
تراجع العجز التجاري ملصر 
9 أشهر 11 باملئة في أول 

 من العام املالي احلالي
قالت وزارة التخطيط املصرية امس  األربعاء إن العجز 
التجاري للبالد تراجع 11 باملئة في أول تسعة أشهر من 
السنة املالية 2017-2018 في حني زادت الصادرات غير 

البترولية 12 باملئة.
ولم يشر بيان ال��وزارة إلى حجم ال��واردات أو الصادرات 
أو العجز التجاري. ولم يتسن االتصال مبسؤولي الوزارة 

للحصول على تعقيب بشأن األرقام.
وقالت الوزارة إن ”عدد شهور تغطية ال��واردات السلعية 
)زادت( من 3.1 شهرا في يونيو 2013 إلى أكثر من ثمانية 

أشهر في أبريل 2018“.

كالركس تعود لصناعة 
األحذية في بريطانيا 

12 عاما بعد توقف دام 

تستأنف كالركس البريطانية املتخصصة في صناعة األحذية 
والتجزئة اإلنتاج الواسع النطاق في اململكة املتحدة للمرة األولى 
منذ أكثر من عشر سنوات عندما ينضم مصنع جديد في جنوب 

غرب إجنلترا إلى املصانع املوجودة في فيتنام والهند.
وقالت الشركة التي تأسست قبل 193 عاما، والتي تعمل 
في أكثر من 90 سوقا، إن املصنع اجلديد الذي يقع بالقرب من 
مقرها الرئيسي ستصل طاقته اإلنتاجية إلى 300 ألف زوج من 
األحذية سنويا. وأُغلق آخر مصنع لكالركس في بريطانيا، وكان 
في شمال غرب إجنلترا، عام 2006 بعد أن انتقل اإلنتاج إلى 
الشرق األقصى. وقال الرئيس التنفيذي لكالركس مايك شيروود 
”الفرصة هنا أنه ميكننا أن نضع منشأة صناعية بالقرب من 

السوق الذي نبيع فيه“. وقال إن اإلنتاج سيبدأ خالل أسابيع.
وب���دأ ت��راج��ع صناعة األح��ذي��ة البريطانية ف��ي ستينات 
القرن املاضي وتسارعت وتيرة هذا التراجع في الثمانينات 
والتسعينات بفعل استيراد منتجات أرخص ثمنا من الدول ذات 

األجور املتدنية وظهور موضة األحذية الرياضية.
وتشير بيانات لالحتاد البريطاني لألحذية إلى أن اإلنتاج 
السنوي في اململكة املتحدة وصل إلى حوالي 180 مليون زوج 
من األحذية في منتصف الثمانينات، بينما يبلغ حاليا نحو 6.5 
مليون زوج فقط. كما تشير البيانات إلى أن اإلنتاج زاد بنحو 30 

باملئة منذ عام 2008.
وق��ال االحت��اد إن عدد املصانع التي ما زال��ت تنتج األحذية 
في اململكة املتحدة يصل إلى نحو 30 مصنعا مشيرا إلى أن تلك 

املصانع تصدر نحو 60 باملئة من إنتاجها.
وق��ال شيروود، الرئيس السابق ألزي��اء ك��ارن ميلن والذي 
انضم إلى كالركس كرئيس تنفيذي عام 2016، إن املصنع اجلديد 
البالغة تكلفته ثالثة ماليني جنيه استرليني )أربعة ماليني 
دوالر( سيجمع بني العمالة املاهرة وتكنولوجيا الروبوت وإنه 

خلق نحو 80 فرصة عمل جديدة.
وأبلغ شيروود رويترز قائال ”نظرنا إلى صناعات السيارات 
والطيران واستخدمنا بعضا من هذه التكنولوجيا إلحداث تغيير 

كبير في الطريقة التي نصنع بها األحذية“.
وقال إن من املمكن افتتاح وحدات تصنيع جديدة حول العالم 

إذا حقق املصنع اجلديد جناحا.
ويتبنى شيروود استراتيجية جديدة لكالركس تركز على 

حتسني متوسط أسعار البيع وبناء قدرات رقمية.
وتظهر بيانات كالركس لعام 2017-2018 انخفاض األرباح 
التشغيلية األساسية بنسبة 29 باملئة إلى 45.2 مليون جنيه 
استرليني مع انخفاض اإلي��رادات سبعة باملئة إلى 1.54 مليار 
استرليني. وباعت الشركة 47.6 مليون زوج من األحذية من 
خالل ألف و514 متجرا. وقالت الشركة ”بيئة التجزئة ما زالت 
تشكل حتديا لكل املؤسسات، مع تزايد ضغوط التكلفة وتطلعات 

املستهلك الدائمة التغير“.

