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قال وزير الطاقة اإلماراتي سهيل املزروعي 
ــوق النفط  للصحفين أمـــس  االثــنــن إن س

العاملية تشهد ”تصحيحا“.
وأضــاف في مناسبة بدبي أنه يتوقع أن 
يخفض ”اجلميع“ إمـــدادات النفط مبوجب 
االتــفــاق الــذي جــرى التوصل إليه في وقت 
سابق من الشهر احلالي في فيينا بن أوبك 

وُمصدرين من خارج املنظمة.
و أبلغ مصدر بصناعة النفط مطلع على 
البيانات رويــتــرز أمــس  االثــنــن أن إنتاج 
اخلام الروسي سجل مستوى قياسيا مرتفعا 
عند 11.42 مليون برميل يوميا منذ بداية 

ديسمبر.

يتجاوز ذلك املتوسط الشهري القياسي 
السابق 11.41 مليون برميل يوميا املسجل 
في أكتوبر وهو خط األساس لالتفاق اجلديد 
بن منظمة البلدان املصدرة للبترول وكبار 

منتجي النفط اآلخرين خلفض اإلنتاج.
واســتــقــرت أســعــار النفط أمـــس  االثنن 
بعد أن تراجعت اثنن باملئة فــي اجللسة 
السابقة لكنها ظلت حتت ضغط وسط تباطؤ 
اقــتــصــادات كبرى ومــخــاوف مــن تخمة في 

املعروض.
وبحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش 
سجلت العقود اآلجلة خلــام برنت 60.31 
دوالر للبرميل مرتفعة ثالثة سنتات مبا 

يوازي 0.05 باملئة على سعر آخر إغالق.
ــل خـــام غـــرب تــكــســاس الــوســيــط  ــج وس
األمريكي 50.27 دوالر مرتفعا سبعة سنتات 

أو 0.14 باملئة.
ومــا زال النمو املستمر إلنــتــاج النفط 
الصخري في الواليات املتحدة يضغط على 
أسعار النفط بينما يشكك احملللون في أن 
يكون اخلفض املزمع لإلنتاج الــذي تقوده 

منظمة أوبك كافيا إلعادة التوازن للسوق.
وقال سوكريت فيجاياكار مدير ترايفيكتا 
الستشارات النفط ”ال أعتقد أن تخفيضات 
أوبك ستفلح هذه املرة مع انسحاب قطر )من 
ــران اخلفض بينما ثمة  املنظمة( ورفــض إي

عالمة استفهام كبيرة بشأن توقيت وصول 
روسيا للمستوى املتفق عليه“.

وتابع ”في الوقت ذاتــه، ستستمر زيادة 
اإلنتاج األمريكي. لذا فالعبء كله سيقع على 
عاتق السعودية التي تتعرض لضغوط 

هائلة من ترامب على أي حال“.
واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على 
خفض اإلنتاج في يناير كانون الثاني على 
أن جتري مراجعة اخلطوة في اجتماع ابريل 
نيسان. وتراجعت املعنويات جتــاه النفط 
وفئات األصول األخرى نتيجة زيادة املخاوف 
إزاء ضعف النمو في أسواق كبري مثل الصن 

وأوروبا.

املزروعي : السوق العاملية تشهد »تصحيحا«

فائض املعروض واملخاوف االقتصادية تضغط علي أسعار النفط

قــال جتــار أمــس االثنن إن قطر للبترول 
باعت خام الشاهن حتميل فبراير بعالوات 

أعلى قليال عن الشهر السابق.
وأضافوا أن الشحنات البالغة 600 ألف 
برميل بيعت إلى تشاينا أويل وجيه.اكس.
تي.جي بعالوات بن 35 و45 سنتا للبرميل 

فوق أسعار دبي املعروضة.
وأوضــحــت املــصــادر أن ذلــك يضع سعر 
العقود محددة املدة لشهر فبراير عند عالوة 

قدرها 44 سنتا.
وقبيل العطاء، باع بعض التجار شحنات 
الشاهن حتميل فبراير بعالوات بن 35 و45 

سنتا للبرميل، حسبما قالته املصادر.
كانت قطر للبترول باعت شحنات الشاهن 
حتميل يناير مبتوسط عالوة قدره 34 سنتا 

للبرميل، األدنى في ثمانية أشهر.
وأصدر مركز قطر للمال بيانا أمس االثنن 
نفى فيه تقريرا صحفيا قال إنه يخطط لزيادة 

حصته في دويتشه بنك.

