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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 6050

خالل العام املاضي

توليد محطات الكهرباء في إيران يسجل نمو ًا بطاقة  1534ميغاواط ًا

س��جل تولي��د محطات الكهرب��اء في ايران
خ�لال الع��ام االيران��ي الماض��ي (انته��ى في 20

آذار /مارس  )2018نمواً بطاقة  1534ميغاواطاً
قياساً بالعام الذي سبقة ليصل إجمالي توليد

الب�لاد إل��ى  68ألف �اً و 132ميغاواط �اً .ووفق �اً
إلحص��اءات منظم��ة التخطي��ط والميزاني��ة،

ف��ان الطاق��ة العملي��ة للمحط��ات خ�لال أعوام
الخط��ة اإلنمائية الرابعة س��جلت نمواً بنس��بة
1ر 7بالمئ��ة ،فيم��ا بلغ��ت نس��بة النم��و خ�لال
س��نوات الخط��ة اإلنمائي��ة الخامس��ة 34ر.1
وس��جلت الطاق��ة العملي��ة لمحط��ات الطاق��ة
كهرب��اء خ�لال الع��ام االيران��ي الماض��ي نمواً
بل��غ  1534ميغاواطاً قياس �اً بالعام الذي س��بقة
ليص��ل إجمالي توليد الب�لاد الى  68ألفاً و132
ميغاواطاً.
م��ن جه��ة أخ��رى ،ق��ال عضو مجل��س إدارة
بن��ك الصناع��ة والمناج��م حس��ن عس��كري:
ان ه��ذا البن��ك ق��ام بتموي��ل مش��اريع ضخم��ة
لتوليد الكهرباء بطاقة  6آالف و 500ميغاواط
ف��ي إط��ار مش��اركته ف��ي إنجاز مش��اريع البنى
التحتي��ة للب�لاد والت��ي ال يقوى عل��ى تنفيذها
القط��اع الخ��اص .وأض��اف عس��كري ف��ي إف��ادة
صحفي��ة ي��وم الثالث��اء :ان تموي��ل وبن��اء
محط��ات الطاق��ة وبس��بب تقنيته��ا الحديث��ة
ه��ي المهم��ة األكث��ر تحدياً لم��دراء الصناعة
والمتخصصي��ن بع��د الحظ��ر األمريك��ي عل��ى
ايران.
وأك��د عس��كري انه في ظل ه��ذه الظروف
الضاغط��ة بفعل الحظ��ر األمريكي على ايران،
مولنا إنش��اء محطات الطاقة بقدرة تزيد على
 3آالف ميغاواط بمنح تس��هيالت مالية بقيمة
3ر 1مليار يورو.

حسب توقعات مجلة «إيكونومست»..

أمني لجنة تنمية العالقات اإلقتصادية اإليرانية مع العراق وسوريا:

سوريا ستحقق أسرع
نمو إقتصادي في العالم
خالل 2019

تطوير اإلنتاج وتأسيس العالمات التجارية ..إستراتيجية إيران اإلقتصادية
مع العراق

توقعت مجلة (إيكونومست) البريطانية
أن يبل��غ مع��دل النمو االقتصادي في س��وريا
9ر %9خ�لال الع��ام  ،2019ف��ي مؤش��ر ه��و
األعلى عالمياً.
وحس��ب المجل��ة ،ف��ان قائم��ة ال��دول
المتوق��ع تحقيقه��ا أعل��ى نس��ب ف��ي النم��و
تض��م بنغ�لادش بواق��ع (9ر ،)%7وبوت��ان
(4ر ،)%7والهن��د (4ر ،)%7وروان��دا (3ر،)%7
بينما تضم قائمة الدول (األكثر فش ً
ال) في
النم��و ك ً
ال م��ن فنزوي�لا (7-ر ،)%5واليم��ن
(2-ر ،)%4وغيني��ا االس��توائية (5-ر)%2
واألرجنتين (8-ر.%0
وحسب المجلة ،فان حالة سوريا ّ
تذكر
بحقيق��ة أن األرق��ام الكبيرة (قد تعكس أدنى
نقطة انطالق).
وقال وزير االقتصاد والتجارة الخارجية
الس��وري س��امر خليل ،في تصريح لصحيفة
الوط��ن الس��ورية :إن��ه ال يوج��د أي توقع��ات
دقيقة رسمية حول معدل النمو االقتصادي
ف��ي الب�لاد خالل العام الحال��ي ،وأضاف( :ال
يمك��ن تأكي��د صح��ة أو واقعية ه��ذه األرقام
وخصوص �اً م��ع الح��االت االنتقالي��ة الت��ي
يعيشها االقتصاد خالل هذه الفترة).
وتاب��ع( :إال أنه��ا تتواف��ق م��ع نظرتن��ا
اإليجابي��ة آلف��اق االقتص��اد الس��وري
خ�لال المرحل��ة المقبل��ة نتيج � ًة لطبيع��ة
ه��ذا االقتص��اد وتنوع��ه وم��ا يتس��م ب��ه م��ن
ديناميكي��ة ،إضاف��ة للسياس��ات واإلج��راءات
التي عملت وتعمل عليها الحكومة الستعادة
النشاط االقتصادي بحيوية).
واعتب��ر الخلي��ل أن��ه بإم��كان االقتص��اد
الس��وري تحقي��ق مع��دالت نم��و موجب��ة
مهم��ة بع��د الخس��ائر الكبي��رة الت��ي عان��ى
منه��ا ف��ي مرحل��ة الح��رب وأدت إل��ى تراج��ع
كبي��ر ف��ي النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي.
وأش��ار إل��ى أن (المه��م ف��ي ه��ذه التوقع��ات
والتقدي��رات ه��و التح��ول الج��ذري ف��ي
طريق��ة نظ��ر العال��م الخارج��ي إل��ى
االقتصاد السوري).