تراجع أسعار الذهب قبيل 
صدور محضر اجتماع 

املركزي األميركي

تراجعت أسعار الذهب امس  األربعاء بفعل ضغوط من 
ارتفاع ال��دوالر قبيل إع��الن محضر أح��دث اجتماع ملجلس 

االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األمريكي(.
وبحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش انخفض 
الذهب في املعامالت الفورية 0.1 باملئة إلى 1289.71 دوالر 

لألوقية )األونصة(.
وتراجعت العقود األمريكية اآلجلة تسليم يونيو حزيران 

0.2 باملئة إلى 1289.40 دوالر لألوقية.
وصعد الدوالر مقابل سلة عمالت حيث يترقب املستثمرون 
الكشف عن وقائع أحدث اجتماع للمركزي األمريكي في وقت 
الحق يوم األربعاء الستقاء املؤشرات بشأن وتيرة رفع سعر 

الفائدة األمريكية.
ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة في املعامالت الفورية 

وجرى تداولها عند 16.52 دوالر لألوقية.
وصعد البالتني 0.1 باملئة إلى 904.10 دوالر لألوقية 
بينما انخفض البالديوم 0.2 باملئة إل��ى 988.75 دوالر 

لألوقية.

اقتصاد12 alwasat.com.kw

اليورو ينخفض ألدنى مستوى في شهرين مقابل الفرنك السويسري
ارتفع الفرنك السويسري وال��ني الياباني 
مقابل ال��دوالر ام��س  األربعاء في الوقت الذي 
اجتاحت فيه موجة من احلذر أسواق العمالت 
بعد ي��وم من قيام الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب بتخفيف التفاؤل بشأن التقدم احملرز في 

محادثات جتارية مع الصني.
وفي حني ارتفع مؤشر ال��دوالر، الذي يقيس 
قوته مقابل سلة من العمالت املنافسة، 0.2 
باملئة إل��ى 93.76، فقد تراجعت العملة 0.6 
باملئة و0.3 باملئة مقابل الني الياباني والفرنك 

السويسري على الترتيب.
وتعرض اليورو لضغوط بفعل املخاوف 
بشأن املخاطر السياسية في إيطاليا. وانخفضت 
العملة املوحدة ألدن��ى مستوى في ستة أشهر 
بعد انخفاض مؤشر ملديري املشتريات األملان 
ألدن��ى مستوى في 20 شهرا مما يشير إلى أن 

قوة الدفع في أكبر اقتصاد بأوروبا يضعف.
وانخفض اليورو 0.3 باملئة مقابل الفرنك 
السويسري إل��ى 1.1616 ف��رن��ك وه��و أدن��ى 

100 يورو في فيينامستوياته منذ 23 مارس آذار. أوراق نقدية فئة 

أكبر تراجع لنيكي في شهرين مع جتدد املخاوف التجارية

األسهم األوروبية تنخفض متأثرة بتراجع شركات النفط
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ع�������ائ�������د ال�������س�������ن�������دات األمل������ان������ي������ة 
احلكومية يهبط ألدنى مستوى 

انخفض اليورو ألدنى مستوى في ستة أشهر امس  األربعاء 
بعد أن أظهر مسح تباطؤ منو القطاع اخلاص األملاني في مايو 
أي��ار ألدن��ى مستوى في أكثر من عام ونصف العام، مما يثير 
املخاوف من أن تباطؤ أكبر اقتصاد أوروبي في األشهر األخيرة 

