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ال تزال أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع مستمرة

أسعار النفط تتحول صعود ًا مع استمرار أزمة شح الطاقة
حتولت أسعار النفط اخلام صعودا
بعد تراجعها  ،مع استمرار أزمة نقص
الطاقة في أوروب���ا وال��ص�ين ،وتزايد
الطلب العاملي على الوقود األحفوري.
وال تزال أزمة نقص إم��دادات الغاز
الطبيعي للمصانع وش��رك��ات توليد
ال��ك��ه��رب��اء ،ق��ائ��م��ة ف��ي دول االحت���اد
األوروبي والصني ،بفعل زيادة الطلب
واس��ت��ق��رار إم���دادات ال���دول امل��ص��درة،
بقيادة روسيا والنرويج.
وحت��ول��ت ع��دي��د ال���دول ف��ي ال��ق��ارة
العجوز ،إلى النفط ومشتقاته مصدرا
لتوليد الطاقة الكهربائية ،بدل الغاز
الطبيعي املكلف ،إذ زادت أس��ع��اره
بأكثر من  400باملئة هذا العام.
وبحلول الساعة ( 07:10ت.غ)،
صعدت أسعار العقود اآلجلة خلام
القياس العاملي مزيج برنت تسليم
ديسمبر  ،بنسبة  0.47باملئة أو 40
سنتا ،إلى  84.77دوالرا للبرميل.
كذلك زادت أسعار العقود اآلجلة
للخام األمريكي غرب تكساس الوسيط
تسليم ديسمبر ،بنسبة  0.69باملئة أو
 56سنتا ،إلى  82.25دوالرا للبرميل.
وش��ه��دت أس��ع��ار النفط ف��ي جلسة
املسائية ،تذبذبا مع ميل أكبر للتراجع،
بسب مخاوف نقص الطلب من جانب
مصانع في الصني والواليات املتحدة
والهند وكوريا اجلنوبية واليابان،
بفعل نقص أشباه املوصالت ،ونسب
التضخم املرتفعة.

املتوقف منذ مارس  2017بأوامر
م��ن ال��رئ��ي��س األس��ب��ق دون��ال��د
ترامب ،لم يستأنف مجددا ،على
الرغم من مرور قرابة  9شهور
على تولي الدميقراطيني إدارة
البيت األبيض.
وف����ي م��اي��و امل���اض���ي ،ق��ال
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي
أنتوني بلينكن في زي��ارة إلى
الضفة الغربية ،إن «الواليات
امل��ت��ح��دة ستبلغ الكونغرس
نيتها تقدمي  75مليون دوالر
كمساعدات للتنمية االقتصادية
للفلسطينيني في  ،»2021وهو
ما لم يتم على أرض الواقع .

أم��ا السعودية ،التي كانت
أك��ب��ر م��ان��ح ف���ردي للميزانية
الفلسطينية مبتوسط سنوي
 240مليون دوالر ،فتوقفت هي
األخ���رى ع��ن ال��دع��م منذ م��ارس
 ،2020ول��م يستأنف دعمها
حتى ص��دور بيانات أغسطس
.2021
بينما االحت����اد األوروب����ي،
ت��ظ��ه��ر األرق�����ام ال��رس��م��ي��ة أن
إجمالي املنح املقدمة من طرفه
للميزانية الفلسطينية هذا العام
بلغت  4ماليني شيكل (1.24
مليون دوالر) ،خصصت لدعم
احلاالت االجتماعية.

