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تخفيضات «أوبك »+ستبلغ  7.7مليون برميل يومي ًا مطلع أغسطس

النفط يتراجع  0.5باملئة لكن «برنت» يبقى أعلى  48دوالر ًا
ت��راج��ع��ت أس��ع��ار ع��ق��ود خ���ام ب��رن��ت ألق��رب
إستحقاق ،أمس اخلميس  ،بنسبة  0.5في املائة
لتتداول عند  48.03دوالر للبرميل ،كما انخفضت
أس��ع��ار خ���ام غ���رب ت��ك��س��اس ال��وس��ي��ط WTI
(األمريكي) ألقرب إستحقاق ،بنحو  0.6في املائة
لتتداول عند  45.01دوالر للبرميل.
جاء ذلك مع توالي أخبار مشجعة بشأن لقاحات
للوقاية من فيروس كورونا ،أخر اخلاص بجامعة
أكسفورد البريطانية .و 15يوليو املاضي ،قال
وزي��ر الطاقة السعودي األم��ي��ر عبدالعزيز بن
سلمان ،إن تخفيضات اإلنتاج الفعلية ملجموعة
“أوبك ،”+التي ستبدأ مطلع ( أغسطس) ،ستبلغ
 7.7مليون برميل يوميا وترتفع إلى  8.1مليون
برميل يوميا بعد إضافة تعويضات ال��دول ،التي
كانت أقل امتثاال في الشهور املاضية.
و 6يونيو امل��اض��ي ،مت مت��دي��د ات��ف��اق أوب��ك+
بخفض االنتاج بواقع  9.7مليون برميل يوميا
حتى نهاية يوليو املقبل.
موجة االرتفاعات األخ��ي��رة مدفوعة بتحسن
الطلب مع بدء الفتح التدريجي لالقتصادات حول
العالم وتخفيف قيود مواجهة “كورونا” ،إضافة
إلى تقلص املعروض مع إعالن تخفيضات طوعية
من السعودية مبقدار مليون برميل يوميا.
ووجهت وزارة الطاقة ،شركة أرامكو السعودية
بتخفيض إنتاجها من البترول اخلام ،لشهر يونيو
القادم ،بكمية إضافي ٍة طوعية تبلغ مليون برميل
يومياً ،تُضاف إل��ى التخفيض ال��ذي التزمت به

اململكة في اتفاقية أوبك بلس األخيرة ،في الثاني
عشر من إبريل .2020
وبهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به
اململكة ،قياساً على معدل إنتاجها في شهر إبريل
املاضي ،نحو  4.8مليون برميل يومياً .وبالتالي
سيكون إنتاجها لشهر يونيو ،بعد اخلفضني
األساس والطوعي ،نحو  7.5مليون برميل يوميا ً.
وجهت وزارة الطاقة ،الشركة إلى السعي
كما ّ
خلفض إنتاجها في شهر مايو اجلاري ،عن املستوى
املستهدف وه��و نحو  8.5مليون برميل يومياً،
بالتوافق مع عمالئها.
وتستهدف م��ن ه��ذا اخلفض اإلض��اف��ي حتفيز
ال���دول املشاركة ف��ي ات��ف��اق أوب��ك بلس ،وال��دول
املنتجة األخ���رى ،لاللتزام بنسب اخلفض التي
التزمت بها ،وتقدمي املزيد من اخلفض في إنتاجها،
وذلك سعيًا منها لدعم استقرار األسواق البترولية
العاملية.
وكانت أسعار النفط صعدت في الفترة األخيرة،
بفضل بدء دول حتالف “أوبك  ”+بتنفيذ االتفاق،
ال��ذي يقضي بخفض تاريخي بواقع  9.7مليون
برميل يوميا ،مباشرة بعد التراجعات احل��ادة
ألسعار النفط ،ولم تنتظر بدء التطبيق الذي كان
مقررا له األول من (مايو).
ودعم االرتفاع عامل آخر في جانب الطلب ،وهو
عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها بشكل
تدريجي ،مبا يعني تفاؤال بتحريك الطلب على
النفط.

