
ت��راج��ع��ت أس��ع��ار النفط ف��ي ت����داوالت ه��ادئ��ة قبيل 
محادثات أوب��ك التي عقدت ف��ي فيينا أم��س اخلميس، 
لتقلص بعض املكاسب الكبيرة التي حققتها في اجللسة 
السابقة بفعل احتمال اتفاق املنتجني على مزيد من خفض 

اإلنتاج وهبوط حاد في مخزونات اخلام األمريكية.
ونزلت العقود اآلجلة خلام برنت عشرة سنتات أو 0.2 
باملئة إلى 62.90 دوالر للبرميل بحلول الساعة 0547 

بتوقيت جرينتش. وكان برنت قد صعد 3.6 باملئة.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 
األم��ري��ك��ي 22 سنتا أو 0.4 باملئة إل��ى 58.21 دوالر 

للبرميل. وكانت قد صعدت 4.2 باملئة.
وع���ادت األس��ع��ار اآلن تقريبا إل��ى مستوياتها قبل 
أسبوع، قبل أن تتراجع بفعل عدم إحراز تقدم على صعيد 

وضع حد للحرب التجارية بني الصني والواليات املتحدة 
املستمرة منذ 17 شهرا والتي أث��رت في النمو العاملي 

والطلب على النفط.
وحت��ول اهتمام املستثمرين إل��ى اجتماعات منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوب��ك( ومنتجني آخرين، من 
بينهم روسيا، واحتمال االتفاق على مزيد من خفض 

اإلنتاج.
وارت��ف��ع��ت أس��ع��ار النفط بعد ت��راج��ع امل��خ��زون��ات 

األمريكية أكثر من املتوقع حسبما أفادت أرقام رسمية.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إن مخزونات 
اخل��ام في ال��والي��ات املتحدة هبطت 4.9 مليون برميل 
األسبوع املاضي، مقارنة بتوقعات النخفاض قدره 1.9 

مليون برميل في استطالع لرويترز.

كما ق��ال وزي���ر النفط العماني محمد الرمحي في 
تصريحات خاصة لقناة »العربية«، إن تخفيضا إضافيا 
لإلنتاج مطروح على أجندة اجتماعات أوبك بلس. وأشار 

إلى أن هذا ما يدور حوله النقاش في اجتماعات فيينا.
وأوض��ح »هناك دراس��ات عميقة تقدم ألعضاء أوبك 
بلس، وهي فرصة للموجودين في فيينا التخاذ القرار 

السليم«.
وفيما يتعلق باألسعار قال الرمحي »نحن ال نتحدث 
عن األسعار، يحكمها السوق و60 دوالر أفضل لنا من 50 
دوالرا، و70 أفضل، ولكن األسعار يحددها السوق، وما 

يهمنا االستقرار«.
وأشار إلى أن احلرب التجارية من أبرز التحديات التي 

تواجه صناعة النفط، ونحن نتابع هذه األخبار.
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قالت وزارة التجارة الصينية أمس اخلميس 
إن��ه يتعني خفض الرسوم اجلمركية كي يتم 
التوصل إلى اتفاق املرحلة واحد التجاري مع 

الواليات املتحدة.
وقال قاو فنغ املتحدث باسم وزارة التجارة 
للصحفيني إن اجلانبني يحافظان على اتصال 

وثيق.
وبحث نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير 
املفاوضني التجاريني ليو خه األسبوع املاضي 
بالهاتف ”قضايا أساسية مثار قلق“ مع املمثل 
التجاري األمريكي روب��رت اليتهايزر ووزير 

اخلزانة األمريكي ستيفن منوتشني.
وكان من املتوقع في البداية أن يكتمل اتفاق 
املرحلة واحد في نوفمبر ، قبيل جولة جديدة 
من الرسوم اجلمركية األمريكية املقرر فرضها 

في 15 ديسمبر.
وفي السابع من نوفمبر ، قال قاو إنه يتعني 
على الصني وال��والي��ات املتحدة إلغاء بعض 
الرسوم اجلمركية احلالية على سلع بعضهما 
البعض بشكل متزامن للتوصل إل��ى اتفاق 
املرحلة واح��د التجاري. لكنه أض��اف أن من 

املمكن التفاوض على حجم الرسوم التي يجب 
أن ُتلغى.