مجلس األعمال السعودي  -املغربي
يوقع  4مذكرات شراكة

أع���ل���ن م��ج��ل��س األع���م���ال
السعودي املغربي عن توقيع
 4م���ذك���رات ت��ف��اه��م لتعزيز
الشراكات ،وذل��ك في قطاعات
السياحة والكهرباء والطاقة
امل��ت��ج��ددة وال��ل��وج��ي��س��ت��ي��ات
والغذاء ،كاشفا ً عن مساعٍ جتري
حالياً إلطالق منتدى ومعرض
اململكتني في مدينة جدة (غرب
السعودية) في الربع األول من
عام .2022
وق���ال ع��ل��ي ال��ي��ام��ي رئيس
م��ج��ل��س األع���م���ال ال��س��ع��ودي
املغربي إن اجلهود تبذل حالياً
إلع���داد قائمة ب��ال��ش��رك��ات من
ال��ب��ل��دي��ن ب��ال��ت��زام��ن م��ع بحث
ال��ت��رت��ي��ب الن��ع��ق��اد امل��ن��ت��دى
االق��ت��ص��ادي ،حيث شكل فريق
عمل م��ن املجلسني للتحضير
وحت��دي��د موعد ان��ع��ق��اده ،الفتاً
إل��ى أن��ه على األرج���ح ستكون
انطالقته ف��ي ال��رب��ع األول من
العام املقبل.
ول��ف��ت ال��ي��ام��ي ف���ي ح��دي��ث
ل��ـ«ال��ش��رق األوس����ط» ،إل��ى أن
اإلع��ل�ان ب��ت��دش�ين م��ق��ر امللحق
ال��ت��ج��اري ال��س��ع��ودي ب��ال��دار
ال��ب��ي��ض��اء ق��ري��ب �اً ي��ع��د خطوة
م��ه��م��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني
البلدين ،ألنه يساعد املصدرين
وال��ص��ن��اع��ات ف��ي السعودية،
وال��ذي يتسق مع أه��داف رؤية
 ،2030مبينا ً أن مجلس األعمال
السعودي املغربي ،يلقى دعماً
من حكومة البلدين.
وع��ل��ى الصعيد السعودي
املغربي ،ف��إن اململكة املغربية
حت��ت��ل ال��ت��رت��ي��ب الـ 54ضمن

ال���دول امل��ص��درة للسعودية،
تشمل منتجات كيماوية غير
عضوية ،وسيارات وقطع غيار
وف��واك��ه وأل��ب��س��ة ،ح��ي��ث بلغ
حجم التجارة بني البلدين 811
مليون دوالر ،ف��ي ح�ين حتتل
السعودية املرتبة الـ 10ضمن
الدول املصدرة للمغرب ،والتي
تشمل ال��ل��دائ��ن ومصنوعاتها
واملنتجات املعدنية واألم�لاح
واألح��ج��ار األسمنت وال���ورق
واملواد الدابغة وامللونة.
وبلغ عدد العالمات التجارية
املغربية امل��وج��ودة حالياً في
السعودية  10عالمات جتارية
بقيمة تبلغ  934.7مليون
دوالر ،م��ن بينها الصناعات
والتجارة واخلدمات واالتصال.
ووف��ق تقرير أص��دره احتاد
الغرف السعودي عن االقتصاد
املغربي ،يستقي معلوماته من
ع��دة م��ص��ادر م��ن بينها البنك
الدولي والتجارة الدولية ،توقع
فيه أن ينمو االقتصاد املغربي

7

حيازة دول اخلليج من
السندات األميركية تهبط
 1.4باملئة في أغسطس

هبطت استثمارات دول مجلس التعاون اخلليجي ،في أذون
وسندات اخلزانة األمريكية  1.4باملئة ،على أساس شهري في
أغسطس املاضي ،إلى  241.6مليار دوالر.
كانت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات
اخلزانة األمريكية ،قد بلغت  244.9مليار دوالر حتى يوليو/
متوز.
وأظ��ه��رت بيانات وزارة اخل��زان��ة األمريكية ال��ص��ادرة ،أن
السعودية أكبر حائزي دول اخلليج في السندات األمريكية،
باستثمارات  124.1مليار دوالر حتى نهاية أغسطس ،مقابل
 128.1مليار دوالر حتى نهاية يوليو املاضي.
وج��اءت اإلم��ارات في املرتبة الثانية ،بإجمالي استثمارات
 58.7مليار دوالر ،مقارنة بـ  58مليار دوالر في الشهر السابق
له .وحلت الكويت في املرتبة الثالثة ،بإجمالي استثمارات بلغ
 46.8مليار دوالر ،ثم قطر  6.4مليارات دوالر ،وسلطنة عمان 5
مليارات دوالر ،وتذيلت البحرين القائمة بـ  494مليون دوالر.
وم��ا تعلنه وزارة اخل��زان��ة ف��ي بياناتها ال��ش��ه��ري��ة ،هو
استثمارات دول اخلليج في أذون وسندات اخلزانة األمريكية
فقط ،وال تشمل االستثمارات األخرى في الواليات املتحدة سواء
كانت حكومية أو خاصة.