كانت صحيفة هاندلسبالت األملانية ذكرت 
أن قطر تدرس زيادة حصتها في دويتشه بنك 

من 6.1 باملئة حاليا.
كــان الرئيس التنفيذي للمركز يوسف 
ــرر فــي مناسبة األســبــوع  محمد اجلــيــدة ك
املــاضــي أن قطر تخطط الستثمار عشرة 
مليارات يورو في أملانيا على مدى السنوات 

العشر القادمة.
وقال املركز في بيان أمس  االثنن ”يأتي 
هــذا في ضــوء الــتــزام قطر عموما بالسوق 
األملانية وليس كجزء من أي استثمار في أي 

مؤسسة أملانية على وجه التحديد“.
ونقل البيان عن اجليدة قولة ”ليست كلها 
شركات صغيرة ومتوسطة، املبلغ األول الذي 
أنا على دراية به سيذهب إلى مؤسسة مالية 
أملانية كبيرة“ مشيرا إلى أن هذا ”ال يشير إلى 

أي كيان أملاني على وجه التحديد“.
ولم يرد جهاز قطر لالستثمار على طلب 

من رويترز للتعقيب حتى اآلن.

نفت تقريرا عن خطط لزيادة حصتها في دويتشه بنك

قطر تبيع خام الشاهني حتميل 
فبراير بعالوات أعلى

ارتفع املؤشر نيكي الياباني 
أمــس االثــنــن معوضا اخلسائر 
احلــادة التي مني بها في نهاية 
األســـبـــوع املـــاضـــي مـــع شـــراء 
ــم التي  ــه ــي األس املستثمرين ف
هبطت لكن مخاوف النمو العاملي 

حدت من االجتاه الصعودي.
وزاد نيكي 0.6 بــاملــئــة إلــى 
21506.88 نقطة بعد أن نزل 
املؤشر القياسي اثنن باملئة يوم 
اجلمعة بفعل بــيــانــات صينية 
قامتة دفعت أيضا وول ستريت 

للهبوط.
وقال احملللون إن املستثمرين 
مازالوا حذرين من دالئل جديدة 
على تباطؤ النمو العاملي مما ظهر 
أثره في األداء الضعيف للمؤشر 
توبكس األوســـع الــذي زاد 0.1 

باملئة فقط إلى 1594.20 نقطة.
وجتــاوزت األسهم املتراجعة 
تلك الصاعدة بواقع 1420 إلى 
648 ســهــمــا. وارتــفــعــت أسهم 
شــركــات اآلالت والتكنولوجيا 
متعافية من خسائر سابقة بسبب 
املخاوف إزاء بيانات ضعيفة لنمو 
قطاع التجزئة واإلنتاج الصناعي 

في الصن.
وقفز سهم أدفانتست 2.1 باملئة 
فــي حــن ارتــفــع كــل مــن طوكيو 

إلكترون وتي.دي كيه 1.8 باملئة.
فــي املــقــابــل، تــراجــعــت أسهم 
ــد سهم  ــق شــركــات الــتــعــديــن وف
إنبكس كــورب 1.7 باملئة وسط 
ــن انــخــفــاض الطلب  ــاوف م ــخ م
الصيني على الوقود إثر بيانات 

ضعيفة.

»نيكي« يرتفع مع انتعاش أسهم قيادية لكن مخاوف النمو تكبح املكاسب

مصر تطرح مناقصة الشهر املقبل 
الختيار مديري طرح السندات الدولية

نقلت نشرة انتربرايز اإللكترونية أمس  
االثنن عن مصدر حكومي مصري رفيع 
لــم تسمه إن وزارة املالية تعتزم طرح 
مناقصة الشهر املقبل الختيار مديري طرح 

السندات الدولية املرتقب.
واقترضت مصر بقوة من اخلارج منذ أن 
بدأت برنامج إصالح اقتصادي مدعوما من 

صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.
وأضاف مصدر انتربرايز ”سيتم اختيار 
بنوك آسيوية ضمن قائمة مديري الطرح إذ 
أن غالبية اإلصدار املزمع سيوجه للسوق 

اآلسيوية“.
ولــم يــرد مسؤولو وزارة املالية على 

اتصاالت ورسائل من رويترز للتعقيب. 

