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فنزويال حتول حسابات مشروعات نفطية إلى بنك روسي

أكدت زيادة املخاطر بسبب التوترات التجارية

اليمن يستهدف تصدير نحو  75ألف برميل يومي ًا في 2019

الجارد :ال ركود عاملي ًا في األفق

قال وزي��ر النفط اليمني لرويترز أمس األح��د إن اليمن
يأمل في زيادة إنتاجه من اخلام إلى  110آالف برميل يوميا
في  2019على أن تالمس الصادرات حوالي  75ألف برميل
يوميا.
وقالت مصادر ووثيقة داخلية اطلعت رويترز عليها إن
شركة النفط احلكومية الفنزويلية(بي.دي.في.إس.إيه)
تطلب من العمالء في مشروعاتها النفطية املشتركة إيداع
عائدات املبيعات في حساب فتحته في اآلون��ة األخيرة في
جازبرومبنك الروسي.
وتأتي خطوة الشركة النفطية احلكومية عقب العقوبات
املالية الصارمة اجلديدة التي فرضتها الواليات املتحدة
في  28يناير واستهدفت منع الرئيس اليساري نيكوالس
م��ادورو من الوصول إلى عائدات البالد النفطية ومنذ ذلك
ال��وق��ت تضغط شركة النفط الفنزويلية على شركائها
األجانب في املشروعات املشتركة في منطقة أورينوكو بيلت
املنتجة للنفط كي يقرروا رسميا ما إذا كانوا سيستمرون
في هذه املشروعات وذلك حسبما قال مصدران مطلعان على
احملادثات.
ومن بني الشركاء األجانب في املشروعات املشتركة شركة
إيكنور النرويجية وشركة شيفرون التي مقرها الواليات
املتحدة وشركة توتال الفرنسية.
وأم��رت أيضا شركة (ب��ي.دي.ف��ي.إس.إي��ه) مشروعها

املشترك مع شركتي إيكنور وتوتال وقف إنتاج النفط الثقيل
بسبب نقص النفتا الالزمة لتخفيف اإلنتاج بعد أن منعت

العقوبات املوردين األمريكيني لهذا الوقود من تصديره إلى
فنزويال.

اجتماع أميركي صيني قبل انتهاء مهلة هدنة احلرب التجارية

ي��ل��ت��ق��ي م���ف���اوض���ون أم��ي��رك��ي��ون
وص��ي��ن��ي��ون ف��ي ب��ك�ين حمل��اول��ة وض��ع
اخل��ط��وط العريضة الت��ف��اق جت��اري،
حتت ضغط موعد انتهاء مهلة هدنة ،في
األول من مارس.
وتتمثل ذروة هذه املفاوضات بزيارة

كبير امل��ف��اوض�ين األميركيني روب��رت
الي��ت��ه��اي��زر ووزي����ر اخل��زان��ة ستيفن
منوتشني ،للعاصمة الصينية.
وسيلتقيان نظراءهما الصينيني
مبن فيهم نائب رئيس ال��وزراء ليو هي
وحاكم البنك املركزي الصيني يي غانغ.