الصني: يتعني خفض الرسوم اجلمركية 
1 التجاري مع أميركا إلبرام اتفاق املرحلة 

اخلام صناعة  تواجه  التي  التحديات  أبرز  من  التجارية  احلرب  الرمحي: 

اإلنتاج خفض  من  املزيد  لبحث  أوبك+  استعداد  مع  يتراجع  النفط 

االستثمار األجنبي املباشر 
 139 إل��ى  يقفز  بكني  ف��ي 

مليار دوالر خالل عام

رغم تصاعد احلرب التجارية مع الواليات املتحدة، 
إال أن االستثمار األجنبي املباشر في الصني قفز خالل 
العام املاضي إلى 139 مليار دوالر، بزيادة نسبتها 

13 في املائة عن 2017.
وأش��ارت وكالة »بلومبيرج« لألنباء، إلى أنه في 
حني تراجع إجمالي االستثمار األجنبي املباشر في 
العالم خ��الل 2018 إل��ى 1.3 تريليون دوالر، فإن 
االستثمارات التي تدفقت إلى الصني زادت 3.7 في 

املائة سنويا.
وأش���ار تقرير جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية ملنطقة آسيا واحمليط الهادئ، إلى أن 
املنطقة باتت ألول مرة أكبر مقصد ومصدر لالستثمار 
األجنبي املباشر على مستوى العالم، حيث ظلت بكني 
أكبر مستقبل لالستثمارات األجنبية املباشرة رغم 

احلرب التجارية مع واشنطن.
واحتفظت الصني باملركز األول من حيث قيمة 
االستثمارات األجنبية املباشرة التي استقبلتها للعام 
الثالث على التوالي، في الوقت الذي حذر فيه التقرير 
األممي من احتماالت تباطؤ االستثمار األجنبي املباشر 

في الصني خالل الفترة املقبلة.
وأش��ار التقرير إلى أنه »نظرا ألن نقل الشركات 
مراكزها اإلنتاجية إلى خارج الصني نتيجة احلرب 
التجارية مع الواليات املتحدة يستغرق بعض الوقت، 
فإنه كلما طال أمد احلرب زادت احتماالت تباطؤ تدفق 

االستثمار األجنبي املباشر إلى الصني«.
وح����ذر ال��ت��ق��ري��ر م��ن أن ت��راج��ع وت��ي��رة تدفق 
االس��ت��ث��م��ارات الصديقة للبيئة، ميكن أن يقلص 
ق��درة منطقة آسيا واحمليط الهادئ على االحتفاظ 

باملستويات الراهنة لالستثمار على املدى القريب.
ومن املتوقع حدوث تراجع في تدفق االستثمارات 
خالل العام املقبل إذا استمرت حالة الغموض الناجمة 
عن النزاعات التجارية الدولية واستمرت الشركات 

في تقليص أنشطتها.

اليونان حتصل على دفعة مساعدات 
850 مليون دوالر مالية أوروبية بقيمة 

وافق وزراء مالية منطقة اليورو 
على منح اليونان دفعة مساعدات 
مالية بقيمة 767 مليون يورو )850 
مليون دوالر( ك��ج��زء م��ن حزمة 
مساعدات ما بعد برنامج اإلنقاذ 
املالي، بعد إع��الن الدائنني التزام 
ال��ي��ون��ان مب��واص��ل��ة اإلص��الح��ات 

االقتصادية واملالية.
وأشارت وكالة بلومبرج لألنباء 
إل��ى أن ه��ذه الدفعة، وال��ت��ي متثل 
ج���زءا م��ن ح��زم��ة إج����راءات أوس��ع 
خلفض أعباء الديون على اليونان، 
تستهدف مساعدتها على تلبية 
احتياجاتها املالية خالل السنوات 
امل��ق��ب��ل��ة. ووف��ق��ا ل��ش��روط حزمة 
مساعدات ما بعد برنامج اإلنقاذ 
امل���ال���ي، ت��ل��ت��زم ال��ي��ون��ان بتبني 
سياسات إن��ف��اق رش��ي��دة للحفاظ 
على أوض��اع املالية العامة جيدة 
،وإص���الح اقتصادها بشكل كامل 
مقابل دف��ع��ة م��س��اع��دات ك��ل ستة 

أشهر.
ج��اء ق��رار وزراء مالية منطقة 
العملة األوروب���ي���ة امل��وح��دة بعد 
ال��ت��ق��ري��ر ال���ذي ق��دم��ت��ه املفوضية 
األوروبية في الشهر املاضي، وأشار 

إل��ى أن اليونان ستحقق الفائض 
األول��ي املستهدف للعامني احلالي 

واملقبل.
ي���ذك���ر أن ال���ف���ائ���ض األول����ي 
ه��و ال��ف��ارق ب��ني اإلي����رادات العامة 
واإلنفاق بدون حساب أقساط خدمة 
الديون. وقال وزراء منطقة اليورو 
في بيان »نرحب بتأكيد املؤسسات 
أن��ه من املتوقع أن حتقق اليونان 
بصورة مريحة املعدل املستهدف 
للفائض األول���ي، وه��و 5ر%3 من 
إجمالي الناجت احمللي خالل العام 

احلالي«. يذكر أنه ميكن استخدام 
أم��وال املساعدات في س��داد أقساط 
ال��دي��ون لكن احلكومة اليونانية 
تريد االستفادة من هذه األموال من 

خالل ضخها في االستثمارات.
وق���د أب��ق��ى وزراء م��ال��ي��ة دول 
ال��ي��ورو ال��ب��اب مفتوحا أم���ام هذا 
اخليار، وطالبوا الدائنني األوروبيني 
ب��دراس��ة ت��أث��ي��ر ه���ذا االس��ت��خ��دام 
احملتمل للدفعات املستقبلية من 
امل��س��اع��دات ع��ل��ى أوض����اع املالية 

العامة لليونان.

