
انخفضت أسعار النفط بنحو واحد باملئة 
أم��س  اخلميس مواصلة خسائر اجللسة 
السابقة في ظل ارت��ف��اع مخزونات اخلام 

األمريكية وضعف الطلب من املصافي.
وبحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش 
انخفضت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل��ام القباس 
العاملي برنت 63 سنتا أو 0.9 باملئة للبرميل 
إلى 70.36 دوالر للبرميل مقارنة مع سعر 

اإلغالق السابق.
وت��راج��ع��ت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل��ام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 51 سنتا أو 0.8 

باملئة إلى 60.91 دوالر للبرميل.
وتراجعت العقود اآلجلة للخام بالفعل 

اثنني باملئة في اليوم السابق.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
إن مخزونات اخل��ام األمريكية ارتفعت في 
األسبوع املاضي لتصل إلى أعلى مستوياتها 
منذ يوليو مت��وز ع��ام 2017 بفعل ضعف 
الطلب م��ن امل��ص��اف��ي. وق���ال أول���ي هانسن 
رئيس استراتيجيات السلع األولية في بنك 
ساكسو ”املخاوف بشأن تباطؤ منو الطلب 
على )النفط( جراء التأثير السلبي للحرب 
التجارية ب��ني ال��والي��ات املتحدة والصني 
على االقتصاد العاملي“ تضغط أيضا على 
أس��ع��ار ال��ن��ف��ط. وق��ال��ت م��ص��ادر صناعية 
ومصرفية إن بي.بي تقترب من بيع حصتها 
في شركة مصرية رئيسية للنفط والغاز 
إلى دراج��ون أوي��ل التي مقرها دبي مبقابل 

يتجاوز الستمئة مليون دوالر.
ُينهي البيع، املتوقع إمتامه في األسابيع 
املقبلة، شراكة بي.بي التي دام��ت 50 عاما 
في شركة بترول خليج السويس )جابكو( 

مع تركيز الشركة البريطانية على تطوير 
احتياطيات الغاز البحرية الضخمة ملصر.

وتقول دراج��ون أوي��ل، التابعة لشركة 
بترول اإلم��ارات الوطنية )إينوك( ومقرها 

دبي، إنها تعتزم توسعة أنشطتها اخلارجية 
وتعزيز إنتاجها إل��ى 300 أل��ف برميل من 

املكافئ النفطي يوميا بحلول 2025.
تنتج جابكو أكثر من 70 ألف برميل يوميا 

من الزيت و400 مليون قدم مكعبة يوميا من 
الغاز، حسبما ذكرته املصادر.

وأحجم متحدث باسم بي.بي عن التعليق. 
ول��م يتوافر تعقيب حتى اآلن م��ن وزارة 
ال��ب��ت��رول املصرية وال م��ن الهيئة العامة 
للبترول. ول��م يتسن ال��وص��ول إل��ى إينوك 

للحصول على تعليق.
وق��ال أح��د امل��ص��ادر إن بيع جابكو نال 
املوافقة األولية من وزارة البترول املصرية 
بعد أن عارضت اتفاقا لبيع األصول توصلت 
إليه بي.بي العام املاضي مع شركة اس.دي.
إك��س إن��رج��ي للنفط وال��غ��از ال��ت��ي تتركز 

أعمالها في شمال افريقيا.
واألص��ل الرئيسي لشركة دراج��ون أويل 
هو حقل تشيلكني في تركمانستان، حيث 
تنتج زهاء 90 ألف برميل يوميا. وفي مصر، 
متلك الشركة كامل امتياز شرق خليج الزيت.
وستساعد حصيلة البيع ب��ي.ب��ي على 
حتقيق هدفها للتخارج من أصول بأكثر من 
خمسة مليارات دوالر بعد استحواذها مقابل 
10.5 مليار دوالر على أصول النفط والغاز 
البرية لشركة ب��ي.ات��ش.ب��ي في الواليات 

املتحدة العام املاضي.
وبلغ صافي إنتاج بي.بي في مصر ما 
إجماليه 49 أل��ف برميل يوميا م��ن النفط 
وس��وائ��ل ال��غ��از و878 مليون ق��دم مكعبة 
يوميا من الغاز في 2018، وفقا للتقرير 

السنوي للشركة.
وفي فبراير ، دشنت بي.بي حقل جيزة/
فيوم في منطقة غ��رب دلتا النيل البحرية 
ومن املتوقع أن ينتج حوالي 60 ألف برميل 

من املكافئ النفطي يوميا.

