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اليورو يرتفع أمام تراجع الدوالر

إشارات حذرة من «االحتياطي
الفيدرالي» بشأن «زيادات الفائدة»

سجل اليورو أكبر ارتفاع أسبوعي في
أكثر من أربعة أشهر مع تراجع ال��دوالر
بفعل إشارات حذرة من مجلس االحتياطي
االحتادي «البنك املركزي األمريكي» بشأن
مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
وبحسب «رويترز» ،ظل اليورو يتحرك
في نطاق  1.12إلى  1.15دوالر في األشهر
الثالثة املاضية بسبب مخاوف بشأن النمو
وإش��ارات على أن البنك املركزي األوروبي
من غير املرجح أن ينهي التحفيز قريبا.
لكن محضر اجتماع مجلس االحتياطي
االحت��ادي ،ال��ذي أظهر نبرة أقل تشددا في
رفع أسعار الفائدة ،تسبب في موجة بيع
للدوالر ،ما سمح للعملة األوروبية املوحدة

باالرتفاع إلى  1.1581دوالر وقادها إلى
جت��اوز متوسط مستوى احلركة في 100
يوم للمرة األولى في ثالثة أشهر.
وكسرت العملة الصينية حاجز  6.8يوان
للدوالر في التعامالت اخلارجية وداخ��ل
الصني.
وانخفض مؤشر الدوالر  0.2في املائة إلى
 ،95.32وهبط املؤشر بنحو  2.2في املائة
منذ منتصف (ديسمبر) بفعل توقعات بأن
مينع تباطؤ في النمو ،في الواليات املتحدة
والعالم ،مجلس االحتياطي االحت��ادي من
رفع أسعار الفائدة في .2019
وارتفع اجلنيه االسترليني  0.8في املائة
مقابل العملة األمريكية إلى  1.2857دوالر

وصعد  1في املائة أمام اليورو إلى 89.30
بنس ،مع تركيز املتعاملني على التقدم في
االنفصال البريطاني.
إلى ذلك ،قفزت أسعار الذهب مع تراجع
ال��دوالر بفعل توقعات بأن يتوقف مجلس
االح��ت��ي��اط��ي االحت����ادي «ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
األمريكي» مؤقتا عن رف��ع أسعار الفائدة
إذا تباطأ االقتصاد األمريكي هذا العام ،في
الوقت الذي يترقب فيه املستثمرون أخبارا
بشأن التقدم في املباحثات التجارية بني
الواليات املتحدة والصني.
وارت��ف��ع ال��ذه��ب ف��ي املعامالت الفورية
 0.6في املائة إلى  1294.01دوالر لألوقية
«األونصة» ،محققا مكاسب لألسبوع الرابع

على التوالي .وزاد املعدن األصفر  0.7في
امل��ائ��ة ف��ي األس��ب��وع امل��اض��ي ،وارت��ف��ع في
العقود األمريكية اآلجلة  0.5في املائة إلى
 1294.3دوالر لألوقية.

ومن بني املعادن النفيسة األخ��رى ،قفز
ال��ب�لادي��وم  0.2ف��ي امل��ائ��ة إل��ى 1324.90
دوالر لألوقية وسجل ارتفاعا بنحو  2.5في
املائة هذا األسبوع.

وارتفعت الفضة بنحو  1.1في املائة إلى
 15.73دوالر لألوقية ،بينما زاد البالتني
 0.6ف��ي امل��ائ��ة مسجال  824.60دوالر
لألوقية.

