
كشف ال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة توتال 
الفرنسية، باتريك بويانيه، ع��ن م��وع��د بدء 
الشركة بأعمال التنقيب في السواحل اللبنانية، 
مؤكداً أن املسألة تتعلق بنقل معدات التنقيب 
فقط، وأن العمل سيبدأ بداية يناير كحد أقصى، 

مهما كانت الظروف.
وأض��اف خالل في مقابلة ل�«العربية« على 
هامش معرض أديبيك ف��ي أبوظبي، »سنبدأ 
العمل قريباً ج��داً... لقد طلبنا منصات احلفر، 
وهي تعمل اآلن لدى شركة أخرى. وفور انتهائها 
ستذهب إلى لبنان لتبدأ العمل أعتقد مع نهاية 

ديسمبر أو بداية يناير سنبدأ أعمال التنقيب في 
املياه اللبنانية. لقد تعهدنا بحفر البئر في القطاع 
رقم أربعة وسننفذ تعهدنا مهما كانت الظروف«.

وتابع »أعلم أنه كانت هناك بعض اإلشاعات 
والنقاشات والتوترات السياسية ولكن املسألة 
ليست سياسية، إنها مسألة نقل معدات التنقيب 

فقط.
أق��ول ألصدقائنا في لبنان، حتلوا بالصبر 
فنحن قادمون، وأضيف أننا ال نعرف بعد إذا 
كنا سنحصل على النفط أو الغاز، إنها مرحلة 

استكشاف وتنقيب فقط، لكننا سنفعلها«.

قالت وكالة الطاقة الدولية أم��س  األرب��ع��اء إن من 
املتوقع أن يتباطأ الطلب العاملي على النفط اعتبارا من 
2025 في ظل حتسن كفاءة الوقود وزي��ادة استخدام 
املركبات التي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء لكن من 

غير املرجح أن يصل لذروة في غضون العقدين املقبلني.
وقالت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا وتقدم 
املشورة حلكومات الغرب بشأن سياسات الطاقة، في 
تقريرها السنوي آلف��اق الطاقة العاملية للفترة حتى 
2040 إن منو الطلب على الطاقة سيواصل الزيادة على 
الرغم من أنه سيسجل تباطؤا ملحوظا في العقد الذي يبدأ 

في 2030.
وترى الوكالة في توقعاتها األساسية، التي جتمع بني 
سياسات الطاقة واألهداف املعلنة، أن الطلب على النفط 

سيرتفع بنحو مليون برميل يوميا في املتوسط سنويا 
حتى 2025 من 97 مليون برميل يوميا في 2018.

وتتوقع الوكالة زيادة الطلب مبقدار 0.1 مليون برميل 
يوميا في املتوسط سنويا خالل العقد الذي يبدأ 2030 

ليصل إلى 106 ماليني برميل يوميا في 2040.
وقالت الوكالة ”هناك تباطؤ ملموس بعد 2025 لكن 
هذا ال يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط“ مشيرة 
إلى زيادة الطلب من الشاحنات وقطاعات الشحن البحري 

والطيران والبتروكيماويات.
غير أن استخدام النفط في سيارات الركاب من املتوقع 
أن يحقق ذروة في أواخر العقد الذي يبدأ 2020 مع حتول 

الركاب إلى السيارات الكهربائية.
وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو 330 مليون 

سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2040 ارتفاعا 
من 300 مليون متوقعة في تقرير العام املاضي وهذا 
سيزيح نحو أربعة ماليني برميل يوميا من استخدام 
النفط مقارنة مع 3.3 مليون برميل يوميا في توقعات 

سابقة.
وم��ن املنتظر أن تكون أكبر زي��ادة في إنتاج النفط 
في الواليات املتحدة أكبر منتج عاملي في الوقت الراهن 

إضافة إلى العراق والبرازيل.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع إنتاج اخلام األمريكي إلى 
11 مليون برميل يوميا في 2035 من ستة ماليني برميل 

يوميا في 2018.
وم��ن امل��ت��وق��ع أن ت��ت��راج��ع حصة منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( في إنتاج النفط إلى 47 باملئة 
خ��الل معظم العقد املقبل وه��و مستوى لم ُيسجل منذ 

