
ق��ال��ت وزارة ال��ت��ج��ارة الصينية أم��س  
اخلميس إن وفدا جتاريا أمريكيا بقيادة املمثل 
التجاري روب��رت اليتهايزر ووزي��ر اخلزانة 
ستيفن منوتشني سيزور بكني يومي 28 و29 

مارس لعقد جولة جديدة من املفاوضات.

وقال قاو فنغ املتحدث باسم وزارة التجارة 
الصينية للصحفيني في إف��ادة روتينية إن 
نائب رئيس الوزراء ليو خه سيزور الواليات 
املتحدة ف��ي أوائ���ل أب��ري��ل إلج���راء امل��زي��د من 

احملادثات.

ت��راج��ع النفط بعيدا ع��ن أعلى مستوى ف��ي 2019 
الذي بلغه في وقت سابق من اجللسة أمس  اخلميس، 
لكن األس��واق تظل متماسكة نسبيا في ظل تخفيضات 
اإلم��دادات التي تقودها أوبك والعقوبات التي تفرضها 

احلكومة األمريكية على إيران وفنزويال.
وبحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، بلغت 
العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األمريكي 
60.12 دوالر للبرميل منخفضة 11 سنتا أو 0.2 باملئة 
مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وبلغ خ��ام غرب 
تكساس أعلى مستوياته منذ 12 نوفمبر في وقت سابق 

من اجللسة عند 60.33 دوالر للبرميل.
وبلغت العقود اآلجلة خل��ام القياس العاملي برنت 
68.52 دوالر للبرميل بالقرب من مستوى التسوية 
السابقة بعد أن وصلت إلى 68.69 دوالر للبرميل في 

وقت سابق من اجللسة وهو أعلى مستوياتها منذ 13 
نوفمبر.

وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث منذ بداية 2019 
بفعل تخفيضات اإلم��دادات التي تقودها منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( وكذلك العقوبات التي تفرضها 

الواليات املتحدة على إيران وفنزويال.
وانخفض إنتاج أوب��ك النفطي من ذروة بلغها في 
منتصف 2018 عند 32.8 مليون برميل يوميا إلى 30.7 

مليون برميل يوميا في فبراير.
وتسبب العقوبات األمريكية أيضا اضطرابات في 

اإلمدادات.
وق��ال بنك إيه.إن.زد”الصادرات الفنزويلية إلى 
الواليات املتحدة توقفت أخيرا، بعد أن فرضت اإلدارة 
األمريكية عقوبات عليها ف��ي وق��ت سابق م��ن العام 

اجلاري“.
كما انخفضت صادرات إيران النفطية أيضا. وتهدف 
الواليات املتحدة إلى خفض ص��ادرات إي��ران من اخلام 
بنحو 20 باملئة إلى أقل من مليون برميل يوميا بحلول 
م��اي��و عبر مطالبة دول بخفض مشترياتها لتجنب 

التعرض للعقوبات األمريكية.
وأظهرت بيانات أولية من إدارة معلومات الطاقة 
األمريكية أن واردات الواليات املتحدة من النفط اخلام 
من فنزويال توقفت بالكامل األسبوع املاضي للمرة األولى 

على اإلطالق.
وتوقفت ال��واردات من فنزويال من 587 ألف برميل 
يوميا في أواخر يناير. وفنزويال واحدة من أكبر موردي 
النفط اخل��ام للواليات املتحدة. وج��اء هذا التوقف بعد 
أن فرضت واشنطن سلسلة من العقوبات على حكومة 
الرئيس نيكوالس مادورو وحلفائه السياسيني وشركة 

النفط اململوكة للدولة )بي.دي.في.إس.إيه(.
كما تعرضت شركة بي.دي.في.إس.إيه الضطرابات 
في العمليات في مينائها الرئيسي، ال��ذي يعد شريان 
احلياة لالقتصاد في فنزويال العضو في أوب��ك، بسبب 

انقطاع الكهرباء لفترة طويلة بدأت قبل أسبوع.
وق��ال وزي��ر النفط الفنزويلي ورئيس شركة النفط 
مانويل كيفيدو هذا األسبوع إن بالده قد حتول صادرات 
اخلام املتجهة في األصل إلى الواليات املتحدة إلى شركة 
النفط الروسية روسنفت أو إلى وجهات أخرى بسبب 

العقوبات.
وألغت منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوب��ك( هذا 
األسبوع اجتماعها الذي كان من املقرر عقده في أبريل 
نيسان مبا ميدد عمليا تخفيضات اإلنتاج السارية منذ 
يناير حتى يونيو على األقل وهو موعد االجتماع املقبل 

