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العقود اآلجلة خلام برنت تسليم ديسمبر انخفضت  20سنت ًا

النفط يهبط بعد بيانات االقتصاد الصيني
تراجعت أسعار النفط ،أمس
االثنني ،بعد أن جاء منو االقتصاد
الصيني في الربع الثالث من العام
أض��ع��ف م��ن امل��ت��وق��ع ،مم��ا سلط
ال��ض��وء على ب��واع��ث القلق من
تأثير تنامي اإلصابات بفيروس
ك��ورون��ا ف��ي أن��ح��اء العالم على
الطلب بأكبر مستورد للخام في
العالم.
ومن��ا ث��ان��ي أك��ب��ر اقتصاد في
العالم  4.9باملئة على أس��اس
سنوي في الربع الثالث ،بينما
توقع احملللون منوه  5.2باملئة،
ح��س��ب��م��ا أظ���ه���رت���ه ال��ب��ي��ان��ات
احلكومية ،فيما كبحت شركات
التكرير ف��ي ال��ص�ين ،ثاني أكبر
مستهلك للنفط في العالم ،معدالت
معاجلة اخلام في سبتمبر.
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 08:26
بتوقيت غرينتش ،كان خام برنت
تسليم ديسمبر منخفضا  20سنتا
مبا يعادل  0.5باملئة إلى 42.73

دوالر للبرميل.
وسجل اخل��ام األميركي غرب
تكساس الوسيط تسليم نوفمبر
 40.69دوالر للبرميل ،متراجعا
 19سنتا ،ويحل أجل العقد.
ك���ان ب��رن��ت زاد  0.2باملئة
األسبوع املاضي في حني ارتفع
غ��رب تكساس  0.7باملئة ،بعد
تراجع مخزونات النفط اخلام
ومنتجاته في الواليات املتحدة،
أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وأظ��ه��رت البيانات الصينية
تباطؤ النمو على صعيد السلع
واخلدمات ،بينما جاءت بيانات
معاجلة اخلام «مخيبة لآلمال»،
حسبما قاله هويلي ،االقتصادي
لدى مؤسسة عبر البحار الصينية
املصرفية.
وقال لي« :من املرجح أن نشهد
أداء ضعيفا لألسعار حتى نهاية
اليوم».
وأض������اف أن امل��س��ت��ث��م��ري��ن

ي���رك���زون ع��ل��ى اج��ت��م��اع جلنة
املراقبة الوزارية املشتركة املنبثقة
عن مجموعة أوب��ك +واملقرر في
وقت الحق.
وقد تُقرر اللجنة تأجيل خطط
تخفيف تخفيضات امل��ع��روض
احلالية البالغة  7.7مليون برميل
يوميا مبقدار مليوني برميل يوميا
من يناير.
ل��ك��ن ل��ي استبعد أن تصعد
األس��ع��ار ف��ي حالة ص��دور ق��رار
بالتأجيل ألن األم���ر محسوب
بالفعل ف��ي األس��ع��ار امل��ت��داول��ة
بالسوق.
ك��ان اج��ت��م��اع اللجنة الفنية
املشتركة للمجموعة األسبوع
املاضي رسم توقعا قامتا للطلب
على الوقود بسبب املخاوف من
م��وج��ة ثانية طويلة األم���د من
جائحة كوفيد 19 -وق��ف��زة في
اإلنتاج الليبي مبا قد يوجد فائضا
بالسوق في العام القادم.

