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على الرغم من أن اخلسائر كبحتها تعليقات منوتشني بشأن اتفاق التجارة

اقتصاد

قالت تقدمنا ملزايدة للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر األحمر

أسعار النفط تنخفض بفعل دالئل على زيادة كبيرة للمخزونات األميركية شل :ليس لنا متأخرات لدى القاهرة

جيرالد شومتان

ستيفن منوتشني

انخفضت أس��ع��ار النفط واح���دا باملئة أمس
اخلميس بعد أن أظهرت بيانات للقطاع زيادة تفوق
املتوقع ملخزونات اخل��ام في ال��والي��ات املتحدة،
على الرغم من أن اخلسائر كبحتها تعليقات لوزير
اخلزانة األمريكي ستيفن منوتشني بشأن اتفاق
جتاري بني الواليات املتحدة والصني.
وتراجعت العقود اآلجلة خلام القياس العاملي
مزيج برنت  57سنتا أو نحو واح��د باملئة إلى
 58.85دوالر للبرميل بحلول الساعة 0629
بتوقيت جرينتش.
وهبطت العقود اآلج��ل��ة خل��ام غ��رب تكساس

الوسيط األمريكي  56سنتا أو واح��دا باملئة إلى
 52.80دوالر للبرميل.
وارتفعت مخزونات النفط اخلام األمريكية 10.5
مليون برميل إلى  432.5مليون برميل في األسبوع
املنتهي في  11أكتوبر وفقا للتقرير األسبوعي
ملعهد البترول األمريكي ،ال��ذي نُشر قبل بيانات
املخزونات الرسمية املقرر صدورها.
ويقدر محللون أن مخزونات النفط األمريكية
ارتفعت بنحو  2.8مليون برميل األسبوع املاضي.
ي��أت��ي ذل��ك ف��ي ظ��ل م��خ��اوف ب��ش��أن االقتصاد
العاملي وبالتالي الطلب على النفط ،في الوقت الذي

كشفت فيه بيانات من الواليات املتحدة أن مبيعات
التجزئة انخفضت للمرة األول��ى في سبعة أشهر
في سبتمبر .يأتي ذلك عقب بيانات صادرة في وقت
سابق كشفت تواضع منو الوظائف وأنشطة قطاع
اخلدمات.
لكن اآلمال في التوصل إلى اتفاق جتاري محتمل
بني الواليات املتحدة والصني ساهمت في تقليص
انخفاض أسعار النفط بعد أن قال منوتشني إن
املفاوضني التجاريني من الواليات املتحدة والصني
يعكفون على وضع نص املرحلة األولى من اتفاق
جتاري كي يوقع عليه رئيسا البلدين الشهر القادم.

حتذير أميركي لشركات الشحن الصينية من االلتفاف على العقوبات ضد إيران
حذر البيت األبيض شركات الشحن الصينية من
إغالق أجهزة التتبع اخلاصة بسفنها إلخفاء شحنات
نفط إيرانية مبا ميثل انتهاكا للعقوبات األمريكية.
وبحسب «روي��ت��رز» ،أف��اد م��س��ؤوالن كبيران في
اإلدارة األمريكية ،مشترطني عدم نشر اسمهما« :نبعث
بكثير من الرسائل لشركات الشحن ،ال تريدون فعل
هذا ،األمر ال يستحق ..إنه سلوك خطير للغاية وغير
مسؤول».
وال��ص�ين ه��ي أك��ب��ر دول���ة ال ت���زال تشتري النفط
اإليراني بعدما أعاد الرئيس األمريكي دونالد ترمب
فرض العقوبات على اخلام الذي يعد سلعة التصدير
اإليرانية الرئيسة.
وشدد ترمب العقوبات في (مايو) في مسعى خلفض
مبيعات النفط اإليرانية إلى الصفر ،وكانت الواليات
املتحدة قد فرضت عقوبات في ( 25سبتمبر) على
خمسة صينيني ووحدتني تابعتني لشركة كوسكو
الصينية للمالحة البحرية قائلة إنها شحنت خاما
إيرانيا مبا يعد انتهاكا للعقوبات.
وتأكدت اإلدارة على نحو مستقل من أن كوسكو
تغلق نظام التعريف اآللي على منت سفنها ،فيما ذكرت
شركة كوسكو لناقالت الشحن (دال��ي��ان) في بيان
بالبريد اإللكتروني أن سفنها لم تغلق أجهزة نظام
التعريف اآللي ،ولم تتوقف عن إرسال اإلش��ارات عبر
هذا النظام .وأضافت «ستظل كوسكو لناقالت الشحن
(داليان) ملتزمة بالقوانني والقواعد املعمول بها في
تنفيذ أنشطة عملياتها» ،ولم يتضح ماذا ميكن أن تفعله
إدارة ترمب ملنع الناقالت من إغالق أجهزة التتبع.

