
أف����ادت ب��ي��ان��ات م��ن أك��ب��ر احت���اد لصناعة 
ال��س��ي��ارات ف��ي الصني أن مبيعات السيارات 
ف��ي ال��ب��اد انخفضت للشهر ال��س��ادس عشر 
على التوالي في أكتوبر ، مع انكماش مبيعات 
املركبات العاملة مبصادر الطاقة اجلديدة للشهر 

الرابع على التوالي.
وقال احتاد مصنعي السيارات أمس االثنني إن 
إجمالي مبيعات أكبر سوق للسيارات في العالم 
انخفض أربعة باملئة مقارنة مع نفس الشهر 

قبل عام.
يأتي ذلك بعد تراجعني نسبتهما 5.2 باملئة 
في سبتمبر و6.9 باملئة في أغسطس. وتراجعت 
مبيعات ال��س��ي��ارات ف��ي 2018 بأكمله، وهو 
أول انكماش سنوي منذ التسعينيات في ظل 
تباطؤ النمو االقتصادي واحلرب التجارية مع 

الواليات املتحدة.

وقال االحتاد إن مبيعات املركبات التي تعمل 
مبصادر الطاقة اجلديدة نزلت 45.6 باملئة في 
أكتوبر بعد انخفاضها 33 باملئة في سبتمبر. 
وقفزت مبيعات املركبات العاملة مبصادر الطاقة 
اجلديدة نحو 62 باملئة العام املاضي على الرغم 

من انكماش سوق السيارات بصفة عامة.
وتشمل املركبات العاملة بالطاقة اجلديدة 
ال��س��ي��ارات ال��ه��ج��ني ال��ق��اب��ل��ة إلع����ادة الشحن 
واملركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 

فقط والعاملة بخايا الوقود الهيدروجيني.
وحترص الصني على دعم املركبات العاملة 
بالطاقة اجلديدة وتفرض على صانعي السيارات 
بيع نسب معينة منها. لكن خفض الدعم هذا 
العام على هذه األنواع من املركبات في إطار خطة 
أوسع نطاقا يرفع تكلفة هذا النوع من السيارات 

ويقلل الطلب عليها.

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد باملئة أمس  االثنني 
وسط مخاوف بشأن فرص إبرام اتفاق جتارة بني الواليات 
املتحدة والصني بينما ضغطت بواعث القلق إزاء تخمة 

معروض على السوق.
ون��زل خ��ام برنت 69 سنتا مبا يعادل 1.1 باملئة إلى 
61.82 دوالر للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت 

جرينتش بعد أن ارتفع 1.9 باملئة األسبوع املاضي.
وق��ال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إن محادثات 
التجارة مع الصني تسير بشكل ”جيد جدا“، لكن الواليات 

املتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكني إال إذا كان مناسبا ألمريكا.
وأدت احلرب التجارية الدائرة بني أكبر اقتصادين في 
العالم منذ 16 شهرا لتباطؤ النمو العاملي ودفعت احملللني 
خلفض توقعات الطلب العاملي على اخلام مما أثار املخاوف 

من تخمة معروض في 2020.
وأظهرت بيانات مطلع األسبوع تراجع أسعار املنتجني 
في الصني بأكبر نسبة منذ ما يزيد على ثاثة أع��وام في 
أكتوبر في ظل ضعف قطاع الصناعات التحويلية نتيجة 
للنزاع التجاري وت��راج��ع الطلب مبا يبرز أث��ر احلرب 

التجارية.
من جهته قال وزير الطاقة اإلماراتي سهيل املزروعي 
إنه ليس قلقا حيال منو الطلب على النفط. وأضاف خال 
مؤمتر في أبوظبي أن وتيرة منو الطاقة اخلضراء ستكون 

أسرع في املستقبل لكن النفط والغاز سينموان أيضا.
وق��ال وزي��ر النفط العماني إن م��ن امل��رج��ح أن ميدد 
املنتجون من أوب��ك وخارجها اتفاق خفض إنتاج اخلام 

