
كشف التقرير األسبوعي 
للبورصة املصرية عن ارتفاع 
إج��م��ال��ي ت��وزي��ع��ات األرب���اح 
ال��ن��ق��دي��ة ل��ل��ش��رك��ات امل��درج��ة 
بالبورصة املصرية إل��ى 20 
مليار جنيه منذ ب��داي��ة العام 
اجلاري وحتى نهاية تعامالت 

األسبوع املاضي.
وأش�����ار ال��ت��ق��ري��ر إل���ى أن 
الشركات قامت بتوزيع أرباح 
بقيمة 433 مليون جنيه خالل 
شهر أغسطس امل��اض��ي، كما 
وزع��ت أرب��اح��اً بقيمة 2.774 
مليار جنيه خالل شهر يوليو، 
كما قامت بتوزيع أرباح بقيمة 
299 مليون جنيه خالل شهر 
يونيو، و487 مليون جنيه 
خ��الل شهر م��اي��و، وك��ان شهر 
إبريل األعلى في التوزيعات 

بقيمة 13.518 مليار جنيه.
وخ��الل شهر م��ارس وزعت 
الشركات املدرجة أرباحاً بقيمة 

206 ماليني جنيه، كما وزعت 
أرباحاً بقيمة 45 مليون جنيه 
خالل شهر فبراير، و83 مليون 

جنيه خالل شهر يناير.
وح��ت��ى ن��ه��اي��ة ت��ع��ام��الت 
األس����ب����وع امل����اض����ي، ق��ام��ت 

الشركات بتوزيع أرباح بقيمة 
135 مليون جنيه خالل شهر 

سبتمبر.

وت��راج��ع امل��ؤش��ر الرئيسي 
للبورصة املصرية »إيجي إكس 
30« بنسبة 1.26 % ليغلق 
عند مستوى 10911.44 نقطة 
خالل جلسات األسبوع املاضي، 
ف��ي��م��ا ارت��ف��ع م��ؤش��ر األس��ه��م 
الصغيرة واملتوسطة »إيجي 
إك��س 70 متساوي األوزان« 
بنسبة %3.35 ليغلق عند 

مستوى 2000.45 نقطة.
وسجل مؤشر »إيجي إكس 
100 متساوي األوزان« ارتفاعاً 
ب��ن��ح��و %2.15 م��غ��ل��ًق��ا عند 
مستوى 2885.25 نقطة. فيما 
تراجع مؤشر »إيجى إكس 30 
محدد األوزان« بنسبة 1.63% 
لينهي تعامالت األسبوع عند 
مستوى 12581.36 نقطة. 
وصعد مؤشر بورصة النيل 
بنسبة %8.09 لينهي تعامالت 
األسبوع املاضي عند مستوى 

1013.18 نقطة.

ارتفع الدين العام الفرنسي 
ف��ي نهاية يونيو امل��اض��ي إلى 
مستوى غير مسبوق، حيث بلغ 
114.1 % م��ن ال��ن��اجت احمللي 
اإلجمالي، وفقا ملا أعلنه املعهد 
الوطني لإلحصاء والبحوث 

االقتصادية )إنسي(.
وأوض����ح ت��ق��ري��ر ص���در عن 
املعهد، أن حجم الدين بلغ اآلن 
نحو 2.638 تريليون ي��ورو، 
ب��زي��ادة نسبتها 12.7 % عن 
مستوى الدين في نهاية مارس 

من هذا العام.
ووف���ق���ا للمعهد ت��ع��د ه��ذه 
الزيادة األكبر منذ العام 1995. 
وزاد الدين العام الفرنسي منذ 
م���ارس 2020 ب��واق��ع 113.4 

مليار يورو.
وي����ق����ول امل���ع���ه���د إن ه���ذه 
الزيادة احل��ادة في حجم الدين 

ترجع بشكل رئيسي لتمويل 
إج���راءات مت اتخاذها ملواجهة 

أزمة كورونا، مبا في ذلك صرف 
استحقاقات مرتبطة بالبطالة.