احل �ك��وم��ة ال �ق �ط��ري��ة تسعى
جل ��ذب اس �ت �ث �م��ارات أج�ن�ب�ي��ة
للقطاعات غير النفطية
زار وفد قطري يضم ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة القطرية
ومسؤولني حكوميني ورجال أعمال ورؤساء تنفيذيني لشركات قطرية
كبرى مقر شركة «هواوي» في مدينة بكني الصينية للتعرف على أحدث
احللول في مجال تقنية املعلومات واالتصاالت ،ومناقشة سبل االستفادة
منها لدفع عجلة مسيرة التحول الرقمي لشتى القطاعات التي ميثلونها
في قطر ،مبا يتماشى مع اخلطط واالستراتيجيات الوطنية ورؤية قطر
 ..2030متت الزيارة على هامش منتدى األعمال القطري الصيني الذي
نظمته وزارة التجارة والصناعة مؤخرا ً في بكني ،وال��ذي ش��ارك فيه
طيف واسع من املسؤولون احلكوميون وممثلون عن القطاع اخلاص من
اجلانبني القطري والصيني.
وعلى هامش املنتدى ،وقّع املشاركون من اجلانبني عددا ً من مذكرات
التفاهم التي تستهدف توطيد أواص��ر التعاون في مجالي االتصاالت
وتقنية املعلومات ،ودع��م تبادل اخل��ب��رات واملعرفة الفنية وتعزيز
الشراكات االستثمارية التي تسهم في دعم مساعي احلكومة القطرية
اجلادة لالنتقال لعصر الرقمنة وبناء اقتصاد متنوع قائم على املعرفة
من خالل مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية واالستفادة القصوى من
احللول واملنتجات التقنية لتحفيز عملية التنمية والتطوير في البالد.
ناقش الوفد خالل زيارة ملقر «هواوي» تعزيز أوجه التعاون بني قطر
والصني في إطار جهود احلكومة القطرية جلذب االستثمارات األجنبية
املباشرة إلى القطاعات غير النفطية من خالل توجيه هذه االستثمارات إلى
قطاع املواد غير الهيدروكربونية في البالد ،ال سيّما القطاعات الصناعية
والتجارية وقطاع تقنية املعلومات وغيرها من القطاعات احليوية التي
تسعى قطر إلى حتقيق التنويع االقتصادي من خاللها مبا يتماشى مع
رؤية قطر الوطنية  .2030وفي إطار التعرف على أحدث إمكانيات وآخر
تطورات صناعة تقنية املعلومات واالتصاالت في دفع عجلة التنمية
ضمن مختلف الصناعات والقطاعات ،نظمت «هواوي» زيارة للوفد إلى
مختبراتها ومراكز أبحاثها احلديثة ،وأتاحت الفرصة أمامهم للقاء كبار
املسؤولني التنفيذيني ملناقشة دور تقنية املعلومات واالتصاالت في دفع
مسيرة تطوير القطاعات املتخصصة في قطر  ،وقد أعربت «هواوي عن
سرورها ملساهمة هذه النقاشات في مساعدة «ه��واوي» على صياغة
استراتيجة عمل وخطة مستقبلية أفضل ألعمالها في قطر تتماشى مع
تلبية االحتياجات الوطنية ضمن تقنية املعلومات واالتصاالت السلكية
والالسلكية على املدى البعيد.

اإلم � � � � � ��ارات :زي � � � ��ادة ال �ت �م ��وي ��ل
املصرفي للصناعات التحويلية
ارتفع رصيد التمويل املصرفي والقروض املمنوحة لقطاع الصناعات
التحويلية املقيمة في اإلمارات بقيمة  1.8مليار درهم بنمو  ،2.4%ليبلغ
رصيدها اإلجمالي  77مليار درهم بنهاية ديسمبر  ،2018مقارنة مع
 75.2مليار درهم بنهاية ديسمبر  ،2017ما يشير إلى منو االستثمار
املباشر في قطاع الصناعة التحويلية .وتظهر البيانات أن التمويالت
املصرفية اجلديدة املقدمة لقطاعات الصناعة التحويلية تركزت أساساً
في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التي ارتفع رصيدها إلى
نحو  20مليار درهم بنهاية ديسمبر  ،2018مقارنة مع  16.1مليار درهم
في نهاية  ،2017وكذلك قطاع الصناعات املعدنية األساسية ،ومن ضمنها
التمويالت املصرفية املمنوحة لقطاع صناعة األملنيوم ،والتي وصلت إلى
 15.3مليار درهم خالل فترة املقارنة نفسها .واستمر منو االستثمارات
املتصلة بتطوير البنى التحتية ،حيث زاد التمويل املقدم لقطاع الكهرباء
واملياه والغاز الذي أصبح رصيد متويالته املصرفية يالمس  17مليار
درهم بنهاية  ،2018مقارنة مع  16.7مليار درهم بنهاية  2017بحسب
صحفية االحتاد.