فلسطني :الدعم الدولي للميزانية
العامة «شبه متوقف» في 2021

تراجع إجمالي الدعم املالي
مليزانية فلسطني العامة ،خالل
ال��ش��ه��ور الثمانية األول���ى من
العام اجلاري ،بنسبة تقترب من
 90باملئة على أس��اس سنوي،
وس���ط م��س��اع حل��ك��وم��ة محمد
اشتية استئنافها م��ج��ددا قبل
نهاية العام.
تظهر بيانات ص���درت ،عن
وزارة املالية الفلسطينية أن
الدعم الدولي للميزانية العامة
بلغ  101.6مليون شيكل (31.5
مليون دوالر) ،بتراجع 89.6
باملئة ع��ن الفترة املقابلة من
.2020
وكان إجمالي الدعم اخلارجي
مليزانية فلسطني ،سجل 969
م��ل��ي��ون شيكل ( 300مليون
دوالر) حتى أغسطس ،2020
و 1.431مليار شيكل (444
مليون دوالر) في نفس الفترة
من .2019
ومنذ النصف األول ،2020
توقف الدعم العربي مليزانية
فلسطني ول���م يستأنف حتى
نهاية أغسطس  ،2021دون أن
تشير احلكومة الفلسطينية أو
أي من املانحني العرب لسبب
التوقف.
كذلك ،ف��إن الدعم األمريكي
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بنسبة 4.2
في املائة خالل الـ 10األعوام
املقبلة ،حيث تشمل اقتصاديات
املغرب عدة قطاعات من بينها
القطاعات الرئيسية لالقتصاد:
ال��زراع��ة والسياحة والفضاء
وال���س���ي���ارات وال��ف��وس��ف��ات
وامل���ن���س���وج���ات وامل�ل�اب���س
واملكونات الفرعية.
وب��ل��غ إج��م��ال��ي ال��ص��ادرات
املغربية إل��ى العالم  29مليار
دوالر ف��ي ع��ام  ،2019بينما
بلغت وارداتها في العام نفسه
 62م��ل��ي��ار دوالر ،فيما منت
ال��ص��ادرات غير النفطية إلى 4
في املائة سنوياً خالل األع��وام
الـ 5التي سبقت  ،2019في وقت
أضافت فيه املغرب  25منتجاً
جديدا ً منذ عام  2002أسهمت
ف��ي زي���ادة دخ��ل ال��ف��رد ،حيث
تنوعت املغرب في حجم كبير
مب��ا فيه الكفاية م��ن املنتجات
اجلديدة للمساهمة في منو دخل
كاف.
ٍ

تركيا :مستوى
تاريخي للصادرات
بتخطيها  1باملئة
من اإلجمالي العاملي

محمد موش

أعلن وزي��ر التجارة التركي محمد
م���وش ،أن��ه للمرة األول���ى ف��ي تاريخ
اجلمهورية ،تتجاوز ص��ادرات بالده 1
باملئة من اإلجمالي العاملية.
وأش����ار م���وش ،ع��ب��ر ح��س��اب��ه على
تويتر ،أنّ حجم ال��ص��ادرات التركية
عام  1980كان يشكل  0.14من نظيره
العاملي ،وفي  2000ارتفع إلى .0.43
وق��ال« :املنتجات التركية أصبحت
تصدر إل��ى كافة أص��ق��اع ال��ع��ال��م ،هذا
النجاح لكل تركيا».

