
تراجعت السيولة اجلاهزة بالليرة اللبنانية 
خالل األسبوع املمتد من 2 إلى 9 يناير 2020 
بقيمة 653 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 
201.8 مليار ليرة لبنانية، بهبوط نسبته 

%5.17 مقّيمة على أساس سنوي.
وأرج����ع ت��ق��ري��ر م��وج��ز أص��درت��ه مديرية 
اإلحصاءات واألبحاث االقتصادية في مصرف 
لبنان امل��رك��زي، ه��ذا ال��ت��راج��ع إل��ى انخفاض 
الودائع حتت الطلب مبقدار 127 مليار ليرة، 

فيما ارتفعت العملة املتداولة مبقدار 389 مليار 
ليرة.

وأش��ار التقرير إلى أنه على م��دار األسبوع 
ت��راج��ع إجمالي ال��ودائ��ع باستثناء ال��ودائ��ع 
حتت الطلب مبقدار 565 مليون ليرة لبنانية، 
وذلك نتيجة تراجع الودائع املقّومة بالعمالت 
األجنبية مب��ق��دار 203 م��الي��ن دوالر، فيما 
تراجعت ال��ودائ��ع ألج��ل وال��ودائ��ع االدخارية 

مبقدار 544 مليار ليرة.

أفادت ثالثة مصادر مطلعة أنه من املتوقع 
أن يجتمع الرئيس األمريكي دونالد ترمب 
مع أورسوال فون دير الين رئيسة املفوضية 
األوروبية في داف��وس بسويسرا األسبوع 
احلالي، مع تزايد التوتر بن احلليفن بسبب 
تهديدات بفرض تعريفات جمركية، وإنه من 

املرجح أيضا بحث امللف اإليراني.
وبحسب »روي��ت��رز«، يتوقع أن يناقش 
الرئيس األمريكي خالل املنتدى االقتصادي 
العاملي النزاعات التجارية املتصاعدة مع 
رئيسة املفوضية األوروبية أورس��وال فون 
دير الين ، بعد أيام قليلة من حتقيقه مكاسب 
ضخمة بإبرامه اتفاقا جتاريا جزئيا مع 
الصن وإقراره اتفاقا معدال للتجارة احلرة 

في أمريكا الشمالية.
ومن بن النزاعات التجارية بن احلليفن، 
مخاوف واشنطن من خطة فرنسا لفرض 
ضريبة خدمات رقمية بنسبة 3 في املائة 
تعتقد احل��ك��وم��ة األم��ري��ك��ي��ة أن��ه��ا ستضر 
بعمالقة التكنولوجيا األم��ري��ك��ي��ن مثل 
»جوجل« و«أم��ازون«، وتتجه بعض الدول 

األخرى للسير على نهجها.
وردا على ذل���ك، ه��دد املمثل التجاري 
األمريكي روب��رت اليتهايزر الشهر املاضي 
بفرض رسوم 100 في املائة على منتجات 
فرنسية مثل حقائب اليد واجل��ن وسلع 

وخدمات أخرى.
وذك��ر مسؤول أوروب���ي: »ل��م يتحقق أي 
تقدم« على الرغم من محادثات متكررة بن 
برونو لو مير وزير املالية الفرنسي ونظيره 
األم��ري��ك��ي ستيفن م��ن��وت��ش��ن، وروب���رت 

اليتهايزر املفاوض التجاري األمريكي.
وم��ن امل��رج��ح أن ي��أت��ي امل��ل��ف اإلي��ران��ي 
أيضا ضمن أولويات جدول األعمال بعدما 

فَعلت بريطانيا وفرنسا وأملانيا آلية لفض 
النزاعات في االتفاق النووي املبرم في 2015 
مع طهران بعد قرار إيران تقليص التزاماتها 

مبوجب االتفاق.
وانسحب ترمب من االت��ف��اق في 2018 
وأع���اد ف��رض العقوبات األمريكية قائال 
إن��ه يريد اتفاقا أش��د صرامة، وألغى وزير 
خارجية إي��ران محمد ج��واد ظريف خططا 

حلضور املنتدى االقتصادي.
ويتوجه رؤساء دول وحكومات نحو 50 
دولة األسبوع احلالي إلى منتدى دافوس، 
إلى جانب نحو 2800 شخص، لكن وبحسب 
محللن، سيكون ترمب جنم املؤمتر العاملي 

هذا العام.
وأف��ادت وكالة »بلومبيرج« لألنباء بأن 
مشاركة ترمب في املنتدى تعد األول��ى منذ 