وتسبق هذه االجتماعات التي تعقد
على مستوى عال ،مفاوضات متهيدية
يقودها جيفري غيريش مساعد املمثل
األميركي للتجارة ،حسبما أعلن البيت
األبيض.
لكن الرئاسة األميركية لم تشر هذه

املرة إلى مشاركة بيتر نافارو املستشار
االق���ت���ص���ادي ل��ل��رئ��ي��س اجل��م��ه��وري
املعروف مبواقفه املتعنتة حيال بكني.
وتسعى واشنطن على األرج��ح إلى
مراعاة احلساسيات الصينية من أجل
حماية ف��رص التوصل إل��ى اتفاق بعد
أكثر من عام على بدء النزاع بني البلدين.
وسينعكس أي فشل للمفاوضات
تفاقما في حرب الرسوم اجلمركية التي
ال تهدد االقتصادين األميركي والصيني
فقط ،بل منو االقتصاد العاملي باكمله.
وف���ي جميع أن��ح��اء ال��ع��ال��م ،يدلي
خبراء االقتصاد منذ أشهر بتصريحات
من أج��ل منع التأثير السلبي للتوتر
الصيني األميركي ،بينما يعيش اقتصاد
العالم على املبادالت التجارية للسلع
واخلدمات.
بعدما عبرت ف��ي نهاية يناير عن
بعض التفاؤل ف��ي ختام املفاوضات
التي ج��رت في واشنطن ،ع��ادت إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب لتكرر
أنه «ما زال هناك الكثير من العمل» قبل
أن تتوصل أكبر قوتني اقتصاديتني في
العالم إلى جتاوز خالفاتهما الكثيرة.

انخفاض إنتاج السيارات الكورية
اجلنوبية عام 2018

تراجع إنتاج السيارات الكورية اجلنوبية
خالل عام  2018للعام الثالث على التوالي في
ظل ضعف الطلب احمللي والدولي.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية
لألنباء عن رابطة الشركات املصنعة للسيارات
القول أمس األحد إن كوريا اجلنوبية انتجت
03ر 4مليون سيارة العام املاضي ،بانخفاض
بنسبة 1ر 2%مقارنة بعام 2017.
ويتراجع إنتاج السيارات على مدار الثالثة
أع��وام املاضية من 56ر 4مليون سيارة عام
 2015إلى 23ر 4مليون سيارة عام  2016و
12ر 4مليون سيارة عام 2017.
وحت��ت��ل ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة اآلن املرتبة

السابعة في قائمة أكبر دول مصنعة للسيارات
في العالم.
واح��ت��ل��ت ال��ص�ين امل��رت��ب��ة األول����ى ل��ل��دول
املصنعة للسيارات ع��ام  ،2018حيث قامت
بتصنيع 81ر 27مليون س��ي��ارة ،وتليها
الواليات املتحدة األمريكية واليابان وأملانيا
وال��ه��ن��د .وانخفضت ال���ص���ادرات الكورية
اجلنوبية خالل العام املاضي لتصل إلى 45ر2
مليون سيارة ،مقارنة بـــ 53ر 2مليون سيارة
عام  2017.وأوضحت رابطة الشركة املصنعة
للسيارات أن كوريا اجلنوبية متثل 1ر % 4من
إنتاج السيارات في العالم ،بانخفاض بواقع
1ر 0%نقطة مئوية مقارنة بعام 2017.

قالت كريستني الجارد مديرة صندوق النقد
الدولي إن مصدري النفط لم يتعافوا بشكل كامل
من صدمة أسعار النفط التي حدثت في 2014
وحذرت من إنفاق األموال على ”مشاريع مهولة
وجوفاء“.
وقالت الج��ارد أم��ام مؤمتر في دبي ”بسبب
تراجع العائدات ال ينخفض العجز املالي إال
ب��ب��طء ،على ال��رغ��م م��ن اإلص�لاح��ات املهمة في
جانبي اإلن��ف��اق وال��دخ��ل مب��ا ف��ي ذل��ك تطبيق
ضريبة القيمة املضافة وضرائب اإلنتاج.
”هذا أدى إلى زيادة كبيرة في الدين العام من
 13في املئة من إجمالي الناجت احمللي في 2013
إلى  33في املئة في .“2018
وقالت إن الضبابية التي حتيط بآفاق النمو
في جميع ال��دول املصدرة للنفط عكست أيضا
حت��رك دول نحو التحول بسرعة إل��ى الطاقة
املتجددة خ�لال العقود القليلة اجل��دي��دة ،ومبا
يتماشى مع اتفاق باريس حول تغير املناخ“.
أضافت أن هناك مجاال لتحسني األطر املالية
في الشرق األوس��ط مع بعض نقاط الضعف
الناجمة عن ”التركيز على املشروعات قصيرة
األجل وعدم كفاية املصداقية“.
وأش��ارت الج��ارد إلى أن حكومات املنطقة قد
يغريها إعطاء أفضلية للمشاريع املهولة بدال من
االستثمار في الناس وإمكانيات اإلنتاج.
وأعلنت اململكة العربية السعودية ،وهي
أكبر اقتصاد في منطقة الشرق األوسط ،خططا
للمضي قدما في ثالثة مشروعات عمالقة ،من
بينها مدينة نيوم التي أعلن عنها ول��ي العهد
األمير محمد بن سلمان باستثمارات قدرها 500
مليار دوالر.
واملشروعات مدعومة من صندوق الثروة
السيادي ،صندوق االستثمارات العامة.
وقالت الجارد أيضا إن من الشائع في أنحاء
املنطقة أن مت��ول صناديق ال��ث��روة السيادية
م��ش��روع��ات بشكل مباشر ،م��ت��ج��اوزة عملية