مخاوف التضخم والتباطؤ تضرب األسواق
فتحت امل��ؤش��رات الرئيسية في
وول ستريت على انخفاض مع تباطؤ
النمو االقتصادي في الصني ،في حني
غذى استمرار صعود أسعار النفط
املخاوف بشأن ارتفاع التضخم.
ونزل املؤشر داو جونز الصناعي
 73.74نقطة مبا يعادل  0.21في
املائة إلى  35221.02نقطة .وفتح
امل��ؤش��ر س��ت��ان��درد ان��د ب���ورز 500
متراجعا  7.65نقطة أو  0.17في
املائة إل��ى  4463.72نقطة ،وهبط
املؤشر ناسداك املجمع  57.60نقطة
أو  0.39في املائة إلى 14839.74
نقطة.
كما فتحت األسهم األوروبية على
انخفاض بعد أن زاد ارتفاع أسعار
السلع األولية املخاوف التي أثارتها
أزم��ة طاقة متفاقمة ،في حني أبقت
بيانات أسبوعية ضعيفة من الصني
املخاوف من تباطؤ النمو االقتصادي.
وه��ب��ط امل��ؤش��ر س��ت��وك��س 600
األوروب����ي  0.4ف��ي امل��ائ��ة بحلول
الساعة  0707بتوقيت غرينتش
بعد أن ساعدت بداية متفائلة ملوسم
األرباح الفصلية في الواليات املتحدة
وأوروبا املؤشر القياسي يوم اجلمعة
على تسجيل أقوى أداء أسبوعي له
منذ مارس (آذار).
وهبط سهم فيليبس الهولندية
للتكنولوجيا الصحية  2.3في املائة
بعد أن خفضت توقعاتها للنمو مع
تأثر أرباحها للربع الثالث بفعل
اس��ت��دع��اء ضخم ألج��ه��زة التنفس

ونقص في املكونات اإللكترونية.
وكانت شركات التعدين والنفط
والغاز األوروبية من بني الرابحني
القالئل م��ع ارت��ف��اع العقود اآلجلة
للخام متجاوزة  85دوالرا ً للبرميل
وصعود أسعار املعادن.
وص��ع��د س��ه��م م��ت��اج��ر التجزئة
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة ع��ل��ى اإلن��ت��رن��ت هت
غ��روب  9.5في املائة بعد أن قالت
إنها ستتخلص من «السهم الذهبي»
ملؤسسها وتسعى إلى إدراج ممتاز
ب��ع��د ان��خ��ف��اض أسهمها األس��ب��وع
املاضي.
وفي آسيا ،أغلقت األسهم اليابانية

ع��ل��ى ان��خ��ف��اض ط��ف��ي��ف إذ جنى
املستثمرون األرب���اح بعد االرتفاع
األخ��ي��ر غير أن صانعي السيارات
حققوا مكاسب بعد أن أحملت شركة
تويوتا موتور إلى أنها رمبا حتقق
هدفها لإلنتاج للعام بأكمله رغم
نقص الرقائق.
وتوخى املستثمرون احلذر أيضاً
م��ع تنامي ح��ال��ة ع��دم اليقني إزاء
اقتصاد الصني حيث تكافح شركة
العقارات املثقلة بالديون تشاينا
إيفرغراند غروب من أجل بقائها في
ظل تباطؤ الناجت احمللي اإلجمالي
للبالد في الربع الثالث.

آسيا تعاني للتخلص من الفحم رغم «الطوارئ املناخية»
تعد محطة الطاقة الكبيرة التي تعمل
بالفحم في س��وراالي��ا في إندونيسيا،
واألب��خ��رة السامة الكثيفة املتصاعدة
منها ،مثاالً على الصعوبات التي تواجه
بلدان آسيا التي ما زال��ت اقتصاداتها
تعتمد بشكل كبير على الوقود األحفوري
لتحقيق التحول إل��ى م��ص��ادر نظيفة
للطاقة الضروري إلنقاذ املناخ.
وتستهلك منطقة آس��ي��ا واحمل��ي��ط
الهادئ ثالثة أرباع الفحم املنتج عاملياً،
فيما تتعرض املنطقة بشكل خاص لتأثير
تغير املناخ ،مع مستويات من التلوث
تسبب وفيات في الهند أو موجات قيظ
شديدة وحرائق غابات في أستراليا.
ويرى اخلبراء أن الوعود التي قطعتها
ال��ص�ين ودول أخ���رى بتحقيق حياد
الكربون تثير اآلمال في مستقبل أنظف،
لكن املنطقة شرعت في انتقال بطيء جدا ً
نحو مصادر الطاقة املتجددة .ويقول

