
ارتفعت الطلبيات اجل��دي��دة للسلع 
األمريكية الصنع بوتيرة أقل من املتوقع 
في يناير ، وتراجعت الشحنات للشهر 
ال��راب��ع على التوالي، في دالئ��ل جديدة 
على تباطؤ ن��ش��اط ق��ط��اع الصناعات 

التحويلية.
وقالت وزارة التجارة األمريكية إن 
طلبيات شراء سلع املصانع ارتفعت 0.1 
باملئة، إذ كبحها تراجع طلبيات أجهزة 
الكمبيوتر واملنتجات اإللكترونية، بعد 

ارتفاعها بنفس الهامش في ديسمبر.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز 
آراءه��م توقعوا ارتفاع طلبيات املصانع 
0.3 باملئة في يناير. وزادت طلبيات 
املصانع 3.8 باملئة مقارنة م��ع يناير 

.2018
وانخفضت شحنات سلع املصانع 
0.4 باملئة بعدما تراجعت 0.2 باملئة في 
ديسمبر. ونزلت الشحنات بذلك على 
م��دى أرب��ع��ة أشهر متتالية، ف��ي أط��ول 

موجة من نوعها منذ منتصف 2015.

وق��ف��زت م��خ��زون��ات املصنعني 0.5 
باملئة في يناير ، بعد ارتفاعها 0.1 باملئة 

في الشهر السابق.

وتأخر نشر التقرير بسبب اإلغ��اق 
اجلزئي للحكومة االحتادية الذي استمر 
35 يوما وانتهى في 25 يناير. ولم يكن 

للبيانات تأثير يذكر على أس��واق املال 
األمريكية.

كانت تقارير نشرت أظهرت تراجع 
ناجت قطاع الصناعات التحويلية، الذي 
ميثل نحو 12 باملئة من االقتصاد، للشهر 

الثاني على التوالي في فبراير.
وقالت وزارة التجارة أيضا إن طلبيات 
ش��راء السلع الرأسمالية غير الدفاعية 
ما عدا الطائرات، والتي تعتبر مقياسا 
خلطط إنفاق الشركات على املعدات، 
ارتفعت 0.8 باملئة في يناير مثلما أُعلن 
األسبوع املاضي. وتراجعت طلبيات ما 
يعرف باسم السلع الرأسمالية األساسية 

0.8 باملئة في ديسمبر.
كما زادت شحنات السلع الرأسمالية 
األساسية، التي تستخدم في قياس إنفاق 
الشركات على املعدات في تقرير الناجت 
احمللي اإلجمالي، 0.8 باملئة أيضا في 
يناير مثلما أُعلن من قبل. وزادت شحنات 
السلع الرأسمالية األساسية 0.1 باملئة 

في ديسمبر.

ق��ال وزي��ر الطاقة اإلم��ارات��ي أم��س  األرب��ع��اء إنه 
يتوقع أن تنتهي منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( من اتفاق تعاون طويل األمد مع الشركاء من 

خارج املنظمة في يونيو.
وقال سهيل املزروعي في مؤمتر صحفي بأبوظبي 
إن اإلم���ارات ملتزمة بتحقيق اخلفض في إم��دادات 

النفط بنسبة مئة باملئة في األشهر املقبلة.
وارت��ف��ع��ت أس��ع��ار النفط مدعومة بتخفيضات 
اإلم��دادات التي تقودها أوبك والعقوبات األمريكية 
املفروضة على إي��ران وفنزويا، على الرغم من أن 
املكاسب كانت م��ح��دودة بفعل مخاوف بشأن منو 

االقتصاد.
وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، بلغت 
العقود اآلجلة خلام القياس العاملي برنت 67.74 
دوالر للبرميل مرتفعة 13 سنتا أو 0.2 باملئة مقارنة 
مع اإلغ��اق السابق. والمس برنت أعلى مستوياته 

منذ 16 نوفمبر عند 68.20 دوالر للبرميل.

