
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو االقتصاد 
العاملي لعامي 2019 و2020، بسبب الضعف في أوروبا 
وبعض األسواق الناشئة، وقال إن عدم تهدئة التوترات 
التجارية رمبا يساهم في مزيد من زعزعة االستقرار 

لالقتصاد العاملي املتباطئ.
وفي ثاني خفض له خالل ثالثة أشهر، أشار الصندوق 
أيضا إل��ى تباطؤ أكثر من املتوقع في اقتصاد الصني 
واحتمال خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي ”بدون 
اتفاق“ باعتبارهما من املخاطر التي تهدد توقعاته، 
قائال إن ذلك رمبا يزيد من حدة االضطرابات في األسواق 

املالية.
وتوقع الصندوق أن ينمو االقتصاد العاملي بنسبة 
3.5 باملئة في عام 2019 و3.6 باملئة في عام 2020 
بانخفاض 0.2 و0.1 نقطة مئوية على الترتيب مقارنة 

مع توقعاته في أكتوبر املاضي.
وتظهر التوقعات اجلديدة، التي ُنشرت قبيل اجتماع 
لقادة الدول واملسؤولني التنفيذيني في منتجع دافوس 
السويسري ه��ذا األس��ب��وع، أن صناع السياسات رمبا 
يحتاجون لوضع خطط للتعامل مع انتهاء سنوات النمو 

العاملي القوي.

وقال صندوق النقد الدولي إن من املتوقع أن يتراجع 
النمو في منطقة اليورو إلى 1.6 في املئة في 2019، من 
1.8 في املئة في 2018، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن 

توقعاته السابقة قبل ثالثة أشهر.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في الدول النامية 
لعام 2019 إلى 4.5 باملئة، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية 
عن التقديرات السابقة، وتباطؤا من 4.7 باملئة في 

.2018
وأبقى الصندوق على توقعاته للنمو في الواليات 
املتحدة عند 2.5 في املئة هذا العام، و1.8 في املئة في 

2020، مشيرا إلى استمرار قوة الطلب احمللي.
كما أبقى الصندوق أيضا على توقعاته لنمو الصني 
عند 6.2 باملئة في 2019 و2020، لكنه قال إن النشاط 
االقتصادي قد يأتي دون التوقعات إذا استمرت التوترات 
التجارية، حتى في ظل جهود الدولة الرامية لتحفيز 

النمو من خالل تعزيز اإلنفاق املالي واإلقراض املصرفي.
أم��ا بريطانيا، فمن املتوقع أن حتقق من��وا بنسبة 
1.5 باملئة هذا العام، وإن كان هناك عدم يقني يحيط 
بالتقديرات التي استندت إلى افتراض اخل��روج املنظم 

لبريطانيا من االحتاد األوروبي.
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اجت��اه  م��ع  يهبط  الياباني  امل��ؤش��ر 
املستثمرين جلني األرباح

هبط املؤشر نيكي القياسي الياباني أمس  الثالثاء متراجعا عن 
أعلى مستوى في شهر مع اجت��اه املستثمرين جلني األرب��اح التي 
حققتها أسهم في اآلونة األخيرة وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو 

العاملي.
وهبط سهم باناسونيك كورب مغلقاً على انخفاض بلغ 2.7 باملئة 
بعد أن قالت مصادر إن تسال وقعت اتفاقا مبدئيا مع تياجنني ليشن 
الصينية لتوريد بطاريات ملصنع السيارات التابع لها في شنغهاي، 

مع سعيها لتقليص االعتماد على باناسونيك.
وخسر املؤشر نيكي القياسي 0.5 باملئة مسجال 20622.91 

نقطة، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر يوم االثنني.
وانخفض املؤشر توبكس األوسع نطاقا 0.6 باملئة إلى 1556.43 

نقطة.

مصر:  مجمع للتكرير في العلمني 
8.5 مليار دوالر بتكلفة 

أك����د وزي�����ر ال��ب��ت��رول 
والثروة املعدنية املصري 
امل��ه��ن��دس ط����ارق امل���ال أن 
م��ش��روع مجمع التكرير 
والبتروكيماويات مبنطقة 
العلمني اجلديدة يعد أحد 
أه��م امل��ش��روع��ات اجل��اري 
دراس��ة تنفيذها حالياً في 
م��ص��ر، ف��ي إط����ار مخطط 
ت��ن��م��ي��ة امل��ن��ط��ق��ة بتكلفة 
اس��ت��ث��م��اري��ة ت��ق��در بنحو 
5ر8 م��ل��ي��ار دوالر وف��ق 
دراس���ة اجل���دوى اخلاصة 

