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اقتصاد

مبشاركة  22دولة من أعضاء «أوبك» واملنتجني املستقلني من خارجها

 70باملئة نسبة التزام منتجي النفط باخلفض
م��ال��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط اخل���ام إل��ى
االرت��ف��اع م��رة أخ��رى ،بعد جت��دد ثقة
ال��س��وق ف��ي ال��ت��زام املنتجني بخطة
خفض اإلن��ت��اج التي ب��دأت م��ع بداية
العام اجلديد التي تقدر بـ  2باملئة من
املعروض العاملي ،أي نحو  1.8مليون
برميل يوميا ،وتشترك فيها  22دولة
من أعضاء «أوبك» واملنتجني املستقلني
من خارجها.
وك��ان��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط اخل���ام قد
خسرت نحو  4باملئة في اليوم السابق،
ب��س��ب��ب ن��ش��اط اإلن���ت���اج األم��ري��ك��ى
وصعود الدوالر ،إضافة إلى املخاوف
من عدم التزام املنتجني بخفض اإلنتاج،
خاصة إي���ران وال��ع��راق التي كشفت
أحدث اإلحصائيات عن تسارع وتيرة
الصادرات النفطية في البلدين.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،س��ارع��ت ال��ع��راق إلى
تهدئة األسواق واملساعدة في استئناف
منو األسعار ،حيث أعلنت عن خفض
 160ألف برميل من حصتها املقررة
في اتفاق فيينا التي تبلغ  210آالف

برميل يوميا ،كما تعهدت بخفض كامل
احلصة بحلول نهاية الشهر اجلاري.
كما قامت روسيا بخفض  150ألف
برميل من حصتها البالغة  300ألف
برميل ،إضافة إل��ى حتركات مماثلة
من دول اخلليج ،خاصة السعودية
والكويت وعمان إلى جانب أذربيجان
وكازاخستان اللتني تعهدتا بسرعة
تنفيذ حصتي اخلفض املتفق عليهما في
اتفاق فيينا.
وتابعت األوس��اط النفطية نتائج
ال��زي��ارة التي يقوم بها األم�ين العام
ملنظمة أوب���ك محمد ب��ارك��ي��ن��دو إلى
الكويت ومباحثاته مع وزي��ر النفط
ع��ص��ام امل����رزوق ،حتضيرا الجتماع
اللجنة ال��وزاري��ة اخلماسية املعنية
مبراقبة اإلن��ت��اج في فيينا يومي 21
و 22يناير اجلاري.
وك��ان امل���رزوق قد أعلن في مؤمتر
صحافي مع باركيندو ،أن نسبة التزام
املنتجني باتفاق خفض اإلنتاج حتى
اآلن تراوحت ما بني  60إلى  70باملئة،

بعد اإلجراءات السريعة التي قامت بها
كل من السعودية وروسيا والعراق
وال��ك��وي��ت واإلم����ارات وق��ط��ر وعمان
وآخ�����رون ،متوقعا تعافيا سريعا
وكبيرا في مستويات األسعار ،مشيرا
إلى أن بداية شهر فبراير املقبل ستشهد
اإلعالن عن أول إحصاء ملواقف املنتجني
من برنامج خفض اإلنتاج.
وفى هذا اإلطار ،قال الدكتور فيليب
ديبيش؛ رئيس امل��ب��ادرة األوروب��ي��ة
للطاقة ،إن��ه م��ن امل��ؤش��رات القوية
على سرعة ت���وازن س��وق النفط هو
االستجابة السريعة واجلادة للمنتجني
بخفض اإلن��ت��اج ،خاصة ال��دول التي
حتيط بها بعض الشكوك مثل روسيا
بسبب الصعوبات املناخية والفنية،
إال أنها قامت بالفعل بخفض نصف
احلصة.
من جانبه ،أش��ار أندرياس جيني؛
مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات
النفطية ،إلى أن نسبة االلتزام بخفض
اإلنتاج البالغة  60باملئة بعد أقل من