املشيشي محذر ًا من الوضع املالي :تونس متر بأزمة خانقة
قال هشام املشيشي ،رئيس احلكومة
التونسية ،إن الوضع املالي العام لبالده
«صعب جدا» ،حيث متر بـ»أزمة خانقة»،
م��ا تسبب ف��ي ان��ح��دار ع��ل��ى مستوى
املوازنة العامة لسنة .2021
وأض����اف امل��ش��ي��ش��ي ،خ�ل�ال مقابلة
مع التلفزيون الرسمي التونسي ،أن
حكومته تعتمد في سياستها على بناء
الثقة مع جميع شركائها االقتصاديني
وامل��ان��ح�ين ،بتقدمي األرق���ام احلقيقية
لالقتصاد التونسي من دون إخفاء أية
حقائق.
وتتوقع احلكومة التونسية تسجيل
عجز في موازنتها لعام  2020بنسبة
 14باملئة ،مقارنة بـ 3باملئة كانت
متوقعة للموازنة ذاتها بداية العام،
مرجعة زيادة العجز إلى تداعيات أزمة
«كورونا».
وت��س��ع��ى احل��ك��وم��ة إل���ى تخفيض
هذا العجز إلى  7.3باملئة عام ،2021
حسب تقديرات مشروع قانون املالية
(املوازنة العامة) للعام اجلديد ،الذي
أحالته احلكومة ،اخلميس ،إلى البرملان
للمناقشة واملصادقة.
وتابع املشيشي أن سياسة الدولة،
في صياغة مشروع قانون املالية لسنة
 ،2021تعتمد على اإلص�لاح اجلبائي
(ال��ض��رائ��ب) ،وب��ن��اء م��س��ار إصالحي
وتوفير اإلمكانيات ال�لازم��ة للجهات

هشام املشيشي

املانحة ،لتعبئة موارد الدولة.
وش��دد على أن الدولة لن تلتزم مبا
ال تستطيع اإلي��ف��اء ب��ه م��ع ال��ش��رك��اء
االقتصاديني أو األطراف االجتماعية.
وأردف أن الوضعية االقتصادية في
تونس استثنائية ،لذلك يجب وضع
حلول استثنائية ومقاربات خارجة عن
السائد ،حللحلة األزمة.
ووص����ف امل��ش��ي��ش��ي ،ال����ذي ت��ول��ت
حكومته السلطة في  2سبتمبر املاضي،
عالقته م��ع رئيس اجلمهورية ،قيس
سعيد ،بأنها «ليست متوترة».
وأض���اف أن ه��ذه ال��ع�لاق��ة يحكمها

ال��دس��ت��ور ال���ذي ح���دد ص�لاح��ي��ات كل
منهما ،حيث «نعمل في إطار ما يفرضه
القانون».
واع��ت��ب��ر أن م��ا ح��ص��ل ه��و مسألة
تنظيمية لتوضيح التعاطي مع مختلف
امللفات.
وش��ه��دت الفترة األخ��ي��رة جتاذبات
كالمية بني املشيشي وسعيد بخصوص
تعيينات ضمن الفريق االستشاري
لألول.
ون��ف��ى املشيشي مسألة إج���راء أي
تعديل وزاري ،معتبرا أن األداء احلكومي
هو الذي سيحدد أي قرار.

وتتواتر ،منذ فترة ،أنباء عن تعديل
وزاري وشيك في تونس.
وبشأن جائحة «ك��ورون��ا» ،أقر بأن
الوضع الصحي في تونس صعب جدا،
ومرجح للتصاعد ،لكن الدولة لن تكون
عاجزة عن محاصرة الوباء.
ورأى أن ف��رض حجر صحي شامل
غير ممكن وغير مجد.
وتابع« :لن نصل إلى حالة عدم إيجاد
مكان في اإلنعاش (للحاالت املتدهورة)،
ألن الدولة ستكون قادرة ،بالشراكة مع
القطاع اخلاص ،على حماية التونسيني
من هذا الوباء».
وس��ج��ل��ت ت���ون���س ،وف����ق أح���دث
إحصاء رسمي 40 ،ألفا و 542إصابة
بالفيروس ،بينها  626وفاة.
وفيما يتعلق بقرار إلغاء التظاهرات
الثقافية وف��رض حظر التجوال بسبب
ك��ورون��ا ،ق��ال املشيشي إن حكومته
منفتحة على أي إجراء أو قرار لتسهيل
عمل الفنانني ،مع احترام البروتوكول
الصحي .وأضاف أنهم سيعودون قريبا
ملمارسة نشاطهم.
وأعلنت السلطات التونسية ،في 7
أكتوبر اجلاري ،قرارات للحد من انتشار
الوباء ،بينها فرض حظر التجوال وإلغاء
التظاهرات الثقافية والفنية ،ما تسبب
في ب��روز حركة احتجاجية في القطاع
الثقافي.

