
اقتصاد alwasat.com.kw Thursday 13th December 2018 - 12 th year - Issue No.3334 اخلميس 6 من ربيع الثاني 1440 هـ/ 13 ديسمبر  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 123334

ارتفع الــدوالر لليوم الثالث على التوالي 
امــس  األربــعــاء، مع صعود عوائد سندات 
ــة األمــريــكــيــة قبل اجــتــمــاع مجلس  ــزان اخل
ــزي  االحــتــيــاطــي االحتـــــادي )الــبــنــك املــرك
األمريكي( املتوقع على نطاق واسع أن يرفع 

أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام.
ورمبــا تقترب أسعار الفائدة األمريكية 
من ذروتها، لكن الفوارق النسبية بني أسعار 
الفائدة ما زالــت تقدم بعض الدعم ملؤشر 
ــدوالر، الذي يقيس أداء العملة األمريكية  ال
أمام سلة عمالت، إذ ارتفع 0.02 باملئة إلى 

.97.41
كما تلقى الــدوالر دعما من تقارير عن أن 
الصني تدرس خفض رسوم االستيراد على 
السيارات األمريكية الصنع إلى 15 باملئة 
مــن 40 باملئة حاليا، وأن محكمة كندية 
قضت بإطالق سراح املديرة املالية لهواوي 

تكنولوجيز بكفالة.
غير أن حتركات السوق كانت محدودة، 
حيث لــم يــطــرأ تغير يــذكــر على العمالت 
التي تعتبر مؤشرا على شهية املستثمرين 
للمخاطرة مثل الــدوالر األسترالي واليورو 
أمام الفرنك السويسري اللذان استقرا دون 

تغيير يذكر.
ــان اجلنيه االسترليني هــو اخلاسر  وك
األكــبــر، حيث نــزل عن 1.25 دوالر، بعدما 
ــراء تصويت على  توصل مشرعون إلــى إج
سحب الثقة من رئيسة الــوزراء البريطانية 

تيريزا ماي.
وارتــفــع الــيــوان الصيني فــي املعامالت 
اخلارجية إلى 6.886 يوان للدوالر، معززا 
مكاسبه التي حققها في اجللسة السابقة. 
وزاد اليوان يوم الثالثاء بدعم من أنباء عن أن 
بكني وواشنطن تبحثان اخلطوات التالية في 

محادثاتهما التجارية.

واستقر الـــدوالر إلــى حد كبير أمــام الني 
الياباني عند 113.445 يــن، بعدما المس 

أعلى مستوياته في أسبوع عند 113.52 ين.
بلغ الدوالر أعلى مستوى في شهر مقابل 
سلة عمالت  أول أمس الثالثاء ، حيث ناقشت 
ــات املتحدة خططا إلجــراء  ــوالي الصني وال
مباحثات من أجل جتنب نشوب حرب جتارية 

بني أكبر اقتصادين في العالم.
وارتفع مؤشر يقيس أداء العملة األمريكية 
مقابل سلة تضم ست عمالت كبرى 0.18 
باملئة إلى 97.396 ، المس املؤشر 97.545، 

وهو أعلى مستوى منذ 28 نوفمبر.
وانخفض االسترليني 0.29 باملئة إلى 

1.2523 دوالر.
وارتفع اليورو 0.03 باملئة إلى 90.43 
بنس بعدما كان قد بلغ أعلى مستوى منذ 28 

أغسطس عند 90.875 بنس.
وانخفضت العملة األوروبــيــة املوحدة 
0.26 باملئة مقابل نظيرتها األمريكية إلى 
1.1325 دوالر، و0.24 باملئة مقابل العملة 

اليابانية إلى 128.44 ين.
وقال مسؤول في إدارة الرئيس األميركي 
دونــالــد ترمب إن الصني أشـــارت إلــى أنها 
ستخفض الرسوم اجلمركية على السيارات 

ومكوناتها املصنعة في الواليات املتحدة.
وأضـــاف أن واشــنــطــن مــا زالـــت تنتظر 
التوثيق الرسمي لهذا اخلفض والتفاصيل 

ذات الصلة بتوقيت اإلجراء.
ــدرت في وقت  ــد املــســؤول تقارير ص وأك
سابق عن وسائل إعالم ومسؤولني تنفيذيني 
في قطاع السيارات حــول أن نائب رئيس 
ـــــوزراء الصيني أبــلــغ مــســؤولــني كبار  ال