الثمانينيات.
وأغلقت أسعار النفط بال تغير يذكر بعد أن تخلت عن 
مكاسب بلغت حوالي واح��د باملئة عقب كلمة للرئيس 
األمريكي دونالد ترامب قدمت تفاصيل جديدة قليلة 

بشأن محادثات التجارة بني الواليات املتحدة والصني.
وأنهت عقود خام القياس العاملي مزيج برنت جلسة 
التداول منخفضة 12 سنتا عند 62.06 دوالر للبرميل 
بعد أن تراوحت في نطاق بني 61.82 دوالر و62.85 
دوالر. وتراجعت عقود خ��ام القياس األمريكي غرب 
تكساس الوسيط 6 سنتات لتسجل عند التسوية 56.80 

دوالر للبرميل.
وتخلت األسعار عن مكاسبها بعد الكلمة التي ألقاها 
ترامب في ن��ادى نيويورك االقتصادي والتي تضمنت 
رسائل متباينة بشأن التجارة بني أكبر اقتصادين في 

العالم وخلت من أي إشارات إلى تقدم في املفاوضات.
وفي وقت سابق من اجللسة، تلقت أسعار النفط دعما 
من بيانات أظهرت أن مخزونات النفط في نقطة تسليم 
عقود اخل��ام األمريكي في كاشينج هبطت حوالي 1.2 
مليون برميل في األسبوع املنتهي في الثامن من نوفمبر 
، بعد زيادات على مدار خمسة أسابيع متتالية حتى أول 

نوفمبر ، وفقا لبيانات حكومية.
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قال الري كودلو املستشار االقتصادي للبيت 
األبيض إنه لن تكون هناك أي تعديالت في الرسوم 

اجلمركية حتى يتم إبرام اتفاق للتجارة مع الصني.
وف��ي مقابلة مع محطة تلفزيون )س��ي ان بي 
س��ي(، ق��ال كودلو إن ال��والي��ات املتحدة والصني 
حققتا تقدما فيما يتعلق بسرقة امللكية الفكرية 
واخلدمات املالية واستقرار العملة والسلع األولية 

والزراعة.

وفي وقت سابق ، لوح الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب باحتمال إمت��ام اتفاق جت��اري مبدئي مع 
الصني ”قريبا“ لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن 

املفاوضات.
وق��ال كودلو أيضا إن��ه ال يعتقد أن الواليات 
املتحدة حتتاج أسعار فائدة سلبية، مناقضا بذلك 
تعليقات ترامب التي أشار فيها إلى أنه يؤيد أسعار 

فائدة سلبية.

كودلو: ال تعديالت في الرسوم 
اجلمركية مع الصني

للتجارة اتفاق  تفاصيل  بشأن  مخاوف  رغم  مستقرة  اخلام  أسعار 

2025 وكالة الطاقة: منو الطلب العاملي على النفط سيتباطأ من 

توتال: بدء التنقيب
 في لبنان بداية العام

اهتمامًا  نستبعد  ال  »إي��ن��ي«: 
بشراء أصول دانة غاز مبصر

قال الرئيس التنفيذي ل�«إيني« كالوديو ديسكالزي 
إنه ال يستبعد إمكانية االهتمام باألصول املصرية لدانة 
غاز، لكنه اعتبر أنه من املستبعد تقدمي عرض محتمل إذ 
إن الشركة اإليطالية العمالقة لديها الكثير من املوارد 

بالفعل في املنطقة.
وفي وقت سابق من العام اجلاري، عينت دانة غاز 
اإلماراتية مستشارا إلسداء النصح بشأن بيع محتمل 

ألصولها في مصر.
وقال ديسكالزي لرويترز، على هامش مؤمتر، إنه لم 

يفحص بعد أوراق البيع احملتمل.
وتابع: »لم أقل أبدا على اإلطالق لكن األمر ال ميثل 

أولوية بالنسبة لنا«.
وق��ال ديسكالزي إن للمجموعة حضور كبير في 
املنطقة وإنها تطور موارد في حقل ظهر العمالق التابع 