املفاوض األوروبي:
االتفاق بعد بريكست
ال يزال غير أكيد

ميشال بارنييه

قال كبير املفاوضني األوروبيني مع بريطانيا ميشال بارنييه للدول
األعضاء في االحتاد إن اتفاقا جتاريا مع لندن “ال يزال غير أكيد” قبل
شهر من انتهاء املرحلة االنتقالية التي تلت بريكست ،على ما أفادت
مصادر أوروبية ،بحسب “الفرنسية”.
وقال مصدر أول “يعجز بارنييه عن القول إن كانت شروط االتفاق
ستكون متوافرة في األي��ام املقبلة” .وأوض��ح مصدر ثان أن “قدرة
املفاوضني على جتاوز” اختالفاتهم حول نقاط اخلالف الثالثة (صيد
األسماك وشروط املنافسة العدالة وحوكمة االتفاق املقبل) “ال تزال
غير واضحة”.

السعودية األكثر أمان ًا بني دول مجموعة العشرين
أظ���ه���رت م���ؤش���رات دول���ي���ة معنية
باألمن ،تقدّم اململكة العربية السعودية
وت��ص��دره��ا دول مجموعة العشرين،
متفوقة في الترتيب على ال��دول اخلمس
دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي،
وذلك من خالل  5مؤشرات أمنية صادرة
ع��ن تقرير التنافسية العاملي ،2019
وتقرير التنمية املستدامة .2020
وج��اءت اململكة في املرتبة األول��ى من
بني دول مجموعة العشرين ،متقدمة على
الدول اخلمس دائمة العضوية في مجلس
األم��ن الدولي في مؤشر شعور السكان
ال لعام
باألمان أثناء السير مبفردهم لي ً
 ،2020متفوق ًة بذلك على الصني وكندا
من بني دول مجموعة العشرين ،وعلى
الصني والواليات املتحدة األمريكية من
بني ال��دول اخلمس دائمة العضوية في
مجلس األمن الدولي.
كما جاءت اململكة في املرتبة األولى في
مؤشر ثقة املواطنني بخدمات الشرطة،
وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط
األمني وفاعليته في فرض النظام واألمن،
حيث ت��ص��درت اململكة مجموعة دول
العشرين ،ومتفوق ًة أيضاً على ال��دول
اخلمس دائمة العضوية في مجلس األمن
الدولي.
وجاءت اململكة أيضا ً في املرتبة األولى
في مؤشر ضبط اجلرمية املنظمة الصادر

انخفاض معدل البطالة في منطقة
اليورو خالل أكتوبر

تراجع معدل البطالة قليالً في
أكتوبر في منطقة اليورو ،ليبلغ
نسبة  8,4%من اليد العاملة،
بعدما كان  8,5%في سبتمبر،
على ما أعلن املكتب األوروب��ي
لالحصاءات.
وخ�ل�ال ع���ام واح����د ،ارت��ف��ع
م��ع��دل البطالة ك��ث��ي��را ً بسبب
تداعيات وب��اء كوفيد ،-19إذ
ك��ان يبلغ ف��ي أك��ت��وب��ر 2019
نسبة  7,4%من القوة العاملة
في منطقة اليورو التي تضم 19
بلدا ً ،وفق يوروستات ،بحسب
“الفرنسية” .
وت��وال��ى اإلع�ل�ان ع��ن إلغاء
وظائف خالل األشهر املاضية،
رغم اخلطط غير املسبوقة لدعم
االقتصاد.
وح��اف��ظ م��ع��دل البطالة في
االحت��اد األوروب���ي على وتيرة
مماثلة أيضاً ،رغ��م أن��ه أق��ل من
نظيره في منطقة اليورو .وبلغ
في أكتوبر  ،7,6%نسبة مماثلة
ملا ك��ان عليه في سبتمبر ،لكن
أعلى بنقطة من أكتوبر .2019
وقدّر يوروستات أن 16,236
مليون رجل وام��رأة عاطلني عن
العمل في االحتاد األوروب��ي في
أكتوبر ،بينهم  13,825مليون

