
تقترب إدارة ترمب من إص��دار قائمة 
تضم 89 شركة صينية لصناعة الطيران 
وغيرها م��ن ال��ش��رك��ات ال��ت��ي ل��ن تتمكن 
من الوصول إلى ص��ادرات التكنولوجيا 
األميركية بسبب عالقاتها العسكرية، وهي 
خطوة قد ت��ؤدي إل��ى تصعيد التوترات 
في الوقت ال��ذي تستعد فيه إدارة بايدن 
لتولي القيادة. وبحسب نسخة من مسودة 
لقائمة من وزارة التجارة األميركية، فإن 
شركة الطائرات التجارية احمل��دودة في 
الصني “كوماك” وشركة صناعة الطيران 
الصينية احمل��دودة هما من بني الشركات 

املسماة.
وقالت “بلومبيرغ” نقالً عن رويترز، إن 
مثل هذا اإلعالن من شأنه أن يقيد الشركات 

من شراء السلع والتكنولوجيا األميركية.
وق��د ت��ؤج��ج ه��ذه اخل��ط��وة التوترات 
املتزايدة بالفعل بني ال��والي��ات املتحدة 
والصني على جبهات س��واء التجارة، أو 
تايوان، والتعامل مع فيروس كورونا في 
الوقت الذي يستعد فيه الرئيس املنتخب 

جو بايدن لتولي منصب الرئيس.
وق��ال��ت وزارة اخل��ارج��ي��ة الصينية 
أمس  االثنني، إنها “تعارض بشدة “القمع 
األميركي للشركات الصينية دون سبب. 

اطلعت عليه “العربية.نت”.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
تشاو لى جيان في مؤمتر صحافي “إنه 

يتعني على ال��والي��ات املتحدة التوقف 
ع��ن توسيع مفهوم األم��ن القومي لقمع 

الشركات األجنبية”.
“AVIC”، هي تكتل مملوك للدولة 
مع أكثر من 100 شركة تابعة وأكثر من 
450 ألف موظف. وفي يونيو ، وضعت 
إدارة ترمب “أيفيك” على قائمة الشركات 
التي قالت إنها تسيطر عليها أو ميلكها 
جيش التحرير الشعبي الصيني. وتدير 
الشركة أيضاً شركة مدنية تصنع طائرات 
حربية وط��ائ��رات خاصة - بعضها مت 
بناؤها بأجزاء من صنع مشاريع مشتركة 
مع شركات أميركية. تقوم شركة كوماك 

اململوكة للدولة بتصنيع بدائل لطائرات 
بوينغ وإي��رب��اص وتسليمها اآلن إلى 
شركات الطيران الصينية الكبرى. وتنتج 
الشركة من��وذًج��ا م��ن مم��ر واح��د مصمم 
ملنافسة طائرات بوينغ 737 وإيرباص 
A320، وهي في املراحل األولى من تطوير 

طائرة ذات جسم عريض.
وفي أح��دث توقعاتها لسوق الطيران 
ال��ت��ج��اري ف��ي ال��ص��ني، ق��ال��ت بوينغ إن 
ش��رك��ات الطيران ف��ي ال��ب��الد م��ن املرجح 
أن تشتري 8600 ط��ائ��رة ج��دي��دة خالل 
السنوات العشرين املقبلة بإجمالي 1.4 

تريليون دوالر.

أظهرت بيانات رسمية، تراجع فائض امليزان 
التجاري السلعي لدولة قطر، في التسعة أشهر 
األول��ى 2020 إل��ى 68.7 مليار ري��ال )19 مليار 
دوالر(، وسط استمرار حتديات فيروس كورونا 

املستجد على الصعيد العاملي.
وحسب مسح “األناضول” ال��ذي استند إلى 
بيانات وزارة التخطيط واإلح��ص��اء، انخفض 
فائض امليزان التجاري في قطر )الفرق بني إجمالي 
ال��ص��ادرات وال�����واردات(، بنسبة 43 باملئة من 
120.86 مليار ريال )33.5 مليار دوالر( بالتسعة 

أشهر املماثلة 2019.
ويأتي التراجع القياسي في فائض قطر التجاري 
السنوي، في ظل تأثيرات فيروس كورونا املستجد 
على االقتصادات العاملية، وتوقف حركة اإلمدادات 

وان��خ��ف��اض االس��ت��ه��الك وان��خ��ف��اض الطلب على 
ال��وق��ود. وحسب البيانات، تراجعت الصادرات 
القطرية بنسبة 30.7 باملئة على أساس سنوي إلى 
138.4 مليار ريال )38.35 مليار دوالر( بالتسعة 
أشهر املنتهية في سبتمبر املاضي، من 199.7 مليار 

ريال )55.34 مليار دوالر( بالفترة املقارنة.
وأظهر امليزان التجاري، انخفاض قيمة الواردات 
بنسبة 11.7 باملئة خالل الفترة إلى 69.68 مليار 
ريال )19.31 مليار دوالر(، من 78.9 مليار ريال 

)21.86 مليار دوالر( بالفترة املماثلة من 2019.
وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز 
الطبيعي امل��س��ال، وت��واج��ه منافسة صعبة على 
احلصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات 

موردين كبار مثل أستراليا والواليات املتحدة.

