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وزير مالية بكني� :أثر «النزاعات التجاري» على االقت�صاد ال�صيني حمدود

ال�صني �ستوا�صل الرد على �أمريكا ب�ش�أن التجارة و�ستعزز الإنفاق احلكومي
بكني  -رويرتز:
قال وزير املالية ال�صيني ليو
كون �إن بالده �ستوا�صل الرد على
وا�شنطن مع فر�ض �أمريكا املزيد
من الر�سوم التجارية ،لكن �ضرباتها
امل�ضادة �ستظل حمددة قدر الإمكان
لتجنب الإ�ضرار بال�شركات يف
ال�صني �سواء كانت �صينية �أو
�أجنبية.
وقال ليو ( 61عا ًما) لرويرتز
�أم�س الأول ،يف مقابلة بوزارة
املالية هي الأوىل مع و�سائل الإعالم
منذ توليه من�صبه يف مار�س� ،إن
�أثر «النزاعات التجارية» بني ال�صني
والواليات املتحدة على االقت�صاد
ال�صيني حمدود �إىل الآن ،لكنه ي�شعر
بالقلق ب�ش�أن اخل�سائر املحتملة
يف الوظائف وكذلك خ�سارة �سبل
الدخل.

وقال �إن احلكومة ال�صينية �ستزيد �إنفاقها لدعم العمال
والعاطلني عن العمل الذين ت�ضرروا من النزاع التجاري.
كما توقع ارتفاع �إ�صدارات حكومات حملية ل�سندات لدعم
اال�ستثمار يف البنية التحتية هذا العام وجتاوزها تريليون
يوان ( 145.48مليار دوالر) بحلول نهاية الربع احلايل.
وت�صاعد النزاع التجاري �أكرث اخلمي�س يف الوقت
الذي تبادلت فيه الواليات املتحدة وال�صني فر�ض املزيد
من الر�سوم اجلمركية على �سلع بع�ضهما البع�ض .ومنذ
�أوائل يوليو  ،فر�ض �أكرب اقت�صادين يف العامل ر�سوما على
�سلع بع�ضهما البع�ض بقيمة �إجمالية بلغت مئة مليار
دوالر.
وقال ليو «ال�صني ال تريد الدخول يف حرب جتارية،
لكننا �سرند بحزم على الإجراءات غري املنطقية التي
اتخذتها الواليات املتحدة» .و�أ�ضاف «�إذا مت�سكت الواليات
املتحدة بتلك الإجراءات ،ف�إننا يف املقابل �سنتخذ �إجراء
حلماية م�صاحلنا».
وحتى الآن ،فر�ضت ال�صني �أو اقرتحت فر�ض ر�سوم
جمركية على �سلع �أمريكية بقيمة  110مليارات دوالر،
ما ميثل معظم وارداتها من املنتجات الأمريكية .والنفط
اخلام والطائرات الكبرية �سلعتان رئي�سيتان �أمريكيتان مل
ت�ستهدفهما العقوبات بعد.

وزير مالية ال�صني

واُختتمت حمادثات جتارية متو�سطة امل�ستوى بني

م�س�ؤولني �أمريكيني و�صينيني اخلمي�س دون �أي م�ؤ�شر

على �إحراز تقدم كبري.

وردا على �س�ؤال عما �إذا كانت ال�صني �ستدر�س زيادة

الر�سوم اجلمركية على �سلع �أمريكية تواجه بالفعل
�ضرائب مرتفعة ،قال ليو �إن ال�صني �سرتد بدقة.
وقال «نرد بدقة .بالطبع ،قيمة الواردات الأمريكية من
ال�سلع ال�صينية غري مماثلة لقيمة الواردات ال�صينية من
ال�سلع الأمريكية� .سنتخذ �إجراءات ر�سوم مبا يتوافق مع
هذا الو�ضع» .ومل يخ�ض يف تفا�صيل.
لكنه قال �إن ال�صني تدرك احتمال ت�أثر �أطراف غري
�ضالعة يف اخلالف �سلبا جراء النزاع.
وقال« :حني نتخذ �إجراءات ،نبذل ق�صارى جهدنا لعدم
�إحلاق ال�ضرر مب�صالح ال�شركات الأجنبية يف ال�صني .ذلك
هو ال�سبب يف �أن �إجراءاتنا اخلا�صة بالر�سوم حمددة
لتجنب الت�أثري عليها بقدر امل�ستطاع».
وقال ليو �إنه قلق للغاية ب�ش�أن اخل�سارة املحتملة
للوظائف ال�صينية.
وقال« :من وجهة نظري� ،س�أويل انتباها �أكرب لأثر
النزاعات التجارية بني ال�صني والواليات املتحدة على
الوظائف يف ال�صني .يف النهاية ،بع�ض ال�شركات ت�أثرت،
ال�صادرات �ستنخف�ض والإنتاج �سيتقل�ص».
وتخطـط ال�صني لزيادة �إنفاقها املايل لدعم العمال �أو
العاطلـني عن العمل املت�ضررين من الر�سوم اجلمركية
التي جرى رفعها.