في منطقة اليورو.
وأع����اد مكتب االح��ص��اءات
األوروب������ي م��راج��ع��ة أرق��ام��ه
اخلاصة بالبطالة بزيادة خالل
األشهر املاضية.
وأعلن عن معدل بطالة نسبته
 7,9%ف��ي ي��ول��ي��و ،و8,1%
أغسطس ،و 8,3%في سبتمبر،
قبل أن ترفع هذا املعدل في آخر
البيانات املتوفرة إلى  8,7%في
يوليو ،و 8,6%في أغسطس،
و 8,5%في سبتمبر.
وتتالءم هذه البيانات التي
تبني انخفاضا ً في البطالة خالل
الصيف ،مع تغير إجمالي الناجت
احمل��ل��ي ال���ذي حقق من���وا ً قوياً

خالل هذه الفترة بعد انكماش
تاريخي خالل الربيع.
وت��ث��ي��ر إع����ادة ف���رض قيود
إغالق خالل اخلريف في أوروبا
مخاوف من تدهور اقتصادي
جديد ومن ارتفاع جديد بالبطالة
نهاية العام.
لكن ثمة تفاؤال بشأن العام
املقبل .واعتبرت جيسكا هيندز
من “كابيتال إيكونومكس” في
رسالة أن “مزيج خطط الدعم
احلكومية واالرت��ف��اع املنتظر
بالنشاط االقتصادي املرتبط
ب��وص��ول ال��ل��ق��اح��ات ،يقلل من
إمكانية ارتفاع البطالة في العام
.”2021

تراجع العجز التجاري للهند خالل نوفمبر
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس اخلميس
تراجع العجز التجاري للهند خالل نوفمبر املاضي
بفضل تراجع ال���واردات بوتيرة أس��رع من تراجع
ال��ص��ادرات ،في ظل ضعف الطلب احمللي نتيجة
دخول االقتصاد الهندي دائ��رة الركود على خلفية
تداعيات جائحة فيروس كورونا املستجد ،بحسب ما
نشرت “األملانية” .وقالت وزارة التجارة الهندية إن
العجز التجاري خالل الشهر املاضي بلغ  9.96مليار
دوالر مقابل  12.75مليار دوالر خالل الشهر نفسه
من العام املاضي .وتراجعت الواردات الهندية خالل
الشهر املاضي بنسبة  13.3%سنويا إلى 33.39
مليار دوالر في حني تراجعت ال��ص��ادرات بنسبة

استثمارات األجانب
بأدوات الدين املصرية
تتخطى  23مليار دوالر

 9.1%إل��ى  23.43مليار دوالر .وتعتبر مخيبة
اآلمال ،بعد أن أشارت املؤشرات األخرى األشد تقلبا
مثل مؤشرات مديري املشتريات وحصيلة الضرائب
إلى تعافي النشاط االقتصادي بوتيرة أسرع.
وميثل تعافي قطاع جت��ارة السلع ال��ذي ميثل
حوالي  31%من إجمالي الناجت احمللي للهند عنصرا
حيويا في أي حتسن لالقتصاد ال��ذي دخ��ل دائ��رة
الركود من الناحية الفنية في الربع الثالث من العام
احل��ال��ي .ج��اء ت��راج��ع ال����واردات نتيجة انخفاض
واردات املنتجات النفطية بشكل أس��اس��ي حيث
انخفضت واردات انلفط بنسبة  % 43.4إلى 6.27
مليار دوالر.

عن تقرير التنافسية العاملي لعام ،2019
متقدم ًة بذلك على ال��دول اخلمس دائمة
العضوية ف��ي مجلس األم���ن ال��دول��ي،
قبل كُ�� ٍل م��ن فرنسا وال��والي��ات املتحدة
األمريكية ،وفي املرتبة الثانية في املؤشر
ذاته من بني دول مجموعة العشرين.
كما احتلت اململكة املرتبة الثالثة
م��ن ب�ين دول مجموعة العشرين بعد
استراليا واليابان ،متقدمة بذلك على
كندا وكوريا اجلنوبية وفرنسا وأملانيا
في املؤشر األمني لعام  ،2019والصادر
عن تقرير التنافسية العاملي ،ومتفوق ًة
في نفس املؤشر على الدول اخلمس دائمة
العضوية في مجلس األمن الدولي.
ي��ذك��ر أن تقرير التنافسية العاملي

