
قالت وزارة اخل��زان��ة األمريكية إن احلكومة 
االحتادية سجلت عجز ميزانية قدره 209 مليارات 
دوالر في نوفمبر حيث طغت زي��ادة اإلنفاق في 
برامج مثل التأمني الصحي العام على مكاسب في 
اإلي��رادات. كان عجز امليزانية 205 مليارات دوالر 
في الشهر املقابل من العام املاضي، وفقا لبيان 

امليزانية الشهر الصادر عن اخلزانة.
وفي استطالع أجرته رويترز، توقع احملللون أن 

يبلغ عجز نوفمبر 196.5 مليار دوالر.

وبلغ إجمالي إيرادات الشهر املاضي 225 مليار 
دوالر، مرتفعا 19 مليار دوالر عن نوفمبر 2018، 
في حني سجلت املصروفات 434 مليار دوالر، 

بزيادة 23 مليار دوالر عنها قبل سنة.
تنتهي السنة املالية للحكومة األمريكية في 
سبتمبر. وشهدت السنة املالية 2019 اتساعا في 
العجز ليصبح األكبر في سبع سنوات عند حوالي 
تريليون دوالر، نتيجة خلفض الضرائب وزيادة 

اإلنفاق احلكومي.

تراجعت أسعار النفط نحو واحد باملئة أمس  األول 
عقب زيادة مفاجئة في مخزونات اخلام األمريكية، ومع 
ترقب املستثمرين ملعرفة ما إذا كانت جولة جديدة من 
الرسوم على واردات الواليات املتحدة من السلع الصينية 

ستدخل حيز التنفيذ يوم األحد.
حتدد سعر التسوية في العقود اآلجلة خلام برنت عند 
63.72 دوالر للبرميل، بانخفاض 62 سنتا. وهبط خام 
غرب تكساس الوسيط 48 سنتا ليغلق على 58.76 دوالر 

للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات اخلام 
األمريكية زادت على غير املتوقع األسبوع املاضي، في 

حني قفزت مخزونات البنزين ونواجت التقطير بقوة.
وقال جون كيلدوف، من أجني كابيتال في نيويورك، 
”مخزنات البنزين تشجع باألحرى املراهنة على انخفاض 
األس��ع��ار نظرا للتراجع ف��ي م��ع��دالت تشغيل مصافي 

التكرير وانحدار الطلب على البنزين.“
وتراجعت معدالت تشغيل املصافي 1.3 نقطة مئوية 

األسبوع املاضي إلى 90.6 باملئة من الطاقة اإلجمالية. 
وانخفض استهالك بنزين السيارات إل��ى 8.8 مليون 
برميل يوميا، مسجال أدنى مستوياته منذ فبراير ، وفقا 

لبيانات إدارة معلومات الطاقة.
وق��ال مهندسان وموقع إلكتروني يرتبط بالشركة 
املشغلة حلقل الفيل النفطي إن احلقل الليبي البالغة 
طاقته 70 ألف برميل يوميا استأنف اإلنتاج بعد توقفه 

بسبب إغالق صمام هذا الشهر.
وقال مهندس في احلقل لرويترز إنه حتى اآلن لم يصل 
احلقل إلى املعدل الطبيعي مضيفا أنه رمبا يتم الوصول 

إلى إجمالي اإلنتاج أمس  اخلميس.
وق��ال مصطفى صنع الله رئيس املؤسسة الوطنية 
للنفط إن إنتاج النفط يبلغ حاليا ما يتراوح بني 1.25 

و1.3 مليون برميل يوميا تقريبا.
ولم يتسن الوصول على الفور إلى املؤسسة الوطنية 
للنفط للحصول على تعليق. لكن موقعا إلكترونيا يرتبط 
بالشركة املشغلة للحقل، مليتة للنفط وال��غ��از، وهي 

مشروع مشترك بني املؤسسة وإيني اإليطالية قال إن 
احلقل أُعيد فتحه. وقال املوقع اإللكتروني إن حقل الفيل 
النفطي استأنف العمليات وع��اد إل��ى معدالت اإلنتاج 
الطبيعية دون أن يذكر تفاصيل. كما ذكر موقع آخر ينشر 