السعودية ثاني أكبر 
مورد نفطي للصني 

أغسطس املاضي
أظهرت بيانات جمارك، أن السعودية تصدرت أكبر 

موردي النفط إلى الصني بعد روسيا.
وكشفت بيانات اإلدارة العامة للجمارك في الصني 
أن روس��ي��ا وردت 5.8 مليون ط��ن م��ن النفط اخل��ام 
في أغسطس مبا يعادل 1.37 مليون برميل يوميا، 
بانخفاض 3.7 % على أساس سنوي ومقارنة مع 1.74 

مليون برميل يومياً في يوليو، وفقاً ملا نقلته »رويترز«.
ويستند التغير امل��ئ��وي على أس���اس س��ن��وي إلى 

حسابات رويترز، إذ إن اجلمارك ال تقدم األرقام.
وبلغت الشحنات من السعودية الشهر املاضي 5.26 
مليون طن، بحسب ما أظهرته البيانات أو ما يعادل 
1.24 مليون برميل يوميا بانخفاض 32.5 % على 

أساس سنوي.
وفي أول ثمانية أشهر من 2020، ظلت روسيا أكبر 
بائع للصني بواقع 57.1 ملي���ون ط���ن، م�ا ي�زي����د 
15.6 % مقارنة مع نفس الفترة من العام املاضي. 
وبلغت الواردات من السعودية 55.8 مليون طن بزيادة 

6.1 % مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.
وزادت واردات الصني من األميركيتني الشهر املاضي، 
إذ ارتفعت الشحنات من البرازيل 75 % على أساس 
سنوي إلى 4.15 مليون طن، بينما زادت الشحنات من 

الواليات املتحدة ألكثر من مثليها إلى 2.23 مليون طن.
وهبط إجمالي مشتريات الصني من النفط اخلام في 
أغسطس آب عن املستويات الشديدة االرتفاع املسجلة 
في يوليو ويونيو، ومن املتوقع أن يتراجع أكثر في 
األشهر املقبلة مع ارتفاع املخزونات وانخفاض هوامش 

التكرير.

تشهد أسعار النفط تعامالت متقلبة، 
تتجاذبها مخاوف ضعف الطلب وزيادة 
في املعروض تشده إلى أسفل، يقابلها 

دعم من تراجع املخزومات األمريكية.
وبحلول الساعة 8:47 ت.غ، كانت 
عقود خام برنت القياسي لبحر الشمال، 
تسليم نوفمبر ، تتداول مرتفعة مبقدار 
31 سنتا أو بنسبة 0.74 باملئة عند 

42.25 دوالر للبرميل.
وزاد خ��ام غ��رب تكساس الوسيط 
األمريكي، تسليم نوفمبر ، مبقدار 31 
سنتا أو بنسبة 0.74 باملئة، أيضا، إلى 

40.58 دوالر للبرميل.
وحول اخلام اجتاهه صعودا ليعوض 
خسائره في التعامالت املبكرة، مغلبا 
ع��ام��ل ال��دع��م م��ن ت��راج��ع امل��خ��زون��ات 
األم��ي��رك��ي��ة، اخل���ام والبنزين ون��واجت 
التقطير على حد س��واء، حسبما أظهرت 
بيانات إدارة مركز معلومات الطاقة، 
األرب��ع��اء، غير أن��ه يتجه إل��ى خسارة 

أسبوعية بحوالي ثالثة باملئة.
ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ن اجل��ل��س��ة، هبط 
اخلامان القياسيني بنحو نصف باملئة، 
إلى 41.72 دوالر خلام برنت و40.14 

دوالر للخام األمريكي.
وج���اء ان��خ��ف��اض أس��ع��ار اخل���ام في 
التعامالت املبكرة مدفوعة مبخاوف 
تراجع الطلب في األس��واق العاملية، مع 
توالي األخبار عن تسجيل أرقام قياسية 
للمصابني بكورونا على م��دى اليومني 
امل��اض��ي��ني، خصوصا ف��ي االق��ت��ص��ادات 
القوية كالواليات املتحدة، البلد األكثر 
ت��ض��ررا ف��ي ال��ع��ال��م م��ن ال��ف��ي��روس و 

املستهلك األكبر للطاقة.
كما سجلت كل من بريطانيا وإسبانيا 
وأملانيا أرقاما قياسية في أعداد اإلصابات 

خالل يوم واحد.

