
طلب العراق من مستوردي نفطه دفع 
ملياري دوالر مقدما من قيمة صادراته 
النفطية كجزء من عقود طويلة األجل لبيع 
النفط، في أح��دث إش��ارة إل��ى تزايد حدة 

األزمة املالية في البالد.
وأش���ارت “بلومبرج” إل��ى أن العراق 
يعاني من أزمة مالية طاحنة نتيجة تراجع 
اسعار النفط العاملية واضطراره خلفض 
إنتاجه في إط��ار اتفاق دول جتمع أوبك 
بلس لدعم هذه األسعار مما أدى إلى تأخير 
ص��رف روات���ب املعلمني األم��ر ال��ذي يهدد 
مبوجة احتجاجات شعبية جديدة كتلك 
التي أطاحت باحلكومة العراقية السابقة 

وأسفرت عن مقتل املئات.
وب��ح��س��ب رس��ال��ة وجهتها احلكومة 
العراقية إلى شركات النفط واطلعت عليها 
“بلومبرج” تسعى احلكومة إلى احلصول 
على دفعات مقدمة من قيمة مبيعات النفط 
مقابل عقود توريد تستمر 5 سنوات مبعدل 
4 ماليني برميل شهريا مبا يعادل 130 
الف برميل يوميا. وسيدفع املشتري قيمة 
توريدات عام كامل مقدما وهو ما يعادل 
وفقا لألسعار احلالية أكثر قليال من ملياري 

دوالر.
ويقول اخلطاب املوصوف بأنه سري 
إن شركة تسويق النفط العراقية نيابة عن 
وزارة النفط مهتمة باقتراح عقود توريد 
خام طويلة األجل مقابل دفعات مقدمة من 
الثمن. وميكن للشركات املهتمة بالعرض 
إرس��ال رده��ا بحلول 27 نوفمبر احلالي. 
وبحسب “بلومبرج” فإن العديد من الدول 
املنتجة للنفط تعتمد على الدفعات املقدمة 
لتلبية احتياجاتها املالية لكنها املرة األولى 

التي يلجأ فيها العراق إلى هذا األسلوب.
وأظ��ه��رت بيانات حكومية أن واردات 
الهند من النفط اخل��ام في أكتوبر  سجلت 
أكبر هبوط على أساس سنوي منذ يوليو  
، وواصلت التراجع للشهر السابع على 

التوالي بفعل تداعيات كوفيد19- على 
السفر واالستهالك بحسب رويترز.

وأش��ارت البيانات التي أصدرتها خلية 
التخطيط والتحليل البترولي ب��وزارة 
البترول والغاز الطبيعي أن واردات النفط 

إل��ى ثالث أكبر مستود للخام ف��ي العام 
تراجعت 21.6 % عن مستواها قبل عام إلى 
15.14 مليون طن، أو 3.58 مليون برميل 
يوميا. وهبطت واردات املنتجات النفطية 

53 % إلى 1.65 مليون طن في أكتوبر .

ومن ناحية أخ��رى، انخفضت صادرات 
املنتجات البترولية 35.7 % على أساس 
سنوي في أكتوبر إل��ى 3.84 مليون طن، 
وهبطت 20 % م��ن 4.80 مليون ط��ن في 

سبتمبر .

اس��ت��أن��ف��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا واالحت�����اد 
األوروب�����ي اف��ت��راض��ي��اً مفاوضاتهما 
الهادفة إلى محاولة تخطي “خالفاتهما 
اجلوهرية” والتوصل إلى اتفاق ملرحلة 
ما بعد بريكست، تفادياً خلروج نهائي 
لبريطانيا من االحتاد بدون اتفاق في 31 

ديسمبر ستكون آثاره مؤملة.
وت��ب��اط��أت وت��ي��رة ه��ذه املفاوضات 
الصعبة اخلميس بعد اكتشاف إصابة 
بكوفيد19- ضمن الفريق األوروبي، ما 
دفع مفاوض االحت��اد األوروب��ي ميشال 
بارنييه ون��ظ��ي��ره البريطاني ديفيد 
فروست إلى وقف كل اللقاءات املباشرة، 