»بي.بي« بصدد بيع حصة في شركة مصرية إلى دراجون أويل

1باملئة بفعل زيادة املخزون األميركي واملخاوف االقتصادية النفط ينخفض 

تراجع أسهم أوروبا بفعل مخاوف جتارية 
وتنامي الضغط على رئيسة وزراء بريطانيا

تراجعت األسهم األوروبية 
ب��ش��دة أم����س  اخل��م��ي��س حيث 
يعاني املستثمرون بفعل أحدث 
ج��ول��ة م��ن ال���ن���زاع ال��ت��ج��اري 
بني ال��والي��ات املتحدة والصني 
بينما ت��واج��ه رئ��ي��س ال���وزراء 
البريطانية تيريزا ماي ضغوطا 

متنامية لالستقالة.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 0710 
ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت��ش انخفض 
املؤشر ستوكس 600 األوروبي 
0.8 باملئة بينما تراجع املؤشر 
داك��س األمل��ان��ي، الشديد التأثر 

بالتجارة، نقطة مئوية كاملة.
وانخفض قطاع السيارات 
األوروبي 2.80 باملئة بينما نزل 

قطاع التعدين 1.04 باملئة.
وكانت شركة صناعة الرقائق 
البريطانية آرم أحدث من يعلق 
ع��الق��ات��ه م���ع ش��رك��ة ه���واوي 
ال��ص��ي��ن��ي��ة امل��ص��ن��ع��ة مل��ع��دات 
الشبكات وال��ه��وات��ف لتنضم 
بذلك إل��ى قائمة م��ن الشركات 
امللتزمة باحلظر األمريكي على 

الشركة الصينية.
وتراجع قطاع التكنولوجيا 

أيضا 1.25 باملئة.
وانخفض املؤشر فايننشال 
تاميز 100 البريطاني 0.5 باملئة 
وكان قطاع بناء املنازل املتأثر 
بخروج بريطانيا من االحت��اد 

األوروبي ضمن القطاعات األكثر 
تضررا.

وح��وم اجلنيه االسترليني 
بالقرب م��ن أدن��ى مستوى في 
أربعة أشهر بعد استقالة حليف 
رئيسي مل��اي م��ن احلكومة في 
وقت متأخر معززا بذلك دعوات 

تطالب ماي باالستقالة. وذكر 
تقرير لصحيفة تاميز أن��ه من 

املتوقع أن تعلن ماي استقالتها.
وص�����ع�����د س����ه����م م���رل���ني 
انترتينمنتس خمسة باملئة 
ب��ع��دم��ا ح��ث امل��س��اه��م النشط 
فاليو آكت الشركة املالكة ملتحف 

مدام توسو على إلغاء إدراجها 
ب��دع��وى أن ذل��ك ق��د يرفع قيمة 
ال��ش��رك��ة بنحو 20 باملئة عن 
سعرها الراهن. وتراجعت أسهم 
دامي��ل��ر وك��وم��رت��س بنك، التي 
جرى تداولها مع انقضاء احلق 

في توزيع أرباح، بشدة.