وزاد م��ن متاعب النفط استئناف 
اإلنتاج والتصدير في ليبيا.

و توقع رئيس مجلس إدارة املؤسسة 
الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع 

الله، »ارتفاعا تدريجيا« لصادرات النفط 
خالل األي��ام واالسابيع القادمة، بعدما 
وصلت في مايو إلى أدنى مستوياتها على 
اإلط��الق. وتأثرت أسعار النفط سلبا، 

أيضا، بتصريحات نقلت عن وزير النفط 
العراقي إحسان عبد اجلبار، اخلميس، 
أف���ادت ان ال��ع��راق على وش��ك التوصل 
التفاق مع مجموعة »أوك+« بخصوص 

إعفاء البلد الذي يواجه أزمة مالية حادة 
من تخفيضات متفق عليها لالنتاج، وهو 
ما نفاه الناطق باسم ال��وزارة في وقت 

الحق.

تتجاذبه مخاوف ضعف الطلب يقابله زيادة في املعروض 

تعامالت متقلبة للنفط واجتاه نحو خسائر أسبوعية

7 alwasat.com.kwاقتصاد

بئر نفطي

9 أشهر 20 مليار جنيه أرباحًا في  شركات بورصة مصر توزع 

البورصة املصرية

الدين العام الفرنسي يسجل
مستوى غير مسبوق

مقر املركزي الفرنسي
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 زادت الطلبيات اجل��دي��دة 
للسلع الرأسمالية األساسية 
أمريكية الصنع أكثر من املتوقع 
ف��ي )أغ��س��ط��س(، وك��ان الطلب 
ف��ي الشهر ال��س��اب��ق أق���وى من 
التقديرات السابقة، ما يشير إلى 

تعاف مستقر.
ووف��ق��ا ل���«روي��ت��رز«، قالت 
وزارة التجارة األمريكية ، »إن 
طلبيات السلع الرأسمالية غير 
الدفاعية عدا الطائرات، التي تعد 
مؤشرا يحظى مبتابعة من كثب 
خلطط إنفاق الشركات، زادت 

1.8 في املائة، الشهر املاضي«.
وج�����رى ت��ع��دي��ل ب��ي��ان��ات 
)ي��ول��ي��و( ب��ال��زي��ادة لتظهر أن 
ط��ل��ب��ي��ات م���ا ي��ع��رف بالسلع 
الرأسمالية األس��اس��ي��ة زادت 
2.5 في املائة، بدال من 1.9 في 
املائة، في التقديرات السابقة. 
وتوقع اقتصاديون في استطالع 
أج��رت��ه »روي���ت���رز« أن ترتفع 
هذه الطلبيات 0.5 في املائة في 

)أغسطس(.
ويعاني االقتصاد األمريكي 
أزمة اقتصادية سببها فيروس 
كورونا املستجد، حيث ارتفعت 
ح���االت اإلص���اب���ة ب��ال��ف��ي��روس 
أم���س، مسجلة زي���ادة بنسبة 
0.6 في املائة، مقارنة بالتوقيت 
نفسه م��ن أم��س األول، ليصل 
العدد اإلجمالى للمصابني إلى 

6.98 مليون إصابة.
ووفقا للبيانات التي جمعتها 
جامعة جونز هوبكنز ووكالة 
»ب��ل��وم��ب��ي��رج« ل��أن��ب��اء، متثل 
الزيادة على املستوى الوطنى 
م��ت��وس��ط ال����زي����ادة ال��ي��وم��ي��ة 
لإلصابات املسجل في األسبوع 
املاضى الذى بلغت نسبته 0.6 

في املائة.
وسجلت والي��ة كاليفورنيا 

أكبر ع��دد من احل��االت املؤكدة، 
حيث بلغ إجمالى عدد اإلصابات 
800 ألف و273 حالة بزيادة 
بلغت 0.4 ف��ي امل��ائ��ة مقارنة 