لتلبية املتطلبات اجلمالية للمهندسني املعماريني

« جارديان» تطرح
 3منتجات جديدة من الزجاج
املضاد ألشعة الشمس

طرحت شركة «زجاج جارديان» ثالثة منتجات جديدة
من ال��زج��اج املطلي املضاد ألشعة الشمس في الشرق
األوس��ط وأفريقيا تتميز مبواصفاتها اجلمالية وأدائها
املمتاز وجودتها العالية .ومت تطوير هذه املنتجات بهدف
تلبية املتطلبات اجلمالية للمهندسني املعماريني من
الزجاج عالي األداء ذي املظهر األنيق الذي يضفي جماالً
على محيط املباني.
ويجمع زجاج (Guardian SunGuard® Double
 )Silverب�ين ال��ط�لاء امل��ان��ع ألشعة الشمس والطالء
منخفض االشعاع لتوفير توازن بني انتقال الضوء والعزل
احل��راري ملشاريع األبنية التجارية .وتتوفر مجموعة
منتجات الزجاج عالي األداء املطلي بطبقة فضية مزدوجة
وال��زج��اج املانع ألشعة الشمس ،في مجموعة متنوعة
من األلوان املعدة لتلبية املتطلبات اجلمالية للمهندسني
املعماريني.
ويعد زجاج SunGuard® Double Silver Steel
Grey Guardianإضافة جديدة ملجموعة ®SunGuard
 ،DSحيث يلبي االحتياجات احلالية الجتاهات التصميم
املعماري من خالل توفير مظهر رم��ادي ف��والذي يرغبه
املهندسون املعماريون .ويفتح ذلك إمكانيات تصميمية
جديدة أمامهم إلضفاء ميزة جمالية فريدة على مشاريعهم.
كما يوفر هذا الزجاج أدا ًء عالياً من حيث انتقال الضوء
واحلماية من أشعة الشمس والعزل احلراري ،ما يجعله
خيارا ً للنوافذ والواجهات ذات الزجاج املزدوج.
كما ي��وف��ر ه��ذا املنتج اجل��دي��د م��ن مجموعة زج��اج
 SunGuard® Double Silver Guardianمظهرا ً
رائعاً بلون الزمرد الطبيعي األخضر .وتترافق السمات
اجلمالية املعززة في ه��ذا الزجاج مع خصائص األداء
العالي من حيث انتقال الضوء واحلماية من أشعة الشمس
والعزل احلراري.
اما زجاج Guardian ClimaGuard® Shadow
 Greyفيعد ه��ذا النوع من الزجاج مجموعة متنامية
م��ن املنتجات الزجاجية املصممة خصيصاً لتوفير
حماية حرارية وأداء يتناسب مع مناخ املنطقة ،كما أنه
مثالي لالستخدام في النوافذ واألب��واب ومناور السقف
واملستنبتات الزجاجية ،حيث ميكن أن يساعد مظهره في
جعل مساحات العمل واملعيشة أكثر جماالً وراحة وأمان
وفعالية من حيث استهالك الطاقة .كما ميكن تصميم
ال��زج��اج ليتناسب مع أح��وال مناخية معينة وحتقيق
األداء املتوقع أو توفير تصاميم مميزة ،مما يفتح إمكانيات
تصميم جديدة أمام املهندسني املعماريني.
و يعد Guardian ClimaGuard® Shadow
 Greyزجاجاً جديدا ً عالي املتانة ومنخفض االشعاع
ص��اف .ويوفر ه��ذا الزجاج،
ٍ
بلون رم��ادي مميز وق��وام
املثالي لتطبيقات الزجاج العازل ،عزل حراري مع السماح
مبرور كمية كبيرة من الضوء الطبيعي إلى املبنى.

قال جيرالد شومتان نائب الرئيس التنفيذي
للشركات املشتركة في شل العاملية إن شركته
ليس لها أي مستحقات متأخرة ل��دى احلكومة
املصرية وإنها تتطلع لبدء العمليات في مناطق
امتيازات ف��ازت بها في اآلون��ة األخيرة بالبالد
خالل النصف الثاني من عام .2020
وأض���اف ش��ومت��ان ف��ي مقابلة م��ع روي��ت��رز
مبدينة اإلسكندرية على ساحل البحر املتوسط
أن شركته تقدمت للمشاركة في مزايدة التنقيب
عن النفط والغاز بالبحر األحمر التي أعلنت عنها
مصر في مارس املاضي كما أنها مهتمة باملشاركة
في مزايدة مماثلة في البحر املتوسط من املزمع
اإلعالن عنها خالل الفترة املقبلة.
وتابع أن شل تعكف على زي��ادة أعمالها في
مصر وتسريع وتيرتها وخاصة في األنشطة
البحرية.
وتعمل ش��ل ف��ي مصر منذ  1911ويشمل
نشاطها مجاالت البحث والتنقيب عن النفط
وإنتاجه وتسويق وت��وزي��ع الغاز واملنتجات
البترولية.
وق��ال شومتان ”مصر س��وق واع��دة للغاية
ونثمن توقعات احلكومة بأن تكون مركزا للطاقة
باملنطقة وهو ما ميثل فرصة كبيرة لنا لالستثمار
في البالد.