ق��ال أمي��ن لجن��ة تنمي��ة العالق��ات
االقتصادي��ة االيراني��ة م��ع الع��راق وس��وريا :إن
تطوي��ر اإلنت��اج المش��ترك وتأس��يس العالم��ات
التجاري��ة يت��م اتباعهما في إطار الس��تراتيجية
الرئيس��ية للتنمي��ة االقتصادي��ة بي��ن طه��ران
وبغداد.
وخ�لال لقائ��ه ي��وم الثالث��اء محاف��ظ
المحافظ��ة المركزية (وس��ط الب�لاد) علي آقا
زادة ،أض��اف حس��ن دانائ��ي ف��ر :ان اله��دف م��ن
تطوي��ر العالق��ات التجاري��ة بي��ن اي��ران ولع��راق
يكم��ن ف��ي تحقيق أرب��اح جيدة ل��كال الجانبين؛
مبين �اً أن��ه يمكن ضم��ان الصادرات واس��تمرارها
في السوق العراقية عبر تصنيع منتجات عالية
الج��ودة .وأك��د دانائ��ي ف��ر ان الس��وق العراقية
والس��ورية تش��كالن بوابت��ي الوصول الى أس��واق
العال��م العرب��ي بم��ا يس��تدعي اتخ��اذ سياس��ات
مجدية لتحقيق هذا الهدف.
م��ن جانب��ه ،ق��ال آق��ازادة :إن ص��ادرات
محافظة المركزية خالل العام الماضي بلغت
ملي��ار دوالر؛ موضح �اً ان  %50م��ن إجمالي هذه
الكمية نقلت الى الدول المجاورة بما في ذلك

الع��راق؛ مضيف �اًك ان الص��ادرات غي��ر النفطية
للمحافظ��ة المركزي��ة بلغ��ت خ�لال الع��ام
الحال��ي ملي��اراً و 200ملي��ون دوالر خصص��ت
 %50منها إلى العراق.

وأش��ار محافظ المحافظ��ة المركزية إلى
الس��وق الس��ورية؛ مؤك��داً ان ايران س��تقف الى
جان��ب س��وريا في مرحل��ة إعادة اإلعم��ار وذلك
على غرار دعمها السياسي لهذا البلد.