تبلغ احتياجات مصر التمويلية في 
مــوازنــة 2018-2019 نحو 714.637 
مليار جنيه، منها 511.208 مليار )28.5 
مليار دوالر( في شكل أدوات دين محلية 
ــدار  والــبــاقــي متــويــالت خارجية مــن إص

سندات وقرض صندوق النقد.
وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية 
صعب خــالل العامن القادمن، وحتــاول 
توسيع قاعدة مستثمريها ومتديد أجل 

استحقاق ديونها واالقتراض بفائدة أقل.
وبــلــغ الــديــن اخلــارجــي ملصر 92.64 
مليار دوالر فــي نهاية يونيو حزيران 
املاضي بزيادة 17.2 باملئة على أساس 

سنوي.

تركيا: تراجع إنتاج السيارات  
21% في نوفمبر

قال احتاد مصنعي السيارات 
األتــراك إن إنتاج السيارات في 
تركيا تــراجــع 21 باملئة على 
أســاس سنوي في نوفمبر إلى 
128 ألفا و875 سيارة وتراجع 
ــد عشر  ثمانية باملئة فــي األح
شهرا األولى من العام إلى 1.43 

مليون.
وتظهر البيانات الــصــادرة 
مــطــلــع األســـــبـــــوع تـــراجـــع 
ــدا باملئة عنها  الــصــادرات واح
قبل عــام في نوفمبر إلــى 119 
ألفا و851 سيارة واستقرارها 
على أســاس سنوي فــي األحــد 

عشر شهرا األولــى عند 1.22 
مليون سيارة.

وزادت إيــــرادات التصدير 
أربعة باملئة على أساس سنوي 
في نوفمبر إلى 2.8 مليار دوالر 
ومنت 12 باملئة في األحد عشر 

شهرا إلى 29.7 مليار دوالر.

مصنع سيارات في إقليم قوجه ايلي التركي

الصني حتذر »منظمة التجارة« 
من متييز ضد الشركات احلكومية

حــذر السفير الصيني لــدى منظمة التجارة 
العاملية األعــضــاء مــن التمييز ضــد الشركات 
الصينية اململوكة للدولة، مشيرا إلى أن بعض 
الدول تخلط بن املؤسسات اململوكة للدولة مع 
»الهيئات العامة«. وشدد السفير تشانك شيانك 
تشن، على أن بالده سترفض إجراء تغييرات في 
قواعد منظمة التجارة العاملية ُيكن أن تؤدي 
إلى تسمية الشركات الصينية اململوكة للدولة 
ــار إلــى »مناقشات ثالثية«  كهيئات عامة. وأش
جتري بن الواليات املتحدة، واالحتاد األوروبي، 
ــول املــؤســســات اململوكة للدولة،  والــيــابــان ح
والدعم الصناعي، ونقل التقنيات، مضيفا أن 
»بكن ليس لديها مشكلة مع هذه املناقشات«، 
لكن املناقشات واملــفــاوضــات أمــران مختلفان، 
وأن أعضاء منظمة التجارة ليس لديهم تفويض 

للدخول في مفاوضات في مثل هذه امليادين.
وقـــال تــشــن، مستهدفا بــوضــوح األطـــراف 
الثالثة املعنية باملناقشات، »إن األمــر الــذي ال 
ُيكن أن نقبل به هو أن التوصية الصادرة عن 

اجتماع ثالثي عقدته الواليات املتحدة، واالحتاد 
ــابــان، تــركــز ضــد املؤسسات  ــي األوروبـــــي، وال
الصينية اململوكة من ِقبل الدولة«. وتابع »إذا ما 
نظرنا إلى البيان املشترك الثالثي، فإن األعضاء 
زون على تدابير االنتصاف التجاري..  الثالثة ُيركِّ
زون أيضا على هيئة تسوية املنازعات..  إنهم ُيركِّ
وهؤالء األعضاء لديهم النيَّة لتغيير أحكام هيئة 
االستئناف عن طريق معاملة املؤسسات الصينية 
كهيئات عامة.. لكن األمر ليس كذلك، وهو غير 
صحيح، املــؤســســات اململوكة لــلــدولــة شــيء، 
والهيئات العامة شيء آخــر.. لهذا ال ُيكننا أن 

منضي مع فحوى البيان«.
وتعريف »الهيئة العامة« أمر بالغ األهمية ألن 
اتفاقية منظمة التجارة العاملية حول اإلعانات 
والتدابير التعويضية ُتعرِّف »اإلعــانــة« بأنها 
منفعة متنحها احلكومة أو الهيئة العامة. ومع 
ذلــك، فإن التعريف العملي لـ »الهيئة العامة« 
كان قضية ُمتنازع عليها بشكل ساخن في منظمة 

التجارة، خاصة بن الواليات املتحدة والصن.

