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 بحثت الصني والواليات املتحدة خارطة 
الطريق للمرحلة التالية من محادثات التجارة 
بني البلدين امس الثالثاء خالل مكاملة هاتفية 
بــني نائب رئيس الــــوزراء ليو خــه ووزيــر 
اخلزانة األمريكي ستيفن منوتشني واملمثل 

التجاري روبرت اليتهايزر.
ــق الــرئــيــس  ــف وفـــي الــشــهــر اجلـــــاري، ات
األمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي 
جني بينغ في األرجنتني على هدنة أسفرت 
عن إرجــاء زيــادة مقررة للرسوم اجلمركية 
األمريكية إلــى 25 باملئة مــن عشرة باملئة 
في األول في يناير كانون الثاني على سلع 

صينية بقيمة 200 مليار دوالر.
وكان  اليتهايزر قال إنه إذا لم يتم استكمال 
ــات املتحدة  ــوالي مــحــادثــات الــتــجــارة بــني ال
والصني بنجاح بحلول األول من مارس آذار، 

سيتم فرض رسوم جديدة.
وذكـــرت وزارة الــتــجــارة الصينية في 

بيان مقتضب أن ليو حتــدث إلــى منوتشني 
واليتهايزر صباح يوم الثالثاء بتوقيت بكني 

خالل محادثة هاتفية سبق الترتيب لها.
وقالت الــوزارة ”تبادل اجلانبان وجهات 
النظر بــشــأن تطبيق االتــفــاق بــني زعيمي 
البلدين فــي اجتماعهما واملــضــي قــدمــا في 
ـــدول الــزمــنــي وخــارطــة الطريق  ـــداد اجل إع
للمرحلة التالية من املشاورات االقتصادية 

والتجارية“.
ولم يتطرق البيان لتفاصيل.

ــة  ــزان ــم وزارة اخل ــاس وأكــــد مــتــحــدث ب
األمريكية إجــراء احملادثة الهاتفية مع ليو 
ولكنه لم يذكر تفاصيل. ولم يرد مكتب املمثل 
التجاري األمريكي على استفسار بخصوص 

املكاملة.
وأمـــرت محكمة صينية بحظر مبيعات 
بعض طــرز هــواتــف آيــفــون الــقــدميــة التي 
ــل فــي الــصــني النتهاكها  أنتجتها شــركــة أب

بــراءتــي اخــتــراع لشركة صناعة الرقائق 
كوالكوم، وإن كان محامون متخصصون في 
امللكية الفكرية قالوا إن من املستبعد تطبيق 

احلظر على الفور.
تأتي القضية التي أقامتها شركة كوالكوم 
في إطــار معركة عاملية بخصوص بــراءات 
االختراع بني الشركتني األمريكيتني تتضمن 
ــاوى القضائية. وتثير هذه  ــدع عــشــرات ال
ــل في  القضية الضبابية بــشــأن أنشطة أب
ــدة من أكبر أسواقها، في وقــت تتضرر  واح
فيه أسهمها جراء مخاوف ضعف الطلب على 

أجهزة آيفون اجلديدة.
وقالت أبل إن جميع طرز هواتفها ما زالت 
مطروحة للبيع في البر الرئيسي الصيني، 
وإنها قدمت طلبا إلى احملكمة إلعادة النظر في 
القضية، في أول خطوة ضمن عملية استئناف 
طويلة قــد ينتهي بها املــطــاف فــي احملكمة 
العليا الصينية. وذكرت كوالكوم في بيان أن 

احملكمة قضت بأن أبل انتهكت براءتي اختراع 
لشركة صناعة الرقائق وأمرت بحظر فوري 
ملبيعات هواتف آيفون من الطراز 6إس إلى 

الطراز تن.
ــى أن القضية ال تشمل  ــل إل وأشــــارت أب
الطرز الثالثة اجلديدة التي جرى إطالقها في 

سبتمبر أيلول.
ولم يتسن لرويترز احلصول على تعليق 
مــن احملكمة. ومتثل الصني وهــوجن كوجن 
وتايوان ثالث أكبر أسواق أبل، إذ شكلت نحو 
20 باملئة من مبيعات أبل البالغة 265.6 

مليار دوالر في أحدث سنواتها املالية.
كانت كوالكوم، أكبر مورد رقائق للهواتف 
احملمولة، أقامت دعواها القضائية في الصني 
في أواخر 2017، قائلة إن أبل انتهكت براءات 
اختراع تتعلق بخصائص مرتبطة بتغيير 
حجم الصور وإدارة التطبيقات على شاشات 

اللمس.