2018، حيث لم يتم إرسال وفد أمريكي إلى 
املنتدى ال��ع��ام امل��اض��ي بسبب توقف عمل 

احلكومة.
وال أح��د يعلم ما إذا ك��ان ترمب سيلتقي 
في داف��وس ضيفا مهما هو جريتا تونبرج 
الناشطة البيئية السويدية، التي أصبحت 
رمزا للدفاع عن البيئة بعد سنة من مشاركتها 

في منتدى دافوس.
ويشمل الوفد امل��ش��ارك في املنتدى هذا 
العام كال من ستيفن منوتشن وزير اخلزانة، 
وويلبر روس وزي���ر ال��ت��ج��ارة، وروب���رت 
اليتهايزر املفاوض التجاري، وجاريد كوشنر 

مستشار ترمب وابنته إيفانكا ترمب.
ونقلت »بلومبيرج« عن ك��الوس شواب 
رئيس املنتدى االقتصادي العاملي قوله: »لقد 
أصبح العالم اليوم أكثر تعقيدا ويحتاج إلى 

إجابات معقدة.. ال ميكن أن حتل قضايا اليوم 
بواسطة احلكومات أو الشركات أو املجتمع 

املدني فقط، إنها حتتاج إلى عمل جماعي«.
وبن رؤس��اء ال��دول واحلكومات املتوقع 
حضورهم في دافوس هان جينج نائب رئيس 
الوزراء الصيني واملستشارة األملانية أجنيال 
ميركل وال��رئ��ي��س األوك��ران��ي فولودميير 
زيلينسكي وبيدرو سانشيز رئيس الوزراء 

اإلسباني.
ول��ن يشارك بوريس جونسون رئيس 
ال���وزراء البريطاني ال��ذي وص��ف املنتدى 
في 2013 بأنه »يضم شخصيات مغرورة 
تتبادل امل��ج��ام��الت«، لكن األم��ي��ر تشارلز 
سيحضر على الرغم من مشكالت األس��رة 

املالكة احلالية.
على صعيد آخر، ذكر ناطق باسم وزارة 

التجارة املاليزية أمس أن وزي��ري التجارة 
الهندي واملاليزي قد يلتقيان على هامش 
املنتدى االقتصادي العاملي في داف��وس في 
سويسرا األسبوع املقبل، في وقت يحتدم فيه 

خالف بن البلدين بشأن زيت النخيل.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن الناطق 
قوله إن الوزيرين قد يلتقيان في ال�24 من 
ك��ان��ون الثاني )ي��ن��اي��ر( اجل���اري ملناقشة 
قضايا تتعلق بالتجارة، ولكن لم يتم حتديد 

موعد رسمي أو جدول أعمال بعد.
ووفقا ل�”األملانية”، قالت ال���وزارة في 
بيانها إن وزي��ر ال��ت��ج��ارة الهندي بيوش 
ج��وي��ال س��ي��رأس وف��د ب���الده إل��ى التجمع 
ال��س��ن��وي للمنتدى االق��ت��ص��ادي العاملي 
وسيعقد اج��ت��م��اع��ات ثنائية م��ع نظرائه 
م��ن أس��ت��رال��ي��ا وج��ن��وب إفريقيا وروس��ي��ا 

وال��س��ع��ودي��ة وس��وي��س��را وس��ن��غ��اف��ورة، 
وآخرين. ولكن البيان لم يتطرق إلى لقاء مع 

نظيره املاليزي.
وق���ال ال��ن��اط��ق ب��اس��م وزارة ال��ت��ج��ارة 
املاليزية إن الطلب لعقد اجتماع جاء من الهند 

ولكن لم يكن هناك تأكيد بعد.
وف��رض��ت الهند وه��ي أكبر مشتر لزيت 
النخيل في العالم، قيودا على واردات زيت 
النخيل املكرر وزي��ت أول��ن النخيل أوائ��ل 

الشهر اجلاري لدعم الصناعة احمللية.
وبدأت التوترات بن الدولتن عندما انتقد 
رئيس الوزراء املاليزي مهاتير محمد سياسة 
الهند في إقليم كشمير، ما أدى إلى رد فعل 
عنيف أسفر عن دع��وة إلى عدم ش��راء زيت 
النخيل من ماليزيا، وهي ثاني أكبر منتج له.

