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«برنت» عند  40.2دوالر ًا

وروسيا وفرنسا وبلدان أخرى
زي����ادات قياسية ف��ي ح��االت
اإلص��اب��ة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا

ف��ي األي���ام امل��اض��ي��ة وفرضت
احل��ك��وم��ات األوروب��ي��ة قيودا
ج��دي��دة ف��ي محاولة للحد من

التفشي السريع للمرض.
ومن املتوقع أن يرتفع إنتاج
ليبيا النفطي إلى مليون برميل

يوميا في األسابيع املقبل وهو
ما يضيف إل��ى الضغوط على
األسعار.

أع��ل��ن ال���س���ودان مضاعفة
أسعار الوقود في قرار من شأنه
أن يفاقم معاناة السودانيني في
بلد يشهد تضخما قياسيا.
وف��ي مؤمتر صحافي عقده
ف���ي اخل����رط����وم أع���ل���ن وزي���ر
الطاقة والتعدين املكلف خيري
عبد الرحمن اجل���دول اجلديد
ل�ل�أس���ع���ار ،وخ���ف���ض ال��دع��م
احلكومي مبفعول فوري.
وأعلن عبد الرحمن رفع سعر
ليتر ال��دي��زل (إن��ت��اج محلي)
إل��ى  46جنيها بعدما ك��ان 23
جنيها ،وليتر البنزين (إنتاج
محلي) إل��ى  56جنيها بعدما
كان  28جنيها .كما أعلن سعرا
آخر للمحروقات املستوردة من
اخل��ارج :الديزل  106جنيهات
لليتر ،والبنزين  120جنيها
لليتر،بحسب «الفرنسية».
وينتج ال��س��ودان  % 65من
احتياجاته االستهالكية من
البنزين و % 45من احتياجاته
االس��ت��ه�لاك��ي��ة م���ن ال���دي���زل.
وبحسب أرق��ام ال���وزارة ارتفع
التضخم الشهر امل��اض��ي إلى
ّ
مستويات قياسية بلغت 212
باملئة .وتدهورت قيمة اجلنيه
ال���س���ودان���ي ف���ي ب�ل�اد يعتمد

تراجع ثقة املستهلكني في الواليات كارانزا :الشركات الصغيرة حتتاج إلى
مزيد من املساعدات لالحتفاظ بعمالها
املتحدة خالل الشهر احلالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس االربعاء
تراجع ثقة املستهلكني في الواليات املتحدة
خ�لال أكتوبر املاضي بعد حتسن كبير في
الشهر السابق.
وذك���ر معهد ك��ون��ف��ران��س ب���ورد املستقل
ل���ل���دراس���ات االق��ت��ص��ادي��ة أن م��ؤش��ر ثقة
املستهلكني تراجع خالل الشهر احلالي إلى
9ر 100نقطة مقابل  101.3نقطة في سبتمبر
املاضي وفقا للبيانات املعدلة.
كان احملللون يتوقعون ارتفاع املؤشر خالل
الشهر احلالي إلى  102نقطة مقابل 101.8
نقطة خ�لال الشهر امل��اض��ي وفقا للبيانات
األصلية.

وق��ال��ت ل�ين فرانكو كبيرة م��دي��ري إدارة
املؤشرات االقتصادية في كونفرانس بورد إن
«تقييم املستهلكني لألوضاع احلالية حتسن
في حني تراجعت توقعاتهم مدفوعة بشكل
أساسي بتراجع النظرة املستقبلية قصيرة
املدى للوظائف» ،بحسب «األملانية» .
وذكر تقرير املعهد أن املؤشر الفرعي لتقييم
املوقف الراهن لالقتصاد ارتفع خالل الشهر
احلالي إلى  104.6نقطة مقابل  98.9نقطة
خالل سبتمبر املاضي ،في حني كان احمللون
يتوقعون ت��راج��ع امل��ؤش��ر إل��ى  98.4نقطة
مقمابل  102.2نقطة وفقا للقراءة األولية في
الشهر املاضي.

