
أعلنت حكومة ه��وجن كوجن 
إجراءات حتفيزية إضافية بقيمة 
4 مليارات دوالر هوجن كوجن 
)511 مليون دوالر( بهدف دعم 
االستثمارات التي تعاني من 
االضطرابات السياسية منذ 6 

أشهر تقريباً.
وان��دل��ع��ت ال��ت��ظ��اه��رات في 
ه��وجن ك��وجن منذ أوائ��ل يونيو 
املاضي، بسبب مشروع قانون 
مثير للجدل يقضي بتسليم 
املجرمني املشتبه فيهم جنائياً 
إل���ى ال��ص��ني للمحاكمة، لكن 
االحتجاجات العنيفة استمرت 
للمطالبة بالدميقراطية رغم 

إلغاء مشروع القانون نهائياً.
وق���ال وزي���ر امل��ال��ي��ة “بول 
تشان” ف��ي مؤمتر صحفي إن 
هناك تسعة تدابير جديدة منها 
الدعم لفواتير املياه والصرف 
الصحي وكذلك اإلع��ف��اءات من 

ضريبة امللكية للشركات. 
وأضاف “تشان” أن احلكومة 
سوف تسمح لألفراد والشركات 
لدفع ضريبة األرب��اح والدخل 

على أقساط.

وأوضح “تشان” أن إجراءات 
التحفيز التي مت اإلع��ان عنها 
منذ يونيو املاضي تبلغ حوالي 
25 مليار دوالر ه��وجن كوجن، 
م��ك��رًرا أن احلكومة تتوقع أن 
تسجل عجًزا في املوازنة خال 

العام املالي احلالي.
وف����ي وق����ت س���اب���ق ، ق��ال 
صندوق النقد الدولي إن على 
هوجن كوجن زيادة اإلنفاق املالي 
ليعادل 2.5 باملائة من الناجت 

احمللي اإلجمالي خال العامني 
املقبلني ل��دع��م االق��ت��ص��اد، من 
املستوى احلالي البالغ %1 من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
ودخ��ل اقتصاد هوجن كوجن 
في مرحلة رك��ود بعما تراجع 
الناجت اإلجمالي احمللي بنحو 
3.2 باملائة في الربع الثالث من 
العام اجل��اري، مقابل انخفاض 
بنحو 0.5 ب��امل��ائ��ة ف��ي الربع 

الثاني.
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خفضت وكالة موديز خلدمات 
املستثمرين النظرة املستقبلية 
للبنوك العاملية في العام املقبل 
إل��ى سلبية، وس��ط حت��ذي��رات 
من التداعيات السلبية الناجمة 
ع��ن تباطؤ النمو االقتصادي 
والتوترات التجارية فضاً عن 

معدالت الفائدة السالبة.
وأوضحت الوكالة في تقرير 
نشرته على موقعها اإللكتروني، 
أم���س  اخل��م��ي��س، أن��ه��ا ق��ررت 
ت��ع��دي��ل ن��ظ��رت��ه��ا املستقبلية 
للبنوك العاملية إلى سلبية بدالً 

من مستقرة في عام 2020.
وأرجعت موديز قرارها إلى 
تباطؤ النمو االقتصادي العاملي 

إضافة إلى التوترات التجارية.
وقالت الوكالة إن التباطؤ 
االقتصادي وم��ع��دالت الفائدة 
املنخفضة فضًا عن الظروف 
األكثر تقلباً ستزيد من التحديات 

أمام البنوك.
وأكدت الوكالة أن هناك خطر 
متزايد حلدوث ركود اقتصادي 
في الواليات املتحدة وأوروب��ا، 
باإلضافة إلى تباطؤ النمو في 
آسيا واحمليط الهادئ واألسواق 

الناشئة.
وتابعت: “من ش��أن ذل��ك أن 
ي���ؤدي إل���ى ت��ده��ور ف��ي ج��ودة 
ال���ق���روض ب��اإلض��اف��ة إل���ى أن 
ارت��ف��اع التكاليف سيؤدي إلى 
تدهور جودة القروض وزيادة 

تكاليف القروض املتعثرة”.
وأش������ارت م���ودي���ز إل����ى أن 

ال��ع��ودة إل��ى التيسير النقدي 
واس��ت��خ��دام م��ع��دالت ال��ف��ائ��دة 
السالبة في بعض املناطق يؤدي 
إلى الضغط على ربحية البنوك.