 2019 كوبا تتوقع منوًا بطيئًا في 
مع استمرار املخاوف االقتصادية

ــالم الرسمية في كوبا عن  نقلت وسائل اإلع
وزير االقتصاد اليخاندرو جيل فرنانديز قوله 
إن االقتصاد الكوبي سينمو العام املقبل بنفس 
الوتيرة البطيئة التي ســار عليها فــي 2018 
ــى استمرار  وبلغت واحـــدا فــي املــئــة وأشـــار إل

برنامج التقشف الذي بدأ في 2016.
وتــأثــرت كوبا بشدة باالنهيار االقتصادي 
حلليفتها االستراتيجية فنزويال وبتراجع في 
عائدات التصدير على مدى أربع سنوات متتالية 
وســوء األحــوال اجلوية وتشديد إدارة الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب لعقوبات مفروضة على 

اجلزيرة التي يحكمها شيوعيون.
ويشتهر االقــتــصــاد الــكــوبــي بــعــدم كفاءته 
واعــتــمــاده على الــعــائــدات اخلــارجــيــة. وتنفق 
احلكومة أيضا قدرا كبيرا من عائداتها على نظام 
مجاني للرعاية الصحية والتعليم وخدمات 

أخرى.
ـــالل جــلــســة مــغــلــقــة للجنة  وقــــال جــيــل خ

االقتصادية باجلمعية الوطنية )البرملان( إن 
عائدات التصدير تراجعت بشكل أكبر هذا العام 

على الرغم من عدم ذكر وسائل اإلعالم أي أرقام.
ــاف أن خططا ترمي لتحقيق منو قدره  وأض
اثنان في املئة هذا العام انهارت بشكل أساسي 
ــرى مرتبطة  ــا وأحـــداث أخ بسبب اإلعــصــار إرم
ــوال اجلــويــة أحلــقــت الــضــرر بالسياحة  ــاألح ب
وانــتــاج السكر والــزراعــة باإلضافة إلــى أوجه 

قصور داخلية وتشديد العقوبات األمريكية.
ومنا االقتصاد الكوبي بنسبة 1.8 في املئة في 

2017 وبنسبة0.5 في املئة في العام السابق.
وقـــال جيل إن اإلجـــــراءات التقشفية التي 
بــدأت في 2016 ستستمر في 2019. وتشمل 
هذه اإلجــراءات تخفيضات في الطاقة والوقود 
للشركات احلكومية وتقليص واردات مدخالت 
االقتصاد والـــذي أدى إلــى نقص فــي كــل شيء 
ابتداء من اخلبر واألدوية وحتى البيض بعد تأثر 

اإلنتاج نتيجة نقص قطع الغيار واملواد اخلام.

مضخة نفط في والية تكساس

دي��س��م��ب��ر ف����ي  ي���وم���ي���ًاً  ب���رم���ي���ل  م���ل���ي���ون   11.42 ق�����دره  ق���ي���اس���ي���ًا  م���س���ت���وى  ت���ض���خ  روس����ي����ا 

ذكر وزير األعمال البريطاني جريج كالرك 
أن إجراء استفتاء ثان على اخلروج من االحتاد 
األوروبــي سيزيد حالة عدم اليقن بالنسبة 
للبالد وأنه يفضل أن يساند البرملان االتفاق 

الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي 
في هذا الصدد. وكــان كــالرك يتحدث لراديو 
هيئة اإلذاعــة والتلفزيون البريطانية )بي.

بي.سي( أمس  االثنن.