ح��ث ال��ب��ن��ك ال���دول���ي دول 
مجلس التعاون اخلليجي على 
إعطاء أولية لالستدامة البيئية 
ب��ي��ن��م��ا ت��ع��ك��ف ع��ل��ى تنويع 
اقتصاداتها لتقليل االعتماد 
على إيرادات النفط والغاز في 

حقبة أسعار منخفضة للطاقة.
وف��ي إط��ار استراتيجياتها 
للتنويع، تعمد دول مجلس 
التعاون الست إل��ى حد كبير 
إل��ى تطوير ص��ن��اع��ات ثقيلة 
تستخدم الطاقة بكثافة مثل 

قطاع البتروكيماويات.
وف��ي تقرير نشر ، أوص��ى 
البنك الدولي بإنشاء مؤسسات 
ومم���ارس���ات إلدارة بيئية 
»فعالة«، باإلضافة إلى زيادة 
االستثمارات في مصادر الطاقة 

املتجددة.
وقال عصام عبد أبو سليمان 
املدير االقليمي لشؤون دول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 

بالبنك ال��دول��ي »استشرافا 
ل��ل��م��س��ت��ق��ل، ف����إن س��ي��ن��اري��و 
للتنويع ال يأخذ في االعتبار 
االستدامة البيئية لم يعد خيارا 

عمليا«.
وقال البنك الدولي إن دول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي 
تعهدت بحوالي 10.1 مليار 
دوالر ف��ي الفترة ب��ني 2006 
و2018 الستثمارات للطاقة 
املتجددة لكن مجمل انتاجها 

مجتمعة م��ن إن��ت��اج الطاقة 
املتجددة بلغ 867 ميغاوات، 
أو أق���ل م��ن %1 م��ن ق���درات 
التوليد القائمة ال��ت��ي بلغت 
145 جيجاوات في نهاية في 

نهاية 2018.
وأض��اف أن أسعار الوقود 
امل��دع��وم��ة حمل��ط��ات الكهرباء 
التي تعمل بالنفط والغاز تبقى 
ح��اج��زا أم���ام تنفيذ مشاريع 

الطاقة املتجددة.

البنك الدولي يوصي دول اخلليج 
بزيادة استثمارات الطاقة املتجددة

نشاط قطاع اخلدمات في أميركا 
يتباطأ بأكثر من املتوقع في نوفمبر

تباطأ نشاط قطاع اخلدمات في الواليات املتحدة 
بأكثر من املتوقع في نوفمبر مع استمرار القلق 
حيال التوترات التجارية ونقص في العمال، وهو 

ما قد يجدد مخاوف بشأن قوة االقتصاد.
وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لنشاط 
قطاع اخلدمات هبط إلى ق��راءة عند 53.9 الشهر 
املاضي من 54.7 في أكتوبر. وتشير ق��راءة فوق 
50 إلى منو في القطاع الذي يشكل أكثر من ثلثي 

النشاط االقتصادي في الواليات املتحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت »رويترز« 
آراءهم قد توقعوا أن ينخفض املؤشر إلى 54.5 في 
نوفمبر. وأف��اد معهد إدارة التوريدات بأن نشاط 
قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في 
العالم انكمش لرابع شهر على التوالي في نوفمبر 
مع تراجع طلبات الشراء اجلديدة إلى أدنى مستوى 

لها منذ 2012.

صعد املؤشر نيكي الياباني عند اإلغالق أمس  اخلميس 
وقادت أسهم شركات صناعة الصلب املكاسب بعدما جددت 
تصريحات للرئيس األمريكي دونالد ترامب التفاؤل بشأن 

محادثات جتارية بني الواليات املتحدة والصني.
وصعد املؤشر نيكي 0.71 باملئة ليغلق عند 23300.09 
نقطة ليتجاوز املتوسط املتحرك خلمسة وعشرين يوما عند 

23275 نقطة وهو مستوى فني مهم.
وزاد امل��ؤش��ر توبكس األوس���ع نطاقا 0.48 نقطة إلى 
1711.41 نقطة أقل بقليل عن أعلى مستوى في 13 شهرا 
ونصف الشهر عند 1719.57 نقطة بلغه في نهاية الشهر 