اإلمارات تعلن اكتشافات نفطية 
22 مليار برميل باحتياطي 

أعلن املجلس األعلى للبترول 
ب����اإلم����ارات، ع��ن اك��ت��ش��اف��ات 
ج���دي���دة مل�����وارد ال��ن��ف��ط غير 
التقليدية القابلة لالستخالص 
في مناطق برية، تقدر كمياتها 
بحوالي 22 مليار برميل من 
ال��ن��ف��ط وامل��ك��ث��ف��ات ف��ي إم���ارة 

أبوظبي.
وأوض���ح املجلس ف��ي بيان 
نقلته وك��ال��ة أن��ب��اء اإلم���ارات 
“وام”، أن االكتشافات تتضمن 
أيضا زيادة احتياطيات النفط 
التقليدية مبقدار 2 مليار برميل 

من النفط بأبوظبي.
وحسب البيان، يفوق حجم 
االك��ت��ش��اف��ات اجل��دي��دة بعض 
احلقول الرئيسية في أبوظبي 
من حيث امل��وارد، حيث تقارن 
إمكانات اإلنتاج بأكبر عمليات 
النفط ال��ص��خ��ري ف��ي أمريكا 

الشمالية.
وأف�����اد امل��ج��ل��س ب���أن���ه مت 
دع��م تقييم م��وارد النفط غير 
التقليدية ب��ب��ي��ان��ات شاملة 
وموسعة عن اآلب��ار باإلضافة 
إل��ى برنامج تقييم مخصص 
من شركة أدنوك احلكومية في 
منطقة ب��ري��ة تغطي مساحة 

25 أل��ف كيلو متر م��رب��ع في 
أبوظبي. وتسهم احتياطيات 
النفط التقليدية البالغة 2 مليار 
برميل في زي��ادة احتياطيات 
دولة اإلمارات من موارد النفط 
التقليدية إل��ى 107 مليارات 
ب��رم��ي��ل م���ن ال��ن��ف��ط ال��ق��اب��ل 

لالستخالص.
وتأتي اإلم���ارات في املركز 
السادس عاملياً في قائمة الدول 
التي متلك أعلى احتياطيات 
نفطية، حسب بيانات منظمة 

أوبك.
وذكر البيان أن الزيادة في 
االحتياطيات، ج��اءت نتيجة 
لعمليات التطوير املستمرة 
التي تقوم بها شركة “أدنوك” 
ف��ي سعيها لتحقيق هدفها 
بزيادة السعة اإلنتاجية إلى 5 
ماليني برميل من النفط يومياً 

بحلول عام 2030.
وت��أت��ي اك��ت��ش��اف��ات النفط 
اإلماراتية، وسط توجه عاملي 
إل��ى االستغناء التدريجي عن 
النفط بحلول 2050 خلفض 
االن��ب��ع��اث��ات الكربونية، مما 
يشكل حت��دي��ا ك��ب��ي��را ل��ل��دول 

املنتجة للنفط حول العالم.

وسع النفط مكاسبه أمس االثنني 
لنحو %2 بعد أخبار لقاح أكسفورد.. 
ح��ي��ث الم���س “برنت” 26 دوالرا 
و”األمريكي” جت��اوز 43 دوالرا. 
وكانت أسعار عقود خ��ام برنت قد 
ارتفعت ألق��رب إستحقاق، بنسبة 
0.9 في املائة لتتداول عند 45.5 

دوالر للبرميل.
كما ص��ع��دت أس��ع��ار خ��ام غرب 
تكساس الوسيط WTI )األمريكي( 
ألقرب إستحقاق، بنحو 0.8 في املائة 

لتتداول عند 42.8 دوالر للبرميل.
و15 يوليو امل��اض��ي، ق��ال وزي��ر 
الطاقة السعودي األمير عبدالعزيز 
بن سلمان، إن تخفيضات اإلنتاج 
الفعلية ملجموعة “أوبك+”، التي 
ستبدأ مطلع ) أغسطس(، ستبلغ 
7.7 مليون برميل يوميا وترتفع إلى 
8.1 مليون برميل يوميا بعد إضافة 
تعويضات ال���دول، التي كانت أقل 