�صندوق النقد الدويل :الإ�صالحات ال�سعودية �ستعزز النمو

�صندوق الرثوة ال�سعودي يجمع ً
قر�ضا بقيمة  11مليار دوالر
عوا�صم  -رويرتز:
قال م�صدر مطلع �إن �صندوق الرثوة
ً
قر�ضا بقيمة 11
ال�سيادية ال�سعودي جمع
مليار دوالر من بنوك ،يف الوقت الذي ي�سعى
فيه لتعزيز موقفه املايل من �أجل متويل خطط
التحول االقت�صادي يف اململكة.
وت�أتي �أخبار القر�ض بعد �أن �أجلت
ال�سعودية �إىل �أجل غري م�سمى خطط �إدراج
�شركة �أرامكو النفطية العمالقة يف البور�صة
وفقا ملا ذكرته �أربعة م�صادر يف القطاع .ويزيد
حجم القر�ض عن احلجم اال�سرت�شادي الذي
تراوح بني �ستة وثمانية مليارات دوالر.
قال م�س�ؤول كبري ب�صندوق النقد الدويل
�أم�س �إن ال�سعودية مت�ضي قد ًما يف �إ�صالحات
اقت�صادية و�إن منو اقت�صاد اململكة غري النفطي
�سيت�سارع هذا العام على الرغم من �أي ت�أجيل
للبيع املزمع لأ�سهم �أرامكو.
وقال تيم كالني رئي�س بعثة �صندوق النقد
لدى ال�سعودية لل�صحفيني بعد م�شاورات
�سنوية مع احلكومة ال�سعودية «�أرامكو جزء
واحد من برنامج الإ�صالح .الأجزاء الأخرى

مت�ضي قدما على نحو جيد».
و�أ�ضاف �أن تكهنات �صندوق النقد بت�سارع
منو االقت�صاد ال�سعودي يف ال�سنوات املقبلة
ت�ستند �إىل توقعات با�ستمرار جمموعة وا�سعة
من الإ�صالحات ،وال ت�شمل �أثر الطرح الأويل
املزمع لأ�سهم �أرامكو.
والقر�ض املجمع هو الأول ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة املخول بامل�ساعدة يف تنفيذ
ر�ؤية  ،2030وهي خطة �إ�صالح وبرنامج
اقت�صادي طموح �أعلنته احلكومة يف عام
 2016بهدف تخلي�ص اململكة من االعتماد على
�صادرات النفط .كما �أ�صدر ال�صندوق تعهدات
ل�شركات التكنولوجيا� ،أو ا�ستثمارات ت�شمل
اتفاقا بقيمة  45مليار دوالر لال�ستثمار يف
�صندوق تكنولوجي �ضخم بقيادة �سوفت بنك.
وفوق كل ذلك ،تعهد ال�صندوق بع�شرين
مليار دوالر لال�ستثمار يف البنية التحتية
بالتخطيط مع بالك�ستون.
و�أبلغ امل�صدر رويرتز ب�أن �صندوق الرثوة
ال�سيادي �سيدفع هام�ش  75نقطة �أ�سا�س
فوق �سعر الفائدة املعرو�ض بني بنوك لندن