باملشروع. 
وأوضح املال في تصريحات له أنه سيتم تنفيذ برنامج عمل 
للتوسع في مشروعات البتروكيماويات ملواكبة احتياجات 
السوق احمللي املتنامية من هذه املنتجات احليوية، س��واء من 
خالل إضافة مشروعات جديدة أو وحدات إنتاجية للمشروعات 
القائمة تهدف إلى زيادو القيمة املضافة وحتقيق أقصى استفادة 
اقتصادية م��ن ث���روات ب���الده الطبيعية.  وي��ه��دف امل��ش��روع 
املزمع تنفيذه إلى إنتاج حوالي 5ر1 مليون طن من املنتجات 
البتروكيماوية املتخصصة وحوالي 9ر1 مليون طن من املنتجات 
البترولية )بوتاجاز ونافثا وكيروسني ومازوت وسوالر( كنواة 

أساسية تخدم قطاعات الصناعة املختلفة.

تقريره أظهر ضعفًا في أوروبا وبعض األسواق الناشئة

»صندوق النقد« يخفض توقعاته للنمو العاملي بفعل التوترات التجارية 

6 سنوات اقتصاد كوريا اجلنوبية ينمو بأدنى مستوياته في 
تباطأ النمو االقتصادي في كوريا اجلنوبية 
خالل عام 2018 إلى %2،7، وهو أدنى مستوى في 
ست سنوات، بحسب ما أعلنه البنك املركزي أمس  
الثالثاء، في وقت تتراجع نسبة التأييد للرئيس 
مون جاي إن في استطالعات الرأي بسبب املخاوف 

حول االقتصاد احلادي عشر عاملياً.
وأدى االس��ت��ي��اء ال��ش��ع��ب��ي ح��ي��ال ال��وض��ع 
االقتصادي املتباطئ، وخصوصاً نسبة البطالة 
املرتفعة نسبياً بني الشباب، إل��ى تراجع نسبة 
التأييد للرئيس إلى %50 فقط مقابل %80 في 
مايو بعد قمته األولى مع الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون. ويأخذ منتقدوه على استراتيجيته 
الرئيسية القائمة على »منو مدعوم من العائدات«، 
والتي متر عبر زيادة قوية للحد األدنى لألجور، 
أنها تسيء حتديداً إلى الذين تريد مساعدتهم من 
خالل زيادة تكاليف التوظيف. كما أن عدم حتقيق 
أي تقدم في املفاوضات بني واشنطن وبيونغ يانغ 
حول نزع أسلحة األخيرة النووية، ينعكس سلباً 
على شعبية الرئيس مون. وأوضح البنك املركزي 
أن معدل النمو تراجع عام 2018 مبقدار 0،4 نقطة 
مئوية باملقارنة مع العام املاضي، مسجاًل أدنى 

مستوياته منذ 2012 حني بلغ 2،3%.
ويقوم اقتصاد كوريا اجلنوبية بشكل كبير 
على الصادرات وقد تأثر بتباطؤ اقتصاد الصني، 
الشريكة التجارية األول��ى لسيول. كما تعاني 
كوريا اجلنوبية من تبعات احلرب التجارية بني 
الصني والواليات املتحدة، القوتني االقتصاديتني 
األول��ي��ني ف��ي العالم. لكن البنك امل��رك��زي أش��ار 

إلى حتسن في الفصل األخير من العام املاضي، 
مع زي��ادة منو إجمالي الناجت الداخلي بنسبة 
%3،1 على أساس سنوي، حتت تأثير النفقات 
العامة واالستثمارات في البناء والبنى التحتية. 
وأق��ال م��ون في نوفمبر وزي��ر املالية ومساعده 
لالستراتيجية السياسية، ثم استقال رئيس مكتبه 

في مطلع الشهر اجلاري.