لها وفي الصحراء الغربية مبصر.
وعلى مدى العام املاضي، وسعت إيني حضورها في 

اإلمارات وحترص على تعزيز النمو.
وكانت تلقت شركة دان��ة غاز اإلماراتية، املدرجة 
بسوق أبوظبي ل��أوراق املالية، عروضا من شركات 
تتطلع إلى شراء أصولها مبصر والتي تتجاوز قيمتها 

500 مليون دوالر.
وق��ال رئيس عالقات املستثمرين بالشركة محمد 
املبيضني، إن الشركة قد تبيع جميع أصولها في مصر 
أو ج��زءا منها بناء على العروض املقدمة، الفتا إلى 
أن املوعد النهائي لتلقي العروض هو منتصف شهر 

نوفمبر املقبل.
ويتخطى معدل إنتاج الشركة في مصر حاليا 34 

ألف برميل نفط مكافئ يوميا.

ألعلى  ترتفع  األوروبية  األسهم 
سنوات   4 في  مستوياتها 

ارتفعت األس��ه��م األوروب��ي��ة م��ج��ددا لتسجل أعلى 
مستوياتها في أربع سنوات بدعم من بيانات إيجابية 
عن معنويات املستثمرين في أملانيا، وسلسلة توقعات 
متفائلة لنتائج مالية ساهمت في حتسني املعنويات في 
السوق، لكن األسهم اإلسبانية تخلفت عن الصعود بعد 

حتالف قوى يسارية لتشكيل حكومة ائتالفية.
وزاد مؤشر داكس األملاني 0.6 في املئة، مقتربا من 
أعلى مستوياته في 22 شهرا بعدما أظهر مسح ملعهد 
البحوث زد.إي.دب��ل��ي��و حتسن معنويات املستثمرين 
األملان بأكثر من املتوقع في نوفمبر ، وهو ما يشير إلى 
أفق أكثر مالءمة بعد التطورات األخيرة في النزاعات 

التجارية.
وارت��ف��ع مؤشر ستوكس 600 األوروب���ي 0.4 في 
املئة، ليصبح على مبعدة إثنني في املئة فقط من أعلى 

مستوياته على اإلطالق الذي سجله في أبريل 2015.

وقادت أسهم شركات االتصاالت املكاسب، مع صعود 
مؤشر القطاع 1.4 في املئة بدعم من فودافون، بعدما 
رفعت ثاني أكبر شركة مشغلة خلدمات احملمول في 

العالم توقعاتها ألرباح العام بأكمله.
وقفز سهم اإللياذة 20 في املئة ليحتل صادرة املؤشر 
ستوكس 600، بعدما أعلنت الشركة الفرنسية املشغلة 
خلدمات احملمول عن إعادة شراء أسهم بقيمة 1.4 مليار 
ي��ورو )1.5 مليار دوالر( بضمان كامل من مؤسسها 

كزافييه نيل.
وسجل مؤشر ايبكس لأسهم اإلسبانية أداء أقل 
من السوق ليغلق منخفضا 0.9 في املئة، بعدما توصل 
ح��زب العمال االشتراكي وحليفه اليساري املتطرف 
حزب أونيداس بودميوس إلى اتفاق مبدئي لتشكيل 
حكومة ائتالفية بعد يومني من انتخابات عامة في 

إسبانيا.

باتريك بويانيه

104 شركات أملانية تخطط ملغادرة 
بكني بسبب التكاليف 

يخطط نحو رب��ع الشركات األملانية العاملة 
في الصني لنقل جزء أو كل أعماله خ��ارج الدولة 
اآلسيوية العمالقة، حسبما كشفت دراسة نشرت 
أمس، مع إلقاء عديد من الشركات اللوم على التكلفة 
املرتفعة. بحسب »الفرنسية«، ذك��رت دراس��ة 
سنوية لغرفة التجارة األملانية تقصت 526 شركة 
أملانية عاملة في الصني، أن 23 في املائة قررت إما 
سحب خطوطها اإلنتاجية من هناك أو تدرس األمر.