وفد تجاري كويتي بقطر لتعزيز العالقات االقتصادية
اس��تضافت غرف��ة قط��ر ،الثالث��اء ،لق��اء مش��تركاً م��ع وف��د تج��اري
وصناعي من دولة الكويت لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين ،وإمكانية
إنشاء مجلس أعمال قطري-كويتي مشترك لتعزيز العالقات بين القطاع
الخاص في كال البلدين.
ورأس مدي��ر ع��ام الهيئ��ة العامة للصناعة عبدالكري��م تقي عبدالكريم
الوفد الكويتي بمش��اركة مس��ؤولين من اتحاد الصناعات الكويتية وغرفة
تج��ارة وصناعة الكوي��ت وعدد من رجال األعم��ال والصناعيين الكويتيين،
يمثل��ون نح��و عش��رين ش��ركة صناعية ،في حي��ن ترأس الجان��ب القطري
محم��د ب��ن أحم��د ب��ن ط��وار الك��واري النائ��ب األول لرئي��س غرف��ة قط��ر،
بمشاركة أعضاء من مجلس إدارة الغرفة.
وأك��د الطرف��ان تعزي��ز التع��اون ف��ي كاف��ة المج��االت التجاري��ة
والصناعي��ة ،والتقري��ب بي��ن رج��ال األعم��ال ،ومناقش��ة أي معوق��ات تواجه
االس��تثمارات المتبادل��ة والتب��ادل التج��اري ،والجدي��ة ف��ي نق��ل التع��اون
المش��ترك إلى أعلى مس��توياته ،بما يحقق الفائ��دة لالقتصادين القطري
والكويتي.
وقال ابن طوار :إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو
8ر 2مليار ريال خالل األشهر التسعة األولى من  ،2018بزيادة  %12عن .2017
وتح��دث الجانب��ان عن إمكانية إنش��اء مجلس أعم��ال قطري-كويتي
مش��ترك لتعزي��ز عالق��ات التعاون بي��ن القطاع الخاص ف��ي كال البلدين،

فيما الذهب يهبط والبالديوم يرتفع ملستوى قياسي
ارتفع��ت أس��عار النف��ط نح��و واح��د بالمئ��ة ،أم��س األربع��اء،
لتواص��ل المكاس��ب الت��ي حققته��ا ف��ي الجلس��ة الس��ابقة بفض��ل
اآلمال بأن تس��وي واش��نطن وبكين قريبا نزاعاتهم��ا التجارية التي
تلقي بظاللها على االقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 13ر 07بتوقيت غرينتش ،بلغت العقود اآلجلة
لخام غرب تكساس الوسيط األمريكي 38ر 50دوالر للبرميل مرتفعة
 60سنتاً بما يعادل 2ر 1بالمئة مقارنة مع التسوية السابقة ،وتلك
ه��ي الم��رة األول��ى الت��ي يتج��اوز فيه��ا الخ��ام  50دوالراً ه��ذا الع��ام.
وصع��دت العق��ود اآلجل��ة لخ��ام القي��اس العالمي برنت  61س��نتاً أو
واح��داً بالمئ��ة إلى 33ر 59دوالر للبرميل .وزاد خام برنت وخام غرب
تكساس بالفعل ما يزيد على اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.
وتتماشى قفزات سعر النفط مع أداء أسواق األسهم اآلسيوية،
الت��ي ارتفع��ت ألعل��ى مس��توياتها ف��ي ثالثة أس��ابيع ونص��ف اليوم.
ودخل��ت محادث��ات تجاري��ة ف��ي بكي��ن بي��ن أكب��ر اقتصادي��ن ف��ي
العالم يومها الثالث يوم األربعاء في ظل مؤشرات على إحراز تقدم
ف��ي مس��ائل م��ن بينها ش��راء الصي��ن للس��لع الزراعي��ة والطاقة من
الواليات المتحدة وزيادة انفتاح األسواق الصينية؛ لكن على صعيد
العوام��ل األساس��ية ،تتلق��ى أس��عار النف��ط الدع��م م��ن تخفيض��ات
لإلنت��اج ب��دأت في نهاية  2018م��ن قبل مجموعة من منتجي الخام

وافتت��اح مكت��ب تمثيل��ي للهيئة العام��ة للصناعة الكويتية ف��ي غرفة قطر،
وإقامة معرض دائم للصناعات الكويتية في قطر ،وإقامة معرض مش��ترك
لمنتج��ات البلدي��ن ف��ي دول مختلف��ة ح��ول العال��م للتروي��ج للصناع��ات
القطرية والكويتية.
وزار وف��د م��ن رج��ال األعمال القطريين الكويت الع��ام الماضي ،وعقد
على هامش الزيارة ملتقى أصحاب األعمال القطري الكويتي ،الذي أسهم
ف��ي توس��يع آف��اق التع��اون المش��ترك بي��ن قطاعات األعم��ال ف��ي البلدين،
وتأسيس مزيد من الشركات القطرية الكويتية المشتركة ،التي يمكنها
أن تدعم نمو التبادل التجاري بين البلدين.
وأس��هم القط��اع الخ��اص الكويت��ي في مس��اعدة نظي��ره القطري على
تج��اوز تداعي��ات الحص��ار ال��ذي تتع��رض ل��ه دولة قط��ر من��ذ الخامس من
يونيو /حزيران  2017من قبل السعودية واإلمارات والبحرين ومصر ،حيث
أسهمت الشركات الكويتية في مد السوق القطري بالعديد من المنتجات
والسلع منذ بداية األزمة الخليجية ،مما أسهم في استقرار السوق المحلي.
وبلغ عدد الشركات الكويتية المملوكة  %100لمستثمرين كويتيين
في قطر نحو  194شركة ،في حين بلغ عدد الشركات القطرية الكويتية
المش��تركة نح��و  332ش��ركة ،ليصب��ح إجمالي عدد الش��ركات الكويتية
والقطري��ة الكويتي��ة المش��تركة العاملة في الس��وق القط��ري بنهاية عام
 2018نحو  526شركة ،مقابل  393بنهاية عام  2017وبنمو بلغ .%34