”مهتمون ج��دا ب��زي��ادة أعمالنا ف��ي مصر
وخاصة البحرية ...قدمنا في م��زاي��دة البحر
األحمر ،كما أننا على علم مبزايدة للتنقيب في
غرب البحر املتوسط لم يُعلن عنها بعد ومهتمون
بها“.
وأع��ل��ن��ت ش��رك��ة ج��ن��وب ال����وادي القابضة
للبترول في مارس آذار املاضي عن مزايدة عاملية
للبحث والتنقيب عن النفط والغاز في عشرة
قطاعات بالبحر األح��م��ر .وأ ُغ��ل��ق ب��اب استالم
العروض في أغسطس آب املاضي لكن لم تُعلن
نتائج املزايدة بعد.
وانتهت مصر خالل األعوام املاضية من ترسيم
ح��دوده��ا البحرية م��ع ع��دد م��ن ال���دول للبحث
والتنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.
وأضاف شومتان أن شركته مازالت في مرحلة
”التحضيرات وإجراء املسح السيزمي للمناطق
التي فازت بها في مزايدات الهيئة العامة للبترول
والشركة املصرية القابضة للغازات الطبيعية
(إي��ج��اس) وال��ت��ي مت اإلع�ل�ان ع��ن نتائجها في
فبراير ” .2019مازلنا في مرحلة التحضيرات
باملناطق ..نتطلع لبدء العمليات ف��ي مناطق
االمتيازات خالل النصف الثاني من عام “.2020
وحصلت شل على أكبر قدر من االمتيازات في
املزايدة ،وهم ثالثة للنفط واثنان للغاز.

املركزي املصري :انخفاض أسعار
الفائدة مع تراجع التضخم
ومت��ارس واشنطن «أقصى الضغط» على إي��ران
من خالل العقوبات ،ما تسبب في تقليص اإلي��رادات
النفطية لطهران وزج���ت باقتصادها إل��ى ال��رك��ود
وانخفاض قيمة العملة احمللية الريال.
وك��ان��ت إي���رادات إي���ران النفطية ق��د ارتفعت بعد
االتفاقية النووية ،التي وقعتها في  2015مع ست قوى

عاملية ،التي أنهت نظاما للعقوبات كان قد فرض قبل
ثالث سنوات بسبب برنامجها النووي املتنازع بشأنه.
لكن عقوبات جديدة فرضتها الواليات املتحدة بعد
أن أعلن الرئيس دونالد ترمب االنسحاب من االتفاقية
في  2018هى األكثر إيالما وتستهدف كل قطاعات
االقتصاد تقريبا.

«نيكي» يتراجع بفعل جني األرباح
بعد ارتفاعه لذروة  10شهور

طارق عامر

قال محافظ البنك املركزي املصري طارق
ع��ام��ر إن أس��ع��ار ال��ف��ائ��دة ف��ي مصر تشهد
انخفاضا مع توقعات بتباطؤ التضخم في
2020.
ونقلت وكالة بلومبرج لألنباء عن عامر في
مقابلة بواشنطن أن التضخم سيرتفع بشكل
طفيف خ�لال األشهر املقبلة ،على أن يعود

للتراجع مجددا العام املقبل.
وأشار إلى أن املظاهرات املناهضة للحكومة
«ال تذكر» وال متثل قلقا بالنسبة لتوقعات
السياسة النقدية.
ويشارك محافظ البنك املركزى املصري
ووزي���ر املالية ف��ي االج��ت��م��اع��ات السنوية
لصندوق النقد والبنك الدوليني.