وعقد املنتدى العام املاضي حتت شعار 
“العوملة ف��ي ط��وره��ا الرابع”، وناقش 
التحول الرقمي العاملي، وتقليص الفجوات 
االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية، حتت 
عناوين مهمة مثل: التعاون الدولي في ظل 
التطور التكنولوجي، واالقتصاد الرقمي، 
واألمن اإللكتروني، واملخاطر التي يواجهها 
االقتصاد العاملي ومشاريع الطاقة، إضافة 

إلى مفاهيم توسع الفجوات االجتماعية.
وحضر املنتدى ال��ذي يقام سنويا نحو 
ثالثة آالف م��ش��ارك، ش��ارك��وا ف��ي أكثر من 
300 ن��دوة وحلقة نقاش ضمن املنتدى. 
وحضر كذلك، مسؤولو ألف شركة ومؤسسة 
اقتصادية عاملية متعددة اجلنسيات، وعدد 
كبير من السياسين وكبار رج��ال األعمال 
وقادة االقتصاد واملسؤولن في عديد من دول 
العالم، وشهدت جلسات املنتدى عديدا من 
النقاشات حول حتديات العالم االقتصادية 

والبيئية وقضايا إقليمية.
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املنتدى االقتصادي العاملي سيناقش النزاعات التجارية املتصاعدة

تهديدات ترامب بفرض رسوم على االحتاد األوروبي تلقي بظاللها على »دافوس«

 لبنان: تراجع السيولة النقدية 
653 مليار ليرة بـ 

312 مليون ريال 16باملئة إلى  تراجع أرباح »املراعي« 
انخفضت أرب��اح شركة امل��راع��ي إلى 
1.8 مليار ريال بنهاية عام 2019 بنسبة 
%9.95 مقارنة ب�2 مليار ريال في الفترة 

نفسها من العام املاضي.
وع��ل��ى ص��ع��ي��د األرب�����اح الفصلية، 
تراجعت أرباح »املراعي« ب�%15.88 إلى 
312 مليون ريال بالربع الرابع، مقارنة 
ب�371 مليون ري��ال بالربع املماثل من 

العام املاضي.
وق��ال��ت الشركة إن سبب انخفاض 
األرباح خالل الفترة احلالية مقارنة مع 
الفترة املماثلة من العام السابق يعود 

إلى:
- اإلي����رادات: من��و اإلي����رادات مبعدل 
%5.9 كان بقيادة قطاع الدواجن يليه 
قطاعا األل��ب��ان ال��ط��ازج��ة وامل��خ��ب��وزات 
واألغ��ذي��ة. %70 م��ن النمو أت��ى بشكل 
رئيسي م��ن ال��س��وق السعودية تالها 
السوق املصري والسوق الكويتي التي 
سمحت مبنتجات ال��دواج��ن من اململكة 

العربية السعوديه في عام 2019.
- إجمالي ال��رب��ح: ارتفع مبعدل أقل 
عند %0.7 مقارنة مبعدل منو اإليرادات، 
وذل��ك بسبب ارتفاع تكاليف املدخالت 
مبا فيها األعالف واأليدي العاملة وأيضاً 
بسبب مزيج املنتجات مدفوعاً بتغير 

مزيج قنوات البيع.
- مصاريف البيع والتوزيع: ارتفعت 
ب� 196.1 مليون ري��ال ومبعدل 9.0% 
بسبب ارتفاع تكاليف األي��دي العاملة 
واملصروفات التسويقية والدعم التجاري 
املرتبطة أغلبها بالتصدير وقناة اخلدمات 

الغذائية والتموين.
- املصاريف العمومية واإلداري���ة: 

ارتفعت ب� 25.1 مليون ري��ال ومبعدل 
%6.7، وذلك بسبب الزيادة في تكاليف 
العمالة والتأمن العامة وقد مت تعويضها 
جزئًيا بواسطة برامج اإلدارة وترشيد 

التكاليف.
- املصروفات األخ��رى: انخفضت ب� 
186.4 مليون ري��ال بسبب انخفاض 
اخلسائر م��ن بيع األب��ق��ار واملمتلكات 

واآلالت واملعدات في العام السابق.
- تكلفة ال��ت��م��وي��ل: ارت��ف��ع��ت تكلفة 
التمويل ب� 114.0 مليون ري��ال نتيجة 
ارت��ف��اع ال��دي��ون ذات الفائدة املرتفعة 
أيضا بسبب ارتفاع معدل )السايبور( 
واملعاجلة احملاسبية ألرب��اح الصكوك 
الدائمة مقابل حقوق امللكية، وانخفاض 
رسملة تكاليف التمويل للمشاريع 