كوريا اجلنوبية الرابح
األكبر من االقتصاد املنزلي
تعتبر كوريا اجلنوبية نقطة مضيئة في زمن جائحة فيروس
كورونا املستجد .فالصني وهي جارتها وأكبر شريك جتاري لها
تقود التعافي العاملي ،والعالم يريد بصورة متزايدة التكنولوجيا
التي تبيعها كوريا اجلنوبية.
أرق���ام ال��ن��اجت احمللي اإلجمالي لكوريا اجلنوبية مشجعة.
فاالقتصاد سجل من��وا مبعدل 9ر 1في املئة خ�لال الربع الثالث
من العام احلالي مقارنة بالربع الثاني من العام ،بحسب بيانات
احلكومة الكورية الصادرة مؤخرا.
في الوقت نفسه فإن إجمالي الناجت احمللي انكمش خالل الربع
الثالث من العام احلالي بنسبة 3ر 1في املئة مقارنة بالفترة نفسها
من العام املاضي ،وهي أرقام أفضل كثيرا من توقعات احملللني سواء
من حيث معدل النمو ربع السنوي أو معدل االنكماش السنوي،
بحسب «األملانية» .ويقول احمللل االقتصادي دانيال موس إن أرقام
االقتصاد الكوري اجلنوبي هي ثاني أرق��ام تدعو للتفاؤل تصدر
من شمال آسيا خالل أقل من أسبوع .فاألرقام األخيرة تشير إلى
أن الصني قد تكون القوة التجارية الكبرى في العالم الوحيدة التي
حتقق منوا اقتصاديا خالل العام احلالي .واآلن يبدو أن كوريا
اجلنوبية ستمضي على خطى الصني ورمبا تايوان أيضا.
واملعروف أن االقتصاد الكوري اجلنوبي يعتمد بشكل أساسي
على التصدير .فالصادرات متثل نحو  40في املئة من إجمالي
الناجت احمللي .وقد استفادت صناعات رقائق الذاكرة اإللكترونية
واألجهزة اإللكترونية من التحول العاملي نحو العمل والدراسة
من املنزل بسبب تفشي جائحة ك��ورون��ا .في املقابل ف��إن السلع
التصديرية األخرى لكوريا اجلنوبية مثل الكيماويات واملنتجات
املعدنية لم حتقق أداء جيدا.
وبحسب البيانات الرسمية سجلت الصادرات الكورية اجلنوبية
خالل الربع الثالث من العام احلالي أكبر منو لها منذ 1986حيث
زادت بنسبة  16في املئة بفضل القفزة الهائلة في صادرات أشباع
امل��وص�لات واإللكترونيات وبخاصة إل��ى الصني واالقتصادات
الكبرى في ظل التحول املتزايد نحو العمل والدراسة من املنزل.
ورغم أن هذا التباين يعني أن كوريا اجلنوبية عرضة للمخاطر
الناجمة ع��ن التمرد املنتظر على العمل املنزلي والفاعليات
االفتراضية ،فإن هذا اخلطر ليس حتميا .فحتى املراكز الدولية
للخدمات املالية ذات احلكومة التنفيذية القوية مثل سنغافورة
تتحرك ببطء نحو العودة إلى العمل من املكاتب.
فالعمل من املنزل سيظل واقعا افتراضيا في مناطق كثيرة من
العالم .في الوقت نفسه فإن االقتصاد الكوري اجلنوبي استفاد من
استعداد احلكومة للتخلي عن عقود من ضبط اإلنفاق العام .فقد
أطلقت حكومة الرئيس مون جاي ان أربعة حزم حتفيز اقتصادي
كجزء من اخلطة املالية التي تعادل قيمتها  14في املئة من إجمالي
الناجت احمللي للتعامل مع تداعيات اجلائحة.