املاضي.
وصعد املؤشر توبكس 30 األس��اس��ي، املكون من أكبر 
30 شركة على املنصة الرئيسية، 0.43 باملئة مسجال أعلى 

مستوى في 14 شهرا.
وقال ترامب إن املفاوضات مع الصني متضي على نحو 
”جيد للغاية“ مما عزز املعنويات اإليجابية التي تولدت بعد 
أن ذكر تقرير لوكالة بلومبرج أن واشنطن وبكني تقتربان من 

االتفاق على حجم الرسوم اجلمركية التي سيتم إلغاؤها.
وكانت أسهم شركات صناعة الصلب املستفيد األكبر 
من موجة الصعود األح��دث للتفاؤل وتلقت دعما من رفع 

للتصنيف من شركة سمسرة.
وقفز مؤشر قطاع احلديد والصلب في بورصة طوكيو 
4.2 باملئة وهو أكبر ارتفاع في 16 شهرا وكان األفضل أداء 

بني 33 مؤشرا قطاعيا فرعيا.
وصعد سهم نيبون ستيل 6.7 باملئة وارتفع سهم جيه.
إف.إي هولدينجز 5.2 باملئة وزاد سهم كوبي ستيل 4.3 

باملئة.

كما كانت شركات االسمنت ضمن األفضل أداء إذ تلقت 
الدعم من إعالن رئيس الوزراء شينزو آبي عن حزمة مالية 

بقيمة 120 مليار دوالر.
وق��ف��ز سهم تايهيو لالسمنت 5.4 باملئة وزاد سهم 
سوميتومو أوساكا أربعة باملئة. كما صعد العديد من أسهم 

شركات التكنولوجيا.

وعلى جانب آخر، انخفض سهم نينتندو 0.3 باملئة بعدما 
أعلنت الشركة أنها ستطلق جهاز سويتش لأللعاب في 

األسبوع املقبل في الصني.
وصعد السهم بالفعل في اجللسات األخيرة بدعم من 
عوامل تشمل توقعات بشأن مثل هذا اإلعالن وآمال حتقيق 

انتعاشة في األرباح بفضله.

املكاسب تقود  الصلب  وأسهم  التجارة..  بشأن  تفاؤل  بدعم  يصعد  »نيكي« 

قاو فنغ
محمد الرمحي

أعلن وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
في مصر عمرو طلعت إط��الق منصة للتجارة 

اإللكترونية بالتعاون مع القطاع اخلاص قريبا.
وأض��اف طلعت في لقاء مع »العربية« على 
هامش مؤمتر cairo ICT املنعقد في القاهرة 

إن البريد املصري سيلعب دورا في توصيل 
املنتجات املعروضة على املنصة اإللكترونية.

وقال وزير االتصاالت »طيبة 1 سيتيح نفاذ 
خدمات اإلنترنت إلى املناطق النائية وال��دول 

اإلفريقية«.

طلعت: مصر ستطلق منصة 
للتجارة اإللكترونية قريبًا

عمرو طلعت

مبيعات السيارات العاملية تسجل أدنى 
هبوط منذ األزمة املالية

تتوقع الرابطة األملانية لصناعة السيارات تراجع 
مبيعات السيارات عامليا 5 في املائة هذا العام، في أكبر 
هبوط منذ األزم��ة املالية، وح��ذرت من مزيد من خفض 

الوظائف في 2020 نتيجة لذلك.
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه دراس��ة أن كبرى شركات 
السيارات على مستوى العالم لم تنجح حتى اآلن في 
حتقيق القدر نفسه من األرباح التي حققتها العام املاضي، 
وذل��ك على الرغم من أن الربع السنوي الثالث من العام 
اجل��اري كان أفضل بكثير من نظيره العام املاضي، وهو 
الربع الذي أعقب أداء ضعيفا خالل النصف األول من العام 

اجلاري. وبحسب »رويترز«، قال برنهارد ماتيس، رئيس 
الرابطة للصحافيني »املنافسة تشتد، الرياح املعاكسة 
ت��زداد ق��وة«، مضيفا أن الرابطة تتوقع تراجع مبيعات 
السيارات عامليا مبا يراوح بني 4.1 مليون لتصل إلى 80.1 

مليون سيارة هذا العام، مدفوعة بتراجع في الصني.
وتعاني صناعة ال��س��ي��ارات األمل��ان��ي��ة املعتمدة على 
التصدير ضعف الطلب األجنبي وحرب الرسوم اجلمركية 
الناجمة عن سياسات الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
»أمريكا أوال« وغموض في القطاع مرتبط بقرار بريطانيا 

اخلروج من االحتاد األوروبي.