العام القادم، لكنه استبعد تعميق التخفيضات.
وأبدى الوزير محمد بن حمد الرمحي رضاه عن أسعار 
النفط احلالية التي قال إنها ”جيدة“ لاقتصاد. وأضاف أن 
الطلب على اخلام يتحسن في ظل انحسار توترات التجارة.
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تراجعت األسهم اليابانية أمس االثنني بعد 
صعود قوي في األسابيع القليلة املاضي على 
أمل إبرام اتفاق جتارة أمريكي صيني لكن جتدد 

العنف في هوجن كوجن أضعف املعنويات.
ونزل املؤشر نيكي القياسي 0.26 باملئة إلى 
23331.84 نقطة،متراجعا عن ذروة 13 شهرا 
التي سجلها ، في حني صعد املؤشر توبكس 
األوس��ع نطاقا 0.07 باملئة مسجا 1704.03 
نقطة مع تفوق األسهم الصاعدة على الهابطة 

بنسبة 62 إلى 38.
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب إنه لم 
يوافق على إلغاء الرسوم األمريكية كما تطالب 

الصني مما أثار بعض الشكوك بشأن فرص إبرام 
اتفاق لكنه قال إن محادثات التجارة تسير بشكل 

”جيد جدا“.
وارتفع سهم هوندا موتور 3.9 باملئة بعد 
أن أعلنت شركة صناعة السيارات خطة إلعادة 
شراء ما يصل إلى 1.9 باملئة من أسهمها. وكان 
ذل��ك أك��ث��ر م��ن ك��اف للتغطية على خيبة أمل 
املستثمرين بعد تعديل توقعات األرباح السنوية 
واملبيعات العاملية ألقل مستوى في أربعة أعوام.

وزاد سهم نيسان كيميكال 9.9 باملئة بعدما 
خفضت الشركة توقعات األرب��اح لكنها أعلنت 

عن إعادة شراء أسهم هي األخرى.

13 شهرًا »نيكي« ينزل عن ذروة  التجارة حرب  مخاوف  بسبب  باملئة   1 من  أكثر  ينزل  اخلام 

املزروعي : لسنا قلقون حيال منو الطلب على النفط

مبيعات السيارات في الصني تهبط 
16 على التوالي في أكتوبر للشهر 

وظائف بيتكوين في ازدهار 
األسعار تقلب  رغم 

كشف تقرير جديد من موقع البحث عن فرص 
العمل Indeed ع��ن وج��ود اهتمام أق��ل م��ن قبل 
املرشحني لشغل مناصب تتعلق بتقنية البلوك 
تشني والعمات الرقمية املشفرة، حيث إن عمليات 
البحث عن الوظائف في انخفاض، لكن من ناحية 
أخ��رى، فإن الواقع يقول: إن طلب أصحاب العمل 

ملثل هذه املناصب مرتفع بشكل كبير.
وعلى الرغم من املخاوف التنظيمية والتقلبات 
احل��ادة في األسعار، فإن أرب��اب العمل يواصلون 
املضي قدماً في توظيف املرشحني لشغل مناصب 

فيما يتعلق بالبلوك تشني والعمات الرقمية.
وللتوصل إلى هذا االستنتاج، فقد حلل املوقع 
النسبة املئوية للتغير في حصة الوظائف املنشورة 
وحصة عمليات البحث عن الوظائف لكل مليون 
للمناصب املتعلقة بعملة بيتكوين والعمات 

املشفرة وتكنولوجيا البلوك تشني.
وزاد عدد الوظائف املرتبطة بالعمات املشفرة 
والبلوك تشني لكل مليون بأكثر من %1400 على 
مدار السنوات األرب��ع املاضية، أي في الفترة بني 

سبتمبر 2015 وسبتمبر 2019.
كما زادت خال الفترة الزمنية نفسها عمليات 
البحث بنسبة %469، لكن اهتمام املرشحني بهذا 

املجال كان في اجتاه هبوطي منذ عام 2018.
وزادت عمليات نشر وظائف العمات املشفرة 
لكل مليون بنسبة %26 على مدار العام املاضي، 
وبالرغم من ذلك، فقد انخفض عدد عمليات البحث 
لكل مليون بنسبة %53. وشكلت هذه املرة األولى 
منذ أربع سنوات التي يرتفع فيها الطلب من قبل 
صاحب العمل لكن الطلب من املرشحني قد انخفض.