فــي احلكومة األميركية بخفض الــرســوم 
اجلمركية خالل مكاملة هاتفية صباح يوم 

أمس الثالثاء بتوقيت بكني.
ــح تقرير صــادر عن األمم املتحدة  وأوض
–يحسب تكاليف تصاعد التوترات التجارية 
بني الواليات املتحدة والصني – أن التجارة 
العاملية تراجعت بشكل كبير في النصف 
الــثــانــي مــن الــعــام اجلــــاري، وأن الــرســوم 
اجلمركية التي مت زيادتها بالفعل من املتوقع 
أن تقلص الناجت احمللي اإلجمالي العاملي 

مبقدار 150 مليار دوالر العام املقبل.
كما ذكر: إذا استمرت التعريفات اجلمركية 
في التصاعد خــالل 2019، وتراجعت ثقة 
املستثمرين واملستهلكني، فإن الناجت احمللي 
اإلجمالي العاملي قد ينخفض في النهاية 

بحوالي 400 مليار دوالر.
وتـــوقـــع تــقــريــر جلــنــة األمم املــتــحــدة 
االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط 
الــهــادئ،  أن آســيــا الــتــي تعد أكــبــر منطقة 
جتارية في العالم ستفقد 2.7 مليون وظيفة 
بشكل صـــاف، بسبب احلـــرب التجارية،  
وسينخفض الناجت احمللي اإلجمالي في آسيا 
مبا يزيد قليالً على 40 مليار دوالر في 2019، 

حال استمرت الرسوم اجلمركية مرتفعة.
وأوضــح التقرير الصادر امس األربعاء 
أن احلــرب التجارية بني الــواليــات املتحدة 
ــى إبــطــاء الــتــجــارة في  والــصــني ســتــؤدي إل
منطقة آسيا واحمليط الهادئ في العام املقبل، 
وخفض توقعات منو الصادرات إلى 2.3% 
من معدل منوها في العام احلالي الذي يقارب 

.4%
كما أن االستثمارات اخلارجية املباشرة 
في منطقة آسيا واحمليط الهادئ ستواصل 
اجتاهها الهابط فــي الــعــام املقبل، بعدما 

تراجعت بنسبة %4 خالل هذا العام.

اليوان الصيني  يعزز مكاسبه واالسترليني يهبط

اآلمال في املباحثات التجارية األميركية الصينية تقود الدوالر للصعود

قال مبارك راشــد املنصوري محافظ مصرف 
ــس  األربــعــاء إن اإلمــارات  ـــارات املــركــزي ام اإلم
والسعودية بدأتا استخدام التكنولوجيا املالية 
ــدود، مبا في ذلك  في عمليات التسوية عبر احل
عملة رقمية قامتا بــاالشــتــراك فــي تطويرها 

لذلك الــغــرض. كما قــال املنصوري، في مؤمتر 
للتكنولوجيا املالية في أبوظبي، إن البنك املركزي 
اإلماراتي يعكف على خطة استراتيجية لتطوير 
التكنولوجيا املالية ستكون مدعومة بإطار عمل 

تشريعي وتنظيمي.

اإلمارات والسعودية تستخدمان 
عملة رقمية في عمليات التسوية

مبارك املنصوري يتحدث مع كريستني الجارد 

ارتفعت أسعار النفط نحو واحــد باملئة 
ــوق األسهم  ــاء مــع تعافي س ــع امـــس  األرب
وبفضل توقعات بأن تخفيضات اإلنتاج التي 
تقودها أوبك في عام 2019 ستحقق استقرارا 

في التوازن بني العرض والطلب.
ــال محللون إن األســعــار تلقت الدعم  وق
أيضا من تعطل صــادرات نفط ليبية بعد أن 
سيطر مسلحون محليون على حقل الشرارة 

النفطي، أكبر حقل في البالد.
وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، 
بلغت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي 
مزيج برنت 60.86 دوالر للبرميل بزيادة 
قدرها 66 سنتا أو ما يعادل 1.1 باملئة مقارنة 

مع اإلغالق السابق.
وبلغت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس 
الوسيط األمريكي 52.22 دوالر للبرميل 

ــدره 57 سنتا أو مــا يــعــادل 1.1  بارتفاع ق
باملئة.

ــار فــي ظــل صعود  ــع ــاع األس ــف يــأتــي ارت
أسواق األسهم اآلسيوية امس  األربعاء.

