العدد ( )3565السبت  24نوفمبر 2018

6

اقتصاد

www.alshahedkw.com

سجلت ثاني أعلى مستوى خالل العام الحالي

«برنت» بلغ  61.52دوالراً للبرميل

 2.067مليون برميل يومي ًا صادرات الكويت

النفط يسجل أدنى مستوى خالل العام الحالي

النفطية خالل سبتمبر الماضي
�أظهرت بيانات املبادرة امل�شرتكة
للبيانات النفطية «ج���ودي»،
حتقيق ���ص��ادرات النفط اخل��ام
الكويتي ثاين �أعلى م�ستوى لها
خالل  ،2018و�أكرب م�ستوى خالل
� 7أ�شهر «منذ فرباير املا�ضي».
و�أو���ض��ح��ت ج����ودي� ،أن حجم
�صادرات الكويت من النفط اخلام
زاد بن�سبة  %4.7على �أ�سا�س �سنوي
بنحو � 93ألف برميل يوميا.وح�سب
البيانات ،ارتفعت ال�صادرات �إلى
 2.067مليون برميل يوميا خالل
�سبتمرب املا�ضي ،مقابل 1.974
مليون برميل يوميا يف ال�شهر
املماثل من .2017وعلى �أ�سا�س
�شهري ،زادت ال�صادرات بنحو
� 34ألف برميل وبن�سبة  %1.7يف
�سبتمرب ،مقارنة بـ  2.033مليون
برميل يوميا يف �أغ�سط�س ال�سابق
له.وخالل �سبتمرب املا�ضي بلغ
�إنتاج الكويت نحو  2.797مليون
برميل يوميا ،ثم انخف�ض �إلى
 2.797مليون برميل يوميا ب�شهر
�أك��ت��وب��ر  ،2018ح�سب تقرير
منظمة ال���دول امل�صدرة للنفط
«�أوبك».ومتتلك الكويت �ساد�س
�أك�بر احتياطي نفطي يف العامل

ي�صل ل��ـ  101.5مليار برميل،
بح�سب تقارير �سابقة.ويعتمد
االقت�صاد الكويتي على النفط
كم�صدر رئي�سي لنحو  %80من
الإي�����رادات احلكومية ،وي�سهم

النفط ب ��أك�ثر م��ن  %50للناجت
املحلي الإجمايل ،فيما ي�شكل نحو
 %95من ال�صادرات.و«جودي»،
هي منظمة دولية ت�أ�س�ست بقرار
م��ن منتجي النفط ح��ول العامل

مطلع ت�سعينات القرن املا�ضي،
وهدفها جمع الأرقام والإح�صاءات
املتعلقة ب ��إن��ت��اج النفط حول
العامل وتقدميها على �شكل درا�سات
تهم منتجي وم�ستهلكي النفط.

سجل انخفاض ًا طفيف ًا بنحو  10سنتات

سعر برميل النفط الكويتي بلغ  61.83دوالراً
انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي 10
�سنتات يف تداوالت �أول �أم�س ليبلغ 61.83
دوالر ًا مقابل  61.93دوالر ًا للربميل يف
تداوالت االربعاء وفق ًا لل�سعر املعلن من
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.ويف الأ�سواق
العاملية انخف�ضت �أ�سعار النفط بعدما
ارتفعت خمزونات اخلام الأمريكية �إلى
�أعلى م�ستوياتها منذ دي�سمرب  2017ما
يذكي املخاوف من تخمة يف املعرو�ض
ال��ع��امل��ي لكن ح��دي��ث منظمة ال��دول
امل�صدرة للبرتول «�أوب���ك» عن خف�ض
الإنتاج يكبح اخل�سائر.وانخف�ض خام
القيا�س العاملي برنت � 67سنت ًا �إلى
 62.82دوالر ًا للربميل بعد �أن هبط دوالر ًا
يف وقت �سابق من اجلل�سة.وتراجع خام
غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي �أكرث
من دوالر قبل �أن يقل�ص خ�سائره ليجري
تداوله منخف�ض ًا � 49سنت ًا �إل��ى 53.84
دوالر ًا للربميل.