الرأسمالية املؤهلة.
وق��د أت��ت النتائج السنوية املقارنة 
ل��ق��ط��اع��ات التشغيل الرئيسية التي 
أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد 
ملساهمي الشركة بنسبة %-10.0 للفترة 

احلالية كما يلي:
• قطاع األلبان والعصائر: انخفض 
صافي ربح القطاع مبعدل %17.7 وذلك 
بسبب ارتفاع تكلفة األعالف املستوردة 
وارتفاع تكلفة االي��دي العاملة، صاحب 
ذل��ك زي���ادة ف��ي ال��ع��روض الترويجية 
خصوصاً ف��ي منتجات احلليب طويل 
االج���ل ف��ي االس���واق احمللية، وارت��ف��اع 
تكاليف التشغيل و اخلسائر الضريبية 
في مصر و مخصصات الديون املعدومة 
في السعودية بسبب الدخول في قناة 

اخلدمات الغذائية. كذلك لظروف السوق 
الصعبة ف��ي قطاع العصائر وتطبيق 

ضريبة السكر.
• ق��ط��اع امل��خ��ب��وزات: ارت��ف��ع صافي 
أرباح القطاع مبعدل %22.5 بسبب منو 
حجم املبيعات بفضل إط��الق منتجات 
ج��دي��دة ذات ع���الوه سعرية مثل مفن 
الشوكوالتة، والتحكم في التكاليف مما 

ساعد في األستفادة من وفورات احلجم.
• ق��ط��اع ال���دواج���ن: ارت��ف��ع صافي 
ربح القطاع ب� %44.5 نتيجًة الرتفاع 
املبيعات ب� %18.0 بشكل رئيسي، اتى 
ذال��ك نتيجة إع���ادة التصدير للكويت 
خ��الل ال��ع��ام 2019 و ب��دع��م م��ن قطاع 
اخلدمات الغذائية والتموين. وقد ساعد 
في ارتفاع األرباح بشكل قوي، السيطرة 
على التكاليف و الكفاءة التشغيلية و 

وانخفاض معدل وفيات الطيور.
• األنشطة األخرى: ارتفعت اخلسائر 
ب��� )17.3( مليون ري��ال خ��الل الفترة 
احلالية مقارنة بالفترة املماثلة من 
ال��ع��ام السابق، أت��ى ذل��ك بسبب األداء 
الضعيف لقطاع اغذية الرضع ومراجعة 
اعمال القطاع إلع��ادة التركيز من البيع 
بالتجزئة إل��ى البيع باجلملة. وكذلك 
ارتفعت اخلسائر بسبب شطب اصول في 
العمليات الزراعية في اخلارج مع االخذ 
باالعتبار ان اخلسائر املسجلة العام 
املاضي كانت بسبب توقف زراعة االعالف 
في اململكة العربية السعودية،والبدء في 
اعمال جتارية جديدة. استمر أداء عمليات 
زراع���ة األع���الف ف��ي ك��ل م��ن األرجنتن 
والواليات املتحدة حيث وصلت نتائجها 

إلى نقطة التعادل.

م��ن��ح م���ص���رف اإلم������ارات 
املركزي البنوك مهلة إضافية 
مل���دة 6 أش��ه��ر، ل��ب��دء تطبيق 
املرحلة األخ��ي��رة م��ن معايير 
بازل 3 لتبدأ يوليو 2020 بدالً 

من مطلع العام نفسه.
وتتصل امل��رح��ل��ة األخ��ي��رة 
ببدء تطبيق الدعامة الثانية من 
بازل 3 املعنية بعملية التقييم 
ال��داخ��ل��ي لكفاية رأس امل��ال 
التي تقوم بها البنوك، وعملية 
املراجعة والتقييم التي سيقوم 
بها املصرف امل��رك��زي، إضافة 

إلى مخاطر االئتمان.
وق���ال »امل���رك���زي« :«حت��دد 
ت���اري���خ ال��ع��م��ل ب��امل��ج��م��وع��ة 
األخيرة من املعايير الصادرة 
لبازل 3 في نهاية الربع الثاني 
من 2020«، بحسب ما ورد في 

صحيفة »االحتاد«.
وأوض���ح امل��ص��رف أن��ه بدأ 
تنفيذ م��ع��اي��ي��ر ب���ازل 3 ع��ام 
2018، وخالل مرحلة التنفيذ، 
تواصل املصرف امل��رك��زي مع 
القطاع املصرفي حول تفاصيل 