أنباء النفط في ليبيا إن احلقل أُعيد فتحه.
وفي األسبوع املاضي، قالت املؤسسة الوطنية للنفط 
إن صماما أُغلق في خط أنابيب للتصدير من حقل الفيل، 
وميتد اخل��ط ملئات الكيلومترات من احلقل إل��ى ساحل 

البحر املتوسط شماال.
يأتي هذا التعطل بعد توقف آخر في الفيل في األسبوع 
املاضي ناجم عن اشتباكات بني مجموعات متحالفة 
مع فصائل سياسية متناحرة تتنافس للسيطرة على 

العاصمة.
وفي السنوات القليلة املاضية، تعرض إنتاج ليبيا 
النفطي الضطرابات بفعل إغالقات وهجمات واحتجاجات 
في حقول وخطوط أنابيب وموانئ مختلفة، بيد أن اإلنتاج 

استقر نسبيا في األشهر األخيرة.
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قالت وزارة التجارة الصينية أمس اخلميس 
إن الصني والواليات املتحدة على اتصال وثيق 
بشأن ال��ت��ج��ارة، لكنها أحجمت ع��ن التعليق 
بخصوص خطوات انتقامية محتملة إذا فرضت 
واشنطن رسوما مقررة على سلع صينية مطلع 

األسبوع املقبل.
ومن املقرر أن تفرض الواليات املتحدة رسوما 

على واردات صينية بنحو 160 مليار دوالر مثل 
األجهزة اخلاصة باأللعاب اإللكترونية وشاشات 

الكمبيوتر ولعب األطفال يوم األحد.
وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن من 
املتوقع أن يلتقي الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
بكبار مستشاري التجارة يوم اخلميس لبحث 

الرسوم املزمعة.

الصني: نحن على اتصال وثيق 
بأميركا بشأن التجارة

تدريجيًا ليبيا  في  النفطي  الفيل  بحقل   اإلنتاج  استئناف 

النفط يهبط بعد زيادة املخزون واألنظار على الرسوم اجلمركية

 209 عجز احلكومة األميركية 
مليارات دوالر في نوفمبر

»أرامكو« تتجه لبلوغ 
قيمة سوقية عند 

تريليوني دوالر 

أظهرت بيانات رفينيتيف أن سعر سهم أرامكو 
السعودية قفز عشرة باملئة لليوم الثاني على التوالي 
ليبلغ 38.7 ريال )10.32 دوالر( في مزاد ما قبل فتح 
السوق، مما يشير إلى أن الشركة ستبلغ قيمة سوقية 
عند تريليوني دوالر حني يبدأ التداول على أسهمها 

أمس  اخلميس.
وارتفعت أسهم عمالق النفط اململوك للدولة باحلد 
األقصى املسموح به البالغ عشرة باملئة ف��وق سعر 
الطرح العام األول��ي في باكورة تداوالتها ببورصة 
الرياض ، لتغلق عند 35.2 ريال مما منح الشركة قيمة 
سوقية عند نحو 1.88 تريليون دوالر، قرب القيمة 
البالغة تريليوني دوالر التي طاملا سعى إليها ولي 

العهد السعودي األمير محمد بن سلمان.

تركيا والبرازيل تتصدران حجم تداول 
عقود مبادلة مخاطر االئتمان 

أظهر مسح شمل 12 متعامال رئيسيا أن التداوالت في 
عقود مبادلة مخاطر االئتمان باألسواق الناشئة بلغت 486 
مليار دوالر في الربع الثالث من 2019، فيما شكلت الصني 

وتركيا والبرازيل احلصة األكبر في هذه السوق املتقلبة.
ويستخدم املستثمرون عقود مبادلة مخاطر االئتمان 
كوثيقة تأمني في حالة عدم سداد حكومة أو شركة لديونها، 
لذا فإن الزيادات الكبيرة في أحجام التداول ميكن أن تشير 
ع��ادة إل��ى تصاعد ضغوط أو زي���ادات أوس��ع في إص��دار 