قالت رئيسة إدارة الشركات
الصغيرة في الواليات املتحدة
إن الشركات الصغيرة حتتاج
إلى جولة جديدة من القروض
وامل��س��اع��دات احل��ك��وم��ة حتى
حتتفظ باملوظفني العاملني لديها
في ظل استمرار انتشار جائحة
فيروس كورونا املستجد.
ون��ق��ل��ت وك���ال���ة ب��ل��وم��ب��رج
ل�لأن��ب��اء ع��ن جافيتا ك��اران��زا
رئيسة اإلدارة القول إن أصحاب
ال��ش��رك��ات أبلغوها باحلاجة
إل���ى جت��دي��د «ب��رن��ام��ج حماية
شيك الرواتب» الذي كان جزءا
من حزمة التحفيز االقتصادي
األخيرة التي مررها الكوجنرس،
ولكن مع بعض التغييرات التي
تساعد في توسيع نطاقه.
وق��ال��ت ك��اران��زا ف��ي مقابلة
م��ع ب��رن��ام��ج «ت����وازن ال��ق��وة»
على راديو بلومبرج «أبلغوني
(أصحاب الشركات الصغيرة)
بأن جولة جديدة من مساعدات
برنامج حماية شيك الرواتب
ستكون مفيدة ولكن مع آليات
مختلفة» ،بحسب «األملانية» .
ي��ذك��ر أن ب��رن��ام��ج حماية
شيك ال��روات��ب يقدم للشركات
الصغيرة دعما ماليا للمساهمة
في سداد أجور العاملني في هذه
الشركات مقابل التزام الشركات
بعدم االستغناء عن العمال.

وق��ال��ت ك��اران��زا إن أصحاب
ال���ش���رك���ات ي���ق���ول���ون إن��ه��م
يحتاجون إل��ى ال��ق��روض التي
ميكن استخدامها بشكل خاص
ف��ي من��و األع��م��ال ال��ت��ي ك��ان��وا
يخططون لها قبل اجلائحة.
يذكر أن برنامج حماية شيك
الرواتب انتهى في  8أغسطس
املاضي ،في حني لم يتم إنفاق
ح��وال��ي  134مليار دوالر من
األم���وال التي كانت مخصصة
له .ولم يتوصل الدميقراطيون
ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون األغ��ل��ب��ي��ة في

مجلس النواب األمريكي والبيت
األب���ي���ض إل����ى ات���ف���اق ب��ش��أن
حزمة حتفيز جديدة لالقتصاد
األم��ري��ك��ي رغ���م ات��ف��اق��ه��م على
بعض البنود املنفردة مثل جتديد
برنامج حماية شيك الرواتب.
كان الرئيس األمريكي دونالد
ترامب ومساعدوه قد أش��اروا
إلى أن أي قانون يتعلق باحلد
م��ن ت��داع��ي��ات جائحة كورونا
قد ينتظر إلى ما بعد انتخابات
الرئاسة األمريكية املقررة يوم 3
نوفمبر املقبل.

خيري عبد الرحمن

اقتصادها على االستيراد ،إلى
هامش ي��راوح بني  240و250
جنيها للدوالر ،مقابل  50جنيها
ل��ل��دوالر في أبريل  2019حني
تولّت حكومة انتقالية السلطة
إثر إطاحة الرئيس عمر البشير.
وف��ي سبتمبر أش���ارت األمم
امل��ت��ح��دة إل��ى أن أس��ع��ار امل��واد
الغذائية في السودان ارتفعت
ثالثة أضعاف في العام املاضي،
وأن كلفة ال��رع��اي��ة الصحية
ارتفعت بنسبة  90باملئة.