«أدنوك» متنح حتالف «إيني» عقد استكشاف للخام والغاز
اقتصاديون :إغالق
اإلمارات 70 :دوالر ًا متوسط متوقع للنفط بـ  2019احلكومة األميركية قد
يكبح منو الوظائف في يناير

قالت شركة ب��ت��رول أبوظبي الوطنية
أدن�������وك ،أم�����س ال���س���ب���ت ،إن���ه���ا منحت
كونسورتيوم يضم شركتي إيني اإليطالية
و(ب��ي.ت��ي.ت��ي.إي.ب��ي) التايالندية عقد
«استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز
ملنطقتني بحريتني في أبوظبي».
وأضافت في بيان أن إيني ستكون املشغل
للمنطقتني وستستحوذ هي و(بي.تي.تي.
إي.ب����ي) ع��ل��ى نسبة  100%ف��ي مرحلة
االستكشاف.
وت��اب��ع��ت أن ال��ش��رك��ت�ين ستستثمران
 230مليون دوالر على األق��ل ف��ي مرحلة

االستكشاف وسيكون ألدنوك خيار احلصول
على  60%في مرحلة اإلنتاج إذا مت التوصل
لكشف جتاري.
وق���ال وزي���ر ال��ط��اق��ة اإلم���ارات���ي ،سهيل
املزروعي ،أمس السبت ،إنه يتوقع أن يبلغ
متوسط سعر النفط  70دوالرا ً للبرميل في
عام  2019على خلفية اتفاق توصلت إليه
أوبك وال��دول املصدرة للنفط غير األعضاء
بها بهدف خفض اإلنتاج.
وأدلى الوزير بالتصريحات للصحافيني
في أبوظبي .وفي سوق النفط هبطت األسعار
حوالي  2في املئة ،مع قلق املستثمرين من

تباطؤ اقتصادي عاملي ،مرتدة عن  9جلسات
متتالية م��ن املكاسب أثارتها آم��ال بشأن
محادثات التجارة ب�ين ال��والي��ات املتحدة
والصني ،لكنها تشبثت ببعض تلك املكاسب
لتنهي األسبوع على ارتفاع.
وانخفضت عقود خ��ام القياس العاملي
مزيج برنت ألقرب استحقاق  1.2دوالر ،أو
 1.95في املئة ،لتبلغ عند التسوية 60.48
دوالر للبرميل .وتراجعت عقود خام القياس
األميركي غرب تكساس الوسيط دوالرا ،أو
 1.9باملئة ،لتسجل عند التسوية 51.59
دوالر للبرميل.

فائض ميزان املعامالت اجلارية «البنك الدولي» يوافق على قرض لألردن بقيمة  1.2مليار دوالر
التركي  986مليون دوالر

قال البنك املركزي التركي ،إن الفائض في ميزان املعامالت اجلارية
للبالد انكمش خالل نوفمبر إلى  986مليون دوالر.
والرقم أكبر من توقعات رويترز لفائض قدره  0.965مليار دوالر.
وبلغ الفائض في ميزان املعامالت اجلارية  2.746مليار دوالر في
أكتوبر.
وفي عام  ،2017سجلت تركيا عجزا في ميزان املعامالت اجلارية
بلغ  47.1مليار دوالر.

