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اقتصاد

العراق  :أي إجراء لزيادة اإلنتاج لن يكون أحادي ًا

بكني تصدر سندات
أسعار النفط تقفز توقع ًا إلنهاء اإلعفاءات األميركية من عقوبات إيران بـ 671.6مليار دوالر في مارس

قفزت أسعار النفط أمس االثنني بعد أن
بدا أن الواليات املتحدة بصدد اإلعالن عن
إلزام جميع مشتري النفط اإليراني بإنهاء
وارداتهم منه أو اخلضوع لعقوبات.
وارتفعت العقود اآلجلة خل��ام برنت
 3.3باملئة إلى  74.31دوالر للبرميل ،وهو
أعلى مستوى منذ أول نوفمبر  ،قبل أن
تتراجع إلى  73.63دوالر للبرميل بحلول
الساعة  0604بتوقيت جرينتش ،بارتفاع
 2.3باملئة عن آخر إغالق.
وزادت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل���ام غ��رب
تكساس الوسيط األمريكي  2.9باملئة
إل��ى  65.87دوالر للبرميل ،ف��ي أعلى
مستوياته منذ  31أك��ت��وب��ر .وبحلول
الساعة  0544بتوقيت جرينتش ،بلغ
السعر  65.50دوالر للبرميل بارتفاع 2.3
باملئة عن التسوية السابقة.
وأف��ادت أنباء ،كانت واشنطن بوست
أول م��ن نشرتها  ،أن ال��والي��ات املتحدة
تستعد لإلعالن عن أن املشترين احلاليني
للنفط اإلي���ران���ي ل��ن ي��ن��ال��وا م��زي��دا من
اإلعفاءات من العقوبات.

وق����ال ك��ات��ب ب��ال��ص��ح��ي��ف��ة ،ن��ق�لا عن
مسؤولني اثنني باخلارجية األمريكية لم
يسمهما ،إن وزير اخلارجية مايك بومبيو
سيعلن ”أنه اعتبارا من الثاني من مايو لن
متنح وزارة اخلارجية األمريكية مزيدا من
اإلعفاءات من العقوبات ألي دولة تستورد
اخلام أو املكثفات من إيران“.
وأك���د م��ص��در مطلع ل��روي��ت��رز صحة
التقرير ،لكن متحدثا باسم اخلارجية
األمريكية رفض التعليق.

وسيقلل وق���ف اإلع���ف���اءات إم����دادات
النفط بسوق تشهد شحا بالفعل بسبب
العقوبات األمريكية على إي���ران وعلى
فنزويال وهي عضو آخر في أوبك.
وإلى جانب ذلك ،تفرض أوبك ومنتجو
نفط عامليون آخ���رون تخفيضات على
اإلم��دادات منذ بداية العام بهدف تقليص
املعروض بأسواق النفط العاملية ودعم
األسعار.
ونتيجة لذلك ،ارتفعت أسعار برنت

أكثر من الثلث هذا العام ،بينما صعد غرب
تكساس الوسيط أكثر من  40باملئة في
الفترة ذاتها.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��اس��م وزارة النفط
العراقية إن العراق ملتزم بتخفيضات
امل��ع��روض العاملي التي تباشرها أوبك
وحلفاؤها وإن أي قرار لزيادة اإلنتاج أو
خفضه يجب أن تتخذه أوب��ك على نحو
جماعي.
وأبلغ املتحدث عاصم جهاد رويترز
سئل إن كان العراق مستعدا لزيادة
عندما ُ
إنتاجه لتعويض أي نقص محتمل في
إم��دادات النفط اإليراني ”ال يتخذ العراق
قرارا فرديا لتعويض النقص احلاصل في
السوق النفطية ألي سبب كان“.
كان مصدر مطلع أبلغ رويترز أن من
املتوقع أن تعلن الواليات املتحدة أن على
مشتري النفط اإلي��ران��ي وق��ف ال��واردات
على وجه السرعة أو مواجهة عقوبات،
مم��ا أوق��د ش���رارة قفزة ثالثة باملئة في
أسعار اخلام لتصل إلى أعلى مستوياتها
هذا العام.