وكانت الوظائف اخلمس األول��ى في العمات 
املشفرة والبلوك تشني هي للمهندسني واملطورين 
ومهندسي البرمجيات، ووف��ًق��ا للتقرير، فإن 
شركات Deloitte وIBM وAccenture تشكل 
أكبر ثاثة أرب���اب عمل ف��ي مجال التكنولوجيا 

الامركزية.
 JPو Ernst & Young كما تعد شركات، مثل
Morgan Chase وCisco، من بني أكبر 15 شركة 
تنشر وظائف في مجال عملة بيتكوين والبلوك 
تشني. واستناداً إلى النتائج التي توصل إليها، فإن 
موقع البحث عن الوظائف يتوقع استمرار هذه 
االجتاهات في العام املقبل، بغض النظر عن عدم 
اليقني التنظيمي الذي يواجه بعض املشاريع، مثل 

عملة ليبرا اخلاصة بشركة فيسبوك.

استثمارات  تستقطب  الشارقة 
األول النصف  خالل  مليارات   4 بـ 

قال مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة 
الشارقة لاستثمار والتطوير »شروق« تتبنى »شروق« 
ومكتب الشارقة لاستثمار األجنبي املباشر »استثمر 
في الشارقة« التابع للهيئة رؤية وسياسات جتمع بني 
حاجة االقتصاد الوطني واحتياجات املستثمرين حول 
العالم، وتستجيب للمتغيرات االقتصادية حول العالم 
ملنح املستثمرين فرصة االستفادة من املزايا التي توفرها 

اإلمارة بأفضل صورة ممكنة.
وق��ال م��روان بن جاسم السركال إن هيئة الشارقة 
لاستثمار وال��ت��ط��وي��ر »ش����روق« باعتبارها ال���ذراع 
االستثمارية إلمارة الشارقة تؤدي دوراً مهماً في تطوير 
العديد من املشاريع السياحية والعقارية والتجارية 
ومشاريع البنية التحتية التي تواكب في حجمها ونوعها 
تطلعات اإلمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها وجهة رئيسية 

لاستثمار والسياحة.
فيما أكد محمد جمعة املشرخ، املدير التنفيذي ملكتب 
ال��ش��ارق��ة لاستثمار األج��ن��ب��ي امل��ب��اش��ر )استثمر في 
الشارقة(، أن قيمة رأس املال املستثمر في الشارقة خال 
النصف األول من العام احلالي وصلت إلى 4 مليارات 
درهم، توزعت على 1.9 مليار درهم للربع األول، و2.1 
مليار دره��م للربع الثاني، ما يعد مؤشراً جيداً حلركة 

االستثمارات للعام اجلاري.
وأشار السركال إلى أن من املعايير التي نعتمدها إدراك 
احل��اج��ات األساسية للمستثمرين والعماء، باعتماد 
نهج التنويع في القطاعات، وتوجيه االستثمارات نحو 
املشاريع التي حتقق النمو االقتصادي واالجتماعي في 
آٍن معاً، مثل الصحة والتعليم والبنى التحتية واخلدمات؛ 
حيث يتولى مكتب »استثمر في الشارقة« مهمة تقدمي كل 
اخلدمات والتسهيات والدعم الكامل للمستثمرين، من 
خال تزويدهم باألفكار واملعلومات التي تساعدهم على 
استكشاف الفرص االستثمارية الواعدة في القطاعات 
الرئيسية في اإلم��ارة، وإرشادهم إلى الفرص احلقيقية 

واملائمة لنمو أعمالهم في الشارقة.
و أك��د أن إم���ارة ال��ش��ارق��ة تضع ضمن أولوياتها 
االستثمارية حتقيق أهداف التنمية املجتمعية املستدامة 
بالتركيز على االستثمارات املوجهة للتنمية البشرية 
واالجتماعية احمللية، مبا يلبي احتياجات جميع الشرائح 
املجتمعية، وحتسني ظروف معيشتهم، فاالستثمار يحقق 
نتائج أكبر وأفضل في الدول املضيفة على صعيد حتقيق 
التنمية املستدامة، عبر االهتمام بالعاقة طويلة األجل 
مع املستثمرين، بحيث يصبحون شركاء في التنمية، 

ومتفهمني الحتياجات استدامتها.