وأوضحت أن البنوك تواجه 
حت��دي��ات خ��اص��ة فيما يتعلق 
بتمرير معدالت الفائدة السالبة 
إل��ى امل��ودع��ني، مع اإلش���ارة إلى 
أن العديد من األنظمة املصرفية 
ف��ي أوروب���ا ستظل تعاني من 

الضعف االئتماني.
وت��رى الوكالة أن التوترات 
التجارية بني الواليات املتحدة 
وال��ص��ني ت��ب��دو م��ت��رس��خ��ة مع 
عواقب سلبية على البنوك في 
هاتني الدولتني باإلضافة إلى 
االقتصاديات التي تعتمد على 
التصدير والبنوك التي تعمل 

على متويل التجارة.
وأضافت أن��ه من املرجح أن 
ت��ؤدي التوترات التجارية إلى 

تدهور جودة القروض بالنسبة 
للبنوك ف��ي آس��ي��ا وال��والي��ات 

املتحدة.
وت��وض��ح م��ودي��ز أن هناك 
ك��ذل��ك خطر م��ن أن م��زي��داً من 
التصعيد في التوترات التجارية 
م��ن شأنه إث���ارة موجة بيعية 

داخل األسواق املالية.
وعلى صعيد آخ��ر، أش��ارت 
ال��وك��ال��ة إل���ى أن ال��ف��ش��ل في 
ال��ت��واف��ق على صفقة جتارية 
تنظم العاقة بني اململكة املتحدة 
واالحت��اد األوروب���ي في أعقاب 
البريكست قد يضعف القطاع 

املصرفي البريطاني.
وك��ان��ت م��ودي��ز خفضت في 
وقت سابق من األسبوع اجلاري 
النظرة املستقبلية للبنوك في 
بريطانيا إلى سلبية كذلك بدالً 
من مستقرة مع عدم اليقني بشأن 

البريكست.

»موديز« تخفض النظرة املستقبلية 
4 حتذيرات للبنوك العاملية وسط 

»املركزي«: مصر ستبيع أذون خزانة بقيمة 
9 ديسمبر مليار دوالر ألجل عام في 

الهند تخفض توقعاتها 
لنمو االقتصاد ألقل 
7 أعوام مستوى في 

خفض البنك املركزي في الهند تقديراته منو االقتصاد 
خال العام احلالي، والتي من شأنها أن تكون أضعف وتيرة 

ارتفاع في 7 أعوام تقريباً.
وأوض��ح امل��رك��زي الهندي في بيان السياسة النقدية 
ال��ص��ادر أم��س  اخلميس، أن��ه ق��رر خفض توقعات النمو 
االقتصادي عن العام املالي احلالي بأكمله والذي ينتهي في 

مارس 2020 إلى 5 باملائة.
وتعتبر ه��ذه التوقعات أق��ل م��ن التقديرات السابقة 

والصادرة في أكتوبر املاضي والبالغة 6.1 باملائة.
وفي حال حتققت توقعات النمو القتصاد الهند خال هذا 
العام املالي )2019-2020(، فمن شأنها أن تكون األدنى في 

غضون 7 أعوام.
وبحسب بيانات رسمية ص��ادرة في األسبوع املاضي، 
فإن الناجت احمللي اإلجمالي للهند منا بنسبة 4.5 باملائة 

خال الربع املنتهي في سبتمبر املاضي.
وميثل هذا النمو أضعف وتيرة ارتفاع منذ الربع األول 
لعام 2013 عندما منا حينها االقتصاد الهندي بنسبة 4.3 

باملائة.
وقال البنك إن التأخر في إنعاش الطلب احمللي إضافة 
مل��زي��د م��ن التباطؤ ف��ي النشاط االق��ت��ص��ادي العاملي مع 

التوترات اجليوسياسية من شأنه أن ُيشكل مخاطر سلبية.
وكان بنك االحتياطي الهندي قرر إبقاء معدل الفائدة كما 
هو دون تغيير عند مستوى 5.15 باملائة في خطوة خالفت 

توقعات األسواق على نطاق واسع.
وخفض املركزي الهندي معدل الفائدة في العام احلالي 
5 مرات وسط مساعي دعم وحتفيز االقتصادي الذي يعاني 

من حالة تباطؤ ملحوظة في النمو.
وذك��ر البنك في بيان السياسة النقدية أنه قرر تعديل 
توقعات التضخم بالرفع في النصف الثاني من العام املالي 
احلالي ليتراوح بني 5.1 إلى 4.9 باملائة بدالً من التوقعات 

السابقة البالغة 3.5 إلى 3.7 باملائة.