ألوبك.
كما أظهرت البيانات أن شحنات اخلام األسبوعية من 
السعودية انخفضت إلى 407 آالف برميل يوميا األسبوع 
املاضي قرب أدنى مستوى لها على اإلطالق البالغ 346 

ألف برميل يوميا الذي وصلت إليه في فبراير.
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أبقى مجلس االحتياطي االحتادي على أسعار 
الفائدة ب��دون تغيير ، ونبذ صانعو السياسة 
النقدية توقعات ملزيد من زي���ادات الفائدة هذا 
ال��ع��ام، مع حتذير البنك امل��رك��زي األمريكي من 

تباطؤ متوقع في اقتصاد الواليات املتحدة.
وف��ي تغيير رئيسي لنظرته، يتوقع مجلس 
االحتياطي اآلن أيضا رفع تكاليف االقتراض مرة 
واح��دة فقط حتى ع��ام 2021، ول��م يعد يتوقع 
احلاجة إلى درء التضخم من خالل سياسة نقدية 
متشددة. وبعد اجتماع استمر يومني للجنته 
للسياسة النقدية، قال مجلس االحتياطي أيضا 
إنه سيبطئ اخلفض الشهري حليازاته من سندات 
اخلزانة من نحو 30 مليار دوالر إلى ما يصل إلى 

15 مليار دوالر إعتبارا من مايو أيار.
وأضاف أنه سينهي خفض ميزانيته العمومية 
في سبتمبر أيلول، شريطة أن يتطور االقتصاد 

وأوضاع سوق املال وفقا للتوقعات.
وق��ال مجلس االحتياطي في بيان أبقى سعر 
الفائدة القياسي لإلقراض لليلة واحدة، أو سعر 
فائدة األموال االحتادية، في نطاق من 2.25 باملئة 
إلى 2.50 باملئة ”منو النشاط االقتصادي تباطأ 

من وتيرته القوية في الربع الرابع“.
وأض���اف قائال ”أحدث امل��ؤش��رات تشير إلى 
تباطؤ من��و ان��ف��اق األس���ر واالس��ت��ث��م��ار الثابت 
للشركات في الربع األول... اجمالي التضخم 

تراجع“.

يخطط إلبطاء خفض ميزانيته

»الفيدرالي« ال يتوقع زيادات 
2019 للفائدة في 

اخلام ينزل من ذروة أربعة أشهر لكن تخفيضات »أوبك« تدعم السوق

توقف واردات أميركا من نفط فنزويال بعد فرض عقوبات

الصني: مسؤولون جتاريون كبار 
28 مارس من أميركا في بكني 

صندوق حكومي أملاني لعرقلة 
على  الصينية  االس���ت���ح���واذات 

الشركات الكبرى
تعتزم أملانيا سن تشريع بحلول نهاية العام 
اجل��اري لتأسيس صندوق حكومي ميكنه حماية 
الشركات الكبرى من صفقات استحواذ من شركات 
صينية وغيرها من الشركات األجنبية في حتول 

ملحوظ عن موقفها »برفع يديها« عن الشركات.
وبحسب »روي��ت��رز«، اقترح بيتر ألتماير وزير 
االقتصاد األملاني تأسيس الصندوق في )فبراير( في 

إطار استراتيجية صناعية أكثر دفاعية.
وق��ال ثالثة مسؤولني، إن احلكومة تعد حاليا 
مسودة قانون كي يتسنى تشكيل الصندوق ويبدأ في 

ممارسة نشاطه العام املقبل.
ويؤكد مسؤوالن كبيران في احلكومة، طلبا عدم 
نشر اسميهما، أن الفكرة تقوم على عمل صندوق 
االستثمار اململوك للدولة مع القطاع اخل��اص عند 
شراء حصص في الشركات ملنع عمليات استحواذ 

غير مرحب بها.
وذكر مسؤول أن الدولة ميكن أن تشتري احلصة 
ف��ي ب��داي��ة األم���ر ث��م تبيعها ف��ي أق���رب وق��ت ممكن 
ملستثمرين من القطاع اخلاص بينما ذكر املسؤول 
اآلخر أن الصندوق ميكن أن يعمل في بعض احلاالت 

مع مستثمرين في القطاع اخلاص من البداية.
وأفادت املصادر أن حترك أملانيا، وهي نصير قوي 
قدمي لألسواق احلرة، يأتي ردا على حتول الصني من 
عميل إلى منافس وتهديدات الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب بعقوبات جتارية من جانب واح��د وفرض 

رسوم جمركية أعلى.
كما يأتي في وقت يعيد فيه االحتاد األوروبي ككل 
النظر في االستراتيجية الصناعية للتكتل والعالقات 
مع الصني في مواجهة زيادة استثمارات مؤسسات 