كالرك: استفتاء آخر على اخلروج من 
االحتاد األوروبي سيزيد عدم اليقني

سهيل املزروعي

انخفضت أسعار الذهب أمس  االثنن، في الوقت 
الذي متاسك فيه الدوالر بقوة دون ذروة 19 شهرا 
بفضل الطلب عليه كمالذ آمن في ظل مخاوف بشأن 
تباطؤ النمو العاملي، وفي الوقت الذي ينتظر فيه 
املستثمرون مؤشرات على زيادات أسعار الفائدة 
األمريكية من اجتماع مجلس االحتياطي االحتادي 

)البنك املركزي األمريكي( املقرر هذا األسبوع.
وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش، 
انخفض الذهب في املعامالت الفورية قليال إلى 
1237.71 دوالر لألوقية )األونصة(. ولم يسجل 
الذهب في العقود األمريكية اآلجلة تغيرا يذكر عند 

1241.4 دوالر لألوقية.
وقال كونال شاه رئيس األبحاث لدى نيرمال 
باجن للسلع األولية في مومباي بالهند ”الدوالر 

وحده يقود حركة الذهب اليوم“.
وأضاف ”قبيل اجتماع اللجنة االحتادية للسوق 
املفتوحة، سنرى بعض التحرك النزولي... لكن 
احلقيقة تظل أن القوة الكامنة في الذهب ستستمر 

على األرجح“.
وســتــراقــب األســـواق على نحو وثــيــق املسار 
املستقبلي للسياسة النقدية في اجتماع مجلس 
ــادي الــذي ُيعقد يومي 18 و19  االحتياطي االحت
ديسمبر كــانــون األول حيث مــن املــقــرر أن يرفع 

املجلس أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
ومــؤشــر الــــدوالر، الـــذي يتتبع أداء العملة 
األمريكية مقابل عمالت رئيسية أخرى، دون أعلى 
مستوى في 19 شهرا البالغ 97.71 الــذي سجله 

يوم اجلمعة.
وأدت بيانات اقتصادية أضعف من املتوقع في 
الصن وأوروبـــا ومــخــاوف بشأن إغــالق محتمل 
للحكومة األمريكية إلى حتسن اإلقبال على الدوالر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة األخــــرى، زاد 
البالديوم في املعامالت الفورية إلى 1244.20 
دوالر لألوقية.وارتفعت الفضة 0.1 باملئة إلى 
14.58 دوالر لألوقية، فيما تراجع البالتن 0.8 

باملئة إلى 780.65 دوالر لألوقية.

الدوالر القوي يضغط على الذهب في ظل مخاطر النمو العاملي

سبائك من الذهب في فيينا

املصرية لالتصاالت 
 %30 تستهدف استثمار 
2019 من إيراداتها في 

قالت الشركة املصرية لالتصاالت، أمس  االثنن إنها تستهدف استثمار 
30 باملئة من إيرادات الشركة خالل 2019.

وبلغت اإليرادات املجمعة لنشاط الشركة 17.357 مليار جنيه )966.4 
مليون دوالر( في أول تسعة أشهر من هذا العام مقابل 13.125 مليار قبل 
عام بينما بلغت 18.567 مليار جنيه في 2017 مقابل 13.950 مليار في 

.2016
وخفضت بلتون املالية في مذكرة بحثية أمس  االثنن القيمة العادلة 
لسهم الشركة إلى 16.5 جنيه من 17.5 جنيه مع تأكيدها على التوصية 

”بالشراء“.
وعــزت بلتون خفضها للقيمة العادلة لسهم الشركة إلى ”حتديات 

السوق وارتفاع متويل النفقات الرأسمالية“.
وبحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة في 

بورصة مصر عند 12.35 جنيه بارتفاع 0.24 باملئة.
وأضافت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة املصرية أمس  االثنن أن 
مجلس إدارتها اعتمد موازنة عام 2019 متضمنة ”منو إجمالي اإليرادات 
بنسبة أحــاديــة متوسطة إلــى مرتفعة... )وحتقيق( هامش ربــح قبل 
الفوائد والضرائب واإلهالكات واالستهالكات في منتصف إلى أواخر 

العشرينات“.
ومتتلك احلكومة املصرية 80 باملئة من أسهم املصرية لالتصاالت.

وتقدم املصرية لالتصاالت خدمات احملمول عبر شبكة شركة اتصاالت 
مصر بعدما قامت في يونيو حزيران 2017 بتوقيع اتفاقات جتارية معها 
فيما يتعلق بالتجوال احمللي وخدمات الصوت الدولية وذلك ملدة خمس 

سنوات.