النفط يرتفع بفضل آمال حل النزاع التجاري بني أمريكا والصني

بمنظم��ة البل��دان المصدرة للبترول (أوبك) وكذلك من روس��يا
غير العضو في المنظمة.
وته��دف التخفيض��ات الت��ي تقوده��ا أوب��ك إل��ى كب��ح جم��اح
تخم��ة ناش��ئة ف��ي اإلم��دادات ترج��ع ألس��باب م��ن بينه��ا ارتف��اع
إنت��اج النف��ط الخ��ام األمريك��ي نح��و مليون��ي برمي��ل يومي �اً ف��ي
 2018إل��ى مس��توى قياس��ي ق��دره 7ر 11ملي��ون برمي��ل يومي �اً .ه��ذا
وتراجع��ت أس��عار الذه��ب ي��وم األربع��اء ،حي��ث ع��ززت ف��رص انتهاء
ح��رب التج��ارة الطويل��ة بي��ن الصي��ن والوالي��ات المتحدة الش��هية
للمخاط��رة مم��ا طغ��ى عل��ى التوقع��ات لتوق��ف ف��ي زي��ادات أس��عار
الفائدة األمريكية.
ف��ي غض��ون ذل��ك ،س��جل البالدي��وم مس��توى قياس��ياً مرتفع �اً
عند 50ر 1340دوالر لألوقية (األونصة) خالل الجلسة .وفي الساعة
04ر 08بتوقي��ت غرينت��ش ،كان الس��عر الف��وري للذه��ب منخفض �اً
2ر 0بالمئ��ة إل��ى 75ر 1282دوالر لألوقي��ة ،ف��ي حي��ن هبط��ت عق��ود
الذهب األمريكية اآلجلة 2ر 0بالمئة إلى 8ر 1283دوالر لألوقية.
وصع��د البالدي��وم 7ر 0بالمئ��ة ف��ي المعام�لات الفوري��ة إل��ى
49ر 1325دوالر لألوقي��ة .وانخفض��ت الفض��ة 2ر 0بالمئة إلى 62ر15
دوالر لألوقي��ة ،ف��ي حي��ن صع��د البالتي��ن 8ر 0بالمئ��ة ،مس��ج ً
ال
74ر 820دوالر.
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األمني العام لجمعية املالحة البحرية:

السفن اإليرانية تستطيع اإلبحار في الكثير من
املياه الحرة
أك��د األمي��ن الع��ام لجمعية المالح��ة البحرية اإليرانية والخدم��ات ذات الصلة ،ان
الس��فن اإليراني��ة ال تواج��ه الكثي��ر من المش��اكل في مج��ال الخدم��ات االئتمانية وهي
ق��ادرة عل��ى العب��ور من الكثير من الموان��ئ والمياه الحرة بالعالم رافع��ة علم الجمهورية
اإلسالمية.
وأضاف مس��عود بل مه ،مس��اء الثالثاء ،خالل مؤتمر صحفي انعقد في مقر جمعية
المالح��ة البحري��ة :ان��ه بن��اء على التجارب المكتس��بة خ�لال ظروف الحظ��ر المفروض
خ�لال الس��نوات الماضي��ة ،تول��ت ش��ركتان إثنت��ان ف��ي مناط��ق كي��ش وقش��م للتجارة
الحرة تنفيذ اإلجراءات الالزمة لتغطية السفن التجارية اإليرانية تحت مظلة الضمان،
كم��ا ان مؤسس��تين للتصني��ف ف��ي إي��ران تولي��ا متابع��ة مش��اكل إص��دار الش��هادات
لهذه السفن.