تواجه اضطرابات بسبب «بريكست»

توقعات باستمرار تراجع أسعار املنازل في بريطانيا
ف��ي ظ��ل انقسام سياسي ومجتمعي
حاد بشأن خ��روج بريطانيا من االحتاد
األوروب�������ي ،وخ��ل�اف ح���ول تفاصيل
الصفقة املزمع عقدها بني الطرفني إلمتام
عملية االنفصال ،ب��دأت سوق العقارات
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة م��ض��ط��رب��ة وق��ل��ق��ة وغير
مستقرة ،وه��و م��ا يثير توتر وحفيظة
ماليني البريطانيني من م�لاك العقارات
واملستثمرين األجانب.
فأسعار امل��ن��ازل في جميع بريطانيا
ترتفع بأبطأ معدل لها منذ أكثر من ست
س��ن��وات ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تتعرض فيه
أسعار الوحدات السكانية في لندن إلى
أكبر انخفاض لها منذ عقد من الزمان.
وفي الشهر املاضي ،انخفضت أسعار
امل��ن��ازل ف��ي اململكة امل��ت��ح��دة بأكثر من
 3000جنيه استرليني ،وبات متوسط
سعر الوحدة السكنية في اململكة املتحدة
 233181جنيها استرلينيا منخفضا عن
 236800جنيه استرليني في (فبراير)
امل���اض���ي .ووف��ق��ا مل��ك��ت��ب اإلح���ص���اءات
الوطنية ،ف��إن متوسط أس��ع��ار املنازل

في اململكة املتحدة كان قد ارتفع بنسبة
 0.6ف��ي امل��ائ��ة ح��ت��ى ش��ه��ر (ف��ب��راي��ر)
املاضي ،وهو أدنى معدل للنمو منذ أيلول
(سبتمبر)  .2012أما في لندن فإن تدهور
أسعار العقارات كان أكثر وضوحا ،حيث
انخفض سعر املنزل املتوسط بنسبة 3.8
في املائة ،وهو أكبر انخفاض منذ الركود
الكبير ف��ي منتصف ع��ام  .2009وق��ال
عدد من اخلبراء في املجال العقاري في
مسعى لرسم صورة للمشهد العام حاليا
ومستقبال ،ورمبا يكون القاسم املشترك
بني اخل��ب��راء الذين استطلعت آراؤه��م،
هو قناعتهم بأن أسعار املنازل ستواصل
االنخفاض ف��ي جميع أن��ح��اء بريطانيا
هذا العام على األقل ،لكنهم اختلفوا حول
املستقبل ،وبينما متثلت قناعة األغلبية
بأن عدم اليقني حول خروج بريطانيا من
االحت��اد األوروب��ي يترك بصمات سلبية
على ق��ط��اع اإلس��ك��ان ،بعد س��ن��وات من
ارتفاع األسعار فوق معدالت التضخم،
ف��إن االخ��ت�لاف ك��ان بينا بشأن مستقبل
القطاع العقاري إذا ما متت عملية الطالق

البائن .وتقول ليزي ريفير ،االستشارية
في املجال العقاري ،إن “متوسط األجور
في جميع أنحاء اململكة املتحدة بدأ يأخذ
في االرتفاع أخيرا ،ما ساعد األس��ر على
البدء في إص�لاح أوضاعهم املالية بعد
األض��رار التي حلقت بهم نتيجة األزم��ة
امل��ال��ي��ة ،وه��ذا سيتطلب بعض الوقت؛
لينعكس إيجابا على س��وق العقارات،

ولهذا أتوقع أال تتحسن سوق العقارات
حاليا ،ولكن بعد اتضاح صورة العالقة
مع االحتاد األوروبي في (أكتوبر) املقبل،
فسنكون في حاجة إلى عام أو عام ونصف
لردم الفجوة بني أسعار املنازل واألجور،
وستنمو ق��درة البريطانيني على حتمل
تكلفة الرهن العقاري ،وسيدعم هذا الطلب
على املنازل في املستقبل املتوسط”.

الذهب ينتعش بعد وصوله  9هيئات طيران جتري تقييما فني ًا
ألقل مستوى في  4أشهر لتعديالت «بوينج» على «ماكس »737

