلب
على اخلام.

خماوف ب�ش�أن ال�صني

ال يتوقع �أن تتخذ �أوبك �أي خطوة الآن «ب�سبب
ال�ضبابية» يف ال�سوق.
وتراجعت الأ�سعار �إىل �أقل من الن�صف منذ
يونيو العام املا�ضي.
وتتمتع الدول اخلليجية الأع�ضاء يف �أوبك
الرثية ن�سبيا بقدرة �أكرب على التكيف مع
انخفا�ض �أ�سعار النفط مقارنة بالدول الأفريقية
الأع�ضاء يف املنظمة و�إيران وفنزويال .وقادت
ال�سعودية الأع�ضاء اخلليجيون نحو تغيري

ا�سرتاتيجية �أوبك العام املا�ضي لل�سماح بهبوط
الأ�سعار وحماية ح�صتهم يف ال�سوق يف مواجهة
املنتجني املناف�سني.
وبينما عرب الأع�ضاء غري اخلليجيني يف
املنظمة مرارا عن قلقهم منذ ذلك احلني ب�ش�أن
هبوط الأ�سعار ف�إن الأع�ضاء اخلليجيني قلما
عربوا عن تلك املخاوف بل حتى ال توجد
م�ؤ�شرات على �أنهم يتوقعون تغري �سيا�سة �أوبك.
وقال م�صدر �آخر يف �أوبك «اجلميع قلقون

�أكد م�س�ؤولو �أوبك على ا�سرتاتيجية حماية
احل�صة ال�سوقية خالل االجتماع الأخري للمنظمة
يف يونيو .ويف الوقت احلايل يتوقع املندوبون
تعايف الأ�سعار قرب نهاية  2015بدعم من
الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي.
لكن تلك النظرة تغريت مع موجة الهبوط
الذي �شهدتها �أ�سعار النفط يف الآونة الأخرية
وتنامي املخاوف ب�ش�أن �آفاق الطلب يف ال�صني.
وقال مندوب ثالث لدى �أوبك «من املتوقع �أن
تبقى الأ�سعار حتت �ضغط نزويل حلني حتقق
الزيادة املتوقعة يف الطلب العام املقبل وبعد
ذلك من املمكن �أن تبلغ نحو � 55إىل  60دوالرا
للربميل».
وتتوقع �أوبك حاليا ت�سارع منو الطالب
العاملي على النفط العام املقبل �إىل  1.34مليون
برميل يوميا مقابل  1.28مليون برميل يوميا
العام احلايل وزيادة الطلب على خام املنظمة يف
الوقت الذي يتباط أ� فيه منو �إمدادات املعرو�ض
خارج �أوبك.
وعلى الرغم من ا�ستمرار قوة الطلب ال�صيني

على اخلام حتى الآن حيث ت�ستغل ال�سلطات
انخفا�ض �أ�سعار النفط لتكوين احتياطات
ا�سرتاتيجية ويوا�صل امل�ستهلكون الإنفاق رغم
تباط ؤ� االقت�صاد توجد م�ؤ�شرات على تراجع
الطلب حيث من املحتمل �أن ي�ؤدي خف�ض قيمة
اليوان �إىل تراجع واردات الوقود.
ويقول مندوبون من �أوبك وم�صادر بالقطاع
�إنه من ال�صعب على ال�سعودية التخلي عن
ال�سيا�سة التي دافعت عنها بقوة وبخا�صة يف
الوقت الذي تت�أهب فيه �إيران والعراق لتعزيز
�صادراتهما من اخلام.
وقال م�صدر بقطاع النفط وخبري يف �أوبك �إن
«دول اخلليج متخوفة من الهبوط لكن لن يكون
هناك تغري يف االجتاه ما مل تقود ال�سعودية هذا
التغيري ...يف الوقت الراهن ال تزال ال�سعودية
هي امل�س�ؤولة و�ستلتزم بها (اال�سرتاتيجية)».
ومما زاد من حالة ال�ضبابية ب�ش�أن متانة
االقت�صاد ال�صيني املخاوف من زيادة الإنتاج
العاملي للنفط يف �سوق ت�شري توقعات �أوبك
نف�سها �إىل �أنها تعاين من تخمة يف املعرو�ض
تتجاوز املليوين برميل يوميا.
وت�ضخ ال�سعودية والعراق � -أكرب منتجني
للنفط يف �أوبك  -كميات قيا�سية من النفط هذا
العام يف الوقت الذي �أبقت فيه دول �أخرى مثل
رو�سيا على م�ستويات الإنتاج مرتفعة.