الديون.
وق��ال��ت راب��ط��ة جت��ار األس����واق الناشئة إن إجمالي 
التعامالت تراجع بشكل طفيف عن 509 مليار دوالر في 
الربع الثالث من العام املاضي، لكنه يزيد بأكثر من الثلث 

عن 364 مليار دوالر جرى تداولها في الربع الثاني.
ولم تعط الرابطة التي تتخذ من نيويورك مقرا أي تفسير 

للتغيرات، لكنها ذكرت تفاصيل أحجام التداول باألسواق 
الناشئة منفردة ولتسع شركات وكيانات مملوكة في 

معظمها حلكومات.
وك��ان أكبر ق��در من ال��ت��داول في عقود مبادلة مخاطر 
االئتمان خالل الربع الثالث حسبما أفاد املسح في الصني 
عند 50 مليار دوالر مبا ميثل زي��ادة قدرها 51 باملئة عن 
الربع السابق وارتفاعا قدره 12 باملئة عن الفترة املقابلة 
من العام السابق. وأشار املشاركون في املسح، مبا في ذلك 
بنك أوف أمريكا ميريل لينش وباركليز وبي.إن.بي باريبا 
وسيتي وكريدي سويس ودويتشه بنك وجولدمان ساكس 
وإتش.إس.بي.سي وآي.سي.بي.سي ستاندرد بنك وجيه.
بي مورجان ومورجان ستانلي ونات ويست، أيضا إلى أن 
التداول في عقود مبادلة مخاطر االئتمان التركية بلغ 44 

مليار دوالر بينما سجل 40 مليار دوالر للبرازيل.

خفض بنك التنمية اآلسيوي 
توقعاته بشأن منو اقتصادات 
ال��دول النامية في منطقة آسيا، 
حيث ت��واج��ه ري��اح��ا معاكسة 
ف��ي ظ��ل ال��ظ��روف الدولية غير 

املواتية.
وبحسب »األمل��ان��ي��ة«، ذكر 
البنك في تقريره التكميلي عن 
التنمية في آسيا 2019 والصادر 
أمس، أن الدول النامية في آسيا 
ستسجل من��وا اقتصاديا خالل 
العامني احلالي واملقبل مبعدل 
5.2 في املائة من إجمالي الناجت 
احمللي. وأشارت توقعات سابقة 
إلى منو هذه االقتصادات مبعدل 
5.4 في املائة خالل العام احلالي 
و5.5 ف��ي امل��ائ��ة ال��ع��ام املقبل. 
ونبه البنك إلى استمرار تراجع 
وت��ي��رة النمو ف��ي آس��ي��ا بسبب 
ضعف االستثمار على خلفية 
الظروف الدولية غير املواتية 
وتباطؤ منو االقتصاد والتجارة 
في العالم واستمرار التوترات 
التجارية بني الواليات املتحدة 
وال��ص��ني وتباطؤ نشاط قطاع 

اإللكترونيات في العالم.
ويتوقع البنك، ال��ذي يوجد 
م��ق��ره ف��ي العاصمة الفلبينية 
مانيال، منو اقتصادات منطقة 
شرق آسيا 5.4 في املائة خالل 

العام احلالي ثم مبعدل 5.2 في 
املائة في العام املقبل، على خلفية 
استمرار تراجع أداء االقتصادين 
الصيني وال��ك��وري اجلنوبي 
نتيجة ال��ت��وت��رات التجارية 
املستمرة وت��راج��ع االستثمار 

الداخلي.
ويتوقع البنك منو االقتصاد 
الصيني خ��الل ال��ع��ام احلالي 
مب��ع��دل 6.1 ف��ي امل��ائ��ة، وليس 
مب��ع��دل 6.2 ف��ي امل���ائ���ة، وفقا 
ل��ل��ت��ق��دي��رات ال��س��اب��ق��ة، بسبب 
تراجع الطلب احمللي واملشكالت 
التي تواجه السلع الصينية في 