بحسب “الفرنسية”
وك��ت��ب بارنييه على تويتر “بعد 
م��ف��اوض��ات تقنية ن��ه��اي��ة األس��ب��وع، 
تتواصل املفاوضات عبر االنترنت اليوم 

مع ديفيد فروست وبني فريقينا”.
وأضاف “الوقت ضيق. ال تزال هناك 
خالفات جوهرية لكننا سنواصل العمل 

الشاق للتوصل التفاق”.
وأمام الطرفني أقل من 40 يوماً قبل 31 
ديسمبر، موعد انتهاء املرحلة االنتقالية 
التي تلت انسحاب لندن الرسمي من 
االحت��اد في 31 يناير الفائت، وتتوقف 
بعدها اململكة املتحدة عن تطبيق املعايير 

األوروبية.
وب������دون ات���ف���اق جت�����اري ي��ح��دد 
عالقتهما، تواجه لندن وبروكسل خطر 
صدمة اقتصادية ج��دي��دة ستضاف 
إلى الصدمة التي تسببت بها تداعيات 

وباء كوفيد- 19.
وعلى الطرفني اللذين يعمالن أيضاً 
على إع��الن مشترك أح��رز فيه تقدم، أن 
يتوصال مبدئياً إلى اتفاق بوقت مبكر 
مبا يكفي قبل نهاية العام، ليصادق عليه 

البرملانان البريطاني واألوروبي.
وأك��دت رئيسة املفوضية األوروبية 
أورس����وال ف��ون دي��ر الي��ني اجلمعة أن 
التوصل التفاق ال يزال يستلزم “الكثير 
من العمل” رغم “التقدم” الذي سجل في 

األيام األخيرة.
واملفاوضات عالقة عند ثالث نقاط 
رئيسية ه��ي الضمانات املطلوبة من 
لندن في مجال املنافسة، وإمكان وصول 
األوروبيني إلى مياه الصيد البريطانية، 
وطريقة تسوية اخلالفات في أي اتفاق 

مستقبلي.
وأك���د رئ��ي��س ال����وزراء البريطاني 
ب��وري��س جونسون م���رارا أن��ه مستعد 
للخروج بدون اتفاق اذا لم يقدم االحتاد 

األوروبي تنازالت كافية.
ورغ���م ترحيبه ب��إح��راز ت��ق��دم في 
“املفاوضات”، قال وزير املال البريطاني 
ريشي سوناك األحد إن لندن “يجب أال 

تسعى للتوصل إلى اتفاق بأي ثمن”.
واض�����اف “يفضل ال��ت��وص��ل إل��ى 
اتفاق ألن ذلك يسهل األم��ور على املدى 
القصير”، ل��ك��ن “األثر األك��ب��ر على 
اقتصادنا لن ينبع )م��ن ع��دم التوصل 

التفاق( بل من فيروس كورونا”.

نشرت بكني قواعد جديدة تهدف إل��ى تشديد 
القيود على األنشطة التجارية عبر املنصات 
اإللكترونية في الصني، منها عدم ترويج العروض 
احلية على اإلن��ت��رن��ت “للعادات السيئة” مثل 

التباهي بالثروة أو “عبادة املال”.
وقد ازدهرت العروض احلية بشكل متزايد في 
الصني خالل السنوات األخيرة، وبلغت قيمة قطاع 
التسوق عبر البث املباشر نحو 70 مليار دوالر 

وفقا لبعض التقديرات.
لكن في األشهر األخيرة، بدأت بكني تفرض قيودا 
على املنصات التي تقدم محتوى “فوضويا” ، 

بحسب “الفرنسية”.
وتهدف القواعد اجلديدة التي أوردت��ه��ا إدارة 
اإلذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية )إن دي تي 

إيه( ، إلى وقف انتشار العادات “املبتذلة”.