معركة بني أبل وكوالكوم تنتهي بحظر مبيعات طرز قدمية من آيفون

الصني وأميركا تبحثان خارطة طريق حملادثات التجارة

أغلق املؤشر نيكي الياباني عند أقل مستوى 
في نحو تسعة أشهر امس  الثالثاء وسط مخاوف 
بشأن النمو العاملي ضغطت على األسهم املالية 
وتلك املرتبطة بالدورة االقتصادية، بينما نالت 
ضبابية االتفاق التجاري بني الواليات املتحدة 

واليابان من أسهم شركات السيارات.
وأغلق املؤشر نيكي القياسي منخفضا 0.3 في 
املئة مسجال 21148.02 نقطة وهو أقل مستوى 

إغالق منذ أواخر مارس آذار.
ونزل املؤشر توبكس األوســع نطاقا 0.9 في 
املئة إلــى 1575.31 نقطة، وهــو أقــل مستوى 
إغــالق منذ مايو أيــار 2017. وكــان أداء األسهم 
املالية ضعيفا، وتراجعت إثر خسائر نظرائها 
في األســواق اخلارجية مثل سيتي جروب وبنك 
أوف أمريكا، بعدما تسببت الضبابية التي تكتنف 
ــي في  االنفصال البريطاني عن االحتــاد االوروب

استمرار قلق املستثمرين إزاء النمو العاملي. 
ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه 
املالية اثنني باملئة وسوميتومو ميتسوي املالية 
1.6 باملئة. وهبطت األسهم املرتبطة بالدورة 
االقتصادية مثل شركات التكنولوجيا واملنتجة 
للمكونات اإللكترونية. وفقد سهم شــارب 4.4 
باملئة لينزل ملستوى لم يشهده منذ سبتمبر أيلول 
2016 في حني هبط سهم موراتا للتصنيع 1.3 

باملئة وتي.دي.كيه 2.3 باملئة.
ونزلت أسهم السيارات بعدما أصرت شركات 
الــســيــارات األمريكية فــي ديــتــرويــت ونقابات 
العمال على أن يتضمن أي اتفاق جتــاري بني 
الواليات املتحدة واليابان بنودا قوية للتصدي 
للتالعب بالعملة وفتح سوق السيارات اليابانية 
املغلقة إلى حد كبير قبل خفض الرسوم األمريكية 

على السيارات.

نيكي يغلق عند أدنى مستوى منذ 
مارس بفعل مخاوف النمو العاملي

قــال الرئيس اإليــرانــي حسن روحاني في 
بيان بثه التلفزيون الرسمي مباشرة امس  
الثالثاء إن صادرات النفط اإليرانية حتسنت 

منذ أوائل نوفمبر.
وفرضت الــواليــات املتحدة عقوبات على 
قطاع النفط اإليراني في أوائل نوفمبر ، وقال 
املسؤولون األمريكيون إنهم يــريــدون وقف 

صادرات النفط اإليرانية كلية.

وقال وزير الطاقة األمريكي ريك بيري امس 
الثالثاء إنــه ناقش العقوبات التي فرضتها 
بالده على إيــران مع مسؤولني بقطاع الطاقة 

العراقي، لكنه لم يكشف عن تفاصيل.
جاءت تصريحات بيري في فندق في بغداد 
حيث كــان يحضر مناسبة لغرفة التجارة 
األمــريــكــيــة مــع وزيـــر النفط الــعــراقــي ثامر 

الغضبان.