انتعشت أسعار الذهب أمس االثنني بعدما اقتربت من أقل مستوى في
أربعة أشهر خالل اجللسة السابقة مع استئناف التعامالت بعد عطلة عيد
القيامة ،ولقي املعدن دعما إضافيا من ارتفاع النفط.
وارتفع الذهب في التعامالت الفورية  0.3باملئة إلى  1278.86دوالر
لألوقية (األون��ص��ة) بحلول الساعة  0538بتوقيت جرينتش بعدما
المس  1270.63دوالر في اجللسة السابقة ،وهو أقل مستوى له منذ
 27ديسمبر  .2018ونزل املعدن  1.2باملئة في اجللسة السابقة ليسجل
تراجعا لألسبوع الرابع على التوالي.
وصعد الذهب في العقود األمريكية اآلجلة  0.4باملئة إلى 1280.90
دوالر لألوقية .وقال بنجامني لو احمللل في فيليب فيوتشرز ”تكبدت
أسعار الذهب خسارة كبيرة األسبوع املاضي ،وما يحدث اآلن هو شراء
ألسباب فنية فحسب؛ يأتي البعض ويدفعون األسعار للصعود“.
وتعززت مكاسب املعدن األصفر بصعود أسعار النفط بسبب التوترات
بني الواليات املتحدة وإيران ،حيث من املتوقع أن تعلن واشنطن حظرا
شامال لواردات النفط اإليراني في أنحاء العالم.

ارت��ف��اع ثقة املستهلك التركي
إلى  63.5نقطة في أبريل
أظهرت بيانات من معهد اإلحصاءات التركي أمس االثنني ارتفاع
ثقة املستهلك إلى  63.5نقطة في ابريل نيسان من  59.4نقطة في
م��ارس .كان مؤشر الثقة سجل  57.6نقطة في أكتوبر  ،وهو أدنى
مستوياته في نحو عشر سنوات .يشير مستوى الثقة احلالي إلى
نظرة متشائمة وينبغي أن يتجاوز املئة كي ينبئ بالتفاؤل.

تراجع عدد العمالة املؤقتة
في أملانيا بنهاية عام 2018
أعلنت الوكالة االحتادية للعمل في أملانيا انخفاض عدد العمالة
املؤقتة في البالد  .وجاء في إحصائية خاصة بالوكالة االحتادية
للعمل حصلت وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ)ع��ل��ى نسخة منها أنه
بنهاية عام  2018بلغ عدد العمال املؤقتني  773ألف شخص ،أي ما
يقل عن العام الذي يسبقه بنحو  94ألف شخص.
وبحسب الوكالة االحتادية للعمل ،بلغت نسبة العمالة املؤقتة
ضمن إجمالي التوظيف  3باملئة تقريبا بنهاية العام املاضي.
وأوضحت الوكالة أن أغلب العمالة املؤقتة موجودة في قطاع
اإلنتاج ،تليها سلسلة كاملة من وظائف قطاع اخلدمات العامة في
االقتصاد واإلدارة والدعاية وكذلك الضيافة والرعاية.

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية األمريكية،
أنها ستجري اعتبارا من ( 29أبريل) اجلاري
مب��ش��ارك��ة ممثلني ع��ن تسع سلطات طيران
أجنبية تقييما فنيا مشتركا للتعديالت التي
أدخلتها «بوينج» على طائرتها من طراز ماكس
.737
وبحسب «الفرنسية» ،قالت الهيئة الناظمة
حلركة املالحة اجلوية في الواليات املتحدة« ،إن
هذا التقييم الفني سيقود إلى مراجعة شاملة
يتم على أساسها إصدار ترخيص لنظام التحكم
اآللي بالطائرة أثناء الطيران».
وه��ذا النظام املجهزة ب��ه ط��ائ��رات بوينج
من طراز  737ماكس يحمله خبراء مسؤولية
كارثتني جويتني أوقعتا في غضون أربعة أشهر
 346قتيال وأدتا إلى منع حتليق هذه الطائرات
منذ أكثر من شهر.
وبحسب إدارة ال��ط��ي��ران ال��ف��درال��ي��ة ،فإن
خبراءها سيجتمعون مع نظرائهم في سلطات
الطيران األجنبية التسع اعتبارا من ( 29أبريل)
اجلاري إلجراء هذه املراجعة التي يفترض أن
تستغرق  90يوما.
وأوض��ح��ت اإلدارة أن��ه خ�لال ه��ذه الفترة
سيجري اخلبراء تقييما ملختلف جوانب نظام
التحكم اآلل��ي في الطائرة أثناء الطيران ،مبا
في ذلك تصميم النظام وتفاعل الطيارين معه،
وذلك لتحديد مدى توافقه مع اللوائح املعمول
بها وإدخ���ال حتسينات عليه إذا ما تبني أنها
ضرورية.
وأضافت أن اجلهات التسع التي سيشارك
ممثلون عنها في عملية التقييم ،هي سلطات
الطيران املدني في كل من ،أستراليا ،البرازيل،
وكندا ،والصني ،واالحت��اد األوروب��ي (الوكالة
األوروب���ي���ة ل��س�لام��ة ال��ط��ي��ران) ،وال��ي��اب��ان،
وإندونيسيا ،وسنغافورة واإلمارات.