امتثاال في الشهور املاضية.
و6 يونيو املاضي، مت متديد اتفاق 
أوب��ك+ بخفض االنتاج بواقع 9.7 
مليون برميل يوميا حتى نهاية 
يوليو امل��ق��ب��ل. م��وج��ة االرت��ف��اع��ات 
األخيرة مدفوعة بتحسن الطلب مع 
ب��دء الفتح التدريجي لالقتصادات 
حول العالم وتخفيف قيود مواجهة 
“كورونا”، إض��اف��ة إل���ى تقلص 
امل��ع��روض م��ع إع���الن تخفيضات 
طوعية من السعودية مبقدار مليون 

برميل يوميا.
ووج��ه��ت وزارة الطاقة، شركة 
أرامكو السعودية بتخفيض إنتاجها 
م��ن ال��ب��ت��رول اخل���ام، لشهر يونيو 
القادم، بكمية إضافيٍة طوعية تبلغ 
مليون برميل يومياً، ُت��ض��اف إلى 

التخفيض ال��ذي التزمت به اململكة 
في اتفاقية أوبك بلس األخيرة، في 

الثاني عشر من إبريل 2020.
وبهذا سيكون حجم التخفيض 
ال���ذي ستلتزم ب��ه اململكة، قياساً 
على معدل إنتاجها في شهر إبريل 
امل��اض��ي، نحو 4.8 مليون برميل 
يومياً. وبالتالي سيكون إنتاجها 
لشهر يونيو، بعد اخلفضني األساس 

والطوعي، نحو 7.5 مليون برميل 
يومياً. كما وّجهت وزارة الطاقة، 
الشركة إلى السعي خلفض إنتاجها 
في شهر مايو اجلاري، عن املستوى 
املستهدف وه��و نحو 8.5 مليون 

برميل يومياً، بالتوافق مع عمالئها.
وت��س��ت��ه��دف م���ن ه����ذا اخل��ف��ض 
اإلضافي حتفيز الدول املشاركة في 
اتفاق أوب��ك بلس، وال��دول املنتجة 

األخ���رى، لاللتزام بنسب اخلفض 
التي التزمت بها، وتقدمي املزيد من 
اخلفض في إنتاجها، وذلك سعًيا منها 
لدعم استقرار األس��واق البترولية 

العاملية.
وك��ان��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط صعدت 
في الفترة األخيرة، بفضل بدء دول 
حتالف “أوبك +” بتنفيذ االتفاق، 
الذي يقضي بخفض تاريخي بواقع 

9.7 مليون برميل يوميا، مباشرة 
بعد ال��ت��راج��ع��ات احل���ادة ألسعار 
النفط، ولم تنتظر بدء التطبيق الذي 

كان مقررا له األول من )مايو(.
ودعم االرتفاع عامل آخر في جانب 
الطلب، وهو ع��ودة عديد من الدول 
إلى فتح اقتصاداتها بشكل تدريجي، 
مبا يعني تفاؤال بتحريك الطلب على 

النفط.

تخفيضات اإلنتاج الفعلية لـ »أوبك+« تبدأ مطلع أغسطس

45.5 دوالرًا  1باملئة و»برنت« عند  النفط يرتفع بنحو 
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واشنطن تتحرك حلظر صادرات 
تكنولوجية لـ89 شركة صينية

19 مليار دوالر فائض جتارة قطر 
9 أشهر خالل 
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الصادرات الكورية ترتفع
11.1باملئة بنسبة 

أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات جمركية ارت��ف��اع 
ص����ادرات ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة بنسبة 
%11.1 على أس��اس سنوي ف��ي أول 
20 يوما من شهر نوفمبر، ما يثير آماال 
ح��ذرة ح��ول التعافي االق��ت��ص��ادي من 

جائحة كورونا.
وبلغت ص��ادرات البالد 31.3 مليار 
دوالر م��ا ب��ني ي��وم��ي 1-20 نوفمبر، 
مقارنة ب�28.1 مليار دوالر قبل عام، 
وذل��ك وفقا لبيانات ص��ادرة عن دائرة 

اجلمارك الكورية.
وارت��ف��ع��ت ال����واردات ك��ذل��ك بنسبة 
%1.3 على أس��اس سنوي إل��ى 27.9 
مليار دوالر في أول 20 يوما من الشهر، 