العاملية في .»2009
ومنطقة آسيا  -احمليط الهادئ التي
كانت أول��ى املناطق التي تفشى فيها
ال��وب��اء ،ه��ي األش��د ت��ض��ررا ( 79 -في
املائة) تليها إفريقيا والشرق األوسط (-
 69في املائة) وأوروبا ( 68 -في املائة)

والقارة األمريكية ( 65 -في املائة).
وك��ان تراجع وف��ود املصطافني إلى
أوروب��ا أضعف قليال من سائر مناطق
العالم ( 72 -في املائة في متوز (يوليو)
و 69 -في املائة في (أغسطس) ،لكن
«االنتعاش كان قصير األمد بسبب فرض

منظمة الشفافية :عشرات البنوك
األوروبية تتجنب سداد الضرائب
أظهر تقرير ص��ادر ع��ن منظمة الشفافية الدولية غير
احلكومية  ،أن الكثير من البنوك األوروبية تستخدم املالذات
الضريبية أو وسائل التهرب الضريبي.
وبحسب مسح شمل  39بنكا كبيرا في أوروب��ا ونشرت
املنظمة نتائجه فإن أكثر من ثالثة أرباع هذه البنوك «تعمل
بشكل مستمر في الدول التي توفر معاملة ضريبية تفضيلية
وفي املالذات التي ال تفرض أي ضرائب».
ووفقا لـ»األملانية» ،تضم القائمة بنوكا كبرى مثل إتش.
إس.بي.سي البريطاني وبي.إن.بي باريبا وكريدي أجريكول
الفرنسيني ودويتشه بنك األملاني.
وذكرت منظمة الشفافية الدولية أن نحو من  10في املائة

من أنشطة البنوك في مختلف أنحاء العالم خالل الفترة التي
شملها التحقيق من  2015إلى « 2019لم تخضع للضرائب».
في الوقت نفسه فإن  29مؤسسة مالية على األق��ل تعلن
حتقيق أرباح عالية في الدول أو املناطق التي ال تفرض عليها
ضرائب وال يوجد بها موظفني لها ،وهو ما يعده معدو التقرير
إشارة إلى حتويل هذه املؤسسات ألرباحها إلى تلك األنظمة.
وف��ي حني يصدر االحت��اد األوروب���ي بشكل دوري قائمة
سوداء باسماء الدول واملناطق من خارج االحتاد والتي جتذب
الشركات واملؤسسات إليها من خالل منحها مزايا ضريبية
غير عادلة ،فإن هناك دول في االحتاد األوروبي متارس نفس
املمارسات مثل أيرلندا ولوكسمبورج ومالطا.

وي��ش��ه��د ال����س����ودان ف��ت��رة
انتقالية سياسيا ،وهو يراهن
على جذب االستثمارات األجنبية
بعدما شطبته الواليات املتحدة
م��ن قائمتها ل��ل��دول ال��راع��ي��ة
لإلرهاب.
وف���ي ديسمبر  2018أدى
اإلع�ل�ان ع��ن رف��ع أس��ع��ار امل��واد
الغذائية ثالثة أضعاف إلى قيام
احتجاجات شعبية حاشدة أدت
بعد أربعة أشهر من انطالقها
إلى إطاحة حكم البشير.

االكتتاب في سندات اخلزانة
األميركية أعلى من املتوسط
باعت وزارة اخلزانة األمريكية سندات مدتها عامني بقيمة  54مليار
دوالر ،حيث جاء الطلب أعلى قليال من املتوسط ،وذلك في مستهل
أسبوع بيع سندات اخلزانة األمريكية طويلة املدى.
وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامني  0.151في املئة من
قيمتها االسمية ،ومبعدل تغطية للطرح بلغ  2.41مرة.
كانت وزارة اخلزانة قد باعت الشهر املاضي سندات مدتها عامني
بقيمة  52مليار دوالر ،وبلغ سعر العائد عليها  0.136في املئة ومعدل
التغطية  2.42مرة من قيمة الطرح ،بحسب «األملانية» .
يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات ،حيث
يشير إلى حجم االكتتاب مقارنة بحجم الطرح .وبلغ متوسط معدل
التغطية في آخر  10طروحات للسندات فئة العامني  2.35مرة.
ومن املقرر أن تعلن وزارة اخلزانة غدا نتيجة االكتتاب في سندات
مدتها  5سنوات بقيمة  55مليار دوالر ،ثم تعلن نتيجة االكتتاب في
سندات مدتها  7سنوات بقيمة  53مليار دوالر يوم اخلميس املقبل في
ختام أسبوع بيع السندات طويلة األجل.