انخفاض الطلبيات 
الصناعية األملانية على 

غير املتوقع في أكتوبر
أظهرت بيانات  أمس  اخلميس تراجع الطلبيات الصناعية 
األملانية على خاف املتوقع في أكتوبر بسبب ضعف الطلب 
في الداخل واخل��ارج، مما يشير إلى استمرار األزم��ة التي 
يواجهها قطاع التصنيع في كبح منو أكبر اقتصاد أوروبي 

في الربع األخير من العام.
وقال مكتب اإلحصاءات إن عقود شراء السلع املصنوعة 
في أملانيا تراجعت 0.4 باملئة عن الشهر السابق. وهذا 
االنخفاض يخالف متوسط توقعات رويترز الرتفاع قدره 
0.3 باملئة. وجرى تعديل قراءة سبتمبر بالرفع إلى زيادة 

نسبتها 1.5 باملئة بدال من 1.3 باملئة في السابق.

هوجن كوجن تطلق حزمة حتفيزية 
بـ511 مليون دوالر لدعم االقتصاد

بول تشان

Friday 6th December 2019 - 13 th yearاجلمعة 9 من ربيع اآلخر 1441 ه�/ 6 ديسمبر  2019 - السنة  الثالثة عشرة

أط���ل���ق���ت ش���رك���ة “إميرسون” 
)Emerson( م��ؤخ��راً خدمة جديدة 
تعتمد على التقنيات السحابية وانترنت 
األشياء الصناعية ملراقبة أداء عدادات 
التدفق آلب��ار النفط وال��غ��از ع��ن بعد، 
ما يتيح ملنتجي النفط والغاز وسيلة 
ج��دي��دة لتعزيز إنتاجية آب���ار النفط 
وال��غ��از م��ع تقليل التكاليف وزي���ادة 

معدالت السامة.
 وتوفر خدمة مراقبة أداء ع��دادات 
 )Roxar 2600( التدفق متعددة املراحل
للمشغلني توصيات عملية لتحسني أداء 
ع��دادات قياس التدفق ومتكني الصيانة 
االستباقية استناداً إلى البيانات املتقدمة 
واملتواصلة التي يتم جمعها من عدادات 
ق��ي��اس ال��ت��دف��ق م��ت��ع��ددة امل��راح��ل في 
املوقع وحتليها عند بعد من قبل خبراء 

“إميرسون”. 
وت��وف��ر خدمة مراقبة أداء ع��دادات 
 Roxar( قياس التدفق متعددة املراحل
2600(، وال��ت��ي يتم استخدامها في 
صناعة النفط والغاز منذ أكثر من 25 
عاماً، إمكانية قياس معدالت إنتاج آبار 
النفط والغاز بدقة، كما توفر اخلدمة 
حلوالً الختبار اآلب��ار ومنصات انتاج 
النفط وال��غ��از غير امل��أه��ول��ة وقياس 
اإلن��ت��اج وم��راق��ب��ة آب��ار النفط والغاز 
وتطبيقات الزيت الصخري. ومن خال 
استخدام التكنولوجيا الشبكية املتقدمة، 
ميكن خلبراء “إميرسون” تقدمي بيانات 
تشخيص متقدمة وتفسير البيانات 
وإع����داد ال��ت��ق��اري��ر م��ن ع����دادات قياس 
التدفق متعددة املراحل وفق جدول زمني 

منتظم. 
وف������ي خ���ض���م دخ�������ول ص��ن��اع��ة 
النفط وال��غ��از العصر الرقمي، تدعم 

“إميرسون” املشغلني ف��ي انتقالهم 
إل��ى تقنيات قياس جديدة تعتمد على 
وظائف الدعم عن بعد. ويقدم خبراء 

“إميرسون” اإلرش��اد والتوجيه ب��دءاً 
من مرحلة التركيب واملعايرة ووصوالً 
إل��ى ت��ق��دمي ال��ت��وص��ي��ات القائمة على 

البيانات لتحسني العمليات. ولتحقيق 
ذلك، تستفيد اخلدمة من بنى االتصال 
اآلمنة من أجل توفير نقل آمن للبيانات 
م��ن ع���دادات قياس التدفق إل��ى البيئة 
السحابية حيث يتم حتليلها. وتتيح 
هذه العملية حتديد املشاكل دون احلاجة 
إل��ى إرس��ال أف��راد إل��ى امل��ي��دان، وقبل أن 
تتفاقم املشاكل لتؤثر على اإلن��ت��اج. 
وتوفر تقارير األداء الدورية واملشاركة 
املستمرة للبيانات وتقييم أداء العدادات، 
للمشغلني حملة شاملة عن االستمرارية 
التشغيلية، فضاً عن تشكيل األساس 
لنشاط استباقي ف��ي امل��وق��ع ووض��ع 