قال وزي��ر مالية لبنان في حكومة تصريف 
األع��م��ال، علي حسن خليل، إن ب��اده ستؤجل 
اإلص��دار الذي كان متوقعاً هذا الشهر أو مطلع 
الشهر املقبل بقيمة ملياري دوالر، ولكنها ملتزمة 
بشكل كامل بسداد سندات اخلزينة بالعمات 

األجنبية في موعدها.
وأفاد خليل لرويترز أن »لبنان ملتزم بتسديد 
مستحقات سندات اخلزينة بالعمات األجنبية 

في مواقيتها احملددة وهذا التزام مؤكد«.
وأضاف أنه مت تأجيل اإلصدار املزمع لسندات 
بالعمات االجنبية، قائًا: »ك��ان متوقعاً هذا 
الشهر أو مطلع الشهر املقبل بقيمة ملياري 

دوالر«.
ولبنان لديه س��ن��دات مستحقة بالعمات 
األجنبية بقيمة 1.5 مليار دوالر ه��ذا الشهر. 
من جهته، قال مصرف لبنان إنه مستعد لسداد 
ال��دي��ون املقبلة املستحقة على لبنان بالعملة 

األجنبية.

مستحقات  بتسديد  ملتزمة  لبنان   : خليل 
األجنبية بالعمالت  اخلزينة  سندات 

السوقية  »سامسوجن«  قيمة 
دوالر مليار   375.6 إلى  ترتفع 

رغم أداء األعمال السيئ في العام اجل��اري، 
إال أن القيمة السوقية ملجموعة »سامسوجن« 
الكورية اجلنوبية ارتفعت إلى 434.8 تريليون 

وون )375.6 مليار دوالر(.
وبحسب »األملانية«، أظهرت بيانات رسمية أن 
القيمة السوقية ملجموعة »سامسوجن« الكورية 
اجلنوبية واصلت النمو خ��ال العام اجل��اري 
بفضل الزيادة احلادة في القيمة السوقية لشركة 

سامسوجن لإللكترونيات التابعة لها. 
وذكرت وكالة »يونهاب« الكورية اجلنوبية 
لألنباء أن القيمة السوقية املجمعة ل�16 شركة 
تابعة للمجموعة العماقة في نهاية )أكتوبر( 
املاضي بلغت 434.8 تريليون وون )375.6 
مليار دوالر( بزيادة قدرها 68.2 تريليون وون، 

أو ما يعادل 18.6 في املائة، مقارنة بنهاية العام 
املاضي.

ويعزى الفضل في هذه الزيادة بشكل كبير 
إل���ى زي����ادة القيمة ال��س��وق��ي��ة ل���«س��ام��س��وجن 
لإللكترونيات«، التي تعد األك��ب��ر ف��ي كوريا 
اجلنوبية إلى اآلن، على الرغم من األداء السيئ 

للشركة خال العام اجلاري.
وتراجعت مبيعات وأرب��اح الشركة بشكل 
ثابت، مقارنة بكل ربع من العام السابق، حيث 
انخفضت مبيعاتها على أساس سنوي 5.3 في 
املائة لتصل إل��ى 62 تريليون وون مع هبوط 
أرباحها التشغيلية 55.7 في املائة وصوال إلى 
7.78 تريليون وون في الربع الثالث من العام 

فقط.