وبلغت العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط 
األمريكي 59.07 دوالر للبرميل، مرتفعة أربعة 
سنتات أو 0.1 باملئة مقارنة م��ع سعر التسوية 
السابقة. وبلغ خ��ام غ��رب تكساس الوسيط أعلى 
مستوياته منذ 12 نوفمبر عند 59.57 دوالر للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط بنحو الثلث هذا العام، 
مدفوعة بتحرك ت��ق��وده منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبك( خلفض نحو 1.2 مليون برميل يوميا 
من اإلمدادات وكذلك العقوبات التي تفرضها الواليات 

املتحدة على إيران وفنزويا املصدرتني للنفط.
وق��ال نوربرت روك��ر من بنك جوليوس باير 
السويسري ”اآلفاق املتقلبة لإلمدادات بالنظر إلى 
فنزويا وإي��ران، وكذلك قيود اإلنتاج في الدول 
البترولية حتتان األولوية في ذهن سوق النفط“.

ويقول محللون إن التباطؤ االقتصادي قد يؤثر 
سلبا على استهاك ال��وق��ود، مما سيكبح اخلام 

نوعا ما.
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قال وزي��ر املالية املصري محمد معيط إن 
باده تستهدف تراجع العجز الكلي في موازنة 
السنة املالية املقبلة 2019-2020 عند7.2 % 

ومنوا اقتصاديا نسبته 6.1%.
وتبدأ السنة املالية املصرية في األول من 
يوليو متوز وتنتهي في 30 يونيو حزيران من 

العام التالي.
وتستهدف مصر خفض العجز السنوي 
الكلي إلى8.4 % في 2018-2019 مقارنة مع 

%9.8 في السنة السابقة.
وأض����اف م��ع��ي��ط ف��ي م��ؤمت��ر اق��ت��ص��ادي 
بالقاهرة أن ب��اده ليست ف��ي حاجة لطلب 
اعتماد إضافي ملوازنة السنة املالية احلالية 

. 2019-2018
وكانت احلكومة املصرية طلبت اعتمادا 
إضافيا للمصروفات مبوازنة 2017-2016 

بأكثر من 100 مليار جنيه.
وب��ل��غ العجز الكلي ف��ي ال��رب��ع األول من 

موازنة السنة املالية اجلارية 1.9%.
وقال معيط إن باده تستهدف حتقيق منو 

اقتصادي عند 6.1 % في 2020-2019.
وبلغ منو الناجت احمللي اإلجمالي املصري 
5.4 % في النصف األول من 2019-2018، 

من 5.2 % في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتنفذ مصر إصاحات اقتصادية قاسية 
مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دوالر 
ألجل ثاث سنوات من صندوق النقد وقعته 

في نوفمبر 2016 .

مصر تستهدف منوًا
6.1 باملئة   عند 

النفط يرتفع بفضل تخفيضات اإلمدادات لكن تباطؤ االقتصاد يعرقله

املزروعي: االنتهاء من اتفاق بني أوبك واملستقلني في يونيو

محمد معيط

سجل مستوى البطالة ف��ي بريطانيا أدن��ى 
مستوى له منذ بداية 1975 متراجعا إلى 3.9% 
في األشهر الثاثة املنتهية آخر يناير 2019، وذلك 
رغم الشكوك التي يسببها ملف بريكست لاقتصاد، 

بحسب ما أعلن مكتب اإلحصاء البريطاني.
وت��ؤك��د ه��ذه األرق���ام متانة س��وق العمل في 
بريطانيا منذ عدة أشهر رغم عدم الوضوح بشأن 
اخل��روج من االحت��اد األوروب���ي من عدمه في 29 

مارس ورغم تباطؤ النمو.
وشكل تراجع نسبة البطالة مفاجأة خلبراء 
االقتصاد الذين كانوا توقعوا استقرار النسبة عند 

%4، بحسب بلومبيرغ.
وسجلت نسبة التوظيف ارتفاعا قياسيا عند 
%76،1 ، وهي النسبة األعلى منذ بدء جمع هذه 

اإلحصائيات في 1971.
وزاد عدد الوظائف أكثر من املتوقع ليبلغ 222 
ألف وظيفة مقارنة بنهاية أكتوبر 2018، وهو أكبر 

ارتفاع يسجل منذ 2015.
وفسر معهد اإلحصاء االرتفاع بالعدد املتنامي 
من النساء اللواتي يعملن خصوصا بسبب رفع 
سن التقاعد. كما أن العمل اجلزئي يشهد منوا كبيرا 