األسواق اخلارجية.
ومع استمرار الضغوط على 
النمو، يتوقع البنك منو االقتصاد 
الصيني مبعدل 5.8 في املائة 
خ��الل العام املقبل، مع احتمال 

حت��ق��ي��ق وت��ي��رة أس����رع إذا مت 
التوصل إلى اتفاق ينهي احلرب 
التجارية مع الواليات املتحدة. 
وخفض البنك توقعات النمو 
القتصادات جنوب آسيا من 6.2 
في املائة إلى 5.1 في املائة خالل 
العام احلالي ومن 6.7 في املائة 
إل��ى 6.1 في املائة خ��الل العام 
املقبل. كما خفض توقعات منو 
االقتصاد الهندي إل��ى 5.1 في 
املائة خالل العام احلالي و6.5 
ف��ي امل��ائ��ة خ��الل ال��ع��ام املقبل. 
وعدل البنك توقعاته لنمو دول 
جنوب ش��رق آسيا إل��ى 4.4 في 
املائة خالل العام احلالي مقابل 
4.5 في املائة، وفقا للتقديرات 
السابقة، مع اإلبقاء على معدل 
النمو املتوقع للعام املقبل عند 

مستوى 4.7 في املائة.

االقتصادات النامية 
في آسيا تواجه رياحًا معاكسة

تغير طفيف في أسعار الذهب
 مع ترقب بيانات اقتصادية

لم يطرأ تغير ُيذكر على أسعار الذهب أمس  
اخلميس حيث يترقب املستثمرون معرفة ما إذا 
كانت الواليات املتحدة ستفرض رسوما جمركية 
جديدة على سلع صينية في مطلع األسبوع في 
حني واص��ل البالديوم موجة صعود قياسية 

بدعم من مخاوف بشأن زيادة عجز املعروض.
وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، 
نزل الذهب في املعامالت الفورية 0.1 باملئة إلى 
1473.81 دوالر لألوقية )األونصة(. وصعدت 

العقود األمريكية اآلجلة للذهب 0.2 باملئة إلى 
1478.40 دوالر لألوقية.

وُيعتبر الذهب عادة بديال استثماريا خالل 
أوقات الضبابية السياسية واملالية.

وقالت ثالثة مصادر مطلعة إنه من املتوقع 
أن يجتمع الرئيس األمريكي دونالد ترامب مع 
كبار مستشاريه لبحث الرسوم اجلمركية املزمع 
تطبيقها في 15 ديسمبر على سلع استهالكية 

صينية بقيمة 160 مليار دوالر تقريبا.

أك��د رئيس مكتب إدارة الدين العام ب���وزارة املالية 
السعودية فهد السيف، أن السعودية تخطط إلص��دار 
ديون بقيمة 32 مليار دوالر في العام املقبل، %45 منها 

دولية و%55 محلية.
وأشار إلى أن السعودية تدرس إصدار سندات دولية 

في موعد قريب رمبا يكون يناير.
وقال فهد السيف، في لقاء مع العربية، إن املكتب اتبع 
استراتيجية جديدة للتمويل احلكومي البديل، تتضمن 
خلق محافظ لالقتراض بالتعاون مع وكاالت التصدير 

االئتماني.
ولفت إلى أن محافظ اقتراض التمويل احلكومي البديل 
قد تصل إلى %10 من إجمالي إص��دارات الدين، منوها 
بأن محافظ االقتراض تهدف إلى متويل عمليات التوريد 
احلكومية. وقال رئيس مكتب إدارة الدين العام إن إجمالي 
إصدارات الدين خالل العام املقبل ستبلغ 120 مليار ريال، 
تتضمن 76 مليار ريال لتمويل عجز املوازنة و44 مليار 
ريال إلعادة متويل سندات مستحقة في النصف الثاني 

من العام.
وأض���اف »ال��س��ي��ف« أن خفض »فيتش« للتصنيف 
االئتماني للمملكة لم يؤثر على تكلفة االقتراض.وكانت 
السعودية قد أعلنت تفويض وزير املالية محمد اجلدعان 
بتغطية العجز في ميزانية 2020، وذلك عبر: 1 � السحب 

من حساب االحتياطي العام للدولة.