وفقا للبيانات.
وق��ف��زت شحنات رق��ائ��ق ال��ذاك��رة، 

عنصر ال��ت��ص��دي��ر ال��رئ��ي��س��ي بنسبة 
%21.9 مقارنة بعام سابق في أول 20 
يوما من الشهر، كما ارتفعت صادرات 

السيارات بنسبة 11.9%.
واستحوذت أشباه املوصالت على 
حوالي %20 من ص��ادرات كوريا التي 
متتلك شركة سامسونغ أكبر مصنع 
للرقائق في العالم ومنافستها األصغر 

إس كيه هاينكس.
بينما تراجعت ص���ادرات املنتجات 
البتروكيمياوية بنسبة %48.2 على 
أس���اس س��ن��وي بسبب ضعف أسعار 
النفط. وارتفعت ص��ادرات كوريا إلى 
الصني أكبر شركاء كوريا التجاريني 
بنسبة %7.2 وإل��ى ال��والي��ات املتحدة 

بنسبة 15.4%.

احلكومة األملانية تستعني بديون 
160 مليار يورو جديدة تزيد على 

تعتزم احلكومة األملانية االستعانة بديون 
جديدة في العام املقبل أكبر بشكل ملحوظ مما 
كانت تخطط له حتى اآلن، وقالت مصادر في وزارة 
املالية إن أوالف شولتس، وزي��ر املالية، يعتزم 
االستعانة بديون جديدة تزيد على 160 مليار 

يورو.
يأتي ذلك في وقت تدرس فيه احلكومة األملانية 
مواصلة منح مساعدات للشركات، التي ستضطر 
لإلغالق بسبب تقييدات مواجهة فيروس كورونا 
املستجد )كوفيد - 19( في شهر )ديسمبر( املقبل 

إذا لزم األمر.
ووفقا ل�”األملانية”، قال شولتس، الذي يشغل 
أيضا منصب نائب املستشارة األملانية أجنيال 
ميركل في تصريحات صحافية أمس، “إذا مت متديد 
القيود، سيكون من الواضح بالنسبة لي أن الدعم 
املالي للقطاعات املتضررة بشكل مباشر سيكون 

ضروريا أيضا”.
وتابع ال��وزي��ر االحت���ادي أن ال��س��داد اإلضافي 
)للشركات املتضررة( بنسبة 75 في املائة، من 
مبيعات العام السابق سيكون حتديا ماليا ومعقدا 
مبوجب القانون األوروبي، لكن األمر يتعلق بتأمني 
ال��وج��ود، علينا أن نتصرف بطريقة براجماتية 

وغير بيروقراطية وذكية.
جتدر اإلش��ارة إلى أن خطط املوازنة للحكومة 
تشير حتى اآلن إلى أن حجم هذه الديون سيبلغ 
نحو 96 مليار ي��ورو فقط من أج��ل التخفيف من 
تأثيرات أزم��ة ك��ورون��ا. وحسب البيانات، فإن 
تكاليف املساعدات االقتصادية في جائحة كورونا 
ت��أت��ي ف��ي ص���دارة املخصصات، ال��ت��ي ارتفعت، 
ولفتت الصحيفة إلى أن شولتس يعتزم تخصيص 
نحو 40 مليار يورو للشركات، التي تضررت من 

اإلغالق اجلزئي.

إل��ى ذل��ك، ق��ال م��س��ؤوالن أملانيان كبيران في 
تصريحات أم��س، إن البالد ستضطر إل��ى متديد 
إجراءاتها احلالية الحتواء جائحة فيروس كورونا 

لتستمر في )ديسمبر(.
وفرضت أملانيا إجراءات “عزل عام مخففة” ملدة 
شهر بدءا من الثاني من )نوفمبر( الحتواء موجة 
ثانية من الفيروس، الذي يجتاح كثيرا من أوروبا، 
لكن أعداد اإلصابات لم تنخفض. وقال وزير املالية 
“كل شيء يشير إلى ضرورة متديد القيود احلالية 
لبعض الوقت بعد 30 )نوفمبر(”. وعلى الرغم من 
إغالق املقاهي، واملطاعم، إال أن املدارس واملتاجر ما 

زالت مفتوحة.
وأض��اف ماركوس سويدر زعيم حزب االحتاد 
االجتماعي املسيحي في بافاريا أن أفضل خطوة 
ميكن ات��خ��اذه��ا ه��ي متديد إج����راءات ال��ع��زل ملدة 
ثالثة أسابيع، وه��و ما يعني أن تنتهي ي��وم 20 

)ديسمبر(. 