وي�����رأس امل��ج��م��وع��ة امل��س��ؤول��ة ع���ن ه��ذا
االستعراض الرئيس السابق للوكالة األمريكية
لسالمة النقل ،ويضم خبراء من إدارة الطيران
الفيدرالية وناسا ،فضال عن املمثلني لسلطات
الطيران الدولية.
وأشارت «بوينج» في نهاية (مارس) إلى أنها
ستقدم تدريبا أفضل للطيارين على نظام تعزيز
خصائص املناورة في طائرات « 737ماكس»،
الفتة إلى أن التعديالت التي أدخلتها على النظام
غيرت بصورة ملحوظة طريقة عمله.
واألس��ب��وع امل��اض��ي ،أك��د دنيس مولنبرج،
الرئيس التنفيذي ملجموعة «بوينج» أنه أجرى
أخيرا  96رحلة جتريبية عبر النسخة املعدلة
م��ن ط���راز « 737م��اك��س» ،كما أن الطيارين
شاركوا في أكثر من  159ساعة من االختبارات.
وأج��رت ث�لاث شركات ط��ي��ران ،على األق��ل،
عمليات م��راج��ع��ة لطائراتها ط���راز بوينج
 737ماكس ،التي مت حظر طيرانها ،تتعلق
مبشكلة ميكن أن تؤدي إلى حتطم بعض أجزاء
احملركات.
وأف���ادت وك��ال��ة «بلومبيرج» لألنباء بأن
احتماالت تكثف الكربون على ف��وه��ات نفث
الوقود دفعت شركة «س��ي.إف.إم» التي تتولى
تصنيع هذه املكونات إلى توصية بعض شركات
ال��ط��ي��ران بفحص ه��ذه ال��ف��وه��ات م��ع احتمال
تغييرها في طائرات بوينج  737ماكس.
وتأثرت بهذه املشكلة شركتا طيران «أمريكان
إيرالينز ج��روب» و»س��اوث ويست إيرالينز»
األمريكيتان ،وشركة «ويست جيت إيرالينز»
الكندية .وص��رح جايل ميهوست ،الرئيس
التنفيذي لشركة «سي.إف.إم»« ،نراقب أساطيل
الطائرات ،وسنتخذ اخلطوات املالئمة بالترتيب
مع العمالء في أي وقت نرى فيه ضرورة تغيير
هذه الفوهات في احملركات».

بلغت قيمة السندات التي أصدرتها الصني في
(مارس)  4.5تريليون يوان (نحو  671.6مليار
دوالر) ،وفقا لبيانات من البنك املركزي الصيني.
وبحسب وكالة األنباء الصينية «شينخوا»،
بلغت قيمة إص��دار سندات اخلزانة  150مليار
ي����وان ،ف��ي ح�ين بلغت قيمة إص����دار س��ن��دات
احلكومات احمللية  624.5مليار يوان ،وفقا للبنك
الشعب الصيني.
وبنهاية (م����ارس) ،بلغ حجم دي��ون سوق
السندات املستحقة  89.1تريليون يوان.
وستسرع الصني إص��دار سندات احلكومات
احمللية للعام اجلاري بغية املساعدة على تنفيذ
مختلف املشاريع في الوقت املناسب .وبنهاية
 ،2018بلغ رصيد دي��ون احل��ك��وم��ات احمللية
 18.39تريليون يوان ،أقل من السقف الرسمي
البالغ  21تريليون يوان .من جهة أخرى ،شهدت
الشركة الصينية احملدودة للتأمني على احلياة،
إحدى شركات التأمني الرائدة في الصني ،زيادة
في إيراداتها من األقساط بواقع  11.9في املائة
على أساس سنوي خالل الربع األول من ،2019
وفقا لبيانات الشركة .وبلغ إجمالي إي��رادات
أقساط التأمني خالل فترة يناير -مارس 272.4
مليار يوان (نحو  40.7مليار دوالر) ،وفقا ألرقام
غير مدققة أعلنتها الشركة.
وشهدت شركات التأمني الصينية منوا قويا
في إيراداتها من األقساط خالل األشهر األخيرة