 298سج ًال جتاري ًا قائم ًا ملستثمرين
خليجيني في السعودية

بلغ ع��دد السجالت التجارية القائمة ملستثمرين خليجيني في
السعودية  298سجال ،يستحوذ اإلماراتيون على نحو النصف.
وق��ال عبدالرحمن احلسني ،املتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة
واالستثمار لصحيفة «االقتصادية» ،إن عدد السجالت التجارية القائمة
جلنسيات خليجية في تزايد مستمر ،حيث بلغ إجمالي السجالت 298
خالل  ،2018تصدرتها اإلمارات بـ  148سجال ،بنسبة  .94.6%وأشار
إلى أن عدد السجالت التجارية القائمة للبحرينيني بلغ  78سجال ،في
حني وصلت السجالت للكويتيني إلى  46سجال.
من جهته ،أكد عبداملنعم عداس محلل اقتصادي ،أن تزايد االستثمار
اخلليجي في السعودية يرجع إلى الثقة في االقتصاد الوطني ،إضافة إلى
التسهيالت واحملفزات للمستثمرين بشكل عام ،الفتا إلى أن قرار التنقل
بالهوية الوطنية للخليجيني كان دعما كبيرا لالستثمارات والتجارة
البينية بني مجلس التعاون .وأوضح أن ارتفاع االستثمارات البينية بني
دول اخلليج خطوة متهيدية للتوجه نحو السوق اخلليجية املشتركة
واالحتاد اخلليجي الذي سيعزز اقتصادات دول مجلس التعاون.
وأش��ار إلى أن قطاعات االستثمارات البينية تنوعت بني قطاعات
الصناعات التحويلية والسياحة واألغذية واخلدمات املالية والسلع
وغيرها .بدوره ،قال محمد العمرو محلل اقتصادي ،إن البيئة االستثمارية
في السعودية جتذب أي مستثمر أجنبي ،خصوصا اخلليجيني لتعزيز
العالقات االقتصادية في مجلس التعاون .وأش��ار إل��ى أهمية تذليل
أي عقبات جمركية لدعم سهولة مرور املنتجات والسلع إلى األسواق
اخلليجية سريعا ،مبينا أن أكثر السلع واملنتجات تبادال بني دول اخلليج
السبائك واأللبان والزيوت والدقيق والسكر الناعم ،واحلديد واإلسمنت،
وسبائك الذهب .وأك��د ارتفاع مساهمة القطاع اخل��اص في االقتصاد
اخلليجي في السنوات املاضية بشكل كبير ،حيث زادت فروع الشركات
التي مت تأسيسها في دول اخلليج.

أعلن رئيس ال��وزراء األردن��ي عمر ال��رزاز ان
البنك الدولي واف��ق لبالده على ق��رض بقيمة
2ر 1مليار دوالر جلدولة مجموعة من الديون
السابقة وإع��ط��اء فرصة حقيقية لالستثمار
اخلاص والعام في األردن.
وذكرت وكالة االنباء األردنية (بترا) ان ذلك
جاء على لسان الرزاز خالل لقاء جمعه باجلالية
األردن��ي��ة ف��ي العاصمة االمريكية واشنطن
التي يزورها منذ الثالثاء املاضي والتقى فيها
مسؤولني في اإلدارة االمريكية وفي صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي.
ووفق الوكالة قال الرزاز ان القرض «بفوائد
بسيطة ج��دا» وه��و أكبر ق��رض مينحه البنك
الدولي لالردن.
وكانت احلكومة األردن��ي��ة أعلنت في وقت
سابق انه من أه��داف الزيارة البحث مع وزير
اخلزانة األمريكي العالقات الثنائية وبشكل
خاص العالقات التجارية واملساعدات االمريكية
للمملكة فضال عن لقاء مسؤولني وممثلني عن
اجلهات واملنظمات الدولية املانحة وصندوق
النقد وال��ب��ن��ك ال��دول��ي وممثلني ع��ن القطاع
اخلاص.
وك��ان االردن وق��ع في منتصف ع��ام 2016
ات��ف��اق��ا م��ع ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي الج���راء

عمر الرزاز خالل لقائه اجلالية األردنية في واشنطن

اصالحات اقتصادية لتخفيض املديونية التي
تقارب  40مليار دوالر تشكل نحو  96باملئة من
الناجت احمللي االجمالي وتعديل قانون ضريبة
الدخل لتوسيع الشرائح املشمولة بالضريبة.
وفيما يتعلق باملساعدات االمريكية لالردن
وقع الطرفان في شهر فبراير من العام املاضي
على م��ذك��رة تفاهم تقدم مبوجبها واشنطن

مساعدات سنوية لالردن بقيمة 275ر 1مليار
دوالر حتى عام  2022ومبجموع يتجاوز 3ر6
مليار دوالر.
وتنص املذكرة على ان تلتزم الواليات املتحدة
تقدمي ما ال يقل عن  750مليون دوالر سنويا
كدعم اقتصادي و 350مليون دوالر كمساعدات
عسكرية بني عامي  2018و.2022