استراتيجية للصيانة.  
وتعد مراقبة أداء ع���دادات قياس 
التدفق متعددة املراحل أح��دث خدمة 
ت��ق��دم��ه��ا ال��ش��رك��ة ض��م��ن محفظتها 
املتنامية من حلول املراقبة عند بعد 
للمعدات والعمليات املقدمة من خال 
 Connected( اخل��دم��ات املترابطة
Services(. وت��س��ت��ف��ي��د خ��دم��ات 
إمي���رس���ون امل��ت��راب��ط��ة م���ن خ��ب��رات 
الشركة املعمقة لتحسني موثوقية 
وأداء املعدات الهامة. وتعد اخلدمات 
املترابطة مبثابة ع��روض خدمة من 
“إميرسون” يتم م��ن خالها جمع 
البيانات من املعدات الهامة وإرسالها 
بشكل آم��ن إل��ى خ��ب��راء “إميرسون” 
بحيث ميكنهم تقدمي توصيات عملية 
لتمكني الصيانة االستباقية والتنبؤية. 
وتستفيد اخلدمات املترابطة من خبرة 
“إميرسون” امل��م��ت��دة ل��ع��ق��ود، حيث 
تستخدم التكنولوجيا جلمع البيانات 
من األجهزة املختلفة وتوصيلها إلى 
التطبيقات واخل��ب��راء الذين يقدمون 

بدورهم التوصيات والنصائح القيمة

ما يتيح ملنتجي النفط والغاز وسيلة جديدة لتعزيز إنتاجية اآلبار وتقليل التكاليف 

»إميرسون« تطلق خدمة سحابية
لدعم  القياس في عمليات الصخر الزيتي 

تراجعت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو 
بأكبر وتيرة في 2019 خ��ال شهر أكتوبر ، مع 
انخفاض مبيعات املنتجات غير الغذائية. وكشفت 
بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات يوروستيت، 
أم��س  اخلميس، أن مبيعات التجزئة في منطقة 
اليورو تراجعت بنسبة 0.6 باملائة خ��ال شهر 
أكتوبر مقارنة مع هبوط 0.2 باملائة في الشهر 

السابق له بعد التعديل.
وبحسب التقديرات، فكان من املتوقع أن تسجل 
مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انخفاضاً بنحو 

0.4 باملائة في الشهر املقارن.
ومت تعديل بيانات مبيعات التجزئة في منطقة 
اليورو خال سبتمبر املاضي من منو 0.1 باملائة 

إلى تراجع 0.2 باملائة، وفقاً للبيانات.
وأوضحت البيانات أن مبيعات املنتجات غير 
الغذائية هبطت بنحو 1.1 باملائة ف��ي أكتوبر 
مقارنة مع الشهر السابق له فيما زادت مبيعات 
الغذاء واملشروبات والتبغ بنسبة 0.3 باملائة كما 
ارتفعت مبيعات وقود السيارات بنحو 0.6 باملائة 
في الفترة نفسها. أم��ا على أس��اس سنوي، فإن 
مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 1.4 باملائة في 

خال أكتوبر مقابل نفس الفترة من العام املاضي.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 10:49 ص��ب��اح��اً بتوقيت 
جرينتش، ارتفع اليورو مقابل ال��دوالر األمريكي 
بأكثر من 0.1 باملائة لتسجل العملة األوروبية 

املوحدة 1.1090 دوالر.

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو 
2019 تتراجع بأكبر وتيرة في 

أعلن البنك امل��رك��زي أم��س اخلميس أن مصر 
ستطرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدوالر بقيمة 
مليار دوالر مل��دة ع��ام ف��ي التاسع م��ن ديسمبر 

اجل��اري. وأضاف البنك أنه ستتم تسوية العطاء 
في العاشر من ديسمبر كانون األول وسيحل أجل 

استحقاق األذون في الثامن من ديسمبر 2020.

تراجع الدوالر األمريكي مقابل 
سلة من العمات الرئيسية خال 
تعامات أم���س  اخلميس، مع 
التركيز على العاقات التجارية 
بني أكبر اقتصادين حول العالم.