متعاملون في بورصة فرانكفورت

أنقرة أوقفت شراء اخلام اإليراني بدءا من مايو

ألبيرق: تركيا ستدعم 
املستوردين بحزمة متويل 

30 مليار ليرة

قال وزير املالية التركي ب��راءت ألبيرق أمس  اخلميس إن حزمة 
متويل جديدة تشارك فيها ثالثة بنوك حكومية ستدعم القطاعات 
املعتمدة على االستيراد ستقدم 30 مليار ليرة )4.9 مليار دوالر( 

بنهاية العام.
وفي مؤمتر صحفي إلعالن احلزمة، قال ألبيرق إنها ستستهدف 
أيضا الشركات التي تزيد التوظيف وستقدم قروضا معفاة من سداد 

أصل الدين ملا يصل إلى عامني.
وفي سياق اخر قال مسؤول تركي كبير إن أنقرة أوقفت شراء النفط 
اإليراني بدءا من مايو مع انقضاء أجل اإلعفاءات األمريكية التي ُمنحت 

لثمانية مشترين في نوفمبر.
وأضاف أن بالده ستواصل االلتزام مبطلب واشنطن بوقف جميع 

واردات النفط اخلام من اجلمهورية اإلسالمية.
وقال املسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ”ال نحصل على أي نفط 
من إيران اآلن... كنا واحدة من ثماني دول حصلت على استثناءات من 

هذه العقوبات واآلن نحن على استعداد لاللتزام بها“.

براءت ألبيرق

الصني: يتعني على أمريكا 
تصحيح تصرفات خاطئة 
ملواصلة محادثات التجارة

قالت وزارة التجارة الصينية أمس  اخلميس إنه يتعني 
على الواليات املتحدة تصحيح تصرفاتها اخلاطئة إذا كانت 
ترغب في مواصلة املفاوضات مع الصني إلنهاء حرب رسوم 
جتارية مضرة مضيفة أن احملادثات يجب أن تقوم على 

االحترام املتبادل.
وق��ال قاو فنغ املتحدث باسم وزارة التجارة الصينية 
في إف��ادة أسبوعية في بكني إن الواليات املتحدة صعدت 
النزاعات التجارية بقوة، وع��ززت ف��رص ح��دوث ركود 
اقتصادي عاملي مضيفا أن بكني ستتخذ اخلطوات الضرورية 

حلماية مصالح الشركات الصينية.

»باناسونيك«:  التوريد لـ»هواوي« 
يسير على نحو طبيعي

قالت شركة باناسونيك اليابانية على موقعها اإللكتروني 
في الصني أم��س  اخلميس إنها تواصل التوريد لهواوي 
تكنولوجيز على نحو طبيعي. كانت الشركة قالت في وقت 

سابق إنها أوقفت شحن مكونات محددة إلى هواوي.

الصناديق السيادية تزيد 
استثمارات رأس املال املغامر

أظهر بحث جديد أم��س  اخلميس أن صناديق الثروة 
السيادية استثمرت في شركات التكنولوجيا غير املدرجة 
في 2018 بأكثر من أي عام مضى منذ 2015، مع انكماش 
أس���واق األس��ه��م بسبب ت��راج��ع ال��ط��روح العامة األولية 

وعمليات إعادة شراء األسهم الضخمة.
وبحسب تقرير 2018 من املنتدى ال��دول��ي لصناديق 
الثروة السيادية، تضاعف التزام صناديق الثروة بالشركات 
التي مازالت في مراحلها املبكرة إلى مثليه مقارنة مع العام 
السابق، في حني زاد ع��دد الصفقات عند مرحلة متويل 

التوسع بأكثر من 40 باملئة.

الدوالر يبلغ أعلى 
مستوى في شهر وسط 

ضبابية في أوروبا وآسيا
بلغ ال��دوالر أعلى مستوياته في شهر في الوقت الذي 
امتدت فيه الضبابية االقتصادية والسياسية عبر أوروبا 
وآسيا، مما دفع معظم العمالت الرئيسية مثل اليورو 

واليوان للهبوط.
وتتسبب املخاوف بشأن قطاع الصناعات التحويلية 
األملاني، وتأثير احل��رب التجارية على اقتصادات آسيا 
وتعمق املخاوف املتعلقة بخروج بريطانيا من االحتاد 
األوروب��ي واالنتخابات البرملانية املقبلة في أوروب��ا في 

أوقات صعبة للعديد من الدول في أوروبا وآسيا.
وبلغ مؤشر الدوالر، الذي يتتبع أداء العملة األمريكية 
مقابل سلة من ست عمالت رئيسية، 98.189 وهو أعلى 
مستوى منذ 26 أب��ري��ل، ح��ني سجل ذروة عامني عند 