_ أجنيال ميركل

بريطانيا: لن نوقع اتفاق جتارة ملا بعد 
اخلروج من االحتاد األوروبي بأي ثمن

قال وزير املالية البريطاني ريشي 
س��ون��اك إن��ه ال يؤمن بتوقيع اتفاق 
جتارة ملرحلة ما بعد خروج بريطانيا 

من االحتاد األوروبي “بأي ثمن”.
وق��ال في مقابلة مع هيئة اإلذاع��ة 
البريطانية “بي بي سي” “أعتقد أننا 
نحرز تقدما في احملادثات وما زلت آمل 
أن نتمكن من التوصل إلى حل.” وقال 
“أعتقد أننا نتعامل بعقالنية متاما في 
طلباتنا وكنا متسقني وشفافني طوال 
هذه العملية بشأن ما هو مهم بالنسبة 
لنا. لكننا سننجح على أى ح��ال من 

األحوال “، بحسب “األملانية”.
ومن املؤكد أن مثل هذه االتفاقية 

ستجعل الكثير من األمور أسهل على 
امل��دى القصير. إال أن��ه من املرجح أن 
يكون ألزم��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا أكبر 
تأثير على االقتصاد البريطاني في 

العام املقبل.
ويجب أن تدخل اتفاقية التجارة 
احلرة املستهدفة حيز التنفيذ في أول 
يناير، عندما تنتهي املرحلة االنتقالية 
بعد خ���روج بريطانيا م��ن االحت��اد 
األوروب�����ي. وان��س��ح��ب��ت بريطانيا 
رسميا من االحت��اد في يناير، لكنها 
استمرت ف��ي التمتع بجميع مزايا 
ع��ض��وي��ة االحت����اد األوروب�����ي خ��الل 

الفترة االنتقالية.

صندوق النقد يدعو لتوسيع 
برنامج تخفيف أعباء الديون 

 دع����ت م���دي���رة ص���ن���دوق ال��ن��ق��د 
الدولي كريستالينا جورجيفا إلى 
التنفيذ الفوري والفعال إلطار العمل 
اجل��دي��د ملجموعة العشرين ال��ذي 
ُط��رح ملساعدة ال��دول األش��د فقرا في 
تخفيف أعباء ديونها على نحو دائم 
لكنها أكدت أن دوال أخرى في حاجة 

للمساعدة أيضا.
وأضافت جورجيفا في بيان عقب 
كلمة أم���ام زع��م��اء املجموعة “من 
الضروري تشغيل هذا اإلطار بشكل 

ف��وري وفعال...ينبغي علينا أيضا 
مساعدة الدول غير املدرجة في إطار 
العمل على معاجلة نقاط الضعف 
املرتبطة ب��ال��دي��ون إل��ى أن تصبح 
اقتصاداتها أكثر مرونة”، بحسب 

“رويترز”.
وي��ش��م��ل إط����ار ال��ع��م��ل اخل���اص 
بالديون الذي أقره زعماء املجموعة 
اليوم األحد 73 دولة مؤهلة لتجميد 
مدفوعات الديون الثنائية الرسمية 

بشكل مؤقت.

إصدارات صكوك 
الشركات في مصر 
5.1 مليار  ستبلغ 

جنيه بنهاية 2020
قال سيد عبد الفضيل رئيس 
اإلدارة املركزية للتمويل بالهيئة 
العامة للرقابة املالية في مصر 
إن إصدارات الشركات في مصر 
من الصكوك ستبلغ 5.1 مليار 

جنيه بنهاية هذا العام.
وال���ص���ك���وك م���ن م��ن��ت��ج��ات 
الدخل الثابت وتشبه السندات 
التقليدية متاما ولكن ال حُتتسب 
عليها فائدة وتقدم تقريبا نفس 
القدر من احلماية ال��ذي توفره 
سندات الشركات العادية غير 
املضمونة في حالة عدم السداد، 

بحسب “رويترز”.
وأض����اف ع��ب��د الفضيل في 
مؤمتر صحفي مبناسبة إعالن 
ث���روة كابيتال إص���دار إح��دى 
ش��رك��ات��ه��ا ال��ت��اب��ع��ة صكوكا 
بقيمة 2.5 م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه أن 
ب��الده تستهدف مضاعفة “رقم 
إصدارات هذا العام خالل 2021 

باذن الله”.
وأص���درت الشركة العربية 
للمشروعات والتطوير العمراني 
التابعة ملجموعة طلعت مصطفى 
القابضة صكوك بقيمة ملياري 

جنيه في سبتمبر املاضي.