وأبلغ الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
رويترز في مقابلة أن احملادثات مع الصني 
جتري لنزع فتيل النزاع التجاري بني أكبر 

اقتصادين في العالم.
وعلى الرغم من تعزز ثقة السوق اول امس  

الثالثاء، حذر احملللون من تباطؤ اقتصادي.
وقال بنك باركليز البريطاني في توقعاته 
ــة لــعــام 2019 إن ”اخلطر  ــي للسلع األول
الرئيسي فــي آفـــاق األجـــل القريب يتعلق 
بحدوث تدهور أسرع من املتوقع في النشاط 

االقتصادي“.
وفيما يخص العوامل األساسية في سوق 

النفط، تلقت األسعار الدعم هذا األسبوع من 
قرار منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
وبعض املنتجني املستقلني، مبن فيهم روسيا، 
ــــدادات 1.2  األســبــوع املــاضــي بخفض اإلم

مليون برميل يوميا.
ــاء  ــع ـــس  األرب ـــال بــنــك إيــــــه.إن.زد ام وق
”تخفيضات إنتاج أوبك ستحقق االستقرار 

في السوق“.
ــار الــنــفــط ثــلــث قيمتها  ــع ــرت أس ــس وخ
في الفترة بني مطلع أكتوبر ووقــت إعالن 
التخفيضات. وعلى الــرغــم مــن ذلــك يحذر 
بعض احملللني من أن االتفاق رمبا ال يكون له 

األثر املأمول.
ــرز امــس   ــت ــروي ــؤول نفطي ل ــس وقـــال م
األربــعــاء إن الــعــراق رفــع اإلنــتــاج في حقل 
احللفاية النفطي الواقع بجنوب البالد مبقدار 

100 ألف برميل يوميا إلى ما إجماليه 370 
ألف برميل يوميا.

واحللفاية الــذي تديره بتروتشاينا هو 
أكبر حقل في محافظة ميسان.

وذكـــر عــدنــان نــوشــي مــديــر شــركــة نفط 
ميسان التي تشرف على حقول النفط في 
محافظة ميسان لرويترز على هامش مناسبة 
في احللفاية أن اإلنتاج زاد بعد االنتهاء من 

منشأة جديدة ملعاجلة النفط.
وفي العام املاضي، قال العراق إنه يخطط 
لزيادة طاقة إنتاجه من النفط إلــى خمسة 

ماليني برميل يوميا.
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان 
ــك( بعد السعودية،  املصدرة للبترول )أوب
بإجمالي إنتاج قدره نحو 4.55 مليون برميل 

يوميا.

370 ألف برميل يوميًا العراق يرفع إنتاج اخلام بحقل احللفاية إلى 

أوبك بقيادة  وتخفيضات  اآلسيوية  األسهم  صعود  بفضل  ترتفع  النفط  أسعار 

حقل احللفاية النفطي

أملانيا تخفض توقعاتها 
2018 للنمو في 

خفضت احلكومة األملانية توقعاتها للنمو 
ــام، حيث تــوقــع وزيــر  ــع االقــتــصــادي هــذا ال
االقتصاد بيتر ألتماير منوا اقتصاديا بنحو 
1.5 إلى %1.6، مقارنة مع توقعاته السابقة 

بنمو نسبته 1.8%.

وأضاف أن احلكومة تتوقع استمرار النمو 
االقتصادي للعام العاشر على التوالي في 
2019. وتوقعت احلكومة منــوا اقتصاديا 
في إبريل نسبته %2.3 للعام. وفي أكتوبر، 

خفضت برلني توقعاتها للنمو إلى 1.8%.

أسهم أوروبا تصعد بدعم تقارير مالية ايجابية

نيكي يحقق أكبر مكسب يومي في شهر مع انحسار التوترات التجارية
حقق املؤشر نيكي الياباني أكبر مكسب 
يومي له في أكثر من شهر امس  األربعاء في 
الوقت الذي ينتعش فيه إقبال املستثمرين 
على املخاطر بفضل تطورات إيجابية في 
العالقات التجارية بني الصني والواليات 

املتحدة.
وقــال الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
إن الصني تشتري ”كميات هائلة“ من فول 
الصويا األمريكي وإن محادثات التجارة مع 
رى بالهاتف، ومن املرجح عقد املزيد  بكني جتجُ
من االجتماعات بني املسؤولني األمريكيني 

والصينيني.
وارتفع املؤشر نيكي 2.2 باملئة ليغلق 
عند 21602.75 نقطة، وهو أكبر ارتفاع 
يومي له بالنسبة املئوية منذ مطلع نوفمبر 
تشرين الثاني. وأنــهــى املــؤشــر القياسي 
اجللسة السابقة عند أدنى مستوى إغالق 