اململوكة للدولة في الصني في قطاعات حيوية.
وحت��ث املفوضية األوروب��ي��ة التكتل على دعم 
أفكارها لكبح الشركات الصينية وم��ن املقرر أن 
يناقش ق��ادة االحت��اد األم��ر خالل قمة بروكسل هذا 

األسبوع.
وت��ت��زام��ن اخلطة م��ع ق��رار م��ن جانب احلكومة 
في )ديسمبر( لتشديد املعايير املوضوعة لفحص 
شراء حصص في شركات أملانية تعمل في قطاعات 
استراتيجية من جانب مستثمرين غير أوروبيني بل 

حتى منع عمليات الشراء.
وأوض����ح م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة االق��ت��ص��اد أن 
االستثمار من جانب الصندوق احلكومي سيكون 
مقتصرا على »حاالت استثنائية للغاية« وسيكون 

شراء احلصص لفترة محددة.

السودان يجني ملياري يورو
 من اتفاق ميناء حاويات

قال مسؤول حكومي إن احلكومة السودانية ستجني 
2.13 مليار يورو )2.44 مليار دوالر( على مدى 20 عاما 
من اتفاق مع الشركة العاملية خلدمات موانئ احلاويات 
)آي.س��ي.ت��ي.إس.آي(ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي��ة لتوسعة الطاقة 

االستيعابية مليناء سوداني. 
وق��ال على أحمد عبد الرحيم رئيس اللجنة الفنية 
املسؤولة عن التعاقد بشأن املشروع للصحفيني إن 
االت��ف��اق يهدف إل��ى زي��ادة الطاقة االستيعابية ملرفأ 
احلاويات اجلنوبي في ميناء بورسودان إلى أكثر من 

ثالثة أمثال.
وقالت الشركة الشهر املاضي إن العقد البالغة مدته 
20 عاما سيشمل تولي شركة إدارة املوانئ الفلبينية 
تشغيل وإدارة وتطوير امليناء، ومن املتوقع استكمال 

تسليم املنشآت بحلول نهاية مارس.
وقال عبد الرحيم إن السودان تلقى 410 ماليني يورو 
من آي.س��ي.ت��ي.إس.آي، من دفعة مقدمة قدرها 530 

مليون يورو.
وهذه هي املرة األولى التي يقر فيها مسؤول سوداني 

علنا باالتفاق، املوقع في الثالث من يناير.
وب��دأ عمال امليناء إض��راب��ا الشهر امل��اض��ي رفضا 
للخصخصة ”حفاظا على موارد البالد“، وفقا ملا قاله 

رئيس نقابة معارضة في ذلك الوقت.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه 

أكبر احتجاجات شعبية منذ وصوله إلى السلطة قبل 
30 عاما، الشهر املاضي إن السودان يعتزم النظر في 

العقد لضمان أنه عقد عادل للشعب السوداني.
وذك��رت آي.س���ي.ت���ي.إس.آي في بيان أرسلته إلى 
رويترز الشهر املاضي أن مخاوف أصحاب املصالح 
احملليني قد بددتها هيئة املوانئ البحرية واحلكومة 

السودانية.
ويأتي 85 باملئة من جميع السلع التي يستوردها 

السودان عبر مرفأ احلاويات اجلنوبي.
وقال عبد الرحيم إن احلكومة تتوقع أن يحقق امليناء 
إي���رادات بقيمة 3.339 مليار ي��ورو خ��الل م��دة العقد 

البالغة 20 عاما.
 وستبلغ حصة السودان 2.13 مليار يورو وستحصل 
آي.سي.تي.إس.آي على املبلغ املتبقي. وأضاف أن امليناء 

يحقق 91 مليون يورو سنويا.
وتهدف احلكومة إل��ى زي��ادة الطاقة االستيعابية 
للميناء من مناولة 480 ألف حاوية سنويا إلى 1.5 

مليون حاوية.
وقال عبد الرحيم إن ثاني أعلى عرض في العطاء جاء 

من موانئ دبي اإلماراتية.
وأض���اف أن العقد م��ع آي.س���ي.ت���ي.إس.آي ينص 
على عدم تشييد موانئ حاويات في السودان ملدة سبع 

سنوات.