بعد أن شددت السلطات على اللوائح في العام
املاضي ،لدرء املخاطر املالية في ثاني أكبر سوق
للتأمني في العالم.
وأظهر القطاع ق��درة أكبر على كبح املخاطر،
حيث انخفضت رافعته الكلية بشكل تدريجي
وحتسن هيكله لألعمال ،وفقا ملا ذك��رت هيئة
تنظيم التأمني في الصني في ديسمبر املاضي،
وسجلت الشركة زيادة بواقع  4.7في املائة في
إيراداتها من األقساط في  .2018إلى ذلك ،شهد
الشحن البري في الصني منوا مطردا خالل الربع
األول من هذا العام ،وفقا لبيانات رسمية .وأفادت
وزارة النقل في بيان أن حجم الشحن البري زاد
بنسبة  5.9في املائة على أساس سنوي ،ليصل
إلى  8.19مليار طن خالل األشهر الثالثة األولى
من هذا العام .وشهدت مقاطعة خنان أسرع نسبة
منو في املؤشر حيث بلغ معدل النمو  14.9في
املائة ،وتأتي بعدها شانشي وهيلوجنجياجن.
وارتفع حجم الشحن على الطرق السريعة
بنسبة  10.2في املائة على أساس سنوي خالل
هذه الفترة ،بحسب الوزارة.
وارتفعت نسبة االستثمار في األصول الثابتة
في النقل البري بنسبة  3.3في املائة ليصل إلى
 372.2مليار يوان (نحو  55.5مليار دوالر) في
الفترة ما بني يناير وم��ارس ،وأظهرت البيانات
التي مت إضافتها إلى سلسلة من املؤشرات ،مرونة
االقتصاد.

«نيكي» يرتفع قبل عطلة األسبوع
الذهبي في اليابان

ارتفع املؤشر نيكي الياباني أم��س االثنني
وسط تعامالت اتسمت بالتقلبات في ظل غياب
املستثمرين قبل عطلة األسبوع الذهبي ،بينما
كان أداء سهم مجموعة ميتسوبيشي ي��و.اف.
جيه املالية ضعيفا بعد أنباء عن مخصصات
انخفاض قيمة.
وأغ���ل���ق ن��ي��ك��ي م��رت��ف��ع��ا  0.1ب��امل��ئ��ة إل��ى
 22217.90نقطة بعد حتركات بني املكسب
واخلسارة للمؤشر القياسي.
ورج��ح املتعاملون أن يتوخى املستثمرون
احل��ذر هذا األسبوع قبل عطلة لعشرة أي��ام في
اليابان تبدأ نهاية األسبوع احلالي ويتخللها
تنصيب ولي العهد ناروهيتو إمبراطورا جديدا
للبالد .وارتفعت السوق اليابانية خمسة باملئة
منذ بداية الشهر احلالي بفضل بيانات اقتصادية

صينية أفضل من التوقعات مما دعم املعنويات
بشأن أرباح الشركات اليابانية.
وق��ال متعاملون إنه مع تسجيل نيكي أعلى
مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر في ابريل
 ،يحتاج املستثمرون ملزيد من احملفزات اإليجابية
لدفع السوق للصعود.
وتراجع سهم ميتسوبيشي يو.اف.جيه 0.9
باملئة بعد أن قالت صحيفة نيكي االقتصادية
اليومية إن البنك سيتحمل نحو  100مليار ين
( 893.34مليون دوالر) ف��ي السنة املنتهية
م��ارس بعد أن أوقفت وح��دة بطاقات االئتمان
التابعة له تطوير نظام جديد ،لكنه سيبقي
على توقعات أرباح العام بأكمله  ،وزاد املؤشر
توبكس األوسع نطاقا  0.1باملئة إلى 1618.62
نقطة.

إيرادات «هواوي»
تقفز 39باملئة في الربع األول

قالت ه��واوي تكنولوجيز أم��س االثنني إن
إي��رادات الربع األول من العام قفزت  39باملئة
إلى  179.7مليار ي��وان ( 26.81مليار دوالر)
في أول نتائج فصلية على اإلطالق تعلنها شركة
التكنولوجيا الصينية.
وقالت الشركة التي تتخذ من شنتشن مقرا
وتعد أكبر صانع ملعدات االتصاالت في العالم
إن هامش صافي الربح بلغ حوالي ثمانية باملئة

للربع األول ،مضيفة أنه مرتفع قليال عن نفس
الفترة من العام املاضي .ول��م تكشف ه��واوي
عن صافي ربحها .يأتي اإلعالن عن قدر محدود
من النتائج في الوقت الذي تكثف فيه الواليات
املتحدة حملتها على هواوي غير املدرجة بدعوى
أن معداتها قد تكون مستخدمة للتجسس ،حيث
حتث حلفاءها على منعها من بناء شبكات اجليل
اجليل اخلامس للهاتف احملمول.