أسبوعني لتطبيق االتفاق  -بحسب
تأكيدات كويتية  -هي نسبة جيدة،
وتعكس شعورا واسعا باملسؤولية
ب�ين املنتجني ن��ح��و ض����رورة سرعة
استعادة التوازن في السوق ،مشيرا
إلى توقعه بأن ترتفع النسبة إلى 100
باملئة بنهاية الشهر اجلاري.
من ناحيته ،قال ماركوس كروج؛
كبير محللى ش��رك��ة «أي���ه كنترول»
ألبحاث النفط والغاز ،إن هناك عديدا
م��ن ال���دول املنتجة التي تنضم ألول
مرة في برامج عمل مشتركة مع دول
«أوبك» مثل كازاخستان وأذربيجان،
مشيرا إل��ى أن االستجابة السريعة
للدولتني بتخفيض نسبة كبيرة من
ح��ص��ص خ��ف��ض اإلن��ت��اج املستحقة
عليها التي تقدر بـ  50ألفا و 35ألف
برميل على التوالي ميهد إلى مزيد من
التعاون مستقبال مع «أوبك» ،وتطوير
االتفاقية إل��ى امل��س��ت��وى ال���ذي يكفل
بالقضاء الكامل على وفرة املعروض
واملخزونات في األسواق.

دول اوبك تكبح انتاج النفط

عقب حتقيقات جتارية استمرت نحو عام

الصني تقرر زيادة رسوم اإلغراق على وارداتها

الصني ترفع رسوم وارداتها من امريكا اجلنوبية

ذك��رت تقارير إخبارية امس األربعاء أن الصني قررت
زيادة رسوم اإلغ��راق املفروضة على وارداتها من مقطرات
احلبوب املجففة األمريكية بعد حتقيقات جتارية استمرت
نحو عام.

وذك���رت وزارة ال��ت��ج��ارة الصينية ف��ي ب��ي��ان ام��س أن
مستوردي مقطرات احلبوب املجففة من الواليات املتحدة
سيدفعون رس��وم إغ��راق بنسبة تتراوح بني 2ر 42باملئة
و7ر 53باملئة إلى جانب رس��وم مكافحة الدعم احلكومي

بنسبة تتراوح بني 2ر 11باملئة و 12باملئة خالل السنوات
اخلمس املقبلة اعتبارا من غد اخلميس.
وأش��ارت وكالة أنباء الصني اجلديدة (شينخوا) إلى أن
السلطات الصينية كانت قد فرضت رس��وم مكافحة الدعم
بنسبة ت��ت��راوح ب�ين  10و7ر 10باملئة ورس���وم مكافحة
اإلغ���راق بنسبة 8ر 33باملئة في أيلول/سبتمبر 2016
كرسوم أولية قبل أن تستكمل التحقيق في شكاوى اإلغراق
التي تلقتها من املنتجني احملليني ملقطرات احلبوب املجففة.
وك��ان��ت وزارة ال��ت��ج��ارة ق��د ب��دأت التحقيق ف��ي وج��ود
ممارسات إغراق من جانب مصدري مقطرات احلبوب املجففة
األمريكيني في يناير  2016بناء على شكوى من املنتجني
احملليني ،حيث ق��ررت ف��رض رس��وم مؤقتة ف��ي سبتمبر
املاضي ،قبل أن تعلن رسومها النهائية اليوم.
وبحسب بيان وزارة التجارة الصينية ف��إن الصناعة
احمللية ملقطرات احلبوب املجففة تعرضت ألض��رار فعلية
بسبب حصول املنتجني األمريكيني على دعم حكومي يتيح
لهم إغراق السوق الصينية مبنتجاتهم.
يذكر أن الصني ه��ي أكبر مستورد ملنتجات مقطرات
احلبوب املجففة في العالم ،وتعتمد على الواليات املتحدة في
استيراد أغلب احتياجاتها من هذه املنتجات .يذكر أن مقطرات
احلبوب املجففة هي عبارة عن منتجات ثانوية إلنتاج
اإليثانول بطريقة الطحن اجلاف ،وهي منتجات عالية القيمة
وتستخدم بشكل أساسي في صناعة علف املاشية.

«دويتشه» و«يونيكريديت» يتطلعان إلى جمع  20مليار يورو
من املرجح أن يطلب اثنان من أكبر
املصارف في أوروب��ا نحو  20مليار
ي���ورو م��ن رأس امل���ال اجل��دي��د خالل
األش��ه��ر الستة املقبلة .فهل ينبغي
للمساهمني دف��ع امل��ال ع��ن غير رضا
منهم؟
في أعقاب أزمة عام  ،2008خبر من
هذا القبيل بالكاد كان سيثير الدهشة.
فبحسب شركة ديلوجيك ،إص��دارات
األسهم اجلديدة في أكبر  20مصرفا في
العالم ( 17منها أوروبية) جمعت ما
يُقارب  300مليار يورو في الفترة بني
عامي  2007و .2014لم تكُن جتارة
ج��ي��دة .ففي كثير م��ن احل���االت خسر
املساهمون امل���ال .ومنذ ع��ام 2007
خسر مؤشر مورجان ستانلي امل ُركّب
للمصارف األوروب��ي��ة نصف قيمته
تقريبا.