الصادر عن املنتدى االقتصادي العاملي
أظهر تقدم اململكة ثالثة مراكز إلى املرتبة
 36دوليا ً على صعيد التنافسية الدولية،
حيث أشار التقرير إلى أن اململكة تتقدم
بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها ،مع
توقعات بنمو القطاع غير النفطي ،كما
أن مزيدًا من االستثمارات خ��ارج قطاع
التعدين ستظهر تباعا ً في القطاعني العام
واخلاص خالل السنوات املقبلة.
وأش���ار التقرير إل��ى إص���رار اململكة
الواضح على إجراء اإلصالحات الهيكلية،
وتبنيها لتكنولوجيا االت��ص��االت على
ن��ط��اق واس����ع ،م��ع ارت��ف��اع إمكانيات
االبتكار ،خصوصاً على صعيد تسجيل
براءات االختراع.

ق���������ال وزي�������ر
املالية امل��ص��ري إن
استثمارات األجانب
ف��ي أدوات ال��دي��ن
احلكومية تتجاوز
 23م��ل��ي��ار دوالر
حاليا .كان الوزير
محمد معيط صرح
الشهر امل��اض��ي أن
استثمارات األجانب
ف��ي أدوات ال��دي��ن
املصرية تبلغ 21
مليار دوالر.
وأض���اف معيط محمد معيط
ف���ي ح��دي��ث��ه خ�لال
مؤمتر بالقاهرة أن
أسعار الفائدة احلالية مناسبة لالستثمار ،إذ “تتراوح بني  8.25إلى
 9.25باملئة مقارنة مبعدالت وصلت إلي  13باملئة في السنوات
املاضية”.
ك��ان البنك امل��رك��زي خفض أسعار الفائدة الرئيسية  50نقطة
أساس في اجتماع نوفمبر تشرين الثاني ،في حترك لدعم اقتصاد
تعصف به جائحة فيروس كورونا وفي ظل تضخم منخفض ،بحسب
“رويترز”.

العمالت احملفوفة باملخاطر تتمسك مبكاسبها
استقر ال���دوالر ق��رب أدن��ى مستوى
ف��ي ع��ام�ين ون��ص��ف ال��ع��ام  ،إذ يقيم
املستثمرون احتماالت تطبيق مزيد من
التحفيزات املالية في الواليات املتحدة،
فيما متسكت العمالت احملفوفة أكثر
باملخاطر مبكاسبها م��ع حتسن ثقة
املستثمرين.
وفقد اليوان الصيني بعض مكاسبه
ف��ي املعامالت اآلسيوية مساء بعدما
ذك��رت صحيفة “نيويورك تاميز” أن
الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن لن
يتحرك على الفور إللغاء اتفاق املرحلة
 1التجاري ،الذي أبرمه الرئيس دونالد
ترمب مع الصني.
ووفقا لـ”رويترز” ،تراجع مؤشر
ال��دوالر إلى  91.19مقابل سلة عمالت
مقتربا من أدن��ى مستوياته منذ نهاية
(أبريل)  2018والذي بلغه أمس األول.
واستقر اليورو والدوالر النيوزيلندي
بعدما قفزا إلى أعلى مستوى في عامني
ونصف العام مع انخفاض الدوالر على

نطاق واس��ع بفعل جت��دد اآلم��ال بشأن
لقاح لفيروس كورونا وحتفيزات مالية
أمريكية.
وجرى تداول الدوالر مقابل 104.41
ين ياباني ،فيما متسك اليورو ببعض

مكاسبه مقابل ال���دوالر بعد أداء قوي
أمس األول ،حيث سجل أعلى مستوى
منذ (م��اي��و)  ،2018وسجل في أحدث
تداول له  1.2071دوالر.
كما ظ��ل اجلنيه االسترليني قرب