الدوالر يهيمن على االحتياطيات
العاملية لربع قرن
انخفض املؤشر نيكي القياسي في اليابان بسبب
جني األرباح أمس اخلميس ،وذلك بعد يوم من ارتفاعه
ألعلى مستوياته في أكثر من عشرة أشهر في ظل ترقب
املستثمرين ملؤشرات على إح��راز تقدم في محادثات
ال��ت��ج��ارة األم��ري��ك��ي��ة الصينية وم��ف��اوض��ات خ��روج
بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وانخفض املؤشر نيكي  0.1باملئة إلى 22451.86
نقطة متماسكا داخل نطاق ضيق قرب أعلى مستوياته
منذ أوائ��ل ديسمبر ال��ذي بلغه  ،بينما تراجع املؤشر
توبكس األوسع نطاقا  0.45باملئة إلى  1624.16نقطة.
وقال محللون إن بعض املستثمرين جنوا أرباحا بعد
االرتفاع ال��ذي حدث في اآلون��ة األخيرة وقبيل موسم
اإلعالن عن أرباح نصف العام في اليابان.
وتراجعت أسهم الشركات املرتبطة بصناعة الرقائق،
مقتفية أث��ر نظيراتها ف��ي وول ستريت وك��ذل��ك إي��ه.

إس.إم.إل الهولندية ،التي تراجعت  4.5باملئة ،إذ باع
املستثمرون السهم جلنى األرباح بعد أن أعلنت شركة
تصنيع م��ع��دات أش��ب��اه امل��وص�لات أرب��اح��ا أفضل من
املتوقع.
ونزل سهم طوكيو إلكترون  0.6باملئة وتراجع سهم
سكرين هولدجنز  1.4باملئة.
وصعد سهم م��ورات��ا للتصنيع  1.1باملئة بعد أن
قال رئيسها التنفيذي تسونيو موراتا لصحيفة نيكي
اليومية إن س��وق املكونات اإللكترونية في طريقها
للتحسن مما يثير اآلمال في أن الصناعة رمبا تخرج من
تباطؤ استمر عاما.
وتراجع سهم سوبارو  0.5باملئة بعد قالت شركة
تصنيع السيارات إنها ستوقف اإلنتاج في مصنع جومنا
حتى  24أكتوبر بسبب اضطرابات في اإلمدادات ناجمة
عن اإلعصار هاجيبيس.

بيانات اقتصادية ضعيفة تهبط
باألسهم األميركية رغم نتائج قوية

ت��راج��ع��ت األس��ه��م األمريكية حيث أث��ن��ت بيانات
ضعيفة لالقتصاد األمريكي والتوترات اجليوسياسية
املستثمرين عن الشراء في سوق األسهم ،رغم سلسلة
تقارير قوية لنتائج الشركات في الربع الثالث من العام.
وهبط املؤشر داو جونز الصناعي  18.21نقطة

مبا يعادل  0.07باملئة إلى  27006.59نقطة ،ونزل
املؤشر ستاندرد ان��د ب��ورز  500مبقدار  5.66نقطة
أو  0.19باملئة مسجال  2990.02نقطة ،وانخفض
املؤشر ناسداك املجمع  24.52نقطة أو  0.3باملئة إلى
 8124.18نقطة.

أظ��ه��ر م��س��ح ن��ش��رت نتائجه أن ال���دوالر
األمريكي سيظل العملة الرئيسة لالحتياطيات
في العالم خالل األعوام الـ 25املقبلة مع توقعات
بأن يزيد اليورو واليوان الصيني حصتيهما من
إجمالي احتياطيات البنوك املركزية.
واالحتياطيات العاملية هي أص��ول للبنوك
املركزية يتم االحتفاظ بها بعمالت مختلفة
تستخدم أساسا لدعم التزاماتها ،وتشتري
البنوك املركزية وتبيع احتياطيات دولية
للتأثير على أسعار الصرف.
وبحسب «رويترز» ،أفاد مسح أج��راه «يو.
بي.إس» ملؤسسات سيادية منها بنوك مركزية
كبرى ،أن الدوالر ميثل في الوقت الراهن من 60
إلى  65في املائة تقريبا من االحتياطيات العاملية
من العمالت ،التي تبلغ البنوك املركزية صندوق

النقد الدولي بها.
وق����ال ماسيميليانو ك��اس��ت��ي��ل��ي ،رئيس
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة واالس���ت���ش���ارات واألس����واق
السيادية العاملية ل��دى «ي��و.ب��ي.إس» إلدارة
األص��ول وأح��د معدي التقرير :إن احلصة قد
تتقلص قليال على مدار الـ 20عاما املقبلة ،فقط
ألن مديري البنوك املركزية سيرغبون في زيادة
حيازاتهم من عمالت االحتياطيات األخرى مثل
اليورو واليوان الصيني.
ويرجح محللو «يو.بي.إس» أن يعزز اليورو
واليوان حصتيهما من االحتياطيات العاملية،
لكن بوتيرة تدريجية ،وتشير بيانات صندوق
النقد الدولي إلى أن حصة اليورو كانت نحو 20
في املائة في نهاية الربع الثاني من العام ،بينما
كانت حصة اليوان عند نحو  3في املائة.