إندونيسيا جتمع 843.58
مليون دوالر من عطاء لبيع
سندات إسالمية
قالت وزارة املالية اإلندونيسية إن البالد جمعت  12.35تريليون
روبية ( 843.58مليون دوالر) من عطاء نصف أسبوعي لبيع سندات
إسالمية اليوم ،وهو ما يزيد قليال عن الهدف االسترشادي.
وبحسب (رويترز) جاء متوسط العوائد إلى حد كبير أقل مقارنة
مع عائد صكوك مدعومة مبشاريع بيعت في عطاء سابق يوم 13
أكتوبر .وبلغ إجمالي طلبات االكتتاب  20.90تريليون روبية مقارنة
مع  25.86تريليون روبية في العطاء السابق.

السياحة العاملية 730 :مليار دوالر خسائر في  8أشهر
أعلنت منظمة السياحة العاملية أن
حركة وف��ود السياح الدوليني سجلت
تراجعا حادا  70في املائة في العالم في
األشهر الثمانية األول��ى من عام 2020
مقارنة بالعام املاضي ،بسبب تفشي
وباء كوفيد .19 -
وب��ح��س��ب «ال��ف��رن��س��ي��ة» ،أوض��ح��ت
املنظمة األممية ومقرها مدريد ،أن شهري
فصل الصيف ال��ل��ذي��ن يشكالن ع��ادة
موسما سياحيا ناشطا في نصف الكرة
األرضية الشمالي ،كانا كارثيني .فقد
شهدا تراجعا في ع��دد السياح  81في
املائة في (يوليو) مقارنة بالشهر نفسه
م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي ،و 79ف��ي امل��ائ��ة في
(أغسطس).
وتشير املنظمة في بيانها إلى أن هذا
االنهيار ميثل تراجعا قدره  700مليون
في عدد السياح وخسائر تصل قيمتها
إلى  730مليار دوالر للقطاع السياحي
العاملي «أي أكثر من ثماني م��رات من
اخلسائر املسجلة بعد األزم���ة املالية
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السودان يضاعف أسعار الوقود
في ظل تضخم قياسي

النفط يتراجع بفعل املخاوف من تخمة املعروض
تراجعت أسعار النفط أمس
األربعاء لتفقد معظم املكاسب
التي حققتها في اليوم السابق
إذ ع���ززت زي����ادة م��خ��زون��ات
اخلام األمريكية وارتفاع حاالت
اإلص��اب��ة ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا
في أوروب��ا والواليات املتحدة
مخاوف بشأن تخمة املعروض
وضعف الطلب على الوقود،
وفقا لـ»رويترز».
وب��ح��ل��ول ال��س��اع��ة 0725
بتوقيت جرينتش تراجع خام
برنت دوالرا إلى  40.20دوالر
للبرميل بعدما صعد بنحو 2
في املائة.
وانخفضت العقود اآلجلة
للخام األمريكي بأكثر من دوالر
إل���ى  38.56دوالر للبرميل
ف��ي ال��س��اع��ة  0659بتوقيت
جرينتش بعد ارتفاعها  2.6في
املائة أول أمس الثالثاء.
وك��ش��ف��ت ب��ي��ان��ات معهد
البترول األمريكي أن مخزونات
اخل���ام وال��ب��ن��زي��ن األمريكية
ارتفعت األسبوع املاضي حيث
سجلت مخزونات اخلام زيادة
مبقدار  4.6مليون برميل لتصل
إلى نحو  495.2مليون برميل.
وسجلت ال��والي��ات املتحدة
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قيود ج��دي��دة على السفر على خلفية
ارتفاع عدد اإلصابات مجددا» ،على ما
ذكرت منظمة السياحة العاملية.
على مجمل عام  ،2020تقدر املنظمة
أن ي��ت��راج��ع وف���ود املسافرين  70في
املائة مقارنة بالعام املاضي وال تتوقع
أن يرتفع ع��دد السياح قبل نهاية عام
.2021
ويتوقع نحو  20في املائة من اخلبراء
الذين استشارتهم املنظمة ،عدم حصول
انتعاش فعلي قبل «عام .»2022
وأوضحت املنظمة أن تراجع السياحة
يعود إلى بطء احتواء الفيروس وغياب
االستجابة املنسقة بني مختلف الدول
لوضع بروتوكوالت مشتركة وكذلك
تدهور السياق االقتصادي.
وف��ي ع��ام  ،2019شهدت السياحة
العاملية من��وا على مستوى الوافدين
بلغت نسبته  4في املائة .وكانت فرنسا
الوجهة السياحية األولى تلتها إسبانيا
والواليات املتحدة.