لتعويض األشخاص الذين دفعت لهم مستحقات أقل على مدى سنوات

اليابان تعدل ميزانيتها بعد فضيحة بيانات توظيف خاطئة
أكدت اليابان أنها ستضطر إلى تعديل ميزانيتها
املقبلة لتعويض األش��خ��اص ال��ذي��ن دفعت لهم
مستحقات أق��ل على م��دى س��ن��وات ،إث��ر فضيحة
تتعلق ببيانات خاطئة صدرت عن وزارة العمل.
وبحسب «الفرنسية» ،أق��رت وزارة العمل
اليابانية في األسبوع املاضي أنها أخفقت على مدى
سنوات في جمع بيانات كاملة لتقريرها التوظيفي
الشهري ال��ذي يعد م��ؤش��را مهما على ال��روات��ب
وس��اع��ات العمل .وتساعد ه��ذه املعلومات على
حتديد االمتيازات احلكومية املختلفة ،خاصة تلك
املتعلقة بتأمني العمل.
ويفترض أن يجمع امل��س��ؤول��ون بيانات من
جميع الشركات التي تضم  500موظف أو أكثر،
لكن في طوكيو ،لم يتم إحصاء إال نحو ثلث 1400
شركة من هذا النوع.
وأشارت الوزارة إلى أن الفضيحة تعود إلى عام
 2004وأنه ستتم إعادة دفع ما مجموعه  53مليار
ين « 490مليون دوالر» إلى  20مليون موظف.
وأف����اد يوشيهيدي س��وج��ا امل��ت��ح��دث باسم
احلكومة للصحافيني «تلقيت تقريرا من وزارة
العمل والرعاية أن عليها تقدمي تأمني توظيف
وغ��ي��ره م��ن امل��دف��وع��ات ب��أث��ر رج��ع��ي ..سندخل
تغييرات إلض��اف��ة املخصصات ال��ض��روري��ة في
ميزانية العام املالي  2019الذي يبدأ في (أبريل)»،

مضيفا أن «احلكومة حتقق اآلن في عشرات من
مجموعات البيانات الرئيسية األخرى».
وأقر وزير العمل بأنه تلقى تقريرا عن املشكلة
منذ ( 20ديسمبر) ،لكن ال��وزارة نشرت مع ذلك
بياناتها في ( 21ديسمبر) و( 9يناير) ،رغم علمها
بوجود مشكالت في اإلحصاءات ،ما يثير أسئلة
بشأن صدقية اإلحصاءات الرسمية في ثالث أكبر
قوة اقتصادية في العالم.
وتتابع احلكومة ومصرف اليابان إحصائية
العمل الشهرية كمصدر يساعدهما على رسم
السياسات االقتصادية.
وأعرب سوجا عن أسفه الشديد حيال زعزعة
الثقة باالحصائية ،كما اعتذر تاكومي نيموتو
وزير العمل لتسبب وزارته «في مصاعب للناس».
من جهة أخرى ،ذكرت احلكومة اليابانية أمس
أن إنفاق األسر اليابانية تراجع بنسبة  0.6في
املائة في (نوفمبر) ،مقارنة بالشهر نفسه من العام
املاضي ،في انخفاض للشهر الثالث على التوالي.
وأفادت وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت
بأن متوسط إنفاق األسر اليابانية تراجع إلى 281
ألفا و 41ينا « 2595دوالرا» في ذلك الشهر.
ورغم ركود اإلنفاق االستهالكي وثبات األجور،
فإن رئيس ال��وزراء شينزو آبي ما زال يصر على
رفع ضريبة املبيعات من  8إلى  10في املائة في