كان أوسع نطاقا مما كان ُيعتقد في السابق.
وانخفضت العملة املوحدة أكثر من نصف باملئة إلى 1.1701 
دوالر بعد انخفاض القراءة األولية ملؤشر آي.اتش.اس ماركت 
املجمع ملديري املشتريات، ال��ذي يرصد قطاعي الصناعات 

التحويلية واخلدمات، إلى 53.1 من 54.6 في الشهر السابق.
وهبط عائد سندات اخلزانة احلكومية األملانية ألجل عشر 
س��ن��وات ألدن��ى مستوى ف��ي خمسة أسابيع بعد البيانات، 
لينخفض إلى 0.516 باملئة. وجرى تداولها في أحدث تعامالت 

منخفضة بواقع أربع نقاط أساس خالل اجللسة.
وجاءت قراءة املؤشر دون متوسط التوقعات في استطالع 
أجرته رويترز آلراء االقتصاديني، حيث توقعوا زيادة محدودة 
إلى 54.7. والقراءة املسجلة في مايو أيار هي األضعف منذ 

سبتمبر أيلول 2016.

تكبدت األسهم اليابانية أشد خسائرها في شهرين 
ام��س األرب��ع��اء بعد تصريحات للرئيس األمريكي 
دون��ال��د ت��رام��ب ج���ددت امل��خ��اوف ب��ش��أن اخل��الف��ات 
التجارية مما أضر مبصنعي الصلب وشركات الشحن 

وآخرين.
وهوى املؤشر نيكي القياسي 1.2 باملئة إلى 22690 
نقطة بعد أن انخفض إلى 22650 في وقت سابق وهو 

أقل مستوى له خالل يوم األربعاء منذ 11 مايو أيار.
ك��ان ترامب ق��ال ي��وم الثالثاء إن��ه غير راض عن 
محادثات التجارة التي أجريت في الفترة األخيرة 
بني الواليات املتحدة والصني مما نال من اآلمال في أن 

يكون أكبر اقتصادين في العالم بصدد إبرام اتفاق.
وكان وزير اخلزانة األمريكي ستيفن منوتشني قال 
في وقت سابق إن احلرب التجارية ”مجمدة“ مما دفع 

نيكي لتجاوز املستوى املهم نفسيا 23 ألف نقطة يوم 
االثنني.

جاءت أحدث تصريحات ترامب بعد أن أعلنت بكني 
أنها ستخفض رسوم استيراد السيارات ومكوناتها.

وتعرضت أسهم شركات الشحن لضغوط حيث فقد 
سهم ميتسوي أو.اس.كيه الينز 2.8 باملئة وانخفض 

سهم كاوازاكي كايسن 2.9 باملئة.
وانخفض مؤشر قطاع الصلب 1.4 باملئة مع هبوط 

سهم جيه.اف.إي القابضة 3.5 باملئة.
وتراجع املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.7 باملئة 
إلى 1797 نقطة وسط أداء متفوق لألسهم الصغيرة 

على الكبيرة.
وتراجعت األسهم األوروبية امس  األربعاء بعدما 
أثر انخفاض أسعار النفط اخلام على شركات الطاقة 

بينما كان سهم شركة التجزئة ماركس آند سبنسر 
ضمن األكثر صعودا بعد إعالن النتائج.

وبحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش انخفض 
املؤشر ستوكس 600 األوروب��ي 0.5 باملئة متراجعا 
ع��ن أعلى مستوى ف��ي ثالثة أشهر ونصف الشهر 
ال��ذي سجله في اجللسة السابقة. وانخفض املؤشر 
فايننشال تاميز 100 البريطاني 0.3 باملئة بعد 

ارتفاعه إلى مستوى قياسي يوم الثالثاء.
وتراجع مؤشر قطاع الطاقة، األكثر صعودا منذ 
بداية العام احلالي في أوروبا، 1.7 باملئة بفعل تراجع 
أسعار النفط مع احتمال زيادة إنتاج النفط في منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك( مما دفع أسعار اخلام 

لالنخفاض.
وانخفضت أسهم شركات توتال النفطية الفرنسية 

وب��ي.ب��ي وروي���ال دت��ش شل بني 1.6 باملئة واثنني 
باملئة.