روحاني: صادرات النفط اإليرانية 
حتسنت منذ أوائل نوفمبر

ريك بيري

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
امس  الثالثاء إن بالده تنوي خفض إنتاجها 
من النفط مبا يتراوح بني 50 ألفا و60 ألف 
برميل يوميا على األقــل في يناير ، مبوجب 
اتفاق اإلنتاج العاملي الذي جرى التوصل إليه 

األسبوع املاضي.
وأضــاف نوفاك أن روسيا تعتزم خفض 

إنتاجها النفطي تدريجيا.
كانت منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبـــك( وبــعــض املنتجني خــارجــهــا، ومن 
بينهم روســيــا، قالوا األســبــوع املاضي إنه 
سيخفضون إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون 

برميل يوميا.
وعــوضــت أســعــار النفط امــس  الثالثاء 
بعض خسائرها التي تكبدتها بينما أعلنت 
املؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة 
ــادرات مــن حقل الــشــرارة  ــص القاهرة فــي ال
النفطي الذي سيطرت عليه مجموعة مسلحة 

محلية في مطلع األسبوع.
 وعلى الرغم من ذلك لا تــزال المعنويات 
قلق طــسو طفنلا راــعــسأ نأــشــب ةفيعض 
كوكشلاو ةيملاعلا مهسألا قاوسأ صوصخب 
ــمإلا ضفخ نوكي نأ يف  هدوقت يذــلا تادادـ

.ضورعملا ةمخت نم دحلل ايفاك كبوأ ةمظنم
وارتفعت العقود اآلجلة خلــام القياس 
العاملي مزيج برنت 33 سنتا، أو ما يعادل 
0.6 باملئة، عن آخر إغالق لها مسجلة 60.30 
دوالر للبرميل في الساعة 0206 بتوقيت 

جرينتش.

وصــعــدت كــذلــك الــعــقــود اآلجــلــة للخام 
األمريكي 19 سنتا، أو ما يعادل 0.4 باملئة، 
ــن آخـــر تــســويــة لــهــا إلـــى 51.19 دوالر  ع

للبرميل.
وأعلنت املؤسسة الوطنية للنفط بليبيا 
في وقت متأخر من مساء اول امس االثنني 
حالة القوة القاهرة في الصادرات من حقل 
الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البالد، 
بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة محلية على 

احلقل.
وقالت املؤسسة في بيان إن إغــالق أكبر 
حقولها النفطية سيتسبب في خسائر في 
اإلنتاج ُتقدر بحوالي 315 ألف برميل يوميا، 

وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا 
في حقل الفيل النفطي.

وجـــاءت الــزيــادة فــي أســعــار النفط بعد 
انخفاض نسبته ثالثة باملئة في اجللسة 
السابقة وســط ضعف مستمر فــي أســواق 
األســهــم العاملية ومــخــاوف مــن أن يقوض 
تباطؤ منو الطلب على النفط أثر التخفيضات 
التي أعلنتها أوبك األسبوع املاضي وبعض 

املصدرين من خارجها وبينهم روسيا.
وفقدت العقود املستقبلية للخام نحو ثلث 
قيمتها منذ مطلع أكتوبر وسط تراجع في 

األسواق املالية وتزايد املعروض النفطي.
وقال ستيفن إينيس رئيس قسم التداول 

في آسيا واحمليط الهادي لدى أواندا للوساطة 
في العقود اآلجلة بسنغافورة ”ال يزال هناك 
غموض كبير بشأن ما إذا كان خفض اإلنتاج 
كافيا إلحــداث تراجع ملحوظ في اإلمــدادات 

العاملية“.
ــزوف الــعــامــة عن  ــع وأضــــاف ”حالة ال
املخاطرة في األسواق العاملية والدوالر القوي 

... يسهمان في الضغوط البيعية“.
وأعلن مجموعة من املصدرين بقيادة أوبك 
خفضا حجمه 1.2 مليون برميل يوميا من 
إمدادات النفط اخلام اعتبارا من يناير كانون 
الثاني على أساس مستويات إنتاج أكتوبر 