جتدد آمال التحفيز األميركي يقفز باألسهم اليابانية
أغ��ل��ق��ت األس���ه���م ال��ي��اب��ان��ي��ة
مرتفعة ،أم��س االث��ن�ين ،مقتدية
مبكاسب العقود األميركية اآلجلة
في املعامالت اآلسيوية ،بفضل
آم��ال التوصل إل��ى ات��ف��اق بشأن
برنامح أميركي لتخفيف األضرار
االقتصادية من فيروس كورونا
قبل انتخابات الرئاسة.
وارت����ف����ع امل����ؤش����ر ن��ي��ك��اي
القياسي  1.11%عند اإلغ�لاق
إلى  23671.13نقطة ،بينما زاد
امل��ؤش��ر توبكس األوس���ع نطاقا
 1.25%إلى  1637.98نقطة.
وسجل املؤشران أكبر صعود
يومي منذ اخلامس من أكتوبر.

«البنك الدولي» يتوقع انكماش
النمو  5.2باملئة في الشرق األوسط

توقع البنك الدولي انكماش النمو االقتصادي
ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال إفريقيا
بصورة أكبر مما ك��ان متوقعا من قبل ،تأثرا
بالعبء امل���زدوج الناجم ع��ن انهيار أسعار
النفط وانتشار م��رض كوفيد  .19 -وعدلت
جهات اإلق��راض العاملية من تقديراتها للناجت
االقتصادي.
وأشارت إلى أن النمو االقتصادي في املنطقة
املشار إليها سيتراجع هذا العام بنسبة  5.2في
املائة ،وذل��ك بعد أن أف��ادت توقعات البنك في
(أب��ري��ل) املاضي ,ب��أن نسبة التراجع ستكون
 1.1في املائة ،وذل��ك وفقا للتوقعات احملدثة
لالقتصادات اإلقليمية املنشورة  ،وأوردت��ه��ا
وكالة أنباء «بلومبيرج».
وتتماشى هذه التوقعات مع توقعات صندوق
النقد الدولي ،ال��ذي أعلن األسبوع املاضي أنه
يتوقع انكماش الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 5
في املائة في العام اجلاري.
وحسب التقرير ،ف��إن تعديل البنك الدولي
توقعاته يعكس «حالة التشاؤم االقتصادية
املتزايدة» ،وتوقع البنك أن «يتعافى اإلقليم
جزئيا فقط في عام .»2021
ومن املتوقع أن يبلغ عجز احلساب اجلاري
في هذه املنطقة في العام اجلاري  4.8في املائة
من إجمالي الناجت احمللي ،مقارنة بعجز بنسبة
 1في املائة في (أكتوبر)  .2019ومن املتوقع أن
يبلغ العجز املالي  10في املائة من إجمالي الناجت
احمللي ،مقابل  4.7في املائة ،بحسب ما نقلته

«األملانية» .وكان عديد من دول العالم قد اضطر
إلى إغالق اقتصاداته الحتواء انتشار فيروس
كورونا ،وصاحب ذلك ضخ دفعات تنشيطية
بشكل مباشر وغير مباشر .وع���اود فيروس
كورونا االنتشار مرة أخرى في العالم ،وهناك
دول مبا فيها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا تفكر في
العودة إلى اإلغالق مرة أخرى ،ما أجج مخاوف
تزايد االنكماش االقتصادي وتزايد حالة عدم
اليقني .وك��ان أكبر انخفاض في الناجت احمللي
اإلجمالي هو للدول النامية املصدرة للنفط ،حيث
من املتوقع أن يتراجع مبقدار ثماني نقاط مئوية
عن (أكتوبر) ،كما تشير التوقعات إلى أن الطلب
على النفط لن يتعافى قريبا ليصل إلى مستوى
ما قبل اجلائحة قبل حلول نهاية  ،2022وذلك
في ظل بقاء أسعار النفط اخلام عند أقل من 50
دوالرا للبرميل.