كريستني الجارد

امليزانية الطبيعية ،بينما لدى الشركات اململوكة
للدولة في بعض البلدان مستويات مرتفعة من
االقتراض خارج املوازنة.
أضافت أن ال��دول املصدرة للنفط ميكنها أن
حتذو حذو دول أخرى غنية باملوارد ،مثل شيلي
والنرويج ،في استخدام القواعد املالية حلماية
األول��وي��ات ،وم��ن بينها اإلن��ف��اق على الرعاية
االجتماعية ،في مواجهة تقلب أسعار السلع
االستهالكية .وفيما يتعلق باالقتصاد العاملي،
قالت الج��ارد إن صندوق النقد الدولي ال يرى
رك��ودا عامليا في األف��ق لكن املخاطر على النمو
العاملي تزيد بسبب التوترات التجارية وتدهور
األوض���اع امل��ال��ي��ة .وتشير التوقعات املعدلة
لصندوق النقد الدولي إلى منو االقتصاد العاملي
بنسبة  3.5باملئة هذا العام ،مبا يقل  0.2نقطة
مئوية عما كان يتوقعه في أكتوبر.

التضخم املصري يعاود االرتفاع في يناير

قال اجلهاز املركزي املصري للتعبئة العامة
واإلح��ص��اء أم��س األح��د إن التضخم السنوي
ألسعار املستهلكني باملدن ارتفع إلى  12.7باملئة
في يناير من  12باملئة في ديسمبر.
وانحسر التضخم على نحو مطرد في األشهر
األخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود
والكهرباء والنقل في  2018إل��ى ذروة 17.7
باملئة في أكتوبر.
وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث
في بنك االستثمار املصري ف��اروس ”األغذية
واملشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع
ال��ت��ض��خ��م ...م��ا ي��ح��دث ه��و ضبط أس��ع��ار من
املصنعني مع بداية العام اجلديد لضبط هوامش
الربحية.
”ال تنس أن ه��وام��ش الربحية للمصنعني
تراجعت من أول يوليو املاضي مع خفض الدعم
وبعضهم ل��م يرفع األس��ع��ار حينها خوفا من
تراجع حجم املبيعات“.
وتشهد أسعار اخلضراوات والفاكهة في مصر
زي���ادات متواصلة خ�لال الفترة األخ��ي��رة وهو
ما دفع وزارة الداخلية واجليش لطرح بعض
السلع الغذائية للمواطنني بأسعار أقل من سعر
السوق في محاولة لتخفيف املعاناة عن كاهلهم.