.2018

50-60 ألف برميل يوميًا في يناير روسيا تخفض إنتاج النفط 

النفط يرتفع بدعم من تعطل اإلمدادات في ليبيا لكن األسواق ال تزال ضعيفة

لقطة عامة ألنابيب نفط في حقل الشرارة النفطي

هبوط حاد لإلسترليني بعد 
تأجيل التصويت على »بريكست«

هوى اجلنيه اإلسترليني سريعاً متكبداً 
خسائر قاسية مساء اول امس االثنني، فور 
ـــوزراء تيريزا مــاي تأجيل  ــالن رئيسة ال إع
التصويت في البرملان البريطاني على خطة 
ـــــي، وهــو  ــن االحتــــاد األوروب االنــســحــاب م
التصويت احلاسم واحلساس الذي كان مقرراً 
أن يتم الثالثاء وسط حالة من اجلدل الواسع 

تشهدها البالد.
ومــنــي اجلــنــيــه االســتــرلــيــنــي بخسائر 
جتــاوزت %1.5 بعد أن ظل طوال الساعات 
األولـــى مــن يــوم اول امــس االثــنــني مستقراً 
بانتظار التصويت املرتقب يوم الثالثاء. ومت 
تداول االسترليني عند مستوى 1.25 دوالراً 
أميركا، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام 

كامل، بحسب ما رصدت »العربية نت«.
كما تراجع سعر صرف اليورو األوروبي 
ــدوالر األميركي متأثراً بقرار تأجيل  أمــام ال
التصويت، حيث مت تداوله عند مستوى 1.13 
دوالر، متراجعاً بنسبة %0.2 عما كان عليه 

في جلسة التداول السابقة.
وجاء التراجع في سعر صرف االسترليني 

واليورو في أعقاب إعــالن رئيسة احلكومة 
تيريزا مــاي تأجيل التصويت على خطة 
البريكست الذي كان مقرراً غداً وذلك لتفادي 

هزمية كبيرة في البرملان.
ويــأتــي قـــرار مــاي فــي مــحــاولــة لتجنب 
خسارة مؤكدة لنتيجة التصويت، خصوصا 
في ظل اعتراض العديد من احملافظني على 
اخلطة. لكن مــاي أكــدت متسكها باخلطوط 
العامة خلطتها، وإن كانت أبــدت استعدادا 
لبعض التعديالت على االتــفــاق الــذي أقره 

زعماء االحتاد األوروبي.
وستتوجه مــاي إلــى االحتـــاد األوروبـــي 
مجددا في محاولة للتوصل إلى اتفاق جديد 
ــن خــاللــهــا عــلــى مــوافــقــة مجلس  حتــصــل م
العموم. وأشــاع قرار تأجيل التصويت على 
االتفاقية أجــواء من التشاؤم وشعور بعدم 
قدرة رئيسة احلكومة البريطانية على تأمني 
موافقة الــبــرملــان، مبــا يرفع مــن احتماالت 
ــاد األوروبــي،  »اخلــروج الصعب« من االحت
وهو ما ميكن أن يكبد االقتصاد البريطاني 

خسائر فادحة.  وزير الطاقة األميركي يبحث عقوبات إيران مع مسؤولني عراقيني

6.75 باملئة  املركزي التونسي:  سعر الفائدة الرئيسي 

قال البنك املركزي التونسي إنه أبقى على 
سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.75 

باملئة امس  الثالثاء.
وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم استقر 
عند 7.4 باملئة فــي نوفمبر ، ليظل عند هذا 
املستوى للشهر الثالث على التوالي. وتراجع 
التضخم مــن 7.5 باملئة فــي أغسطس و7.8 
باملئة في يونيو. وفي مايو ، رفع البنك املركزي 
سعر الفائدة الرئيسي مبقدار 100 نقطة مئوية 
إلى 6.75 باملئة في مسعى ملواجهة التضخم، 
وكانت تلك املرة هي ثاني زيادة ألسعار الفائدة 
في ثالثة أشهر. وافــق البرملان التونسي على 
ميزانية 2019 التي لن تفرض ضرائب جديدة 
على املواطنني وستخفض العبء الضريبي 
لبعض القطاعات، وذلك بعد سنوات من زيادات 
ــي بعض  ـــارت غضبا شعبيا وف ضريبية أث