ويشمل النساء أكثر من الرجال.
كما ارتفعت األجور )مبا فيها العاوات( بشكل 

واض��ح بنسبة %3.4 بالقياس السنوي. وعزز 
ذلك القدرة الشرائية لألسر والتي كانت عانت في 

2017 من ارتفاع كبير في األسعار.
وبحسب املعهد، ف��إن األج��ور ارتفعت بسبب 
العدد القياسي للوظائف الشاغرة التي بلغت 
863 ألفا في نهاية يناير. وهو ما أجبر الشركات 
على تقدمي ع��روض أج��ور أفضل نظرا لصعوبة 

التوظيف.
وأش��ار اخلبير االقتصادي ه��وارد آرش��ر إلى 
»املخاوف القائمة في بعض القطاعات بشأن نقص 
العمالة املاهرة الذي ميكن أن يفسر بتراجع عدد 

العمال اآلتني من االحتاد األوروبي«.
وتتحدى متانة س��وق العمل ال��ظ��رف القامت 
بالنسبة للشركات التي تتردد في االستثمار بسبب 
الشكوك املرتبطة ببريكست، في وقت تتأهب فيه 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي لطلب تأجيل بريكست 
بالنظر ال��ى الصعوبات التي تلقاها ف��ي جعل 
البرملان يصادق على االتفاق املبرم مع االحت��اد 

االوروبي.
وتوقعت الغرف التجارية البريطانية خصوصا 
تراجعا بنسبة %1 ه��ذا ال��ع��ام ف��ي استمارات 
الشركات، ما سيشكل أس��وأ أداء للشركات منذ 

األزمة املالية.

البطالة في بريطانيا عند أدنى مستوى 
44 عامًا رغم شكوك بريكست منذ 

يناير في  املتوقع  دون  قلياًل  ترتفع  األميركية  املصانع  طلبيات 

»بوينج« تسعى إلى استعادة ثقة شركات 
طيران العالم بعد حادثة »ماكس«

نشر دينيس مويلنبرج، الرئيس التنفيذي 
لشركة بوينج، رسالة طويلة، خطية وبالفيديو، 
سعيا إلى طمأنة شركات الطيران وركابها حيال 
التزام عماق صناعة الطائرات مبعايير السامة. 
وبحسب »الفرنسية«، ظهر دينيس مويلنبرج في 
الفيديو مرتديا سترة كحلية وقميصا أزرق دون 
ربطة عنق وخلفه مجسمات لطائرات بوينج، 
قائا »السامة في قلب ما نحن عليه في بوينج. 
ضمان رحات آمنة وموثوقة على طائراتنا قيمة 

راسخة من قيمنا والتزام جتاه العالم أجمع«.
وتواجه الشركة أزمة كبرى إثر حتطم طائرة 
م��ن ط���راز »737 م��اك��س 8« تابعة للخطوط 
اجلوية اإلثيوبية في 10 )م��ارس( اجل��اري في 
حادث أوقع 157 قتيا، بعد نحو أربعة أشهر 
فقط على ح���ادث مم��اث��ل تعرضت ل��ه طائرة 
م��ن ال��ط��راز ذات��ه تابعة لشركة »الي���ون إي��ر« 
اإلندونيسية في )أكتوبر( املاضي ومقتل 189 

شخصا كانوا على متنها.
وت��وح��ي أوج���ه ال��ش��ب��ه ب��ني احل��ادث��ني ب��أن 
»بوينج ت��أخ��رت« في تصحيح نظام للتحكم 
في الطيران يعرف ب�«نظام تعزيز خصائص 

املناورة« )إم سي إيه إس( يعزز توازن الطائرة 
ملنعها من السقوط.