(أكتوبر) كما هو مقرر.
وفي عهد آبي ،ارتفع معدل ضريبة املبيعات إلى
 8في املائة خالل عام  2014مقارنة بـ  5في املائة،
ما قلل من االستهالك.
وتكافح حكومة آب��ي م��ن أج��ل إن��ع��اش ثالث
أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من سلسلة من
إجراءات التحفيز الهائلة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الدخل الشهري
املعدل ،وفقا للتضخم ،ارتفع بالكاد  0.1في املائة
على أس��اس سنوي إل��ى  455ألفا و 644ينا في
(نوفمبر) ،مسجال أول زيادة في خمسة أشهر.
وعبر بيانات منفصلة ،قالت احلكومة اليابانية
«إن حجم السياحة الوافدة إلى البالد خالل عام
 2018بلغ  31.2مليون سائح ،وهو رقم قياسي،
رغم الكوارث الطبيعية».
وب��ذل��ك تتواصل ال��زي��ادة ف��ي ع��دد السائحني
األجانب الذين زاروا اليابان للعام السابع على
التوالي.
وأوضح كيشي إيشيي وزير األراضي والبنية
التحتية والنقل والسياحة الياباني أن األنشطة
الترويجية في اخلارج ،وتسهيل شروط استخراج
التأشيرات السياحية للقادمني من الهند وروسيا
والفلبني ،أسهم بشكل قوي في زي��ادة السياحة
الوافدة.

«كريدي سويس» تعيد شراء أسهم مبليار دوالر في 2019
ذكرت مجموعة «كريدي سويس» املصرفية
السويسرية أنها من املتوقع أن جتري عمليات
إعادة شراء أسهم بقيمة مليار فرنك سويسري
( 1.02مليار دوالر) حتى نهاية عام ،2019
حيث يسعى تيدجاني تيام الرئيس التنفيذي
للمجموعة إل��ى م��ك��اف��أة املستثمرين الذين
حتملوا اإلصالحات التي قام بها على مدار ثالث
سنوات.
وقالت املجموعة في بيان أوردته وكالة أنباء

«بلومبيرج» االقتصادية األمريكية ،إن مجلس
إدارتها وافق على عمليات إع��ادة شراء بقيمة
قد تصل إلى  1.5مليار فرنك سويسري خالل
العام اجل��اري «بحسب الظروف االقتصادية
وظروف السوق».
ومن املقرر أن يبدأ برنامج إعادة الشراء في
الـ  14من (يناير) اجلاري.
وأعلنت «كريدي سويس» ،وهي ثاني أكبر
مجموعة مصرفية في سويسرا ،في (ديسمبر)

املاضي خطة إلع��ادة ش��راء حصة من أسهمها
امل��ط��روح��ة ل��ل��ت��داول ف��ي أس���واق امل���ال بقيمة
ثالثة مليارات فرنك سويسري خالل عامني،
مع زي��ادة التوزيعات النقدية للمساهمني في
ظل اقتراب خطة إع��ادة الهيكلة التي ينفذها
تيام من نهايتها .ورغ��م ذل��ك ،ينظر عديد من
املستثمرين إلى عمليات إعادة الشراء والزيادة
في التوزيعات النقدية على أنها مخيبة لآلمال
وغير طموحة على نحو طفيف.

حذر خبراء اقتصاديون من أن اإلغالق اجلزئي للحكومة األمريكية
قد يخفض منو الوظائف مبا يصل إلى  500ألف وظيفة في يناير
ويرفع معدل البطالة فوق  4.0باملئة ما لم يتم حل املأزق السياسي
في واشنطن.
وفقد حوالي  800أل��ف موظف باحلكومة االحت��ادي��ة أول شيك
لرواتبهم في أعقاب اإلغالق اجلزئي الذي بدأ في الثاني والعشرين من
ديسمبر  ،مع مطالبة الرئيس دونالد ترامب بأن مينحه الكوجنرس
األمريكي  5.7مليار دوالر هذا العام للمساعدة في بناء جدار على
احلدود مع املكسيك.
وقال خبراء اقتصاديون ببنك سوسيتيه جنرال في نيويورك إنه
إذا لم تستأنف احلكومة األمريكية العمل بحلول التاسع عشر من
يناير فإن ذلك قد ينتج عنه أول انخفاض شهري في عدد الوظائف منذ
سبتمبر  2010ويوقف سلسلة مكاسب للوظائف استمرت  99شهرا
متتاليا.
وأوج��د االقتصاد األمريكي  312ألف وظيفة في ديسمبر كانون
األول ،وهو أكبر عدد في عشرة أشهر .وكثيرا ما يتباهى ترامب بقوة
سوق العمل كأحد أبرز اجنازاته.
وإغالق احلكومة ،الذي أصبح األطول في تاريخ الواليات املتحدة،
قد يرفع أيضا معدل البطالة في يناير.