وقد خطط ثلث هذه الشركات ملغادرة الصني 
بشكل كامل، أما الشركات املتبقية فستنقل جزءا من 
أعمالها وإنتاجها خارج أملانيا خصوصا إلى دول 
تعد تكلفة اإلنتاج فيها أقل مثل الهند ودول جنوب 
شرق آسيا. وارتفعت تكلفة التشغيل في الصني مع 
سعي هذه الدولة إلى حتقيق توازن في اقتصادها 
من منوذج تقوده الصادرات واالستثمارات إلى آخر 

يوجهه إنفاق املستهلك.

كشفت وثيقة استثمارية سعودية، أنه سيتم اإلعالن 
عن النطاق السعري لالكتتاب في الطرح العام األولي 
لسهم »أرامكو السعودية« العمالقة للنفط، األحد املقبل، 
وال���ذي سيكون م��وع��داً الن��ط��الق اكتتاب األف���راد، فيما 
سيكون اإلعالن الرسمي عن سعر الطرح لأسهم املكتتب 

بها في اخلامس من ديسمبر املقبل.
وق��ال��ت نشرة إرش���ادات مقتضبة ب��دأت البنوك في 
إصدارها باململكة، إن من املقرر بدء فترة بناء سجل األوامر 
لطرح »أرامكو السعودية« اعتبارا من السابع عشر من 
الشهر اجلاري، وسيستمر حتى الرابع من ديسمبر املقبل، 
وعليه سيكون اكتتاب األف��راد بناًء على سعر محدد هو 
النطاق السعري األعلى الذي سيتم اإلعالن عنه حينها، 

فيما سينتهي االكتتاب في ال�28 من الشهر اجلاري.
وأشارت تقديرات لسيناريوهات سعرية غير رسمية، 
إلى احتماالت ع��دة، منها بلوغ سعر االكتتاب في سهم 
»أرام��ك��و« 37.5 ري��ال )10 دوالرات( في حال إذا ما مت 
احتساب القيمة السوقية ل�«أرامكو« بنحو تريليوني 
دوالر، فيما تشير توقعات االحتمال الثاني إل��ى سعر 
طرح بقيمة 32.8 ريال )8.7 دوالر( إذا مت تقييم القيمة 
السوقية عند 1.7 تريليون دوالر، فيما يذهب االحتمال 
الثالث إلى أن يبلغ سعر السهم 28 رياالً )7.5 دوالر( في 
حالة ما إذا مت تقييم القيمة السوقية عند 1.5 تريليون 
دوالر، بينما االحتمال الرابع يتوقع أن يكون السعر عند 
23.4 ريال )6.2 دوالر( إذا كانت القيمة السوقية للشركة 
1.25 تريليون دوالر. وأخيراً االحتمال اخلامس لوصول 
السعر إل��ى 18.7 ري��ال )5 دوالرات( إذا كانت القيمة 

السوقية للشركة تريليون دوالر واحد.
وقالت نشرة أصدرتها شركة »سامبا كابيتال« التي 
تدير االكتتاب، عن إرشادات االكتتاب للطرح العام األول 
ألسهم »أرام��ك��و«، حيث أوضحت أن االكتتاب سيتاح 
لأفراد بناًء على سعر محدد هو األعلى للنطاق السعري 

الذي سيتم إعالنه مع بدء الطرح لأفراد يوم األحد املقبل.
وبحسب نشرة اإلص���دار، ستبدأ فترة االكتتاب 
للمكتتبني من فئة الشركات واملؤسسات في ال�17 من 
الشهر اجلاري وتنتهي في الرابع من الشهر املقبل، فيما 
يبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 
مليار ريال )16 مليار دوالر(، من دون قيمة اسمية، 

وفقا ملا نقلته صحيفة »الشرق األوسط«.
من جهة أخ��رى، أك��د ع��دد من البنوك امل��درج��ة في 
السعودية أمس، أن شركة »أرامكو السعودية« متوافقة 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقاً للقواعد املعتمدة 

عند اجلهات املستلمة، موضحًة أن الطرح مدعوم من 
مجموعة متكاملة من اجلهات املستلمة وتشارك في 
ذلك البنوك األكثر حتفظاً واملتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية في هذا االكتتاب ومنها »مصرف الراجحي« 

و«مصرف اإلمناء« و«بنك البالد«.
وأشارت البنوك إلى أن الطرح املتزامن للمؤسسات 
املكتتبة واألف���راد سيقلل من الفترة الزمنية ما بني 
التخصيص النهائي ألسهم املستثمرين »املؤسسات 
املكتتبة واملكتتبني األف���راد« وال��ي��وم األول لتداول 

األسهم.