وج���اء ف��ي اإلش��ع��ار “من ال���ض���روري ات��خ��اذ 
إج�����راءات ف��ع��ال��ة ح��ت��ى ال تتيح للفنانني غير 
القانونيني وغير األخالقيني فرصة الظهور علنا... 
ملنع انتشار العادات السيئة مثل التباهي بالثروة 

وعبادة املال”.
وقد يواجه األشخاص الذين يكررون املخالفة 
احلذف من التوصيات املقدمة إلى املستخدمني أو 
قد يتم اإلب��الغ عنهم إلى السلطات وإدراجهم في 

القائمة السوداء فيما قد تغلق قنوات البث.
وتابع اإلشعار الذي يأتي في الوقت الذي تقوم 
فيه العديد من ال��وك��االت الصينية اآلن بتدريب 
مضيفني أجانب في الصني وجتنيد املؤثرين في 
اخل��ارج، أنه سيتوجب على املنصات أيضا إبالغ 
السلطات إذا ك��ان مشاهير أو “أفراد أجانب” 

سيبدأون قنوات بث خاصة بهم.

ارتفاع أسعار النفط
1 باملئة بعد انخفاض 

مخاطر انتشار »كورونا«
كشفت ب��ي��ان��ات ال���ت���داول النفطية، أم��س  
الثالثاء، عن ارتفاع ملحوظ لها مسجلة أعلى 
مستويات لها منذ شهر مارس املاضي، نتيجة 
توصل دول العالم إلى لقاح ملواجهة فيروس 

كورونا املستجد.
ونقلت وكالة “رويترز” البيانات النفطية 
حيث ارتفع سعر العقود اآلجلة لشهر فبراير 
خل��ام برنت بحر الشمال بنسبة %0.89 إلى 

46.45 دوالًرا للبرميل.
كما ارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خل��ام برنت 
لشهر يناير بنسبة %0.89 إلى 46.47 دوالًرا 
للبرميل. وارتفعت العقود اآلجلة لشهر يناير 
للنفط اخلام WTI بنسبة %0.98 إلى 43.48 

دوالًرا للبرميل.
ق�����ال س��ت��ي��ف��ن إي���ن���ي���س ك��ب��ي��ر احمل��ل��ل��ني 
االستراتيجيني في أكسي للوكالة إن التقدم 
في تطوير اللقاح وتوزيعه يقلل املخاطر على 

أسواق النفط.
وأعلنت جامعة أوكسفورد البريطانية، أن 
اللقاح املضاد لفيروس كورونا املستجد الذي 
طورته بالتعاون مع شركة أسترازينكا، أظهر 
فاعلية متوسطة تصل إل��ى %70.4 عند دمج 
بيانات اثنني من التجارب، حيث وصلت نتيجة 

جتربة إلى %90 وأخرى 62%.

واردات الهند من الخام تسجل أكبر هبوط على أساس سنوي 

العراق يطلب ملياري دوالر مقدمًا من مبيعات النفط
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استئناف مفاوضات ما بعد بريكست بني لندن وبروكسل

جلسة مفاوضات سابقة

الصني تشدد قيودها
على األنشطة التجارية
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فرنسا: انكماش القطاع 
اخلاص خالل نوفمبر بأسرع 

6 أشهر وتيرة منذ 
أظهرت نتائج مسح لشركة “آي إت��ش إس ماركت” أن القطاع 
اخلاص الفرنسي انكمش في نوفمبر بأسرع وتيرة في ستة أشهر، 

وسط اإلغالق املرتبط بفيروس كورونا.
وتراجع املؤشر املركب لإلنتاج إلى 9ر39 في نوفمبر مقابل 5ر47 
في أكتوبر. ويشير أي مستوى دون 50 إلى انكماش. ورغم ذلك، جاءت 

قراءة نوفمبر أعلى من توقعات االقتصاديني عند .34
واعتبر إليوت كير، اخلبير االقتصادي في “آي إتش إس ماركت”، 
أنه من اإليجابي إلى حد ما أن االنكماش األخير في النشاط كان أبطأ 

بكثير مما كان عليه خالل اإلغالق السابق.
وأش��ار كير إل��ى أن ه��ذه النتائج تشير إل��ى أن بعض الشركات 
الفرنسية أصبحت قادرة على تكييف عملياتها مع الظروف اجلديدة، 
وبالتالي أصبحت أقل عرضة لالنكماش احلاد في النشاط عند فرض 

قيود أكثر صرامة وفقا لألملانية.