إسالم آباد تدعو
املستثمرين اإليرانيني
للتجارة مع باكستان

مسؤول :الحظر لم
يسبب أي خلل في
صادرات اإلسمنت

دع��ا رئي��س غرف��ة التج��ارة ف��ي منطقة
س��رحد بوالي��ة خيب��ر بختونخ��وا ف��ي
باكس��تان رج��ال األعم��ال اإليرانيي��ن
لإلس��تثمار والمس��اهمة ف��ي المش��اريع
اإلعمارية بهذه الوالية .
وخ�لال اللقاء الذي جمع يوم الثالثاء
القنص��ل الع��ام للجمهوري��ة اإلس�لامية في
بيش��اور محم��د باق��ر بيك��ي ،برئي��س غرف��ة
التج��ارة ف��ي منطق��ة س��رحد بوالي��ة خيبر
بختونخ��وا الباكس��تانية في��ض محم��د،
بح��ث الجانب��ان س��بل تعزي��ز العالق��ات
التجاري��ة واإلقتصادية بي��ن رجال األعمال
اإليرانيين والباكستانيين من والية خيبر
بختونخوا.
وفيما أش��ار الى الطاق��ات الوفيرة التي
تتمت��ع به��ا باكس��تان ،دع��ا في��ض محم��د
المس��تثمرين اإليرانيي��ن للمس��اهمة ف��ي
مجال إنش��اء محطات الطاقة الكهرومائية
واستكش��اف موارد النفط والغاز واستخراج
األحجار المعدنية وبناء الوحدات السكنية
على نطاق واس��ع وكذلك تنفيذ مشاريع
أخرى في هذه الوالية.
وأك��د الطرف��ان ض��رورة إزال��ة بع��ض
العقب��ات الت��ي تح��ول دون تطوي��ر التج��ارة
بي��ن البلدي��ن بم��ا ف��ي ذل��ك التحوي�لات
المصرفي��ة؛ منوه �اً ال��ى ض��رورة اتخ��اذ
خطوات أكثر جدية بهدف توظيف كافة
الطاق��ات اإلقتصادي��ة والتجاري��ة المتوفرة
لدى إيران وباكستان.

نفى مس��اعد وزي��ر الصناع��ة والمناجم
والتجارة لش��ؤون التعدين ،جعفر س��رقيني،
صحة األنباء بشأن توقف صادرات اإلسمنت
االيراني ،مؤكداً ان الحظر لم يسبب سوى
اإلخالل بعملية التبادل المالي دون أن يخل
بصادرات اإلسمنت في البالد.
جاءت تصريحات مساعد وزير الصناعة
ي��وم الثالث��اء للصحفيي��ن ،وعل��ى هام��ش
المع��رض العاش��ر لصناع��ات اإلس��منت
واالحتفاء بمرور  85عاماً على إنطالقها في
ايران .وأكد س��رقيني ان صناعة اإلس��منت
ق��ادرة عل��ى تغطي��ة الحاج��ات الداخلي��ة
ويبل��غ حج��م صادراته��ا الس��نوي  25مليون
ط��ن .وتاب��ع :ان الس��عة اإلنتاجية لصناعات
اإلسمنت في ايران تبلغ حالياً 5ر 87مليون
طن؛ مضيفاً :ان اإلجراءات متواصلة لزيادة
هذه الكمية وصو ً
ال الى حجم المائة مليون
طن بحلول العام . 2021
وف��ي جان��ب آخ��ر م��ن تصريحات��ه
الصحفية ،أعلن مس��اعد وزير الصناعة عن
زي��ادة ص��ادرات الصل��ب ف��ي اي��ران ،مؤك��داً
ان��ه رغ��م ظ��روف الحظر الراهنة لم تس��جل
ص��ادرات الصناع��ات المنجمي��ة تراجع �اً
س��وى ف��ي مج��ال واح��د إو إثني��ن .وأض��اف:
ان ص��ادرات الصل��ب ال��ى الخ��ارج حقق��ت
نمواً بنس��بة  10بالمئة من حيث الوزن و23
بالمئ��ة م��ن حي��ث القيم��ة خ�لال النص��ف
األول م��ن الع��ام (االيران��ي) الحالي (بدأ في
 21مارس .)2018