املتطلبات اجلديدة املقترحة.
وأض��اف: »كجزء من عملية 
التنفيذ، بدأت البنوك في تقدمي 
التقارير إلى املصرف املركزي 
وفقاً للمعايير اجل��دي��دة، منذ 
الربع ال��راب��ع من ع��ام 2018، 
وعليه شرعت البنوك مسبقاً 
ف��ي تنفيذ معايير رأس امل��ال 
اجلديدة املتوافقة مع بازل 3 في 

أعمالها خالل السنة املاضية«.
وق��ال املصرف املركزي إنه 
أول��ى اهتماماً خاصاً للتأثير 
احملتمل على القطاع املصرفي 
واالق��ت��ص��اد ككل خ��الل تنفيذ 

نظام ومعايير بازل 3.

وف���ي م��ق��اب��ل ه���ذا التأثير، 
ه��ن��ال��ك ت��أث��ي��ر إي��ج��اب��ي كبير 
س��ي��ك��ون ملعايير رأس امل��ال 
اجل��دي��دة على م��رون��ة القطاع 
امل���ص���رف���ي وامل����ال����ي ل��دول��ة 

اإلمارات.
وي����رى م��ص��رف اإلم����ارات 
امل����رك����زي، أن االن���ت���ه���اء من 
إص��الح��ات ب��ازل 3 هو خطوة 
كبيرة إل��ى األم���ام نحو نظام 

مالي أكثر أماناً.
وميكن للمصرف املركزي 
ع��ن��د ال����ض����رورة، اس��ت��خ��دام 
ضمانات إضافية الستكمال 
هذه املعايير الدنيا لضمان أن 
النظام املالي لدولة اإلمارات ال 

يزال سليماً وقوياً.
وي��ع��م��ل ف���ي ال���دول���ة 59 
بنكاً )21 بنكاً وطنياً و38 
بنكاً أجنبياً( وتبلغ القيمة 
اإلجمالية مل��وج��ودات القطاع 
املصرفي نحو 3.04 تريليون 
دره��م بنهاية نوفمبر 2019 
ليكون بذلك أكبر قطاع مصرفي 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط وشمال 

أفريقيا.
وت��ع��ت��ب��ر دول����ة اإلم����ارات 
املركز املالي للشرق األوس��ط، 
وتكتسب العمليات املصرفية 

فيها أهمية كبيرة لنظام املالي 
اإلقليمي والدولي.

ويشار إل��ى أن��ه تزامناً مع 
تطور وتفاقم مخاطر األزمات 
املالية واملصرفية الشاملة مت 
تأسيس جلنة ب���ازل ف��ي عام 
1974 مب��ش��ارك��ة ال��ب��ن��وك 
امل��رك��زي��ة وب��ن��ك ال��ت��س��وي��ات 
ال��دول��ي ف��ي 13 دول���ة تشمل 
م��ع��ظ��م ال������دول األوروب����ي����ة 
وال��والي��ات املتحدة األميركية 
واليابان، من أجل وضع قواعد 
ومعايير وأف��ض��ل املمارسات 
لضمان سالمة وأمان واستقرار 
أع��م��ال ال��ب��ن��وك وامل��ؤس��س��ات 
املالية، على املستوى الدولي 
وحمايتها من األزم��ات املالية 

وجتنيبها اخلسائر املتوقعة.
وان��ب��ث��ق ع��ن اللجنة ثالث 
اتفاقيات تعرف باتفاقيات بازل 
1 وبازل 2 وبازل 3 وهدفت هذه 
االتفاقيات لتقوية اإلشراف على 
عمل البنوك وزيادة كفاية رأس 
امل��ال وتقليل مخاطر االئتمان 
من خالل تقوية إدارات املخاطر 
وحوكمة الشركات وحتسن 
مستوى الشفافية واإلفصاح 
في البنوك واملؤسسات املالية 

على املستوى الدولي.