مقر دويتشه بنك

خالل العام أو العامني املاضيني ،في
الوقت الذي خفّت فيه احلاجة إلى رأس
امل��ال وانخفضت التقييمات ،تباطأت

الليرة التركية تهوي  2.5باملئة أمام
الدوالر إلى مستوى قياسي جديد
هبطت الليرة التركية  2.5باملئة مقابل ال��دوالر امس
األربعاء إذ أدت أجواء القلق بني املستثمرين بشأن اآلفاق
السياسية واالقتصادية للبالد إلى تفاقم خسائر العملة
إلى أكثر من تسعة باملئة منذ بداية العام.
وسجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 3.8950
ليرة ل��ل��دوالر قبل أن تنتعش قليال إل��ى  3.8691ليرة
بحلول الساعة  0533بتوقيت جرينتش .كما هبطت إلى
مستوى قياسي عند  4.1089ليرة مقابل اليورو بعد أن
أغلقت أمس الثالثاء عند  3.9971ليرة.
وكانت الليرة قد فقدت ربع قيمتها تقريبا أمام الدوالر
منذ محاولة انقالب فاشلة في يوليو متوز املاضي.

روسيا تخفض التضخم إلى
النصف تقريبا عام 2016

أعلنت هيئة اإلحصاء الفيدرالية الروسية ،في أول
بيان رسمي أصدرته بعد انتهاء عطلة بدء العام اجلديد
 ،أن األسعار االستهالكية في البالد ارتفعت بنسبة 4ر5
باملئة عام  2016باملقارنة مع 9ر 12باملئة عام ،2015
طبقا ملا ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية لالنباء
امس االربعاء .وبذلك متكنت السلطات الروسية من
حتقيق وعدها بتخفيض معدالت التضخم في البالد إلى
النصف أو أكثر عام  2016قياسا إلى سابقه.
ويعتبر مؤشر الـ4ر 5باملائة أدنى مستوى ملعدالت
التضخم في تاريخ روسيا احلديث عقب خروجها من
عباءة االحتاد السوفييتي بعد تفككه عام1991.
غير أن السلطات االقتصادية الروسية ت��درك أن
معدالت التضخم احملققة مازالت تعتبر عالية جدا من
حيث املعايير الدولية ،وهي عاقدة العزم على املضي
قدما في طريق مواصلة خفضها أكثر.

عمليات جمع رأس املال املصرفي إلى
حد كبير .في العام املاضي بالكاد مت
جمع ثمانية مليارات ي��ورو في أكبر

عشر عمليات إص��دار ألسهم احلقوق
في املصارف .لكن عام  2017سيشهد
موجة جديدة .يونيكريديت اإليطالي
أش��ار منذ فترة إل��ى أن��ه سيجمع 13
مليار ي��ورو ،وم��ن املُ��ق��رر أن يصوت
املساهمون على اخلطة يوم اخلميس،
في حني من املتوقع أن يسعى دويتشه
ب��ان��ك إل��ى جمع م��ا يصل إل��ى سبعة
مليارات يورو في وقت ما قبل الصيف.
امل��س��اه��م��ون ي���ب���دون ح��ري��ص�ين.
األسهم في كال املصرفني استفادت من
وجهة نظر السوق األكثر إشراقا بشأن
القطاع في األسابيع األخيرة،
إذ ارت��ف��ع��ت ن��ح��و  50ب��امل��ئ��ة منذ
(نوفمبر) ،وإن كانت ال ت��زال أقل من
املستوى الذي كانت عليه عندما جلأت
آخر مرة إلى السوق  -يونيكريديت في
عام  2012ودويتشه في عام .2014