وارت��ف��ع��ت ج��م��ي��ع م��ؤش��رات
ق��ط��اع��ات ال���ب���ورص���ة ال��ث�لاث��ة
وال��ث�لاث�ين ،وس��ج��ل��ت قطاعات
الشحن ومنتجات املطاط واحلديد
والصلب أكبر املكاسب.
وارت��ف��ع سهم ت��وه��و 4.47%
عقب تسجيل أع��ل��ى مستوى له
منذ سبتمبر أيلول في وقت سابق
من اجللسة بعدما رفعت شركة
األفالم والترفيه توقعاتها لصافي
الربح.
وصعد سهم توشيبا ،2.55%
بعد إعالنها استهداف إي���رادات
بـ 3مليارات دوالر من أنشطتها
للتشفير الكمي بحلول .2030

الجارد :التعافي من كورونا
مهدد بفقدان الزخم
ي���ت���وق���ع ال��ب��ن��ك
امل��رك��زي األوروب����ي
أن ي��ف��ق��د ال��ت��ع��اف��ي
االقتصادي في منطقة
ال��ي��ورو م��ن ال��رك��ود
ال����ذي ت��س��ب��ب��ت فيه
أزمة جائحة كورونا
في الربيع زخمه.
وق���ال���ت رئ��ي��س��ة
ال���ب���ن���ك ،ك��ري��س��ت�ين
الج������������ارد« :م���ن���ذ
احلركة املضادة التي
شهدناها في الصيف،
ك��ان االن��ت��ع��اش غير كريستني الجارد
منتظم وغ��ي��ر مؤكد
وغير مكتمل وهو اآلن مهدد بفقدان الزخم» .وقد نشر البنك
املركزي األوروبي املقابلة اليوم .وذكرت الجارد أن البنك املركزي
األوروبي سيرصد التطورات خالل اخلريف.
وأش��ارت القيادية الفرنسية إلى أن البنك املركزي ميكن أن
يتخذ إج��راءات مضادة إذا تدهور الوضع ،موضحة أنه لم يتم
بعد استنفاد خيارات السياسة النقدية ،وقالت« :إذا كان البد من
عمل املزيد ،فسوف نفعل املزيد».
يُذكر أن رد فعل البنك املركزي األوروبي على جائحة كورونا
تركز في املقام األول في عمليات شراء إضافية لألوراق املالية
وقروض طويلة األجل ورخيصة للغاية للبنوك .ويهدف اإلجراء
األخير إلى احلفاظ على تدفق االئتمان في االقتصاد .ويتوقع
غالبية املراقبني حاليا أن يزيد البنك املركزي األوروب���ي من
برنامج شراء األوراق املالية املخصص جلائحة كورونا ،والذي
يُقدر بالتريليونات ،بحلول نهاية العام.

«تداول» :السوق السعودي يجتذب
سيولة تتجاوز  100مليار ريال

قال املهندس خالد احلصان
املدير التنفيذي لشركة السوق
امل��ال��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة «ت����داول»،
«إن ان��ض��م��ام ال��س��وق املالية
السعودية إلى املؤشرات العاملية
وف���ر س��ي��ول��ة ل��ل��س��وق تخطت
 100مليار ري��ال خ�لال الفترة
املاضية ،إضافة إلى جتاوز عدد
املستثمرين األجانب املسجلني
في مركز إي��داع األوراق املالية
 2100مستثمر».
وأكد خالل جلسة افتراضية
نظمتها السوق املالية السعودية
«ت��داول» بعنوان أهمية الطرح
واإلدراج للقطاع الزراعي ،وذلك
بالتعاون م��ع غرفة القصيم،
أهمية الطرح للشركات بشكل
ع��ام وللقطاع ال��زراع��ي بشكل
خاص.
وأش�����ار احل���ص���ان إل����ى أن
ال��ش��رك��ات بشكل ع��ام تسعى
إل��ى تطوير أعمالها التجارية
التي توفر مدى متانة الشركة،
وال���س���وق امل��ال��ي��ة ه��ي إح��دى
ال��ق��ن��وات ال��ت��ي ت��ع��زز الهوية
ال��ت��ج��اري��ة وامل��ص��داق��ي��ة ل��دى
الشركات من خالل اإلفصاحات،
مبينا أن التعامل مع الشركات
املدرجة في السوق أسهل بكثير
م��ن ال��ش��رك��ات التقليدية غير
املدرجة ،وفقا ملا نقلته صحيفة
«االقتصادية».
وق�����ال احل���ص���ان «ش��رك��ة