االسترليني يقفز ألعلى 
مستوى في شهرين ونصف 
بدعم التفاؤل بشأن اللقاح

 صعد اجلنيه االسترليني ليالمس لفترة وجيزة أعلى مستوى له 
في شهرين ونصف بدعم من مزيد من األنباء اإليجابية بشأن لقاح 
محتمل للوقاية من مرض كوفيد19- وهو ما دفع املستثمرين إلى شراء 

العمالت العالية املخاطر، وذلك بحسب رويترز.
ولقي االسترليني دعما أيضا من توقعات بأن بريطانيا واالحتاد 
األوروبي سيتوصالن إلى إتفاقية للتجارة بعد االنفصال. وعند أعلى 
مستوى لها في اجللسة، صعدت العملة البريطانية 0.8 باملئة أمام 
العملة األمريكية إلى 1.3396 دوالر وهو أقوى مستوى لها منذ أوائل 
سبتمبر أيلول قبل أن تتخلى عن معظم مكاسبها لتسجل في أواخر 
التعامالت 1.3316 دوالر. وفي مقابل اليورو، ارتفع االسترليني أكثر 

من 0.5 باملئة إلى 88.68 بنس قرب أعلى مستوى له في أسبوعني.

وقع الرئيس الروسي فالدميير بوتني قانونا بشأن زيادة 
الضريبة على املداخيل املرتفعة أعلن عنه هذا الصيف، وميثل 

تراجعاً في معدل الضريبة الثابتة الذي افتخرت به البالد.
فاعتباًرا من عام 2021، سيرتفع معدل الضريبة من 13 إلى 
%15 على الدخل الذي يزيد على خمسة ماليني روبل سنوًيا 

)55350 يورو باملعدل احلالي(، بحسب “الفرنسية”.
أعلن هذا اإلجراء من قبل الرئيس هذا الصيف في وقت اتخذت 

تدابير لدعم االقتصاد املتضرر من وباء كوفيد19-.
وقال الرئيس إن تعديل ضريبة الدخل وهي أحد املصادر 
الرئيسية لتمويل امليزانية الروسية، يجب أن يجلب للدولة 
حوالى 60 مليار روبل إضافية، مضيًفا أن هذا املبلغ سيستخدم 

لعالج األطفال املصابني بأمراض نادرة.
وكانت ضريبة الدخل الثابتة التي اعتمدت في عام 2001 
من اإلصالحات الرئيسية في والي��ة فالدميير بوتني األول��ى. 
ونوقش تعديلها منذ سنوات بهدف إلغائها أو خفضها لذوي 

الدخل املنخفض.
وق��ال بوتني في يونيو إن اعتماد الضريبة الثابتة “مّكن 
من إخراج األجور والدخل من الظل وتبسيط إدارة الضرائب 

وجعلها مفهومة”.
وأضاف أنه مع “اإلدارة اجلديدة النوعية وإدخال التقنيات 
الرقمية، أصبح من املمكن توزيع العبء الضريبي بطريقة 

تراعي االختالف” في الدخل.

روسيا تقر قانونا يزيد 
الضريبة على األعلى دخاًل

فالدميير بوتني

أظ��ه��ر م��س��ح أن أن��ش��ط��ة األع��م��ال في 
منطقة اليورو سجلت انكماشا حادا الشهر 
اجل���اري، إذ أجبر جت��دد إج���راءات العزل 
ع��دي��دا م��ن ال��ش��رك��ات العاملة ف��ي قطاع 
اخلدمات املهيمن على التكتل على إغالق 
أبوابها مؤقتا رغم أن أنباء لقاحات محتملة 