منطقة جمركية بدون رسوم تتصدر بنود اتفاق »بريكست«
ت��ص��درت ال��ف��ت��رة االنتقالية أب���رز البنود 
املنصوص عليها في اتفاق بريكست الذي يضمن 
انسحابا منظما لبريطانيا من االحتاد األوروبي، 
حيث نصت على إنشاء منطقة جمركية واحدة 
ال تطبق فيها أي أنظمة للحصص أو رسوم 

جمركية على السلع الصناعية والزراعية.
ويقع اتفاق بريكست، في 585 صفحة حتدد 
أطر التكيف مع االنفصال بني الطرفني اللذين 
تربطهما عالقات عمرها أكثر من أربعني عاما، 
وت��ب��دأ ف��ي 30 )م���ارس( 2019، تخرج فيها 
اململكة املتحدة من االحتاد األوروب��ي، لكنها لن 

تغادره نهائيا إذا أقر اتفاق االنفصال.
وتنتهي الفترة االنتقالية في 31 )ديسمبر( 
2020 وسيطبق خاللها البريطانيون قوانني 
االحتاد األوروبي ويستفيدون منها، إذ سيكون 
على بريطانيا أيضا مواصلة دفع مساهمتها 
املالية في االحتاد لكن بدون أن تكون ممثلة في 

مؤسساته أو أن تشارك في قراراته.
وات��ف��ق اجلانبان على إمكانية متديد هذه 
الفترة االنتقالية مرة واحدة ومبوافقة كل منهما، 
مل��دة ميكن أن تصل إل��ى ع��ام أو عامني وحتى 

2022 على أبعد حد، وذلك بهدف جتنب قطيعة 
قاسية خصوصا للقطاع االقتصادي، وإعطاء 
لندن واالحتاد األوروبي الوقت للتفاوض حول 
عالقتهما املقبلة خصوصا التوصل إلى اتفاق 

جتاري.

وينص االتفاق على »شبكة أمان« )باكستوب 
باإلجنليزية( ملنع عودة حدود مادية بني إيرلندا 
الشمالية وجمهورية إيرلندا من أجل حماية 
اتفاقات موقعة في 1998 أنهت االضطرابات 

الدموية في املقاطعة.

»منظمة التجارة« تسعى الحتواء اخلالفات بشأن هيئة تسوية املنازعات
ع��نينَّ جونيشي إي��ه��ارا )الياباني اجلنسية( 
رئيس املجلس العام ملنظمة التجارة العاملية، 
السفير ديفيد ووك��ر )نيوزيلندي اجلنسية( 
ملساعدته في العمل مع أعضاء املنظمة حلل اخلالف 
حول املسألة العاجلة لعمل هيئة االستئناف، الذي 
يعد أخطر خالف ُيهدد كينونة النظام القضائي 
للمنظمة. وواف��ق أعضاء منظمة التجارة على 

اقتراح جونيشي إيهارا، ببدء عملية غير رسمية 
للتغلب على املأزق املتعلق باختيار أعضاء هيئة 
االستئناف. وع��ادة ما يكون هناك سبعة أعضاء 
في الهيئة لكن املأزق حال دون تعيني أعضاء جدد 
مللء الشواغر التي تنشأ عندما تنتهي مدة عضوية 
العضو. ونتيجة لذلك، ال يوجد حاليا سوى ثالثة 
أعضاء في املجموعة، وهو احلد األدنى املطلوب ألي 

استئناف. وفي أعقاب آخر جلسة عقدها املجلس 
العام، اجتمع إيهارا مع 25 وف��دا لالستماع إلى 
آرائهم بشأن كيفية املضي قدما، وقال في اجتماع 
غير رسمي م��ع رؤس���اء ال��وف��ود ف��ي 17 كانون 
الثاني )يناير( اجلاري إن هذه املشاورات كشفت 
أن معظم الوفود تعتقد أن مسألة هيئة االستئناف 

حتتاج إلى معاجلة »بشكل عاجل جدا«.

توقعت منظمة ال��دول املصدرة للنفط 
»أوب��ك« تراجع متوسط إنتاج األعضاء 
إلى 30.83 مليون برميل يومياً خالل عام 
2019، مقارنة مع 31.86 مليون برميل 

في عام 2018.
وك��ان��ت املنظمة توصلت إل��ى اتفاق 
ف��ي ديسمبر امل��اض��ي م��ع كبار املنتجني 
املستقلني يقضي بخفض اإلنتاج مبقدار 
1.2 مليون برميل يومياً، منها 800 ألف 
برميل سيلتزم بها أعضاء أوبك، والبقية 

سيتحملها غير األعضاء.
وانعكس االتفاق على أسعار النفط 
في السوق العاملية، فقد ارتفع سعر سلة 
ن��ف��وط »أوب���ك« بنسبة %12.8 بالغاً 
مستوى 56.94 دوالر للبرميل خالل 
شهر ديسمبر 2018، مقارنة مع نوفمبر 

من العام ذاته.
وع��ل��ى صعيد ن��ش��اط »أوب����ك« خالل 
2019، تظهر قراءة األرقام الصادرة عن 
املنظمة سيطرة التذبذب على مستوى 
اإلنتاج، حيث من املتوقع أن يصل حجم 
اإلنتاج اليومي إلى 30.7 مليون برميل 