إيرباص تبرم اتفاقا لبيع  60طائرة
لطيران ناس السعودية
قالت مصادر إن ايرباص استكملت
اتفاقا لبيع أكثر من  60طائرة إلى
ط��ي��ران ن��اس السعودية للرحالت
املنخفضة التكلفة ف��ي خطوة رمبا
ت��س��اع��د ش��رك��ة ص��ن��اع��ة ال��ط��ائ��رات
األوروب��ي��ة في مواصلة التفوق على
منافستها األمريكية بوينج في السباق
السنوي للطلبيات اجلديدة.
وق��ال مصدر مطلع على الصفقة
ل��روي��ت��رز إن م��ن امل��ت��وق��ع أن تشمل
طلبية طيران ناس أكثر من  60طائرة
من طراز  A320neoالنحيف البدن.
وبأخذ خيارات الشراء في االعتبار
يشمل االت��ف��اق  100طائرة من هذا
الطراز بحسب املصادر .وتصل قيمة
 60طائرة من طراز  A320neoإلى
 6.4مليار دوالر باألسعار املعلنة.
وك��ان م��ن املفترض ان يعلن عن
الطلبية امس األربعاء (اثناء مثول
اجل���ري���دة للطبع ) خ�ل�ال امل��ؤمت��ر
الصحفي السنوي إليرباص لذا ميكن
إدراج��ه��ا ف��ي مبيعات الشركة لعام
 2016رغم قول أحد املصادر إنه قد
ال يجري الكشف عن اس��م املشتري.
وطلبت امل��ص��ادر ع��دم الكشف عن
هويتها ألن التفاصيل لم تعلن بعد.
وأحجمت ايرباص وطيران ناس عن
التعقيب.

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو العاملي

مقر البنك الدولي

خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العاملي للعام
 2017بنسبة ضئيلة الى  2,7باملئة بسبب الشكوك
احمليطة بالسياسات االقتصادية التي قد ينتهجها
الرئيس االميركي املنتخب دونالد ترمب.
واوض���ح البنك ف��ي تقريره نصف السنوي حول
التوقعات االقتصادية العاملية ان توقعاته اجلديدة
للنمو االقتصادي العاملي في  2017باتت  2,7باملئة بدال

من  2,8باملئة كانت متوقعة في يونيو املاضي ،بينما
ابقى توقعاته للنمو االقتصادي االميركي على حالها
عند  2,2باملئة.
وق��ال اي��ه��ان ك��وس امل��ش��رف الرئيسي على إع��داد
التقرير لوكالة فرانس برس «علينا ان نبقى متنبهني.
كل االنظار متجهة الى صانعي السياسات في الواليات
املتحدة والطريقة التي سيحددون بها سياساتهم».

السعودية تصدر صكوكا في فبراير
نقلت صحيفة  Financial Timesعن مصادر
لها ،أن السعودية تنوي طرح إصدارها األول من
الصكوك خ�لال العام اجل��اري ،حتديدا في فبراير
املقبل .وطرحت اململكة إصدارا قياسيا من السندات
على مستوى االق��ت��ص��ادات الناشئة خ�لال العام

املاضي ،بلغ حجمه  17.5مليار دوالر.
وك��ان وزي��ر املالية السعودي محمد اجلدعان،
قد صرح بأن اململكة ستتجه إلى أس��واق السندات
العاملية لتمويل عجز موازنة العام اجلاري ،الذي مت
تقديره عند  198مليار ريال.

اليورو قد يختفي خالل  10سنوات

ق��ال إميانويل م��اك��رون امل��رش��ح ف��ي انتخابات
الرئاسة الفرنسية إن اليورو قد يختفي خالل عشر
سنوات ما لم تنجح باريس وبرلني في تعزيز احتاد
العملة املوحدة مضيفا أن النظام احلالي يصب في
مصلحة أملانيا على حساب األعضاء األضعف.
كان ماكرون وزيرا لالقتصاد في حكومة الرئيس
االشتراكي فرانسوا أولوند إلى أن استقال في العام
املاضي لينشئ حركته السياسية اخلاصة وينافس
كمرشح مستقل في االنتخابات الرئاسية املقررة
هذا العام.
وقال ماكرون في كلمة بجامعة همبلوت في برلني
«احلقيقة أن علينا أن ندرك جميعا أن اليورو غير
كامل وال ميكن أن يستمر بدون إصالحات كبيرة».
وأض���اف متحدثا باالجنليزية «إن���ه ل��م يوفر
ألوروب��ا سيادة دولية كاملة أمام ال��دوالر ...إنه لم
يوفر ألوروب��ا التكامل الطبيعي بني شتى ال��دول