له منذ مارس.
كما تلقت املعنويات في السوق الدعم من 
أنباء تقول إن محكمة كندية قضت بإطالق 
سراح منغ وان تشو املديرة املالية لهواوي 
تكنولوجيز بكفالة ، بعد عشرة أيــام من 
إلقاء القبض عليها في فانكوفر بطلب من 

السلطات األمريكية.
وارتــفــعــت جميع الــقــطــاعــات الفرعية 
البالغ عــددهــا 33 على املــؤشــر توبكس. 
وأقــبــل املستثمرون على شـــراء األسهم 
الكبيرة املرتبطة بــالــدورة االقتصادية، 

والتي تضررت في اآلونــة األخــيــرة، مثل 
أسهم شركات صناعة السيارات واآلالت 

واملكونات اإللكترونية.
وارتفع سهم هوندا موتور اثنني باملئة، 
وزاد سهم كوماتسو 2.2 باملئة، وصعد 
سهم تي.دي.كيه 2.5 باملئة، في حني أضاف 

سهم ياسكاوا إلكتريك 2.1 باملئة.
كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا، وصعد 
سهم أدفانتست كورب 2.5 باملئة وارتفع 

سهم هيتاشي 3.1 باملئة.
وقفز سهم ياماها موتور 4.2 باملئة بعد 

أن قالت الشركة فــي خطة عملها لألجل 
املتوسط إنها تهدف لتحقيق مبيعات تبلغ 
قيمتها تريليوني ين )1.77 مليار دوالر( 

في السنة املنتهية في مارس 2022.
وفي السنة املالية املنتهية في مارس آذار 
2019، تبلغ مبيعات الشركة املتوقعة 1.65 

تريليون ين.
وارتفع املؤشر توبكس األوســع نطاقا 

اثنني باملئة إلى 1606.61 نقطة.
وصعدت األسهم األوروبية مع افتتاح 
تــــداوالت امــس األربــعــاء وتتجه صوب 

حتقيق مكاسب للجلسة الثانية، مدعومة 
مبعنويات إيجابية جتاه النزاع التجاري 
بني الصني والواليات املتحدة، بعدما عبر 
الرئيس األمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله 
بشأن إبــرام اتفاق في مقابلة أجرتها معه 

رويترز.
ــة 0829 بتوقيت  ــاع ــس ــول ال ــل ــح وب
جرينتش، صعد املؤشر ستوكس ألسهم 
منطقة اليورو 0.7 باملئة، مع ارتفاع معظم 

األسواق في املنطقة.
وبرغم املعنويات اإليجابية بشكل عام، 
دفعت تقارير مالية لشركات جتزئة مؤشر 

القطاع إلى التراجع واحدا باملئة.
وانخفض سهم إنديتكس املالكة للعالمة 
التجارية زارا ستة باملئة في الوقت الذي 
جــاءت فيه املبيعات ومنو األربــاح أقل من 

توقعات السوق.
وفــقــد ســهــم ســـوبـــردراي البريطانية 
لألزياء نحو 30 باملئة من قيمته السوقية 

بعد حتذير بشأن األرباح.
ــون  ــارف وانــخــفــض ســهــم ديــكــســونــز ك
البريطانية لبيع األجــهــزة الكهربائية 
والهواتف احملمولة نحو عشرة باملئة بعد 
إعالن الشركة تكبدها خسارة قدرها 440 
مليون جنيه في النصف األول من العام قبل 
خصم الضرائب، بعد جتنيب 490 مليون 
جنيه لبنود غير متكررة تتعلق في األساس 

بقيمة الشهرة.

األنابيب تفوز بعقدين توريد 
75 مليون لـ »أرامكو«بأكثر من  

أعلنت الشركة السعودية ألنابيب الصلب 
)األنــابــيــب السعودية( عــن فــوزهــا بعقدين 
لتوريد أنابيب صلب لتبطني اآلبــار و أنابيب 
ــو  ــك ــة أرام ــرك ــرول والـــغـــاز لــصــالــح ش ــت ــب ال

السعودية بقيمة تزيد عن 75 مليون ريال.
وسوف يكون األنتاج خالل النصف األول 
من العام 2019 واألثــر املالي لهذين العقدين 