بالتوقيت نفسه أمس األول.
وشهدت والية نورث داكوتا 
»داكوتا الشمالية« زيادة بنسبة 
4.8 في املائة، في عدد احلاالت 
مقارنة بالتوقيت نفسه وبذلك 
يصل إجمالى اإلصابات إلى 19 
ألفا و885 إصابة، فيما سجلت 
والي���ة ف��ل��وري��دا أك��ب��ر ع��دد من 
الوفيات خالل 24 ساعة، بوفاة 

177 شخصا.
وك����ان ال���ع���دد األس��ب��وع��ي 
ل��ط��ال��ب��ي م��س��اع��دات البطالة 
في ال��والي��ات املتحدة قد عاود 
االرت���ف���اع األس���ب���وع امل��اض��ي، 
عاكسا بطء انتعاش الوظائف 
املتضررة ج��راء تدابير احلجر 
ملكافحة تفشي وب��اء كوفيد - 
19 في آذار )م���ارس(، بحسب 

»الفرنسية«.
وقالت أرق��ام نشرتها وزارة 

العمل أمس األول، »إن 870 ألف 
شخص قدموا طلبات مساعدات 
للبطالة بني 13 إل��ى 19 أيلول 
)سبتمبر(، بينما كان احملللون 
يتوقعون أال يتخطى عددهم 
825 ألفا، أي بزيادة أربعة آالف 
عن توقعات األس��ب��وع املاضي 

بعد مراجعتها«.
وق����دم 630.080 شخصا 
طلبات جديدة مبوجب برنامج 
م��خ��ص��ص ل���أش���خ���اص غير 
املؤهلني ع���ادة، أي أق��ل بنحو 
45 أل��ف��ا ف��ق��ط م���ن األس��ب��وع 
السابق، بعد أن تسبب إغالق 
الشركات في زيادة عدد الطلبات 
األسبوعية إل��ى أكثر م��ن 6.8 

مليون في أواخر آذار )مارس(.
وعلى الرغم من انخفاضها 
بشكل كبير منذ ذلك احلني، حيث 
ب��دأت ال��والي��ات في إع��ادة فتح 
أبواب اقتصادها، إال أنها ال تزال 
أع��ل��ى بكثير م��ن أس���وأ أسبوع 
واحد خالل األزمة املالية العاملية 
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ارتفاع أكبر من املتوقع لطلبيات السلع 
الرأسمالية األميركية في أغسطس

مواطنة أميركية في أحد األسواق

قالت وكالة  »روي��ت��رز«، إنه 
من املرجح أن يدعم وزراء مالية 
مجموعة السبع الكبار، مبادرة 
لتمديد إع��ف��اء ال���دول الفقيرة 
من تسديد ال��دي��ون وس��ط وباء 

كورونا.
وذكرت الوكالة، أنه من املقرر 
أن يعقد مؤمتر دول مجموعة 
السبع )ال��ت��ي تضم  بريطانيا 
وأملانيا وإيطاليا وكندا والواليات 
املتحدة وفرنسا واليابان(، اليوم 
اجلمعة ع��ن ب��ع��د، وسيناقش 
ال��������وزراء خ���الل���ه، األح�����داث 
االقتصادية العاملية على خلفية 
التأثير املستمر لفيروس كورونا 

املستجد.
وتشير مصادر الوكالة، إلى 
أن��ه م��ن امل��ق��رر خ��الل املناقشة، 
ط����رح م���وض���وع ق����درة حتمل 
الديون من جانب الدول الفقيرة، 
التي كان مستوى ديونها مرتفعا 

حتى قبل أن يبدأ الوباء.
ف��ي أب��ري��ل امل��اض��ي، منحت 
مجموعة العشرين، أفقر دول 
العالم، احلق في تعليق مدفوعات 
الديون السيادية اخلارجية، مبا 

في ذلك خدمة هذه الديون، حتى 
نهاية العام احلالي. وق��ررت أن 
مبلغ أكثر من 20 مليار دوالر، 
الذي سيتوفر نتيجة لذلك، يجب 

ان يوجه إلى مكافحة الوباء.