.98.33
ون��زل ال��ي��ورو ليسجل أدن��ى مستوى ف��ي شهر عند 
1.1133 دوالر في التعامالت املبكرة بينما كاد اجلنيه 
االسترليني ينزل دون مستوى 1.26 دوالر للمرة األولى 

منذ أوائل يناير.
وصعد الني على نطاق واسع يوم اخلميس، حيث غذى 
استمرار املخاوف التجارية بشأن أمريكا والصني والقلق 
بشأن حيال بريطانيا من االحتاد األوروب��ي العزوف عن 
املخاطرة، مما دفع العملة اليابانية لالرتفاع باعتبارها 
مالذا آمنا. وارتفع الني 0.1 باملئة إلى 110.23 للدوالر 
بعد أن صعد من أدنى مستوى في أسبوعني عند 110.675 

الذي بلغه يوم الثالثاء.
وارتفعت العملة اليابانية 0.2 باملئة مقابل اليورو 
وزادت 0.5 باملئة مقابل اجلنيه االسترليني و0.3 باملئة 

أمام الدوالر االسترالي.

تدهور ثقة الشركات األملانية في مايو

وليامسون: تراجع قطاعي
اخلدمات والتصنيع األملانيني 

كشف مسح أمس  اخلميس أن النشاط 
ف���ي ق��ط��اع��ي اخل���دم���ات وال��ص��ن��اع��ات 
التحويلية األمل��ان��ي��ني ت��راج��ع ف��ي مايو 
مما يرجع إلى تأثير النزاعات التجارية 
املستمرة دون ح��ل على أك��ب��ر اقتصاد 

أوروبي.
وانخفض مؤشر آي.إت���ش.إس ماركت 
ملديري املشتريات في قطاع الصناعات 
التحويلية إلى 44.3 من 44.4 في أبريل 
وهو الشهر اخلامس على التوالي الذي تقل 
فيه القراءة عن مستوى اخلمسني الفاصل 

بني النمو واالنكماش.
وق����ال ك��ري��س ول��ي��ام��س��ون اخلبير 
االق��ت��ص��ادي ف��ي م��ارك��ت إن االنخفاض 
الطفيف يشير إل���ى أن رك���ود ال��ق��ط��اع، 
األشد تضررا من النزاعات التجارية عن 

اخلدمات، بلغ مداه.
وانخفضت القراءة األولية ملؤشر ماركت 
مل��دي��ري املشتريات ف��ي ق��ط��اع اخل��دم��ات 
إل��ى 55.0 من 55.7 في الشهر السابق. 
ويشير أول انخفاض بعد ارتفاع ألربعة 
أشهر متصلة إلى أن القطاع، الذي كان ميد 
االقتصاد بزخم النمو مع فتور الصناعات 
التحويلية، يبدي مؤشرات على تعرضه 

لضغوط.
وقال وليامسون ”يبدو أن التباطؤ في 
قطاع الصناعات التحويلية اجتاز ذروته 
وأن القطاع يتحرك نحو فترة من االستقرار 
 ا��م قيرطلا نكلزال طويال قبل العودة 

إل��ى النمو“. وك��ش��ف امل��س��ح أن األس��وأ 
رمبا انتهى بالنسبة لشركات الصناعات 
التحويلية األملانية وهو ما تبدى في تباطؤ 
معدالت انكماش اإلنتاج وطلبيات التوريد 

اجلديدة ومبيعات التصدير.
نتيجة ذل��ك، ارتفعت ال��ق��راءة األولية 
ملؤشر آي.إتش.إس ماركت املجمع ملديري 
امل��ش��ت��ري��ات، ال���ذي ي��رص��د ال��ن��ش��اط في 
قطاعي اخلدمات والصناعات التحويلية، 
إل��ى 52.4 وه��و أعلى مستوى في ثالثة 
أشهر  ويشكل القطاعان معا أكثر من ثلثي 
االقتصاد. ومنا االقتصاد األملاني بنسبة 
0.4 باملئة في الربع األول من العام بعد 