مصرف اإلمارات: تطبيق البنوك للمرحلة 
3« في يوليو األخيرة من »بازل 

بعد أيام من إعالن نص اتفاق »املرحلة 1« التجاري 
بن الواليات املتحدة والصن، تسربت معلومات تؤكد 
استجابة الصن لطلب أمريكي برفع بعض القيود على 
البنوك األجنبية، وهو ما سيتم تضمينه في إعالن نص 

اتفاق »املرحلة 2«.
لكن رفع القيود الصينية عن البنوك األجنبية - وهو 
مطلب أمريكي أساس حلل النزاع التجاري بن الدولتن 
- سيأتي مبا يتوافق مع التزامات الصن أمام منظمة 
التجارة العاملية في 2001. ويتركز االلتزام الصيني 
مبنح املساواة في املعاملة بن املؤسسات املصرفية 
واالئتمانية الصينية واألجنبية، وه��و ال��ت��زام كان 
ينبغي تطبيقه بعد خمسة أعوام من انضمام الصن إلى 

املنظمة، غير أنه لم يَر النور متاما منذ ذلك احلن.
وحسب معلومات شبه مؤكدة حول التوافق التجاري 

األمريكي - الصيني، فلن حتتاج البنوك األجنبية 
مستقبال إلى شركاء محلين لفتح فرع لها في الصن، 
وسيكون مبقدور الشركات األجنبية املتخصصة في 
العقود اآلجلة االستثمار في الصن دون قيود على حجم 

رأسمال الشركات التابعة لها.
وحتى اآلن، كان على البنوك االلتزام بالشراكة مع 
شريك محلي وأال ُيسمح لها باالحتفاظ بأكثر من 49 في 

املائة من املشروع املشترك الذي أنشئ.
وهناك معيار صيني آخر قيد النقاش، يشترط على 
املصرف األجنبي عدم إقراض أكثر من 25 في املائة من 
رأسماله، وأال يقرض العميل نفسه أكثر من 10 في املائة 
من رأسماله، وهو حاجز إلق��راض الشركات الكبيرة 
جدا.أما بالنسبة إلى الوصول مطمعا ألصحاب اليوان، 
فقد مت وضع حاجز عال جدا: لن يكون الفرد الصيني 

قادرا على فتح حساب في مصرف أجنبي إال بشرط أن 
يودع مليون يوان »100 ألف يورو« كحد أدنى، وهو 

معيار يقع هو اآلخر قيد النقاش.
وقالت ل�«االقتصادية« مصادر دبلوماسية في منظمة 
التجارة العاملية »إنه قبل أن يكون هذا االنفتاح الصيني 
مطلبا أمريكيا متكررا فإنه قد مت التخطيط لهذا اإلجراء 
منذ فترة طويلة، وهو يقع في األساس ضمن االلتزامات 
التي قدمتها الصن ملنظمة التجارة، ووضعت تفاصيل 

تطبيقها في خطة قدمتها للمنظمة في 2018«.
وطبقا ملصادر املنظمة سيتم توسيع استثناء البنوك 
من االلتزام بالشراكة مع شريك محلي ليشمل أيضا 
شركات إدارة األموال ابتداء من 1 نيسان )أبريل( املقبل 
ثم ميتد االستثناء إل��ى الوسطاء من 1 كانون األول 

)ديسمبر( 2020.
وفي العودة إلى قواعد اللعب التي قدمتها الصن 
إلى منظمة التجارة في 16 تشرين الثاني )نوفمبر( 
2016، التي ستكون ضمن مبادئ االتفاق التجاري بن 
االقتصادين األول والثاني، ستتمكن البنوك األجنبية 
من الوصول إلى نحو مليار من املدخرين الصينين 
احملتملن وجميع اخلدمات املالية لألفراد والشركات في 

البالد، وهي تقدر بخمسة تريليونات دوالر.
ومن العناصر الرئيسة التي يفترض أن يتضمنها 
االتفاق بنود ح��ول امللكية الفكرية، والنقل القسري 
للتقنيات، واملواد الغذائية والزراعية، واخلدمات املالية 
وسعر الصرف، فضال عن تعزير املبادالت التجارية 
بن الطرفن وأحكام بشأن تسوية اخلالفات. وينشئ 
االتفاق نظاما صلبا لتسوية املنازعات، يضمن تنفيذا 
وتطبيقا سريعا وفعاال لالتفاق. وهناك بنود تتعلق 
ب��ال��ص��ادرات الزراعية األمريكية للصن التي باتت 
خامس سوق للصادرات الزراعية للواليات املتحدة 
بعدما ك��ان��ت ف��ي امل��رك��ز ال��ث��ان��ي. وف��ي 2017 وقبل 
أن تندلع احل��رب التجارية، كانت الصن تستورد 
م��ا ي��س��اوي 19.5 مليار دوالر م��ن السلع الزراعية 
األمريكية. وانخفض هذا املبلغ بنحو تسعة مليارات 

دوالر في 2018.

الصني تتأهب لفتح أبوابها أمام البنوك األجنبية
2« لالتفاق التجاري  في »املرحلة 
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