15.55 دوالر لألوقية 0.7 باملئة إلى   الفضة زادت  نحو 

3 أسابيع ومستوى قياسي للبالديوم الذهب يصعد لذروة 
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في ثالثة أسابيع 
أمس  اخلميس مع استبعاد مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركزي األمريكي( أي رفع ألسعار الفائدة في 
العام احلالي، في حني أذكى اخلفض املفاجئ لتوقعات 
النمو األمريكي املخاوف املرتبطة بالتباطؤ االقتصادي 

العاملي.
وبلغ البالديوم مستوى قياسيا مرتفعا بدعم من نقص 

طويل األمد في املعروض بالسوق.
وبحلول الساعة 0625 بتوقيت جرينتش، كان السعر 
الفوري للذهب مرتفعا 0.5 باملئة إلى 1318.31 دوالر 
لألوقية )األونصة(، بعدما المس أعلى مستوياته منذ 
28 فبراير شباط عند 1319.02 دوالر لألوقية في وقت 

سابق من اجللسة.
وصعد سعر الذهب في العقود األمريكية اآلجلة 1.3 

باملئة إلى 1318.40 دوالر لألوقية.
وفي حني خفض مجلس االحتياطي توقعات النمو 
والبطالة والتضخم في الواليات املتحدة، أوقف البنك 
املركزي مساعيه املستمرة منذ ث��الث سنوات لتشديد 
السياسة النقدية بشكل مفاجئ، مستبعدا أي رفع ألسعار 

الفائدة هذا العام.
وهبط الدوالر هبوطا حادا وارتفعت سندات اخلزانة 
األمريكية بعد ق��رار مجلس االحتياطي ، ليصل عائد 

سندات العشر سنوات إلى أدنى مستوى له في 14 شهرا.

ويؤثر انخفاض أسعار الفائدة سلبا على ال��دوالر 
وعوائد السندات، بينما يزيد من جاذبية املعدن األصفر 

الذي ال يدر أي عائد.
ومن بني املعادن النفيسة األخ��رى، ارتفع البالديوم 
في املعامالت الفورية 0.3 باملئة إلى 1608.46 دوالر 
لألوقية، بعدما المس أعلى مستوى له على اإلطالق عند 

1619.81 دوالر لألوقية في وقت سابق من اجللسة.
وق��ال احملللون إن احلظر احملتمل ال��ذي قد تفرضه 
روسيا، املنتج الكبير للمعدن، على ص��ادرات املعادن 
النفيسة املستعملة والبقايا املعدنية أذكى املخاوف في 
السوق التي تشهد شحا في املعروض بالفعل، ودفع 

األسعار إلى الصعود ملستويات قياسية.

 قاو فنغ

أغلق امل��ؤش��ران ستاندرد آن��د بورز500 وداو 
جونز على انخفاض بفعل خسائر ألسهم القطاع 
املالي السريعة التأثر بأسعار الفائدة بعد أن قال 
مجلس االحتياطي االحتادي إنه ال يتوقع أن يرفع 
أسعار الفائدة هذا العام. وأنهى املؤشر داو جونز 
الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت 

منخفضا 141.44 نقطة، أو 0.55 باملئة، إلى 
25745.94 نقطة بينما تراجع املؤشر ستاندرد 
آند بورز500 األوسع نطاقا 8.34 نقطة، أو 0.29 
باملئة، ليغلق عند 2824.23 نقطة. لكن املؤشر 
ناسداك املجمع أغلق مرتفعا 5.02 نقطة، أو 0.07 

باملئة، إلى 7728.97 نقطة.

خسائر ألسهم القطاع املالي تدفع 
بورصة وول ستريت لالنخفاض

»فيتش« تستبعد توقف املركزي 
األوروبي عن شراء السندات

استبعدت مؤسسة »فيتش« للتصنيف االئتماني 
توقف البنك املركزي األوروبي عن شراء السندات 

في إطار إجراءات حتفيز االقتصاد.
وق��ال محللو املؤسسة الدولية في مذكرة إن 
أي تباطؤ ح��اد ف��ي من��و اقتصاد منطقة اليورو 
واستمرار تراجع الضغوط التضخمية يكن أن 
يدفع البنك إلى استئناف شراء السندات في وقت 

الحق العام احلالي.
وأشارت وكالة »بلومبرج« لألنباء إلى أن البنك 
املركزي األوروب��ي كان أوقف نهاية العام املاضي 

برنامج شراء السندات البالغ قيمته 6ر2 تريليون 
ي��ورو )3 تريليونات دوالر( وذل��ك قبيل تدهور 
أداء اقتصاد املنطقة التي تضم 19 دولة من دول 
االحتاد األوروبي ودفعت البنك إلى خفض توقعاته 

االقتصادية.
وقال خبراء »فيتش« بقيادة »بريان كولتون« 
في مذكرتهم إن »البنك املركزي األوروبي بدأ بالفعل 
يشعر العام املاضي بعدم الرضا عن معدل التضخم 
األساسي املنخفض، والذي يدور حول %1، حتى 

قبل أن يتحسن معدل منو االقتصاد«.