قال وزير املالية املصري، محمد معيط، إن %63 من 
الوحدات احلسابية باجلهات اإلداري��ة املستحقة قامت 

بتطبيق احلد األدنى لألجور.
وأوضح أن 1317 وحدة حسابية انتهت من الصرف 
فعاً وأصدرت أوامر الدفع اإللكتروني للمستحقني بنهاية 

أكتوبر املاضي.
وأض���اف ال��وزي��ر أن %37 م��ن ال��وح��دات احلسابية 
باجلهات اإلداري��ة احلكومية املستحقة التي متثل 781 
وحدة حسابية، ستنتهي من الصرف خال شهر نوفمبر 
احل��ال��ي؛ ن��ظ��راً لتأخرها ف��ي إص���دار ق���رارات الترقيات 

للعاملني بها ويجرى متابعتها يومياً.
وأف���اد تقرير متابعة تطبيق احل��د األدن���ى لألجور 
باجلهات اإلدارية احلكومية، الذي بدأ تنفيذه طبقاً لقرار 
رئيس الوزراء منذ أول يوليو املاضي، بأن 1188 وحدة 
حسابية أوضحت أن إجمالي دخل املوظفني بها يفوق احلد 

األدنى املقرر، تبعاً ملعيط.
وقال الوزير املصري، إن القطاعات املختصة بوزارة 
املالية حرصت على التواصل الفّعال مع اجلهات املوازنية، 
ومت التأكد من توفر املخصصات املالية الازمة للوفاء 

بتطبيق احلد األدنى لألجور.
وأصدرت وزارة املالية في وقت سابق القواعد التنفيذية 
لتطبيق احلد األدن��ى لألجور للموظفني والعاملني لدى 
أجهزة الدولة، والهيئات العامة االقتصادية، على ضوء 
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 املعدل 
للقرار رقم 1627 لسنة 2019، بتحديد حد أدن��ى لكل 
درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019، من 
خال منشور عام رقم 13 لسنة 2019، وذلك في استجابة 
سريعة لشكاوى بعض املوظفني التي أيدتها طلبات 
إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب، من عدم تطبيق 

احلد األدنى لألجور.

املؤسسات  من  باملئة   63 املصرية:  املالية 
لألجور األدنى  احلد  طبقت 

سهيل املزروعي

محمد معيط

مروان السركال

علي حسن خليل

محمد الرمحي

م د لـــــــقـــــــا ا م  لــــــــعــــــــا ا م  خلــــــــــــا ا ج  نــــــــتــــــــا إ خــــــفــــــض  ق  تــــــــفــــــــا ا ن  ملــــــنــــــتــــــجــــــو ا د  ميــــــــــد ن  أ جــــــــح  ملــــــــر ا مــــــــن   : مـــــــحـــــــي لـــــــر ا

محمد املشرخ

أبدت فرنسا استعدادها ملساعدة شركة الكهرباء 
احلكومية اجلنوب إفريقية أسكوم، التي تعاني تراكم 

الديون عليها.
وذك��رت وكالة »بلومبيرج« لألنباء أن جنوب 
إفريقيا تعتزم إع���ادة هيكلة شركة أس��ك��وم، التي 
تتراكم عليها دي��ون بقيمة 450 مليار ران��د )20.3 
مليار دوالر( م��ن خ��ال فصل أع��م��ال توليد ونقل 
وتوزيع الكهرباء. وينظر إلى الشركة على أنها متثل 
أكبر تهديد لاقتصاد القومي جلنوب إفريقيا، ونقلت 

صحيفة »بيزنس تاميز« ومقرها جوهانسبرج، عن 
أورليان لوشيفاليه السفير الفرنسي في جوهانسبرج 
القول إن فرنسا تعمل على وضع عدة خطط ملساعدة 
أسكوم، مضيفا أن الوكالة اإلمنائية على استعداد 
لتقدمي ال��دع��م امل��ال��ي للمساعدة على إع���ادة هيكلة 
الشركة. وأض��اف السفير أن��ه من املرجح أن يكون 
الدعم على شكل قرض متعدد األط��راف، من احملتمل 
أن تشارك فيه دول أخرى مثل أملانيا وبنوك التنمية 

اجلنوب إفريقية.

فرنسا مستعدة إلنقاذ شركة الكهرباء 
اجلنوب إفريقية املتعثرة