توقف في األشهر الثالثة األخيرة من العام 
امل��اض��ي. وك��ان اإلن��ف��اق اخل��اص والبناء 

محركي النمو الرئيسيني.
وأظ��ه��ر مسح ت��ده��ور ثقة الشركات 
األملانية على نحو يفوق املتوقع في مايو 
أي��ار، مبا يشير إل��ى أن أكبر اقتصاد في 
أوروب���ا يخسر ق��وة الدفع بعد منو قوي 

حققه في بداية العام.
وقال معهد إيفو إن مؤشره ملناخ األعمال 
الذي ُيتابع عن كثب انخفض إلى 97.9 من 
قراءة مؤكدة عند 99.2 في الشهر السابق. 
تأتي قراءة مايو أيار مقارنة مع متوسط 

التوقعات البالغ 99.1.
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منو شركات منطقة اليورو 
أضعف من املتوقع في مايو

أظهر مسح تسارع منو شركات 
منطقة اليورو قليال هذا الشهر لكن 
ليس بالقدر الكبير املتوقع، بفعل 
انكماش عميق في قطاع الصناعات 
التحويلية يؤثر بشكل متزايد على 

شركات اخلدمات.
والشهر امل��اض��ي، أث��ار رئيس 
البنك امل��رك��زي األوروب���ي ماريو 
دراج���ي احتمال تقدمي مزيد من 
الدعم القتصاد منطقة اليورو إذا 
استمر تباطؤه وم��ن امل��رج��ح أن 
يعزز مسح يوم اخلميس بواعث 

قلق صناع السياسات.
وارت��ف��ع م��ؤش��ر آي.إت����ش.إس 
ماركت املجمع ملديري املشتريات، 
ال��ذي يعد دليال جيدا على حالة 
االقتصاد، قليال فحسب إلى 51.6 
ه��ذا الشهر من ق��راءة نهائية عند 
51.5 في أبريل نيسان، ليأتي دون 
متوسط التوقعات البالغ 51.7 في 

استطالع أجرته رويترز.
وق��ال كريس وليامسون كبير 
االق��ت��ص��ادي��ني ل���دى آي.إت�����ش.

إس م��ارك��ت ”ميكننا أن ن��واري 
ال��ت��راب أي آم���ال لنمو أق���وى في 
الربع الثاني. االقتصاد في بقعة 
ضعيفة جدا“. وق��ال وليامسون 
إن البيانات تشير إلى منو الناجت 
احمللي اإلج��م��ال��ي 0.2 باملئة في 
الربع احلالي، انخفاضا من 0.3 
باملئة وه��ي النسبة املتوقعة في 
استطالع أجرته روي��ت��رز الشهر 
امل��اض��ي. وتظل ال��ق��راءة األولية 
ملؤشر مديري املشتريات لقطاع 
الصناعات التحويلية دون مستوى 
اخل��م��س��ني ال��ف��اص��ل ب���ني النمو 
واالن��ك��م��اش للشهر ال��راب��ع على 
التوالي، إذ انخفضت إل��ى 47.7 
من 47.9 على الرغم من التوقعات 
الرتفاع املؤشر إلى 48.1. وتباطأ 
منو قطاع اخلدمات املهيمن على 
اقتصاد املنطقة، ونزلت القراءة 
األولية ملؤشر القطاع إل��ى 52.2 
من 52.8، لتخالف التوقعات في 
استطالع رويترز وكانت لزيادة 

متوسطة إلى 53.0.

السعودية تبيع صكوكًا بقيمة 
2.84 مليار ريال في إصدار شهري

قالت وزارة املالية السعودية أمس  اخلميس إن اململكة باعت صكوكا 
بقيمة 2.84 مليار ريال )757 مليون دوالر( في مايو أيار.

وانقسم بيع الدين إلى شريحة بقيمة 655 مليون ريال ُتستحق في 
2028 وشريحة ثانية بقيمة 2.185 مليار ريال ُتستحق في 2031.