وأح��دث��ت صحيفة »سياتل ت��امي��ز« صدمة 
جديدة األحد املاضي إذ أشارت نقا عن مصادر 
إلى وجود تقارب كبير بني شركة بوينج واإلدارة 
الفيدرالية الرئيسة املكلفة باملصادقة على 
طائراتها. وتعهد رئيس بوينج م��رة جديدة 
ب���«وض��ع صيغة جديدة للبرنامج املخصص 
لطائرات 737 ماكس قريبا في اخلدمة، وتدريب 
الطيارين مبا يسمح بالرد على األسئلة التي 

طرحت إثر حادث رحلة اليون إير 610«.
وق��ال مويلنبرج »فريقنا بكامله في خدمة 
نوعية وسامة الطائرات التي نقوم بتصميمها 
وبنائها وصيانتها«، مضيفا أنه يتفهم ويأسف 
للمشكات ال��ت��ي تواجهها ش��رك��ات الطيران 
وركابها طاملا أن طائرات 737 ماكس متوقفة عن 

الطيران في جميع أنحاء العالم.
وبحسب »األملانية«، فإن دينيس مويلنبرج، 
ال��رئ��ي��س التنفيذي لشركة ب��وي��ن��ج، يحاول 
استعادة ثقة اجلمهور بعد حتطم الطائرتني من 

طراز 737 ماكس.

ت���راج���ع األس����ع����ار ف���ي ال��س��ع��ودي��ة 
للشهر الثاني على التوالي

انخفض مؤشر أسعار املستهلكني السنوي في  السعودية للشهر 
الثاني على التوالي في فبراير املاضي، مدفوعاً بانخفاض أسعار 

املساكن واملياه والطاقة.
وتراجع املؤشر بنسبة %2.2، في فبراير مقارنة بنفس مع الفترة 

من العام املاضي.
وكان املؤشر قد انخفض بنسبة %1.9، في يناير مقارنة مع نفس 

الفترة من العام املاضي.

صافي الدين العام لألردن 
38 مليار دوالر يقفز فوق 

ارتفع صافي الدين العام على األردن في نهاية يناير املاضي بنسبة 
0.5 %، إلى 27.033 مليار دينار، مبا يعادل 38.1 مليار دوالر، 

مقارنة مع 26.9 مليار دينار في نهاية 2018.
وأظهرت اإلحصاءات على املوقع اإللكتروني ل��وزارة املالية أن 
صافي الدين الداخلي لألردن في نهاية يناير بلغ 14.9 مليار دينار 

والدين اخلارجي 12.05 مليار دينار.
يعادل صافي الدين العام األردني%89.1، من الناجت احمللي 

اإلجمالي.

تركيا تقترض مليار دوالر في إعادة فتح 
2029 سندات تستحق أبريل 

قالت مصادر مصرفية أمس األربعاء إن اخلزانة التركية اقترضت 
مليار دوالر في إعادة فتح سندات مقومة بالدوالر ُتستحق في أبريل 

2019، مع عائد نهائي بنسبة 7.15 باملئة.
وف��وض��ت تركيا بنوك ج��ول��دم��ان ساكس وج��ي��ه.ب��ي مورجان 
وستاندرد تشارترد في إع��ادة فتح السندات. واقترضت تركيا في 

األصل ملياري دوالر في يناير.
ومن املتوقع أن تعلن اخلزانة عن النتائج الرسمية لاقتراض.

 وتخطط اخلزانة التركية القتراض ثمانية مليارات دوالر إجماال 
من األسواق العاملية هذا العام، وانتهت من اقتراض 6.4 مليار دوالر 

أو نحو 80 باملئة من تلك القيمة في الربع األول.

»بنك.أوف.أميركا«: املستثمرون 
ي��ق��ل��ص��ون ح��ي��ازة األس��ه��م ألدن��ى 

2016 مستوى منذ 
أظهر مسح ل�«بنك أوف أمريكا« أن املستثمرين قلصوا 
حيازتهم من األسهم ألدن��ى مستوى في عامني ونصف خال 
مارس اجلاري، في إشارة إلى افتقاد الثقة في الصعود التاريخي 

ألسواق األسهم.
وكشف املسح الذي أجراه البنك األمريكي على 186 مستثمر 
ميتلكون أص���والً بقيمة 557 مليار دوالر، وال��ص��ادر ، أن 
املستثمرين قلصوا حيازتهم لألسهم إلى أدن��ى مستوى منذ 
سبتمبر 2016  خال األسبوع املنتهي في 14 مارس اجلاري 

على الرغم من انتعاش األسهم العاملية بنسبة 18%.
وأظهر االستطاع أن املستثمرين اجتهوا إلى شراء األصول 
الدفاعية مثل النقد )الكاش( وصناديق االستثمار العقارية، 
واملراهنة على هبوط االستثمارات املرتبطة بالدورة االقتصادية 

مثل أسهم اململكة املتحدة ومنطقة اليورو.
ويعتقد %53 من الذين شملهم االستطاع أن معدالت الفائدة 
األمريكية ستبقى كما هي أو تنخفض خال األشهر ال� 12 املقبلة.