يومياً خالل الربع األول من العام، يرتفع 
إلى 31.05 مليون برميل في الربع الثاني 

من العام ذاته.
ومن املنتظر حسب توقعات املنظمة أن 
يرتفع متوسط اإلنتاج اليومي في الربع 
الثالث م��ن ال��ع��ام اجل���اري إل��ى 31.27 
مليون برميل، قبل أن يعاود انخفاضه 
مجدداً إل��ى 30.28 مليون برميل خالل 

الربع األخير من العام.
واس��ت��ن��اداً إل���ى ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات ف��إن 
متوسط إن��ت��اج »أوب����ك« خ��الل 2019 

سيصل إلى 30.83 مليون برميل يومياً.
وبرغم االنخفاض املتوقع في إنتاج 
املنظمة إال أن الطلب العاملي على هذه 
السلعة االستراتيجية سيرتفع إلى أكثر 
من 100 مليون برميل نفط يومياً خالل 
عام 2019، مقارنة مع 98.78 يومياً في 
2018، علماً بأن اجلزء األكبر من الطلب 
العاملي من #النفط تتكفل بتوفيره الدولة 
املنتجة م��ن خ��ارج »أوب���ك«، وال��ت��ي من 
املتوقع أن يصل إنتاجها 69.25 مليون 

برميل يومياً.

2019 30.8 مليون برميل يوميًا متوسط إنتاج »املنظمة« في 

12.8 باملئة السعودية تبيع صكوكًا اتفاق خفض اإلنتاج يرفع سعر نفط »أوبك« 
7.095 مليار ريال  قيمتها 

في إصدار شهري
قالت وكالة األنباء السعودية أمس الثالثاء إن وزارة املالية 
السعودية أصدرت صكوكا محلية قيمتها 5.37 مليار ريال 

)1.43 مليار دوالر( في إطار برنامج إصدار شهري.
وأضافت الوكالة الرسمية أن ال��وزارة أص��درت أيضا ما 
قيمته 1.725 مليار ريال من الصكوك عن طريق إعادة فتح 

إصدار سابق بيع للمرة األولى في سبتمبر من العام املاضي.

الدوالر قرب أعلى مستوى 
في أسبوعني

استقر الدوالر ، قرب أعلى مستوى في أسبوعني متجاهال 
املخاوف بشأن ضعف النمو العاملي والبيانات التي أظهرت 
أن اقتصاد الصني تباطأ بشكل حاد في 2018، وفقا ل�«وكالة 

األنباء األملانية«.
وأجمع املتعاملون في العملة على أن الدوالر سيشهد ضعفا 
مع بداية عام 2019 وتوقعوا أن يوقف مجلس االحتياطي 
االحت��ادي )البنك املركزي األمريكي( زي��ادات أسعار الفائدة 

وأن يتباطأ االقتصاد بعدما لقي دعما العام املاضي.
وسجل الدوالر أول مكسب أسبوعي منذ منتصف )ديسمبر( 
بفضل آم��ال تقليص حدة التوترات التجارية بني الواليات 
املتحدة والصني وبيانات أفضل من املتوقع لإلنتاج الصناعي 

في الواليات املتحدة.
واستقر مؤشر الدوالر الذي يقيس قوة العملة األمريكية 
أم��ام ست عمالت رئيسة، عند 96.388 بعدما ارتفع إلى 

96.394 ، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من )يناير(.
وصعد اليورو 0.2 في املائة إلى 1.1376 دوالر، لكنه ظل 
قريبا من أقل مستوى في أسبوعني عند 1.1353 دوالر الذي 
المسه ، فيما استقر االسترليني عند 1.2873 دوالر، واستقر 
ال��دوالر األسترالي عند 0.7155 دوالر أمريكي بعدما أغلق 

اجلمعة منخفضا 0.3 في املائة.
إلى ذلك، استقرت أسعار الذهب ، وسط حتسن في إقبال 
املستثمرين على املخاطرة قابلته توقعات بأن يتوقف مجلس 
االحتياطي االحتادي »البنك املركزي األمريكي« مؤقتا عن رفع 

أسعار الفائدة.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في املعامالت الفورية 
عند 1281.41 دوالر لألوقية )األون��ص��ة( بحلول الساعة 
06:10 بتوقيت جرينتش، بينما هبط الذهب في املعامالت 
اآلجلة في الواليات املتحدة 0.1 في املائة املائة إلى 1281.10 

دوالر لألوقية.
وقبل أقل من أسبوعني على أول اجتماع ملجلس االحتياطي 
االحتادي في العام اجلديد، لم يترك املسؤولون مجاال للشك 
بشأن استعدادهم لوقف زيادة أسعار الفائدة لفترة على األقل.