عززت اآلمال حيال عام 2021.
وأشار استطالع ل�”رويترز”، األسبوع 
املاضي، إلى أن اقتصاد الكتلة في سبيله 
إل��ى تسجيل رك���ود م��ع اج��ت��ي��اح املوجة 
الثانية من فيروس كورونا أوروب��ا. لكن 
أمس قالت شركة أسترازينيكا، إن لقاحها 
سيكون فعاال بنسبة 90 في املائة دون أي 

آثار جانبية.
وط��ورت “فايزر” و”مودرنا” لقاحني 
فعالني على ما يبدو، وأظهر مؤشر مديري 

املشتريات أن التفاؤل إزاء العام املقبل 
حتسن ألفضل مستوى منذ ما قبل اجلائحة 

التي اجتاحت القارة.
ومع ذلك، فان القراءة األولية ملؤشر آي. 
إتش. إس ماركت املجمع ملديري املشتريات، 
وهو مقياس جيد ملتانة االقتصاد، نزلت 

إل��ى 45.1 ف��ي )ن��وف��م��ب��ر( م��ن 50.0 في 
)أكتوبر(، وهو املستوى الفاصل بني النمو 
واالنكماش. وتوقع استطالع ل�”رويترز”، 
انخفاضا أقل إلى 46.1. ونزل مؤشر يغطي 
ق��ط��اع اخل��دم��ات ف��ي منطقة ال��ي��ورو إلى 
41.3 من 46.9 وهي أقل قراءة منذ ذروة 
املوجة األولى للجائحة وأقل من املتوقع في 

استطالع “رويترز” عند 42.5.
لكن قطاع الصناعات التحويلية سجل 
أداء أفضل، إذ إن عديدا من املصانع لم تغلق 
أبوابها. واستقرت القراءة األولية ملؤشر 
مديري املشتريات للقطاع فوق املستوي 
الفاصل بني النمو واالنكماش عند 53.6 
ف��ي )نوفمبر(، لكن أق��ل م��ن املسجل في 
)أكتوبر( عند 54.8 نقطة. وتوقع استطالع 

“رويترز” قراءة عند 53.1.

انكماش حاد ألنشطة األعمال في منطقة 
اليورو بفعل قطاع اخلدمات

أظ��ه��ر مسح ارت��ف��اع ن��ش��اط الشركات 
األمريكية بأسرع وتيرة في أكثر من خمسة 
أعوام في )نوفمبر( بقيادة أسرع انتعاش 
في الصناعات التحويلية منذ )سبتمبر( 
2014، ما يشير إلى أن االقتصاد ما زال 
يحقق تقدما في جتاوز ركود أزمة كوفيد 
- 19 على الرغم من ارتفاع عدد اإلصابات 

باملرض.
وصعد مؤشرا آي. إت��ش. إس ماركت 
مل��دي��ري املشتريات لقطاعي الصناعات 

التحويلية واخل��دم��ات، متجاوزين أكثر 
التوقعات تفاؤال في استطالع ل�”رويترز” 

توقع استقرارهما.
كما تقدم القراءتان واحدة الصور األولى 
حلالة االقتصاد األمريكي بعد انتخابات 
الرئاسة، التي أجريت قبل ثالثة أسابيع 
وهزم فيها الدميقراطي جو بايدن الرئيس 

اجلمهوري دونالد ترمب.
وقال كريس وليامسون كبير اقتصاديي 
األعمال لدى “آي. إت��ش. إس ماركت” في 

بيان، “عكس االرتفاع زيادة في قوة الطلب 
التي شجعت بدورها الشركات على تشغيل 
موظفني بوتيرة لم يسبق لها مثيل منذ 

البدء بإجراء املسح في 2009”.
وصعد مؤشر ماركت لقطاع الصناعات 
ال��ت��ح��وي��ل��ي��ة إل���ى 56.7 م��ن 53.4 في 
)أك��ت��وب��ر(، متجاوزا متوسط التوقعات 
ف��ي اس��ت��ط��الع أج��رت��ه “رويترز” آلراء 
اق��ت��ص��ادي��ني، البالغ 53. وتشير ق��راءة 

للمؤشر فوق 50 إلى منو.

أنشطة الشركات األميركية ترتفع
5 أعوام بأسرع وتيرة خالل 