2 � االقتراض أو التمويل )مبا في ذلك إبرام أي اتفاقية 
أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها لالقتراض وتقتضي 
جتارياً االقتراض أو التمويل وما في حكمه مبا في ذلك 
حتديد آليات املقابل املتحصل عليه لقاء اخلدمات مبا 
يشمل حتديد نسب من مبالغ الدين التي يتم احلصول 

عليها كمقابل للخدمات املقدمة، وإبرام اتفاقيات اخلدمات 
اإللكترونية املتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم 
املالي ألدوات الدين ومنهجيات سدادها(، وإصدار أدوات 
الدين وإصدار الصكوك بأنواعها � داخل اململكة العربية 

السعودية وخارجها.
وكان أعلن خادم احلرمني الشريفني، امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 

مليار ريال.
ووصف امللك سلمان ميزانية اململكة للعام املقبل، بأنها 
»تعزز مسيرة التنمية في اململكة وتهدف إلى إدامة النمو 

واالستقرار االقتصادي واملالي«.
وأك��د ع��زم حكومة اململكة على »تنفيذ اإلصالحات 
االقتصادية، وتنويع مصادر الدخل مبا في ذلك استثمار 
متحصالت طرح أرامكو من قبل صندوق االستثمارات 
العامة«. وشدد على نهج احلكومة في »االستخدام األمثل 
للموارد املتاحة، ورفع كفاءة وشفافية اإلنفاق احلكومي، 
الذي يبلغ في ميزانية العام املقبل 1.020 تريليون ريال«.

وق���ال إن امليزانية السعودية للعام 2020 »تعد 
استمرارا لسياسة احلكومة في تطوير اخلدمات واملرافق 
األس��اس��ي��ة للمواطنني، ورف��ع مستوى ج��ودة احلياة 
وإدامة خطط اإلسكان، ووجهنا بتمديد صرف بدل غالء 
املعيشة«. وتضمنت ميزانية 2020 عجزا بقيمة 187 

مليار ريال.

السعودية تخطط إلصدار ديون بـ32 مليار دوالر

جاو فنج

حقل نفط في والية تكساس

فهد السيف

مصطفى صنع الله

الدوالر يواصل خسائره مع التخلي عن مراكز دائنة 
 واص��ل ال���دوالر تكبد أكبر خسائره 
خالل أسابيع أمس  اخلميس حيث توقع 
مجلس االح��ت��ي��اط��ي االحت����ادي )البنك  
املركزي األمريكي( أنه سُيبقي على أسعار 
الفائدة دون تغيير خالل 2020 مما أطلق 
موجة بيع للمراكز الدائنة في العملة 

األمريكية.
كما ينتاب القلق املستثمرين قبيل 

املوعد النهائي لتطبيق رس��وم جمركية 
أمريكية جديدة على سلع صينية يوم 
األحد واجتماع البنك املركزي األوروبي 
واالنتخابات البريطانية التي جُترى يوم 

اخلميس.
وسجل ال���دوالر أدن��ى مستوياته في 
أكثر من شهر مقابل اليورو عند 1.1143 
دوالر وظ��ل عند ه��ذا النطاق بينما مال 

اجل��ن��ي��ه االس��ت��رل��ي��ن��ي ل��الرت��ف��اع قبيل 
االنتخابات.

ون���زل ال����دوالر مقابل سلة م��ن ست 
عمالت إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر 
عند 97.038. وتشبث ال��ني الياباني 
باملكاسب التي حققها أثناء الليل وسجل 

108.55 ين مقابل الدوالر.
وك������ان ال�����������دوالران األس���ت���رال���ي 

والنيوزيلندي ضمن األعلى صعودا.
وزاد ال��دوالر األسترالي واح��دا باملئة 
أثناء الليل وبلغ مستوى أدنى مباشرة من 
أعلى مستوى في شهر عند 0.6882 دوالر 

أمريكي يوم اخلميس.
وحوم الدوالر النيوزيلندي أدنى بقليل 
من أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي 

بلغه أثناء الليل عند 0.6581 دوالر.