وفي العام املاضي ،رفعت احلكومة أسعار
امل��واد البترولية وتذاكر مترو األنفاق واملياه
والكهرباء وعدد من اخلدمات.
ويشكو املصريون ،الذين يعيش املاليني منهم
حتت خط الفقر ،من صعوبات في تلبية احلاجات
األساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود
والدواء واملواصالت.
ومقارنة مع الشهر السابق ،زادت أسعار
املستهلكني في املدن املصرية  0.6باملئة في يناير
 ،بعد انكماشها بنسبة  3.4في ديسمبر.
وقالت السويفي ”االرتفاع الشهري أعلى
من التوقعات وهذا قد يكون مؤشرا على تثبيت
الفائدة في اجتماع املركزي هذا األسبوع انتظار
ملؤشرات التضخم الشهر املقبل“.
لكن آل�ين سانديب مدير األب��ح��اث في نعيم
للسمسرة ق��ال ”تستمر التكهنات بخصوص
خفض الفائدة “.
وأبقى البنك املركزي أسعار الفائدة الرئيسية
دون تغيير في اجتماع ديسمبر .وكانت آخر
خطوة على صعيد الفائدة في م��ارس ،2018
عندما خفض العائد على اإلي���داع واإلق���راض
لليلة واحدة  100نقطة أساس إلى  16.75باملئة
و 17.75باملئة على الترتيب.

إيرادات اجلزائر من الطاقة ترتفع
 15باملئة في 2018

 250شركة تستعد ملغادرة بريطانيا
بنقل أنشطتها إلى هولندا
يدفع انسحاب بريطانيا احملتمل من االحت��اد
األوروبي الشركات العاملة في اململكة إلى اخلروج
من البالد .وبحسب «األملانية» ،جتري نحو 250
شركة محادثات مع هيئة االستثمار األجنبي في
هولندا بشأن احتمال نقل أنشطتها إلى البالد.
وستنضم الشركات التي تعتزم نقل أنشطتها
إل��ى  42شركة أق��دم��ت على ه��ذه اخل��ط��وة العام
املاضي ،إضافة إلى  18شركة في .2017
وق��ال��ت ج��ي��روي��ن ن��ي��ج�لان��د ،رئ��ي��س��ة هيئة
االستثمار في هولندا ،في حوار هاتفي مع وكالة
أنباء بلومبيرج «لن أفاجأ بأن أكبر موجة خروج
للشركات ج��راء «بريكست» لم حت��دث بعد ،لكن
ستحدث».
وأض��اف��ت «األم��ر ع��ادة ما يستغرق نحو ستة

أش��ه��ر إل��ى ع��ام�ين م��ن أول م��ح��ادث��ة جنريها مع
شركة قبل اتخاذ قرارها وشبكتنا أكبر اآلن من
السنوات السابقة» .وقالت الوكالة الهولندية
لالستثمارات اخلارجية في بيان «إن انتقال 42
ش��رك��ة م��ن بريطانيا يعني توفير نحو 2000
وظيفة و 291مليون يورو « 330مليون دوالر» من
االستثمارات».
ومعظم ال��ش��رك��ات بريطانية ،إال أن بعضها
من آسيا وال��والي��ات املتحدة ،ورحبت احلكومة
الهولندية بهذه األرقام ،وذكر إيريك ويبيس وزير
االق��ت��ص��اد أن��ه «بسبب حالة الغموض الدولية
امل��ت��زاي��دة بشأن «بريكست» ،وتغير سياسات
التجارة العاملية ،تزداد أهمية مناخ األعمال اجليد
في هولندا لنا جميعا».

قالت احلكومة اجلزائرية إن إيرادات البالد
من قطاع الطاقة ارتفعت  15.27باملئة في
 2018مقارنة مع العام السابق بفضل ارتفاع
أسعار النفط في األسواق العاملية.
ووفقا لبيانات جمارك فإن زيادة اإليرادات
أسهمت في تقليص العجز التجاري في البلد
العضو مبنظمة البلدان امل��ص��درة للبترول
(أوبك) بنسبة  53.73باملئة إلى  5.03مليار
دوالر في عام .2018
وأظهرت البيانات أن صادرات اجلزائر من
النفط والغاز ،التي تشكل  93.13باملئة من

إجمالي املبيعات في اخل��ارج ،بلغت 38.34
مليار دوالر ،ارتفاعا من  33.26مليار في
 .2017وأش���ارت بيانات اجل��م��ارك إل��ى أن
إجمالي قيمة ال��ص��ادرات بلغ  41.17مليار
دوالر ،مقارنة مع  35.19مليار في .2017
وارتفعت ال���واردات  0.3باملئة إل��ى 46.20
مليار دوالر في .2018
وفشلت اجل��زائ��ر في خفض اإلن��ف��اق على
ال���واردات على الرغم من القيود املفروضة
على استيراد بعض السلع ،مبا في ذلك السلع
الغذائية.