ارتفاع التشاؤم بني قادة 
الشركات في العالم

أظهر استطالع رأي عاملي أجرته مؤسسة االستشارات 
اإلدارية واملراجعة احملاسبية الدولية »برايس هاوس ووتر 
كوبر« تنامي مشاعر التشاؤم جتاه االقتصاد العاملي بني كبار 

املديرين في العالم
وبحسب نتائج استطالع الرأي فإن نسبة املديرين الذين 
يعتقدون أن منو االقتصاد العاملي سيتراجع خ��الل العام 
املقبل، ارتفعت من %5 إلى %29 خالل عام واح��د، في حني 
تراجعت نسبة املديرين الذين يعتقدون أن معدل منو االقتصاد 

العاملي سيرتفع من %57 إلى %42 خالل الفترة نفسها.
وشمل املسح حوالي 1400 رئيس شركة في 91 دولة. 
وكانت املخاطر اخلمس األكبر التي يتوقعها املديرون خالل 
ال��ع��ام احل��ال��ي، حالة ع��دم اليقني االق��ت��ص��ادي والسياسي 
والنزاعات التجارية إلى جانب اإلفراط في القيود والقواعد 

التنظيمية ونقص العمالة املاهرة والقرصنة املعلوماتية.
وفي ظل النزاع التجاري بني الواليات املتحدة والصني، فإن 
نسبة املديرين الصينيني الذين يعتبرون الواليات املتحدة 

سوقا لنمو أنشطتهم تراجعت بشدة.

»يو.بي.إس«  يسجل انخفاضًاً 
في أرباح الربع الرابع

سجل بنك يو.بي.إس في نتائج أعلنها أمس  الثالثاء ربحا 
بلغ 862 مليون دوالر قبل خصم الضريبة في الربع األخير 
من العام املاضي متأثرا بتباطؤ في نشاط إدارة الثروة 

وضعف األرباح في بنك االستثمار التابع له.
وعلى أس��اس معدل، هبط ربح الربع األخير قبل خصم 
الضرائب إل��ى 860 مليون دوالر ف��ي ظ��ل ظ��روف وصفها 
الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي بأنها ”قاسية على نحو 

غير مسبوق في التاريخ“.
وشهد البنك السويسري، ال��ذي يدير أكثر من تريليوني 
دوالر من ثروة العالم، نزوحا لتدفقات نقدية جديدة صافية 

بقيمة 7.9 مليار دوالر في األشهر الثالثة األخيرة من 2018.
وبالنسبة للعام كامال ارتفعت األرباح إلى 4.897 مليار 
دوالر من 969 مليون في 2017 حيث تأثرت النتائج جراء 
س��داد مبلغ 2.9 مليار فرنك نتيجة اصالحات ضريبية في 
الواليات املتحدة. وتوقع خمسة محللني في استطالع اجرته 

رويترز ربحا صافيا 4.906 مليار دوالر في عام 2018.

50 مليون  فرنسا غرامة 
يورو على »غوغل«

تكبدت شركة غوغل، عمالق التكنولوجيا األمريكي، غرامة 
بلغت 50 مليون دوالر بقرار من إحدى اجلهات التنظيمية في 
قطاع تكنولوجيا املعلومات في فرنسا، وذلك النتهاك قواعد 

حماية البيانات في االحتاد األوروبي.
وقررت اللجنة الوطنية للمعلومات واحلريات في فرنسا 
فرض غرامة قياسية على غوغل بسبب ما قالت إنه »افتقار 
للشفافية، ونشر معلومات غير الئقة، وغياب املوافقات 

الالزمة على مستوى اإلعالنات الشخصية«.
وقالت اللجنة إن غوغل »لم تقم بجهود كافية من أجل إخبار 
املستخدمني بكيفية حصولها على بياناتهم« التي استخدمتها 

الشركة لتحديد مضمون اإلعالنات املوجهة إليهم.
من جانبها قالت غوغل في بيان أصدرته في هذا الشأن إنها 

تعكف على »دراسة القرار« لتحديد اخلطوات التالية«.
ورفعت جماعتا »نويب« و«الكودراتير دو نت« احلقوقيتان 

شكاوى ضد غوغل في مايو 2018 .
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