معدل البطالة في منطقة اليورو ينخفض ألدنى مستوى
في  10أعوام
كشفت بيانات رسمية ،أمس األربعاء ،أن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض على نحو
غير متوقع في نوفمبر /تشرين الثاني إلى أدنى مستوى في أكثر من عشرة أعوام.
وقال مكتب إحصاءات االتحاد األوروبي (يوروستات) :إن معدل البطالة في دول منطقة اليورو
التس��ع عش��رة بلغ 9ر 7بالمئة في نوفمبر /تش��رين الثاني وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر /تشرين
األول  2008وأق��ل م��ن توقع��ات االقتصاد النخفاض نس��بته 1ر 8بالمئة .وعدل (يوروس��تات) قراءة
أكتوبر /تشرين األول بالخفض إلى ثمانية بالمئة من 1ر 8بالمئة في تقدير سابق.
جاء االنخفاض ألسباب من بينها تراجع عدد العاطلين في إيطاليا وإسبانيا اللتين ما زالتا
تعاني��ان م��ن أعلى مس��تويات بطالة في منطقة اليورو بع��د اليونان .وانخفضت البطالة إلى 7ر14
بالمئ��ة ف��ي إس��بانيا م��ن 8ر 14بالمئة في أكتوبر /تش��رين األول .وتراجعت إل��ى 5ر 10بالمئة في
إيطالي��ا م��ن 6ر 10بالمئ��ة .وتظهر أحدث البيانات المتاح��ة لليونان 6ر 18بالمئة لمعدل البطالة
في سبتمبر /أيلول.
وظل مس��توى البطالة في ألمانيا وفرنس��ا ،أكبر اقتصادين في منطقة اليورو ،مس��تقراً عند
3ر 3و9ر 8بالمئ��ة عل��ى الترتي��ب .وف��ي دول االتح��اد األوروب��ي الثمان��ي والعش��رين ،اس��تقر مع��دل
البطالة في نوفمبر /تشرين الثاني عند 7ر 6بالمئة ،بحسب تقديرات يوروستات.

إلى أين يتجه االقتصاد العاملي في 2019؟
تو ّق��ع البن��ك الدول��ي أن يتباط��أ نم��و االقتص��اد العالم��ي ف��ي  2019إل��ى 9ر%2
قياس �اً ب �ـ %3ف��ي  ،2018مرجع �اً ذل��ك إل��ى تصاع��د التوت��ر التج��اري بي��ن الوالي��ات
المتحدة والصين ،وضعف حركة التجارة العالمية.
وقال��ت الرئيس��ة التنفيذي��ة للبن��ك الدول��ي كريس��تالينا جورجيفا ف��ي تقرير
بعن��وان (آف��اق االقتصاد العالمي) ،الذي يصدره البن��ك مرتين كل عام( :في بداية
 2018كان االقتص��اد العالم��ي يعمل بكامل طاقت��ه؛ لكنه فقد القوة الدافعة خالل
العام ،بل أن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد).
ووفقاً للتقرير ،فان آفاق االقتصاد العالمي لعام  2019قاتمة ،حيث أن (التجارة
واالس��تثمار يش��هدان تراجع �اً عل��ى الصعي��د العالم��ي ،وم��ا زال��ت التوت��رات التجارية
مرتفع��ة) .ورج��ح البن��ك الدولي أن يتباطأ االقتصاد األمريك��ي إلى 5ر %2هذا العام
من 9ر %2في  ،2018فيما توقع أن ينخفض نمو االقتصاد الصيني إلى 2ر %6مقارنة
ب �ـ5ر %6ف��ي  .2018كم��ا توق��ع أن تس��جل اقتصادات األس��واق الناش��ئة نمواً نس��بته
2ر %4في  ،2019مقابل  %2لالقتصادات المتقدمة.
وع��ن أس��عار النف��ط ،توق��ع البن��ك ف��ي التقري��ر أن يبل��غ متوس��ط س��عر النف��ط
خ�لال  2019و 2020نح��و  67دوالراً للبرمي��ل ،وه��و أق��ل م��ن توقع��ات س��ابقة
ص��درت ف��ي يوني��و ،ق��ال فيه��ا إن برمي��ل النفط ف��ي  2019س��يكون عند مس��توى 69
دوالراً للبرميل.
وج��اء التقري��ر الجديد في وقت تخوض فيه واش��نطن وبكين نزاعاً تجارياً يلقي
بظالل��ه عل��ى البورص��ات العالمية منذ ش��هور ،حي��ث تبادلت الدولتان فرض الرس��وم
الجمركية ،غير أن هناك عالمات على التقدم ظهرت الثالثاء مع استعداد البلدين
لدخول يوم ثالث من المفاوضات في بكين.