أملانيا تواجه عجز ًا بـ100مليار
يورو بامليزانية حتى 2023
تواجه احلكومة األملانية عجزا ً بنحو  100مليار يورو في خططها
للميزانية حتى عام  2023مع تباطؤ االقتصاد وفقا ملا ذكرته مجلة
ال عن ورق��ة أعدها خبراء في املجموعة البرملانية
دي��ر شبيجل نق ً
التابعة للمحافظني الذين تتزعمهم املستشارة األملانية أجنيال ميركل.
وحققت احلكومة فائضا ف��ي امليزانية بنحو  11مليار ي��ورو
( 12.68مليار دوالر) في  2018في الوقت الذي عززت فيه قوة النمو
االقتصادي إيرادات الضرائب.
لكن دير شبيجل أضافت أن الزيادات املتوقعة في اإلنفاق على
املساعدات التنموية واملساهمات في االحتاد األوروبي واإلنفاق على
الدفاع تعزز املخاطر التي تواجهها امليزانية حتى  2023ألنها لم مُتول
بعد.

اتفاق جتاري وشيك
بني واشنطن وبروكسل
أكدت سيسيليا مالستروم املفوضة األوروبية للتجارة أن تفويضها
ملناقشة اتفاق جتاري مع الواليات املتحدة «أوشك على االنتهاء» ،ما
يفتح الطريق أمام محادثات رسمية.
وبحسب «الفرنسية» ،تشارك ماملستروم وروبرت اليتهايزر املمثل
األمريكي للتجارة ،في مجموعة عمل منذ صيف  2018بهدف وضع
إطار ملفاوضات جتارية محتملة بني واشنطن وبروكسل ،بعد تفاهم
أولي على ضرورة التوصل التفاق في (يوليو) املاضي بني الرئيس
األمريكي دونالد ترمب ورئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر.
وقالت ماملستروم «نعمل على التفاصيل األخيرة في فترة املفاوضات
ه��ذه ،التي ستعرض بالتأكيد على ال���دول األع��ض��اء ..وأعتقد أن
املفاوضات قد جتري بشكل سريع حتى ولو كان من املستحيل حتديد
الوقت الذي سيحتاج إليه املجلس األوروبي التخاذ قراره».
ورأت املفوضة األوروب��ي��ة التي التقت اليتهايزر  ،أن��ه ليس من
املفترض أن يكون هناك معارضة في بروكسل لنتائج املفاوضات
األخيرة ألنها لم تتضمن موضوع الزراعة ذي احلساسية اخلاصة في
فرنسا.
وأضافت «من اجلانب األوروبي ،نسعى ألن نكون جاهزين في أقرب
وقت ممكن» ،موضح ًة أنها ال تتوقع «معارضة في أوروبا ألن اجلميع
يدركون أننا بحاجة ألجندة إيجابية مع الواليات املتحدة».
واعتبرت أيضا أن «التفاوض على اتفاق خلفض الرسوم اجلمركية
على السلع الصناعية محدود لكن مهم للطرفني».
من جهته ،أخطر روبرت اليتهايزر الكوجنرس في رسالة في 16
(أكتوبر) بنيته التفاوض على اتفاق جتاري مع االحتاد األوروبي.