ت��ات��ا موستاسيا ،م��ن منظمة السالم
األخضر اإلندونيسية« :نحن نتحرك
أبطأ بكثير من تأثير تغير املناخ؛ الوقت
ينفد» .ويبدو أن إحداث تغيير أمر شاق

بشكل خاص في املنطقة ،وهي واحدة
من آخ��ر معاقل الفحم ،مصدر الطاقة
األكثر تلويثاً ،إذ يفيد تقرير نشرته
مبادرة «تعقب الكربون» (Carbon

 )Trackerب��أن  5دول آسيوية ،هي
الصني والهند واليابان وإندونيسيا
وفيتنام ،تنفذ  80في املائة من مشاريع
محطات الطاقة اجل��دي��دة التي تعمل
بالفحم في جميع أنحاء العالم.
وال يبدو أن الوعود األخيرة بوقف
إنشاء ومتويل محطات جديدة ستؤثر
على كثير من املشاريع اجلاري تنفيذها.
وتشكل محطة الطاقة العمالقة التي
تعمل بالفحم في سورااليا ،في جزيرة
ج��اوة اإلندونيسية ،وه��ي واح��دة من
أكبر محطات الطاقة في جنوب شرقي
آسيا ،مثاالً واضحاً على هذا التحدي.
وتستهدف إندونيسيا حتقيق احلياد
الكربوني في عام  ،2060وتريد التوقف
ع��ن بناء محطات طاقة ج��دي��دة تعمل
بالفحم بدءا ً من عام  ،2023لكن مشروع
توسعة محطة الطاقة هذه ال��ذي تبلغ
قيمته  3.5مليار دوالر قائم.

خالف ياباني على ضريبة املبيعات
ال��ت��زم رئ��ي��س ال�����وزراء ال��ي��اب��ان��ي،
ف��وم��ي��و ك��ي��ش��ي��دا ،بخطط تعمل على
إبقاء ضريبة املبيعات في اليابان عند
معدالتها احلالية ،بينما دعت جماعات
املعارضة إلى خفضها ،تأييدا ً لسياسة
يعتقدون أنها ستسفر عن حشد الدعم
ف��ي االن��ت��خ��اب��ات امل��ق��ررة بعد أق��ل من
أسبوعني .ونقلت وكالة «بلومبرغ»
لألنباء عن كيشيدا القول في مناظرة
ب�ين زع��م��اء األح����زاب ،إن اإلب��ق��اء على
الضريبة احلالية عند معدلها البالغ
 10في املائة ،ضروري من أجل متويل
التأمني االجتماعي .كما أكد مجددا ً على
موقفه الذي يقضي بضرورة استخدام

السندات احلكومية من أج��ل التمويل
الطارئ ملساعدة ثالث أكبر اقتصاد في
العالم على التعافي من تداعيات وباء
«كورونا».
من ناحية أخرى ،دعا يوكيو إيدانو،
زعيم احل��زب الدستوري الدميقراطي،
وهو حزب املعارضة الرئيسي في البالد،
إلى خفض ضريبة االستهالك .كما أيد
زيادة ضريبة أرباح رأس املال ،وزيادة
الضرائب على األفراد األكثر ثراءً.
وأظ��ه��رت استطالعات ال���رأي التي
أج��ري��ت مطلع األس��ب��وع امل��اض��ي ،أن
احل��زب الليبرالي الدميقراطي احلاكم
بزعامة كيشيدا.