األعضاء».
وق��ال السياسي املنتمي لتيار الوسط إن على
فرنسا تنفيذ إصالحات بسوق العمل وإعادة هيكلة
نظامها التعليمي إلنعاش النمو في حني يجب أن
تقبل أملانيا بأن زيادة االستثمار بدال من التقشف قد
تعزز النمو في أنحاء منطقة اليورو.
وق��ال ماكرون «أج��د لزاما علي أن أق��ول إن خلل
اليورو مفيد ألملانيا» مضيفا أن غياب الثقة بني
فرنسا وأملانيا يحول دون إصالحات مهمة ستزيد
التضامن ب�ين ال���دول التسع عشرة األع��ض��اء في
منطقة اليورو.
وقال «اليورو عبارة عن مارك أملاني ضعيف..
ال��وض��ع القائم يعني تفكك ال��ي��ورو خ�لال عشر
س��ن��وات ».واقترح إنشاء ميزانية ملنطقة اليورو
لتمويل استثمارات داعمة للنمو وتقدمي املساعدة
املالية للدول األعضاء التي متر مبصاعب.

عُ مان تنفي تفاوضها خليجيا لتأمني وديعة مليارية بالدوالر
نفت وزارة املالية في سلطنة عُ مان ببيان صادر مساء
اول امس الثالثاء وج��ود مفاوضات مع دول اخلليج
للحصول على وديعة مبليارات ال���دوالرات لتعزيز
احتياطياتها من النقد األجنبي ،وتفادي أي ضغوط على
عملتها الريال.
وك��ان البيان ال��ذي نشرته وكالة األنباء العُ مانية

احدى طائرات شركة ايرباص

وستكون الصفقة أول مبيعات
إي��رب��اص م��ن ال��ط��ائ��رة A320neo
ف���ي م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس�����ط منذ
رفضت اخل��ط��وط اجل��وي��ة القطرية
تسلم ط��ائ��رات م��ن ه��ذا ال��ط��راز في
ديسمبر كانون األول  2015وقالت
إنها ستستبدل طلبيتها بنسخة أكبر
حجما .وأج��رت طيران ن��اس  -التي
أطلقت حتت اسم ناس إير في 2007
وحققت أول أرب���اح لها ف��ي 2015
 مفاوضات بخصوص طلبية لشراء 60طائرة على األقل نحيفة البدن مع
إيرباص ومنافستها بوينج منذ ابريل
نيسان .2016

وقال بول بيرن الرئيس التنفيذي
لطيران ن��اس في  27ابريل نيسان
إن ش��رك��ة صناعة ال��ط��ائ��رات التي
ستختارها ناس ستصبح مع مرور
الوقت موردها الوحيد.
وستمنح طلبية الطائرات اجلديدة
 ال��ت��ي تستهدف إح�ل�ال وتوسعةأسطول طائرات مستأجرة - A320
طيران ناس من أكبر أساطيل الطيران
منخفض التكلفة في الشرق األوسط
بعد فالي دبي التي تشغل  57طائرة
بوينج  800-737وت��ع��اق��دت على
شراء أكثر من  100طائرة من املقرر أن
تتسلمها بحلول .2023

قد ذكر أن اخلبر الذي نشرته وكالة أنباء رويترز أن
سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على
وديعة بعدة مليارات دوالر عار من الصحة ،ولم تكن
هناك أية محادثات للحصول على وديعة باملليارات.
وأكد البيان أن سلطنة عُ مان متتلك احتياطيات كافية
وال توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني.

إيران تتفادى انقطاع إمدادات الغاز من تركمانستان
أب��رم��ت إي���ران وتركمانستان ،اتفاقا مؤقتا
يضمن استمرار تصدير الغاز إلى طهران ،وينهي
خالفا ماليا بني الدولتني كاد أن يؤدي إلى وقف
إمدادات الغاز لطهران .وقال وزير النفط اإليراني
بيجن زنغنه «إي����ران وتركمانستان وقعتا
مذكرة تفاهم .شركة الغاز الوطنية اإليرانية
ستواصال املباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق
نهائي» ،وفق ما نقلت «رويترز» عن وكالة «مهر»
اإليرانية.

وكانت تركمانستان قد هددت بوقف إمدادات
الغاز بسبب املتأخرات التي بلغت نحو 1.8
مليار دوالر يرجع تاريخها ألكثر من  10سنوات،
وكانت إيران تريد إحالة القضية على التحكيم
وأكد الوزير زنغنه أن بالده لن حتيل القضية
إلى التحكيم بعد االتفاق .ومتلك إي��ران حقوال
كبيرة للغاز الطبيعي في جنوبي البالد ،لكنها
تستورد الغاز من تركمانستان لتوزيعه في
أقاليمها الشمالية خصوص خالل فصل الشتاء.