خالل نفس الفترة بإذن الله

ارتفاع معدل التوظيف
40 عاًما  في بريطانيا خالل 

ارتفع معدل التوظيف في بريطانيا إلى 
مستويات قياسية خــالل العام املاضي بعد 
بلوغ عدد املوظفني في البالد 32.48 مليون 
شخص. وبلغت نسبة التوظيف وفًقا لبيانات 
املكتب الوطني لإلحصاء 75.7 في املئة من 
إجمالي القوة العاملة في اململكة املتحدة، فيما 
انخفض معدل البطالة ألدنى مستويات منذ ما 

يقارب 40 عاًما عند 4.1 في املئة.
وأشــار وزيــر الدولة البريطاني للتوظيف 
ألــوك شورما إلى أن البيانات تؤكد استدامة 
وقوة سوق العمل البريطاني، خصوًصا بعد 
جتاوز نسبة ارتفاع األجور ملعدالت التضخم 
خالل األشهر التسع املاضية، وارتفاع معدالت 

التوظيف ملستويات قياسية.

ENBD ملراقبة حركة  مؤشر 
55.3 نقطة  االقتصاد بدبي يرتفع إلى 

ارتفع مؤشر بنك اإلمارات دبي الوطني 
ملراقبة حركة االقتصاد بدبي من مستوى 
شهر أكتوبر األدنى في 31 شهرا من 52.5 
ــى 55.3 نقطة ، خالل  نقطة وصـــوال إل

نوفمبر، وهي أعلى قراءة منذ شهر يونيو.
وأشارت البيانات إلى حتسن أقوى في 

أحوال القطاع اخلاص غير املنتج للنفط، 
ما يعكس زيــادة سرعة توسع النشاط 
التجاري واألعــمــال اجلــديــدة واستقرار 
التوظيف، مبينة أن هناك قطاعات رئيسية 
شهدت زيــادة في قوة األداء وكان ابرزها 

قطاع اإلنشاءات.

اإلفراج عن املدير املالي لهواوي 
7 ماليني دوالر بكفالة 

وافق قاِض كندي على اإلفراج عن املدير 
املالي لشركة هواوي، بالرغم من استمرار 
وجــود املــخــاوف األمريكية بشأن خرقها 

للعقوبات األمريكية ضد إيران.
وصرح القاضي الكندي ويليام إيرك بأن 
»مينع وانزهو« عليها دفع مبلغ 10 ماليني 
دوالر كندي )7.5 مليون دوالر(، من ضمنها 

7 ماليني دوالر كندي يجب دفعها نقداً.
وأكد القاضي أن مينج وانزهو ال يوجد 
ــي، وأن جيرانها  ــرام لديها أي سجل إج

وأصدقاءها أكدوا ثقتهم بشخصها.
ومت إلقاء القبض على مينغ وانزهوا 
رئيس املالي لشركة هواوي وابنة مؤسس 
صــانــعــة الــهــواتــف الصينية فــي يـــوم 1 
ــك بــنــاًء على طلب  ديسمبر اجلـــاري، وذل

الواليات املتحدة التي حتقق في إمكانية 
تــعــديــات مــن جــانــب الــشــركــة للعقوبات 

األمريكية ضد إيران.
من جانبه قال الرئيس األمريكي دونالد 
تــرامــب فــي تصريحات لوكالة رويــتــرز 
نشرتها أمــس، إنــه من احملتمل أن يتدخل 
في قضية وانزهوا، إذا ساعد ذلك في جتنب 
تراجع العالقات مع الصني، »أي كان هو 

اخلير تلك الدولة فأني سأفعله«
ــراج عن مسؤولية  وعلى الرغم من اإلف
شركة هواوي الصينية، فإن وانزهو يجب 
أن تتواجد داخل منزلها من احلادية عشر 
مساًء وحتى السادسة صباحاً يومياً، وأال 
تسافر خارج مناطق معينة في املدينة، كما 

يجب عليها تسليم جواز سفرها.

دوالرات أميركية

أمـــيـــركـــا فـــي  املـــصـــنـــعـــة  ومـــكـــونـــاتـــهـــا  الـــســـيـــارات  عـــلـــى  جـــمـــركـــيـــة  رســــومــــًا  ســتــخــفــض  بـــكـــني 
ملـــي لـــعـــا ا لـــنـــمـــو  ا عـــلـــى  يـــة  ر لـــتـــجـــا ا ب  حلـــــر ا ر  ثـــــا آ مــــن  ر  حتــــذ ة  ملـــتـــحـــد ا مم  أل ا

مصفاة للنفط تابعة لشركة توتال الفرنسية