اليابان تراهن على الروبوتات
في رسم اقتصاد املستقبل
ال ج��دال في أن اليابان وفي
إطار مسيرة نهضتها الشاملة،
أفلحت في وضع نفسها كعنوان
أساسي على املستوى الدولي في
مجال االبتكارات والتكنولوجيا
املتقدمة.
وميكن القول بوجود شعور
بالفخر الوطني لدى اليابانيني
مب��ا ح��ق��ق��وه ف��ي ه���ذا امل��ج��ال،
وت��راه��ن احل��ك��وم��ة اليابانية
على أن يكون الذكاء الصناعي
إح��دى آليتها الرئيسة إلع��ادة
كتابة خطة اليابان للمستقبل،
واحل��ف��اظ ع��ل��ى م��ك��ان��ة مميزة
ل��ه��ا ف��ي ه���ذا امل��ض��م��ار ،ال��ذي
سيكون أحد اخلطوط الفاصلة
ب�ين ال����دول امل��ت��ق��دم��ة وغيرها
من ناشئة ونامية .في 2016
ن��ش��رت احل��ك��وم��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة

خطتها األس��اس��ي��ة اخلامسة
للعلوم والتكنولوجيا ،والتي
ح��ددت ه��دف ال��ي��اب��ان لتصبح
“املجتمع  .”5.0واملجتمع
 5.0هو رؤية اليابان للخطوة

التالية ف��ي التطور البشري،
التي تأتي بعد مجتمعات الصيد
واجلمع ثم املجتمع الزراعي ثم
الصناعي ،الذي تاله واآلن عصر
املعلوماتية.

أعلى مستوى ف��ي ثالثة أشهر مقابل
الدوالر بعدما ذكرت محطة تاميز راديو
أن محادثات االتفاق التجاري املتعلق
بخروج بريطانيا من االحتاد األوروبي
دخلت مرحلة “النفق” في املفاوضات.
ولم يطرأ تغير يذكر على االسترليني،
وظل عند  1.3415دوالر ،بينما ارتفع
ال��دوالر األسترالي احلساس للمخاطر
إل��ى  0.7373دوالر بعد بيانات قوية
كشفت أن االقتصاد األسترالي تعافى
على نحو أق��وى من املتوقع في الربع
الثالث من العام.
وسجل الدوالر النيوزيلندي 0.7068
دوالر ،حيث استقر قرب أعلى مستوى
منذ أبريل  2018بلغه أمس األول ،وفي
املعامالت احمللية سجل اليوان في أحدث
تداول له  6.8960مقابل الدوالر.
وانخفضت بيتكوين نحو  0.7في
املائة ،إلى  18.635دوالر بعدما سجلت
ارتفاعا قياسيا أق��ل بقليل من  20ألف
دوالر.

حتسن نشاط قطاع
اخلدمات في الصني
خالل الشهر املاضي
أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس اخلميس حتسن وتيرة
منو النشاط االقتصادي لقطاع اخلدمات في الصني خالل
الشهر املاضي ،بحسب ما نشرت “األملانية”.
وارتفع مؤشر كايشني ملديري مشتريات قطاع اخلدمات
في الصني خالل الشهر املاضي إلى  57.8نقطة ،مقابل 56.8
نقطة خالل أكتوبر املاضي ،ليواصل ارتفاعه عن مستوى
 50نقطة .يذكر أن قراءة املؤشر أكثر من  50نقطة تشير إلى
منو النشاط االقتصادي للقطاع ،في حني تشير قراءة أقل من
 50نقطة إلى انكماش النشاط.
وأش���ارت أح��دث البيانات إل��ى ارت��ف��اع كبير في نشاط
األعمال في ظل تسجيل أس��رع زي��ادة في طلبيات األعمال
اجلديدة منذ  . 2010كما سجل املؤشر الفرعي للتوظيف في
قطاع اخلدمات أكبر ارتفاع له منذ  10سنوات ،في حني زادت
تكلفة مستلزمات التشغيل.
في الوقت نفسه سجل املؤشر املجمع ملديري مشتريات
قطاعي التصنيع واخلدمات في الصني  57.5نقطة خالل
نوفمبر املاضي مقابل  55.7نقطة في الشهر السابق.