خالد احلصان

السوق املالية «ت���داول» عملت
ب��ال��ت��ع��اون م��ع هيئة ال��س��وق
املالية على إيجاد قنوات إضافية
للشركات املتوسطة والصغيرة،
وإيجاد وسيلة فاعلة وأقل تكلفة
للوصول إل��ى املستثمرين من
خالل سوق «منو» ،حيث نعمل
على مراقبة هذه القنوات وإضافة
أي حتسينات مستقبال».
وذك���ر أن ه��ن��اك عمال مكثفا
ت��ق��وده هيئة ال��س��وق املالية
وتشارك فيه «ت��داول» ووزارة
ال���ت���ج���ارة وه��ي��ئ��ة امل��ن��ش��آت
الصغيرة واملتوسطة وهيئة
احملتوى احمللي ،بهدف تنسيق
اجل���ه���ود إلي���ج���اد احمل���ف���زات
املناسبة للقطاعات املختلفة

لإلدراج.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال ب��در املالك
نائب املدير العام لالئتمان في
صندوق التنمية الزراعية «إن
ال��ص��ن��دوق رص��د  15.5مليار
ريال من خالل استراتيجية على
م��دى األع���وام اخلمسة املقبلة
«من عام  2021حتى ،»2025
حيث تتماشى مع االستراتيجية
الوطنية الزراعية للمساهمة في
األمن الغذائي وحتديد القطاعات
املهمة ذات األولوية ،مثل قطاع
ال���دواج���ن وال��ب��ي��وت احملمية
واالس���ت���زراع السمكي ودع��م
التنمية الريفية ،إض��اف��ة إلى
االستثمار السعودي الزراعي
في اخلارج».
وحول التسهيالت املقدمة من
الصندوق ال��زراع��ي للشركات
املدرجة أك��د املالك أن صندوق
التنمية الزراعي بالتنسيق مع
«ت���داول» أعلن ح��واف��ز خاصة
للشركات امل��درج��ة ،تتمثل في
رف��ع نسبة التمويل للشركات
التي تستخدم التقنيات احلديثة
بحيث تصل إل��ى  75%مقابل
 70%للشركات غير املدرجة،
كذلك رفع القيمة التقديرية لرهن
أصول املشروع إلى  50%مقابل
 40%للشركات غير املدرجة،
إضافة إلى رفع سقف التمويل
للمشاريع االستراتيجية بقيمة
مليار ريال للشركات املدرجة.

السعودية ترفع حيازتها من سندات اخلزانة
األميركية  4.3باملئة خالل أغسطس
كشفت بيانات حكومية ،م��ؤخ��را ً ،ع��ن رفع
السعودية استثماراتها ف��ي س��ن��دات اخلزانة
األميركية  % 4.3خالل أغسطس املاضي ،بقيمة
 5.4مليار دوالر عن الشهر السابق يوليو املاضي.
وبحسب البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة
اخلزانة األميركية ،زادت اململكة من متلك سندات
اخلزانة األميركية إلى  130مليار دوالر ،مسجلة
أعلى مستوى منذ  5أشهر ،مقابل  124.6مليار
دوالر في نهاية يوليو املاضي.
وباحليازة احلالية ،يكون إجمالي قيمة ما
متتلكه السعودية من السندات األميركية قدر
تراجعاً على أس��اس سنوي بنسبة  29.3في
املائة حتى أغسطس مقابل الفترة ذاتها في 2019
البالغة  183.8مليار دوالر ،بانخفاض قوامه
 53.8مليار دوالر.
وتأتي السعودية في املرتبة الـ 16عامليا ً بقائمة