اكتتاب أرامكو: ترقب إعالن النطاق السعري األحد املقبل

الري كودلو

كالوديو ديسكالزي

ارتفع ال��دوالر النيوزيلندي 
واح����دا ب��امل��ئ��ة أم���س  األرب��ع��اء 
بعد أن أبقى البنك املركزي على 
أسعار الفائدة دون تغيير خالفا 
للتوقعات، بينما لم تسجل معظم 
العمالت الرئيسية األخرى تغيرا 
ُي��ذك��ر. وت��وق��ع معظم احملللني 
خ��ف��ض��ا ف���ي أس���ع���ار ال��ف��ائ��دة 
القياسية بنسبة واحد باملئة إلى 
مستوى منخفض قياسي عند 
0.75 باملئة. لكن بعد خفضني 
ألسعار الفائدة هذا العام، قال 
بنك االحتياطي النيوزيلندي 
إنه ال يرى حاجة ملحة لتيسير 
السياسة النقدية مجددا. وارتفع 
الدوالر النيوزيلندي نحو سنت 
بعد القرار قبل أن يسجل ارتفاعا 
بواقع نقطة مئوية خالل اجللسة 

عند 0.6303 دوالر أمريكي.
كانت العملة النيوزيلندية 
إحدى أسوأ العمالت الرئيسية 
أداء ه��ذا ال��ع��ام، إذ انخفضت 
4.7 باملئة. ووض���ع ارت��ف��اع ، 
ف��ي ال��وق��ت ال���ذي استقرت فيه 
معظم العمالت األخ��رى، العملة 
النيوزيلندية على مسار تسجيل 
أك��ب��ر ق��ف��زة ف��ي ي��وم واح���د منذ 

يناير. من ناحية أخ��رى، تباين 
أداء العملة األمريكية وكانت 
حتركاتها طفيفة في الوقت الذي 
يتطلع فيه املستثمرون ألنباء 
ب��ش��أن امل��ف��اوض��ات التجارية 
بني ال��والي��ات املتحدة والصني 
وي��ت��رق��ب��ون ش��ه��ادة ي��دل��ى بها 
ج��ي��روم ب���اول رئ��ي��س مجلس 
االحتياطي االحت����ادي )البنك 
امل��رك��زي األمريكي( أم��ام جلنة 
في الكوجنرس بحلول الساعة 

1600 بتوقيت جرينتش.
ودف��ع��ت آم���ال ال��ت��وص��ل إلى 
ات��ف��اق وش��ي��ك إلل��غ��اء ال��رس��وم 
اجلمركية املتبادلة التي فرضها 

أكبر اقتصادين في العالم على 
أحدهما اآلخ���ر ال���دوالر واح��دا 
ب��امل��ئ��ة ه���ذا األس��ب��وع ليسجل 
أع��ل��ى مستوى ف��ي شهر أثناء 
الليل عند 98.423 مقابل سلة 
م��ن ال��ع��م��الت. ومقابل العملة 
اليابانية، جرى ت��داول ال��دوالر 
عند 109.06 ين غير بعيد عن 
مستوى يقل عن أعلى مستوى 
في خمسة أشهر ونصف الشهر 
ع��ن��د 109.48 وال�����ذي بلغه 
األسبوع املاضي. وزاد الفرنك 
ال��س��وي��س��ري 0.2 ب��امل��ئ��ة إل��ى 
0.9908 ل��ل��دوالر وه��و أق��وى 

مستوياته في أسبوع.

إبقاء  مع  يرتفع  النيوزيلندي  الدوالر 
تغيير دون  الفائدة  أسعار  على  املركزي 