بريطانيا :انخفاض
مبيعات التجزئة مع
ضعف االقتصاد
أظ��ه��ر مسح أم��س االرب��ع��اء
أن تعافي ق��ط��اع التجزئة في
بريطانيا وال��ذي كان يعد نقطة
مضيئة لالقتصاد املتضرر من
فيروس كورونا ،توقف الشهر
احلالي بعدما سجل حتسنا على
م���دار ع��دة أش��ه��ر .ون���زل مسح
احت���اد ال��ص��ن��اع��ة البريطاني
الشهري ملبيعات التجزئة إلى
 -23في أكتوبر وهو أقل مستوى
منذ يونيو بعدما سجل أعلى
مستوى في  18شهرا في سبتمبر
عند  .+11وبحسب (رويترز)
توقع اقتصاديون قراءة عند .+1
وتلى األرق��ام مسوحا أخرى
في األيام األخيرة أظهرت تراجعا
ح���ادا لثقة املستهلكني الشهر
اجل����اري وس���ط م��وج��ة ثانية
جلائحة كوفيد.-19

تتمات

تكويت

«الفتوى والتشريع»

منذ حينه بني جناحات و حتديات،
وأول���ت ش��رك��ة نفط ال��ك��وي��ت اهتمامًا
اساسيًا لتحفيز العمل في نظام التكويت،
حيث تؤمن الشركة بأهمية دعم العمالة
الوطنية وتشجيعها للعمل باجلهات
غير احلكومية ،و كان لنا دور فعَ ال في
تطبيق القانون رقم ،2000/ 19وعزَزت
مؤسسة البترول الكويتية هذا النظام
بإصدار الالئحة التنفيذية التي نظمت
آليات العمل و تنفيذ قرار التكويت فقد
متكنت شركة نفط الكويت من تكويت ما
يقارب ( )3841وظيفة بنسبة تكويت
تصل الى ( 27في املئة) في السنة املالية
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على مبدأ عدم جوازالتعديل على االتفاق
االجرائي لألطراف من دون احلصول على
موافقة جميع األط���راف ومل��ا ل��م تصدر
موافقة الكويت على انضمام املدعية
فأكدت الهيئة أن طلب املدعية يجب أن
يرفض .وبني أنه في شهر يونيو املاضي
جنحت الكويت ف��ي التصدي ملطالبتني
قيمتهما  86مليون دوالر ودع��وى أخرى
مرتبطة بها قيمتها  800مليون دوالر
مقامة أم���ام احملكمة ال��دائ��م��ة للتحكيم
ف��ي اله���اي (ب��ي س��ي��اي��ه) وف��ق اتفاقية
استثمار لألونسيترال ف��ي ش��أن فسخ
عقود اخلدمات الصحية لتتوالى جناحات
دولة الكويت في مجال التحكيم الدولي.