أكبر املستثمرين في سندات اخلزانة األميركية
التي تتصدرها ال��ي��اب��ان بقيمة  1.2تريليون
دوالر ،يليها الصني بقيمة  1.06تريليون دوالر.
وتتصدر السعودية قائمة الدول العربية ،حيث
تلحقها الكويت في املرتبة الثانية ( 26عاملياً)
باستثمارات قمتها  46.4مليار دوالر ،ثم اإلمارات
ثالثة ( 32عاملياً) بـ 36.6مليار دوالر ،حتى
أغسطس.
وتتجه ال��دول لتفعيل فرصة ش��راء سندات
حكومية لالستفادة من الفرصة االستثمارية
املتاحة ،ال سيما إذا ما ك��ان املصدر ذا مرجعية
ومالءة وتصنيف ائتماني رفيع مدعوم باقتصاد
وطني قوي ،بينما يتجه املصدّر لبيع السندات -
أدوات دين  -جلملة مبررات ،أهمها متويل العجز
في بند مصروفات امليزانية مستفيدة من السيولة
املتدفقة لشراء السندات السيادية.

تتمات
علييف يشيد
ف����ق����د أش���������اد ال���رئ���ي���س
األذرب��ي��ج��ان��ي إل��ه��ام علييف،
مبوقف الرئيس التركي رجب
ط��ي��ب أردوغ�����ان وامل��س��ؤول�ين
األتراك الداعم لبالده منذ اللحظة
األولى للهجمات األرمينية على
أذربيجان.
وأوض���ح خ�لال استقباله،
أم��س ،رئيس البرملان التركي
مصطفى شنطوب والوفد املرافق
له ،في العاصمة باكو ،أن زيارة
ال��وف��د التركي ألذرب��ي��ج��ان في
مثل ه��ذه الفترة االستثنائية،
حتمل معاني ك��ب��ي��رة ،م��ؤك��دا ً
أنه سيواصل تعزيز العالقات
الثنائية التاريخية ،التي تقوم
ع��ل��ى م��ب��دأ “شعب واح����د في
دولتني”.
ب�����دوره ،أك���د ش��ن��ط��وب أن
العالقات التركية األذربيجانية
ل��ه��ا أس���س ت��اري��خ��ي��ة عميقة

وأن الصداقة القوية والدائمة
ستستمر إلى األبد.
وأضاف “تركيا تقف بجانب
ق��ض��ي��ة أذرب��ي��ج��ان ال��ع��ادل��ة،
وم��س��ت��ع��دة ل��ت��ق��دمي ال��دع��م
وامل��س��اع��دة ل��ه��ا ف��ي أي وق��ت
حتتاجه” .وأشار إلى أن تركيا
تقف إلى جانب أذربيجان ،ألنها
دول��ة شقيقة وصديقة لتركيا،
وأنها تدافع عن قضيتها العادلة
وأراضيها احملتلة.

«املرور»
وش���ه���ادة ل��ي��اق��ة ص��ح��ي��ة،
واج��ت��ي��از اخ��ت��ب��ار اجلغرافيا
ملناطق الكويت.
وح���دد ال��ق��رار م��ك��ان تقدمي
ال��ط��ل��ب��ات ف��ي اإلدارة العامة
ل���ل���م���رور إدارة ال��ت��ن��س��ي��ق
واملتابعة .يذكر أن مهنة سائقي
األج��رة اجلوالة وحت��ت الطلب
كانت تقتصر على الوافدين من

حملة اإلقامة مادة “ ،”18بينما
اقتصر العمل في أج��رة املطار
على املواطنني املتقاعدين فقط.

السودان
 ،بهدف ال��وص��ول إل��ى رؤية
مشتركة تلبي حقوق الضحايا
وإرادة احلكومة السودانية وفق
القانون الدولي”.
ولم يحدد الوزير السوداني
موعد االجتماع املقبل مع وفد
احملكمة ،الستكمال املشاورات
بشأن محاكمة متهمي دارفور.
فيما أش��ار علي احل��ب��ر ،إلى
ات��ف��اق م��ع احمل��ك��م��ة اجلنائية
الدولية على عدم إفالت املتهمني
م��ن ال��ع��ق��اب ،وف��ق �ا ً مل��ا ج��اء في
اتفاقية السالم.
ب��دوره��ا وص��ف��ت ب��ن��س��ودا،
اج��ت��م��اع��ه��ا م���ع امل��س��ؤول�ين
السودانيني بـ”املثمر والبناء”،
دون تفاصيل أكثر.