(ليبور) ،وهو ذاته الهام�ش الذي دفعته
احلكومة ال�سعودية عندما جمعت قر�ضا يف
وقت �سابق من هذا العام.
َ
يت�سن االت�صال على الفور ب�صندوق
ومل
الرثوة ال�سيادي للح�صول على تعليق.
وكانت م�صادر �أبلغت رويرتز يف يوليو
ب�أن �أموال القر�ض �ست�ستخدم لتمويل الأغرا�ض
العامة.
وينوع القر�ض م�صادر متويل �صندوق
اال�ستثمارات العامة ،التي كانت تقت�صر
يف املا�ضي على �ضخ ر�أ�س املال وحتويل
الأ�صول من جانب احلكومة ف�ضال عن �أرباح
اال�ستثمارات القائمة.
ومن املتوقع �أن يتلقى ال�صندوق ع�شرات
املليارات من الدوالرات من بيع جزء من
ح�صته يف �شركة ال�صناعات الأ�سا�سية
(�سابك) لأرامكو ال�سعودية� ،أو بيع احل�صة
بالكامل .وميتلك ال�صندوق  70باملئة من �سابك
املدرجة يف الريا�ض ،وهي رابع �أكرب �شركة
للبرتوكيماويات يف العامل .ويبلغ ر�أ�سمالها
ال�سوقي  98مليار دوالر.

�صادرات ب�أحد املوانئ الأملانية

الإنفاق احلكومي واال�ستثمارات يقودان النمو الأملاين
برلني  -رويرتز:
�أظهرت بيانات تف�صيلية �أم�س اجلمعة �أن بنود الإنفاق احلكومي واال�ستثمارات
واال�ستهالك اخلا�ص قادت النمو االقت�صادي الأملاين يف الفرتة بني �أبريل ويونيو ،و�أكدت
قراءة �أولية للنمو عند  0.5باملئة يف الربع الثاين.
وقال مكتب الإح�صاءات االحتادي �إن ال�صادرات ارتفعت  0.7باملئة يف الربع بينما
زادت الواردات  1.7باملئة ،وهو ما �أدى �إىل خ�صم  0.4نقطة �أ�سا�س من النمو.
و�أظهرت البيانات �أن الزيادة يف الإنفاق احلكومي بلغت مثلي الزيادة التي �سجلها
ا�ستهالك الأ�سر.

الذهب يرتفع مع تراجع العملة الأمريكية

خ�سائر العملة �أمام الدوالر تبلغ نحو  % 38منذ بداية العام

اللرية الرتكية تتجه لت�سجيل خ�سائر �أ�سبوعية ب�أكرث من % 1
ارتفعت العملة املحلية لرتكيا
مقابل نظريتها الأمريكية خالل
تعامالت �أم�ساجلمعة ،لكن اللرية
تتجه لت�سجيل خ�سائر ب�أكرث من
 %1بالأ�سبوع احلايل.
وتتزامن اخل�سائر يف قيمة
العملة الرتكية مع �ضعف �أحجام
التداول ب�شكل عام يف تركيا ،حيث
�أغلقت البور�صات والأ�سواق
املالية �أبوابها منذ منت�صف
تعامالت الإثنني املا�ضي وت�ستمر
كذلك حتى نهاية الأ�سبوع احلايل
ب�سبب �إجازة عيد الأ�ضحى.
ومن املقرر �إعادة فتح
الأ�سواق املالية الرتكية يوم
الإثنني املقبل.
لكن على الرغم من ذلك
ت�ستمر املواجهة احلادة بني
وا�شنطن و�أنقرة ب�ش�أن اخلالف
حول احتجاز الق�س الأمريكي
«�أندرو برون�سون» والذي ترف�ض
تركيا ت�سليمه للواليات املتحدة

دون املقاي�ضة على «فتح اهلل
كولن».
وكان املتحدث با�سم الرئي�س
الرتكي رجب طيب �أردوغان اتهم
�أم�س الأول الواليات املتحدة ب�شن
حرب اقت�صادية.
ويف بداية هذا الأ�سبوع،
تقدمت تركيا ب�شكوى �إىل منظمة
التجارة العاملية �ضد الر�سوم
اجلمركية على واردات ال�صلب
والألومنيوم والتي قام الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب يف
وقت �سابق من ال�شهر اجلاري
مب�ضاعفتها على �أنقرة لكن
الواليات املتحدة توا�صل طريقها.
و�صعدت اللرية الرتكية
مقابل العملة الأمريكية بن�سبة
 %0.9ليهبط الدوالر �إىل
 6.0693لرية.
لكن يف املقابل تتجه العملة
الرتكية لت�سجيل خ�سائر بن�سبة
� %1.1أمام الورقة اخل�ضراء