وصعد سهم ماركس آند سبنسر 5.3 باملئة بعدما 
أعلنت الشركة نتائجها السنوية.

وظلت البنوك في بؤرة االهتمام بعدما قالت صحيفة 
فايننشال تاميز إن باركليز يدرس دمجا محتمال مع 

بنوك منافسة تشمل ستاندرد تشارترد.
غير أن م��ص��ادر على صلة وثيقة بالبنك قالت 

لرويترز إن باركليز ال يدرس أي دمج محتمل.
ولم يطرأ تغير يذكر على سهم البنك بينما صعد 

سهم ستاندرد تشارترد 1.9 باملئة.
وانخفض املؤشر ميب اإليطالي 1.3 باملئة وكان 
أداؤه أقل من السوق األوروبية عموما بفعل املخاوف 

السياسية.

رجل يقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي

حذاء من شركة كالركس البريطانية

ق��ال ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي عقب م��ش��اورات 
سنوية مع السلطات السعودية إن اإلصالحات 
االقتصادية باململكة متضي على نحو جيد وحث 
احلكومة على عدم تعزيز اإلنفاق بالتوازي مع 

ارتفاع أسعار النفط.
وقال تيم كالني رئيس فريق الصندوق الذي 
أجرى محادثات الثني عشر يوما مع املسؤولني 
السعوديني في بيان ص��در في ساعة متأخرة 
يوم الثالثاء ”تواصل اململكة العربية السعودية 
حتقيق تقدم جيد في تنفيذ برنامجها اإلصالحي 

الطموح في ظل رؤية 2030.“
وتوقع أن يبدأ النمو االقتصادي في التسارع 
هذا العام بعد انكماش الناجت احمللي اإلجمالي 

العام املاضي للمرة األولى منذ 2009.
وق���ال ”ال ت���زال احل��ك��وم��ة ملتزمة ب��إج��راء 
إصالحات اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق 
لتحويل االقتصاد بعيدا عن اعتماده التقليدي 
على النفط وإيجاد قطاع خاص أكثر ديناميكية 

يوفر فرص العمل لألعداد املتزايدة من السكان في 
سن العمل“.

وفي العام املاضي، حث صندوق النقد الرياض 
على عدم خفض عجز ميزانيتها بوتيرة سريعة 
جدا خوفا من تضرر االقتصاد. وساعد هذا في 
إقناع السلطات نهاية العام املاضي بأن تؤجل 
موعد الوصول إلى ميزانية بال عجز إلى 2023 

من 2020.
لكن كالني تطرق ي��وم الثالثاء إل��ى مالحظة 
مختلفة للغاية قائال إن السلطات يجب عليها 
”اإلحجام ع��ن م��ع��اودة ال��ت��وس��ع ف��ي اإلن��ف��اق 

احلكومي متاشيا مع ارتفاع أسعار النفط“.
وارتفع خام برنت إلى أعلى مستوى في عدة 
سنوات عند نحو 80 دوالرا للبرميل من ما دون 
65 دوالرا للبرميل في منتصف فبراير شباط، 
األم��ر ال��ذي قد مينح الرياض إي��رادات ص��ادرات 

أكبر بكثير مما توقعته.
وق��ال كالني ”يعتبر ه��دف حتقيق ميزانية 

متوازنة في 2023 هدفا مالئما. وينبغي أن تركز 
احلكومة في الوقت احلاضر على حتقيق هذا 
الهدف. ومن الضروري وضع حد لنمو اإلنفاق 

احلكومي من أجل إحراز أهداف املالية العامة“.
وف��ي مسعى لتعويض انخفاض استثمار 
القطاع اخل���اص، تخطط احلكومة الستخدام 
األم���وال احلكومية ف��ي حتفيز القطاعات غير 
النفطية االستراتيجية مثل بناء السفن والسياحة، 
عبر أدوات م��ن بينها ص��ن��دوق االستثمارات 

العامة.
وحذر كالني من أن هذه االستراتيجية ليست 

بديال طويل األمد لنمو القطاع اخلاص.
وقال ”بينما يستطيع القطاع العام أن يقوم 
بدور محفز لتنمية بعض القطاعات اجلديدة، فمن 
الضروري أال يزاحم مشاركة القطاع اخلاص وأال 
يظل طرفا فاعال في األس��واق على املدى الطويل 
حيث تستطيع املؤسسات اخلاصة أن تزدهر من 

تلقاء نفسها“.