األحيان احتجاجات عنيفة.
وتتوقع امليزانية، التي جرى إقرارها مبوافقة 
113 صوتا من أصل 217، انخفاض العجز إلى 

%3.9 من الناجت احمللي اإلجمالي في 2019، 
مقارنة مع عجز متوقع هذا العام نسبته نحو 

.5%

وكــان رئيس الـــوزراء يوسف الشاهد قال 
في وقت سابق من العام اجلاري إن عام 2018 
سيكون آخــر عــام صعب للتونسيني، لكن 

حكومته ما زالت تتعرض لضغط من صندوق 
النقد الدولي لتقليص عجز امليزانية من خالل 

خفض الدعم وإصالح القطاع العام.
وتتوقع ميزانية العام املقبل منو االقتصاد 
التونسي في عام 2019 بنسبة %3.1، ارتفاعا 

من نحو %2.6 هذا العام.
وستخفض احلكومة الضرائب على الشركات 
التي تعمل في قطاعات من بينها التكنولوجيا 
واملنسوجات والهندسة واألدوية إلى 13.5% 

في إطار ميزانية العام املقبل.
ورفــعــت ميزانية 2018 الــضــرائــب على 
السيارات واالتصاالت التليفونية واإلنترنت 
واإلقــامــة بالفنادق وبنود أخــرى في مسعى 

للمساعدة في ضبط امليزانية.
وجرى رفع الضريبة على أرباح البنوك إلى 
%40 من %35. كما رفعت احلكومة ضريبة 
القيمة املضافة هذا العام بواقع نقطة أساس 
وفرضت ضريبة جديدة للضمان االجتماعي 

نسبتها %1 على املوظفني والشركات.

البنك املركزي التونسي 

أسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدوالر
ــس الثالثاء  ارتــفــعــت أســعــار الــذهــب ام
بدعم من آمال بأن يوقف مجلس االحتياطي 
االحتــادي )البنك املركزي األمريكي( رفع 
أسعار الفائدة في وقت أقــرب من املتوقع، 
وفــي ظل تراجع الـــدوالر بعد صعوده في 

اجللسة السابقة.
ــي املــعــامــالت الــفــوريــة  ــب ف ــذه وزاد ال
0.2 باملئة إلــى 1247.26 دوالر لألوقية 

)األونصة( بحلول الساعة 0719 بتوقيت 
ــر المــس  ــف ــدن األص ــع ـــان امل جــريــنــتــش. وك
أعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر عند 

1250.55 دوالر في اجللسة السابقة.
وصعد الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 

0.2 باملئة إلى 1252.1 دوالر لألوقية.
ــــدوالر، الـــذي يقيس  ــع مــؤشــر ال ــراج وت
ــام سلة مــن ست  أداء العملة األمريكية أم

عمالت رئيسية، بعد صعوده في اجللسة 
السابقة مــع تأجيل تصويت على اتفاق 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
ويــركــز املستثمرون اآلن على اجتماع 
مجلس االحتياطي االحتادي يومي 18 و19 
ديسمبر كانون األول لالستدالل به على 

زيادات الفائدة في املستقبل.
ومن بني املعادن النفيسة األخرى، ارتفعت 

الفضة 0.3 باملئة إلى 14.58 دوالر لألوقية، 
بينما لم يطرأ تغير يذكر على البالديوم 

ليستقر عند 1217.50 دوالر لألوقية.
وهبط البالتني واحـــدا باملئة إلــى 777 
دوالرا لألوقية. وكانت األسعار نزلت ألدنى 
مستوياتها منذ العاشر من سبتمبر أيلول 
عند 773.50 دوالر لألوقية فــي اجللسة 

السابقة.
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