مجموعة السبع تؤيد تخفيف عبء 
ديون البلدان الفقيرة

اجتماع سابق ملجموعة السبع
عملة إيران تواصل خسائرها

العملة اإليرانية تواصل 
انهيارها.. والدوالر قرب 

300 ألف ريال 

واصلت العلمة االيرانية سقوطها احلر عقب تطبيق آلية 
» سناباك« السبت املاضي، التي تقضي بعودة كامل عقوبات 
األمم املتحدة على إيران حيث مت تداول الدوالر السبت بسعر 
قارب 300 ألف ري��ال. ووفقا ملواقع سعر صرف العمالت 
األجنبية في إيران فقد، جتاوز سعر الدوالر حدود 293 ألف 

ريال في السوق احلرة في طهران، صباح السبت.
وكان موقع » اقتصاد اونالين« اإليراني قد نقل عن احمللل 
االقتصادي عباس أركون، قوله إن »السبب الرئيسي الرتفاع 
سعر ال��دوالر هو عدم التوافق بني العرض والطلب، ولن 

ينخفض السعر حتى يتم توفير العملة الصعبة للسوق«.
وذكرت التقارير أنه مع ارتفاع الدوالر في سوق الصرف 

في طهران، حتول التجار إلى سوق الذهب.
وارتفع سعر العمالت الذهبية أم��س السبت، مقارنة 
باأليام السابقة حيث بلغت مسكوكة »أمامي« الذهبية 134 
مليونا و500 ألف ري��ال، بينما كان سعرها في اخلريف 

املاضي حوالي 40 مليون ريال.
يذكر أنه فور إع��الن الواليات املتحدة السبت املاضي، 
ع��ودة العقوبات الدولية على إي��ران، سجل سعر صرف 
الدوالر يوم األحد املاضي، رقما قياسيا جديدا بارتفاع 2.5٪ 

إلى 273 ألف ريال للدوالر.
وكان سعر صرف ال��دوالر األميركي 160 ألف ريال في 
بداية السنة التقوميية اإليرانية احلالية في 20 مارس 
املاضي، لكنه وصل إلى 250 ألف ريال في أواخ��ر يوليو، 
عندما ضخ البنك املركزي اإليراني نحو مليار دوالر من 
النقد األجنبي في السوق احمللية، وانخفض سعر الدوالر 
إلى 210 آالف ريال. لكن مع مرور الوقت بدأ سعر الصرف 

يرتفع مرة أخرى.

»أونكتاد«: االقتصاد العاملي ازداد 
هشاشة.. وفجوة األجور أكبر تهديد

قالت منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
)أونكتاد( إنه ينبغي على العالم أن يعالج التفاوت 
املفرط إذا ما أريد إعادة بناء االقتصاد العاملي عقب 
الدمار ال��ذي سببته اجلائحة، مؤكدة أنه من بني 
الظروف القائمة، يشكل فرط عدم املساواة - نتاج 

أربعة عقود من قمع األجور - التهديد األكبر«.
وعبرت »أونكتاد« في تقرير التجارة والتنمية 
لعام 2020 الذي أصدرته عن قلقها من أن يصبح 
االستقطاب اآلن متجليا ف��ي من���وذج م��ن النمو 
وميضي على نطاق مفرط في البلدان املتقدمة 
وبضعف في البلدان النامية، معاجلة هذه املشكلة 
يجب أن تتجاوز ال��دع��وات إل��ى »ع��دم ت��رك أحد 

خلفنا« والنظر في كيفية اختيار سياسات تضمن 
حتقيق انتعاش أكثر شموال.

ويقول ل�«االقتصادية« ريتشارد كوزول-رايت، 
مدير شعبة العوملة واستراتيجيات التنمية في 
»أون��ك��ت��اد«: »عقب كوفيد - 19«، قدمت وع��ود 
التغيير على الفور، لكن القواعد واملمارسات التي 
حتكم توزيع الدخل والقوة االقتصادية ظلت إلى 
حد كبير على حالها. ووفقا للتقرير، فإن مؤشر 
أسهم »إس آند بي« ال��ذي يضم أكبر 500 شركة 
مالية أمريكية من مصارف ومؤسسات مالية، تضم 
ما يقرب من تريليون دوالر سنويا إلع��ادة شراء 

األسهم، بدال من االستثمار.