مع صعود النفط وتقدم اإلصالحات

»صندوق النقد« يحث السعودية على عدم زيادة اإلنفاق 

شعار صندوق النقد الدولي على مقره في واشنطن

متعاملون في بورصة فرانكفورت

سبائك ذهب في جنوب أفريقيا
رجل يسحب عمالت ورقية من اليورو

م��س��ل��س��ل االن����س����ح����اب����ات.. ع����م����الق ال��ن��ف��ط 
إيران يغادر   »BP«  البريطاني

اضطرت شركة بريتش بتروليوم » BP« إلى 
وقف العمل في أحد حقول الغاز في بحر الشمال، 
بسبب إعادة فرض العقوبات األميركية على إيران 
في أعقاب ق��رار دونالد ترمب انسحاب الواليات 

املتحدة من االتفاق النووي اإليراني.
ومتتلك شركة بريتيش بتروليوم %50 من 
حقل غاز الرام Rhum، في بحر الشمال في مياه 
اسكتلندا، بينما متتلك شركة النفط اإليرانية 

)IOC( انصف اآلخر.
وق��ال��ت ال��ش��رك��ة: »ق���ررت شركة BP تأجيل 
 Rhum بعض األعمال املخطط لها في حقل غاز
في بحر الشمال بينما نسعى إلى توضيح التأثير 
احملتمل على مجال ق��رارات احلكومة األميركية 
األخ��ي��رة بخصوص إي���ران«. وتتقيد BP دائًما 
بالعقوبات السارية وتقوم بعملية بيع حصتها 
لشركة سيريكا إنيرجي، وهي شركة نفط وغاز 
بريطانية مقرها ف��ي بحر ال��ش��م��ال. وق��ال��ت إن 

الشركتني »جت��ري��ان اآلن مناقشات م��ع اململكة 
املتحدة و السلطات األميركية لفهم الوضع بشكل 
أفضل واخلطوات التي قد تكون مطلوبة لضمان 

.« Rhum استمرار تشغيل
من جهتها، قالت »سيريكا« يوم الثالثاء إنها 
ال ت��زال ملتزمة بالصفقة، مثلما فعلت »بي بي« 

وتتوقع أن تكتمل في الربع الثالث من هذا العام.
ومع ذلك، أضافت سيريكا أنه مع امتالك اللجنة 
األوملبية الدولية %50 من احلقل، تتأثر العمليات 
بالعقوبات األميركية، و«على وجه اخلصوص، 
نظام العقوبات اجلديد ال��ذي أعلنته احلكومة 
األميركية في 8 مايو«. يأتي هذا بينما أعلنت 8 
شركات أوروب��ي��ة كبرى قرارها مبغادرة إي��ران 
نهائيا مع إعالن الرئيس األميركي دونالد ترمب 
االنسحاب من االتفاق النووي وعودة العقوبات 
على طهران وتهديد واشنطن مبعاقبة الشركات 

األوروبية املتعاونة مع إيران.

أرباح البنوك األميركية 
27.5 باملئة  تقفز 

بالربع األول
قالت املؤسسة االحتادية للتأمني على 
الودائع إن  البنوك األميركية أعلنت عن 
أرب��اح بقيمة 56 مليار دوالر في الربع 
األول من 2018، بزيادة قدرها 27.5 % 
عن الفترة نفسها من العام املاضي مع بدء 
املؤسسات املالية في االستفادة من خفض 

فعلي في معدل الضريبة.
وأض��اف��ت املؤسسة أن أكثر من 70% 
من البنوك األميركية أبلغت عن منو على 
أساس سنوي في أرباحها مع متتع القطاع 
املصرفي بإيرادات تشغيل صافية أعلى 
إلى جانب خفض كبير في معدل ضريبة 
الشركات.وارتفع صافي دخل الفائدة 8.5 

في املئة إلى 131.3 مليار دوالر.