بعد اندماج »دويتشه« و»كومرتس«

2.04 تريليون دوالر 
أصول أكبر مصرف أملاني

تراقب املصارف الدولية الكبرى خاصة في 
أوروبا محادثات االندماج اجلارية حاليا بني أكبر 
مصرفني في أملانيا دويتشه بنك وكومرتس بنك، 
ما يؤسس لثالث أكبر مصرف في أوروب��ا، تقدر 

أصوله ب� 2.04 تريليون دوالر.
في الواقع فإن محادثات االندماج، وما ميكن أن 
تسفر عنه من نتائج، باتت حاليا حديث الساعة 
ومحل نقاش وبحث ح��ول الفوائد االقتصادية 
التي ميكن أن تعود على النظام املصرفي األملاني 
واألوروبي منها، كما فتحت الباب على مصراعيه 
ل��ع��ودة اجل���دل م��ن ج��دي��د ح��ول ج���دوى ان��دم��اج 
امل��ص��ارف، والنتائج اإليجابية والسلبية على 

االقتصاد الكلي وعلى مصالح املودعني.
بطبيعة احلال محادثات من هذا النوع، تتعلق 
باندماج أكبر مصرفني في أكبر اقتصاد أوروبي 
وراب��ع اقتصاد في العالم، ال ميكن أن تسفر عن 
نتائج بني ليلة وضحاها، إذ يتوقع أن تتواصل 
النقاشات لفترة طويلة من الوقت، دون أن تسفر 
ع��ن نتائج حقيقية ملموسة ألس��ب��اب قانونية 

ونقابية بل وسياسية أيضا.

من جهته، يعتقد ميتشيل ب��روك رئيس قسم 
املعامات الدولية في مصرف نيت ويست، أن 
الدوافع وراء مساعي االندماج املصرفي األملاني، 
تكمن ف��ي م��خ��اوف احل��ك��وم��ة م��ن ال��وض��ع غير 
الصحي ل�«دويتشه بنك«، وما ميكن أن ينجم عن 
تفاقم املصاعب التي مير بها، وتطورها إلى أزمة 
حقيقية تؤدي إلى انهيارها ومن ثم كارثة فعلية 

لاقتصاد األملاني.
ويقول »، »إن »دويتشه بنك« يصارع من أجل 
حتقيق أرب��اح مستدامة منذ األزم��ة املالية عام 
2008، ومن جانب آخر متتلك احلكومة األملانية 
حصة تقدر ب�15 في املائة في »كومرتس بنك« 
بعد قيامها بإنقاذه من اإلفاس عام 2008، ومن 
ثم فاحلكومة األملانية تريد دمج املصرفني وهما 
األكبر في أملانيا بهدف دع��م االقتصاد األملاني 
ال��ذي يعتمد على التصدير إلى اخل��ارج، خاصة 
السيارات واآلالت، كما أن عملية الدمج ستساعد 
على احلفاظ على إحدى مميزات »كومرتس بنك« 
بوصفه املمول الرئيس للشركات متوسطة احلجم 

التي تعد العمود الفقري لاقتصاد األملاني«.

املغرب ينوي طرح إصداري سندات 
1.1 مليار دوالر دولية بقيمة 

 ق������ال ع���ب���د ال��ل��ط��ي��ف 
اجلواهري والي بنك املغرب 
املركزي إن اململكة ستطرح 
إص����داري����ن م���ن ال��س��ن��دات 
الدولية في 2019 و2020 
بقيمة 11 مليار درهم )1.1 

مليار دوالر( لكل منهما.
وم��ن ش��أن ال��س��ن��دات أن 
تساهم في زيادة احتياطيات 
اململكة األجنبية م��ن 231 
مليار دره��م في 2018 إلى 
239 مليار درهم في 2019، 
قبل أن تنخفض إل��ى 236 
مليارا في 2020، مبا يكفي 
خمسة  واردات  لتغطية 

أشهر.

سهيل املزروعي