ويظل تركيز املستثمرين على 
التطورات التجارية بعد إشارات 
مختلطة ح���ول األوض����اع بني 
الواليات املتحدة والصني، فبعد 
أن أكد الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب أن��ه من األفضل تأجيل 
الصفقة ملا بعد 2020 عاد ليشير 
إل��ى أن احمل��ادث��ات تسير بشكل 

جيد.
وك��ان��ت بيانات اقتصادية 
أظهرت أن القطاع اخلاص غير 
ال��زراع��ي في ال��والي��ات املتحدة 
أض��اف وظ��ائ��ف بأقل مستوى 
في 6 أشهر فيما يتحول تركيز 
املستثمرين إلى تقرير الوظائف 
املقرر اإلفصاح عنه غداً اجلمعة.

وم��ن امل��ق��رر أن ُي��دل��ي عضو 
االحتياطي الفيدرالي “راندال 
كوارليس” بشهادته أمام اللجنة 
امل��ص��رف��ي��ة مب��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ 

األمريكي.
ويترقب املستثمرون إعان 
بيانات امليزان التجاري وطلبات 

إعانة البطالة وطلبيات املصانع 
في ال��والي��ات املتحدة في وقت 

الحق.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 9:05 
ص��ب��اح��اً بتوقيت جرينتش، 
هبطت العملة األمريكية مقابل 
نظيرتها األوروب��ي��ة امل��وح��دة 
بأكثر من 0.1 باملائة ليرتفع 

اليورو إلى 1.1092 دوالر.
ف����ي ح����ني زادت ال���ورق���ة 
اخلضراء أمام العملة اليابانية 
بنسبة هامشية 0.06 باملائة 
مسجلة 108.92 ين كما ارتفعت 

بشكل طفيف 0.05 باملائة مقابل 
العملة السويسرية لتسجل 

0.9890 فرنك.
بينما ت��راج��ع ال���دوالر أم��ام 
اجل��ن��ي��ه اإلس��ت��رل��ي��ن��ي بنحو 
0.3 ب��امل��ائ��ة لتصعد العملة 

البريطانية إلى 1.3140 دوالر.
وخال نفس الفترة، انخفض 
املؤشر الرئيسي للدوالر والذي 
يتبع أداء ال��ورق��ة األمريكية 
مقابل 6 عمات رئيسية أخرى 
بأكثر م��ن 0.1 باملائة مسجاً 

.97.529

الدوالر يسجل خسائر عامليًا
مع انتظار املستجدات التجارية

239 مليار دوالر لدعم النمو االقتصادي اليابان.. 
أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو 
آب��ي ع��ن إج����راءات حتفيز ل��دع��م منو 
االق��ت��ص��اد، ال���ذي يعاني م��ن تباطؤ 
ال���ص���ادرات وال���ك���وارث الطبيعية 
وت��داع��ي��ات زي���ادة ضريبة املبيعات 

مؤخرا.
ونصت مسودة اإلجراءات التحفيزية 
التي أطلعت عليها وك��ال��ة بلومبرج 
لألنباء أمس اخلميس على أنه سوف 

يتم إنفاق نحو 26 تريليون ين )239 
مليار دوالر( على مدار األعوام املقبلة، 
حيث متثل اإلج����راءات النقدية نحو 

نصف هذا املبلغ.
وأوض��ح��ت امل��س��ودة أن إج���راءات 
التحفيز س��وف تعزز من��و االقتصاد 

بنحو 1.4 نقطة مئوية.
وت��أت��ي إج����راءات التحفيز ف��ي ظل 
ازدي����اد ال��وع��ي ح���ول ال��ع��ال��م بشأن 

احلاجة ملزيد من املساعدات احلكومية 
للحفاظ على منو االقتصاديات في ظل 

التباطؤ العاملي.
وق��ال ه��اروم��ي تاجوشي، الباحث 
االقتصادي بفرع شركة أي اتش اس 
ماركيت لألبحاث السوقية في طوكيو” 
في أي دولة، التأثير اإليجابي للتحفيز 
املالي االض��اف��ي يكون م��ح��دودا، وهو 
أمر حقيقي بصفة خاصة في اليابان 

وأوروب������ا، ح��ي��ث أص��ب��ح��ت م��ع��دالت 
الفائدة سلبية. ال يوجد لديك خيار إال 

تنفيذ إجراءات نقدية لتعزيز النمو”.
ووص���ف آب���ي إج�����راءات التحفيز 
باحلزمة ثاثية األقطاب، التي تهدف 
لتقدمي اإلغ��اث��ة في ال��ك��وارث وتوفير 
احل��م��اي��ة م��ن امل��خ��اط��ر االق��ت��ص��ادي��ة 
وإعداد الباد لنمو أطول أجا بعد دورة 
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