خالل الأ�سبوع.
وكانت اللرية الرتكية
تراجعت لأدنى م�ستوى على
الإطالق يف بداية الأ�سبوع
املا�ضي عند  7.2362لرية لكل
دوالر.
وتبلغ خ�سائر العملة املحلية
لرتكيا حوايل  %37.78منذ بداية
العام احلايل وحتى الآن.
وت�أتي اخل�سائر احلادة يف
قيمة العملة هذا العام بفعل
خماوف امل�ستثمرين �إزاء تدخل
�أردوغان يف ال�سيا�سة النقدية
للبالد ما يعني ت�ضرر ا�ستقاللية
البنك املركزي �إ�ضافة لتوتر
العالقة مع الواليات املتحدة
ف�ضال عن جمموعة من امل�شاكل
االقت�صادية.
وا�ستبعد ترامب بداية
الأ�سبوع اجلاري تقدمي تنازالت
�إىل �أنقرة مقابل �إطالق �سراح
الق�س الأمريكي الذى يخ�ضع

للإقامة اجلربية فى تركيا على
خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب.
ويرى م�ست�شار الأمن القومي
للواليات املتحدة «جون بولتون»
�أن �أنقرة ارتكبت خط�أ كبريا
بعدم الإفراج عن «برون�سون»،
وهو ما رد عليه «كالني» بقوله
�إن وا�شنطن يجب �أن حترتم
العملية القانونية املتعلقة
بالق�س الأمريكي م�شريا �إىل �أن
ت�صريحاته تظهر �أن الواليات
املتحدة ت�ستهدف اقت�صاد تركيا.
كما �شكك «بولتون» يف
اال�ستثمارات الداعمة من قبل
قطر والبالغة  15مليار دوالر
مو�ضحا �أنها غري كافية للت�أثري
على اقت�صاد تركيا.
ويف الوقت نف�سه� ،أبدت
وكاالت االئتمان خماوف قوية
جتاه قدرة البالد على مواجهة
الأزمة احلالية مع تخفي�ض
البع�ض ت�صنيفها ال�سيادي.

م�شغوالت ذهبية

بنجالورو -رويرتز:
ارتفع الذهب �أم�س (اجلمعة) بعد �أن هبط
يف اجلل�سة ال�سابقة مع تراجع الدوالر يف
الوقت الذي ترتقب فيه الأ�سواق كلمة رئي�س
جمل�س االحتياطي االحتادي (البنك املركزي
الأمريكي) ال�ست�شفاف �أي �إ�شارات جديدة
على اجتاهات ال�سيا�سة النقدية الأمريكية.
وارتفع الذهب  0.3باملئة يف التعامالت
الفورية �إىل  1188.96دوالر للأوقية
(الأون�صة) بعد �أن كان هبط  0.9باملئة
يوم اخلمي�س .وارتفعت الأ�سعار بنحو 0.3
باملئة هذا الأ�سبوع .وزاد الذهب يف العقود
الأمريكية الآجلة  0.1باملئة �إىل  1195دوالر
للأوقية .ومن املنتظر �أن يتحدث رئي�س
جمل�س االحتياطي االحتادي جريوم باول

خالل اجتماع �سنوي للبنك املركزي يف وقت
الحق من �أم�س اجلمعة.
ويتفق وا�ضعو �سيا�سات البنك املركزي
الأمريكي على نطاق وا�سع على �أن �أ�سعار
الفائدة يجب �أن ترتفع �أكرث هذا العام
والعام املقبل على الرغم من عدم ر�ضا
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عن مثل هذه
اخلطة وفقا ملا �أ�شار �إليه اثنان من وا�ضعي
ال�سيا�سات يوم اخلمي�س.
ومن بني املعادن النفي�سة الأخرى،
ارتفعت الف�ضة  0.8باملئة يف التعامالت
الفورية �إىل  14.58دوالر للأوقية.
وزاد البالتني واحدا باملئة �إىل 782.70
دوالر للأوقية ،بينما ارتفع البالديوم 0.5
باملئة �إىل  919.85دوالر للأوقية.