وسط آفاق اقتصادية قاتمة
هبطت �أ�سعار النفط �إل��ى �أدنى
م�ستوى يف � 2018أم�س خالل جل�سة
متقلبة بفعل بوادر على تخمة يف
املعرو�ض و�سط �آفاق اقت�صادية
قامتة.وجاء الهبوط على الرغم من
التوقعات يف الأ�سواق ب�أن منظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوبك»
�ستبد�أ يف كبح الإنتاج بعد اجتماع
من املقرر �أن يعقد يف ال�ساد�س
م��ن دي�����س��م�بر ،وه���وت العقود
الآج��ل��ة خل��ام القيا�س العاملي
مزيج برنت �إل��ى �أدن��ى م�ستوى
منذ دي�سمرب  2017عند 61.52
دوالر ًا للربميل قبل �أن تتعافى
لت�سجل  61.88دوالر ًا للربميل
وما زال هذا امل�ستوى منخف�ضا
� 72سنتا� ،أو ما يعادل ،%1.2
ع��ن م�ستوى الإغ�ل�اق ال�سابق.
وهبطت العقود الآجلة خلام غرب
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي %2.5
�إلى  53.29دوالر ًا للربميل ،بعد
�أن �صار على بعد خم�سة �سنتات
م��ن �أدن���ى م�ستوى منذ �أكتوبر
 ،2017الذي �سجله يف وقت �سابق
من الأ�سبوع.وب�شكل ع��ام ،زاد
املعرو�ض من اخلام يف الأ�سواق
العاملية هذا العام .و�ضخ �أكرب
ثالثة منتجني ،الواليات املتحدة
ورو�سيا وال�سعودية� ،أكرث من ثلث
اال�ستهالك العاملي البالغ نحو
 100مليون برميل يوميا.وقال
بنك اال�ستثمار احلكومي الأمريكي
جيفريز �إن «ال�����س��وق متخم يف
الوقت احلايل» م�ضيفا �أن «ال�سوق
املتخم مي��ر بوقت �صعب فيما
يتعلق ب�إيجاد �أر�ضية «لل�سعر»».
وت�أتي زي��ادة الإنتاج يف الوقت
ال��ذي ترتاجع فيه �آف��اق الطلب
بفعل تباط�ؤ االقت�صاد العاملي.
وهبطت �أ�سعار النفط بنحو %30
من م�ستويات الذروة التي بلغتها
يف �أوائل �أكتوبر حيث بد�أ الإنتاج

العاملي يتجاوز اال�ستهالك يف
الربع الأخري من العام احلايل يف
نهاية لفرتة نق�ص يف املعرو�ض
ب���د�أت يف ال��رب��ع الأول م��ن عام
 ،2017وفقا لبيانات رفينيتيف
ايكون.وللتعامل مع انخفا�ض
الطلب ،قالت ال�سعودية �أكرب
م�صدر للخام يف ال��ع��امل� ،إنها

ق��د تقل�ص الإمدادات.وت�ضغط
ال�سعودية على �أوب���ك م��ن �أجل
خف�ض �إمدادات اخلام مبا ي�صل �إلى
 1.4مليون برميل يوميا للحيلولة
دون حدوث تخمة يف املعرو�ض.
وجت��ت��م��ع امل��ن��ظ��م��ة ر���س��م��ي��ا يف
ال�ساد�س من دي�سمرب ملناق�شة
�سيا�سة الإنتاج.

احتلت المركز األول على مستوى العالم

 1.15تريليون دوالر استثمارات

الصين في أذون الخزانة األميركية
• املخاوف من تخمة املعرو�ض ت�ضغط على �أ�سعار النفط

التجارة بين اإلمارات وفرنسا

�أظهرت بيانات �صادرة عن وزارة اخلزانة الأمريكية
�أن ال�صني جاءت يف مقدمة الدول امل�ستثمرة يف �أذون
اخلزانة ،حيث تت�صدر ال�صني القائمة با�ستثمارات
تبلغ قيمتها  1.15تريليون دوالر.ووفق ًا للبيانات
ال�صادرة عن وزارة اخلزانة الأمريكية ان ال�صني قل�صت
ا�ستثماراتها يف �أذون اخلزانة الأمريكية بنحو  14مليار
دوالر ،وبنحو  31مليار ًا خالل عام ،حيث كانت 1.18

تريليون دوالر بنهاية �سبتمرب من العام املا�ضي.
بينما رفعت ال�سعودية قيمة ا�ستثماراتها بنحو 40
مليار دوالر خالل عام ،حيث كانت  136مليار دوالر
بنهاية �سبتمرب من العام املا�ضي.وكذلك رفعت
الإم��ارات قيمة اال�ستثمار ب��أذون اخلزانة الأمريكية
بقيمة  5.7مليارات دوالر ،بن�سبة تزيد بنحو %10
خالل عام ،حيث كانت  54.3مليار دوالر.

قفزت  %81في  10سنوات

قفز ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري ب�ين الإم���ارات
وفرن�سا ،بن�سبة  %81.1خالل ال�سنوات
الـ 10املا�ضية وح�سب بيانات لوزارة
االقت�صاد الإماراتية ،ف�إن التبادل التجاري
�صعد بنحو  12مليار درهم « 3.27مليارات
دوالر» يف �آخر � 10سنوات.ويف ،2008
بلغ �إجمايل حجم التبادل التجاري بني
الإمارات وفرن�سا ،نحو  14.9مليار درهم
« 4.05مليارات دوالر» ،بح�سب وزارة
االقت�صاد الإماراتية.وا�ستقرت التجارة
اخلارجية بني البلدين دون تغيري يف
 ،2009كما هي يف  ،2008بينما تراجعت
قليال يف � 2010إل��ى  14.3مليار درهم
« 3.89مليارات دوالر».وكان عام ،2011
بداية القفزة الكبرية يف التبادل التجاري
بني البلدين ،لي�سجل �صعودا ن�سبته
 %65.7مقارنة بالعام ال�سابق عليه.
وبلغ حجم التبادل التجاري بني البلدين

خالل  2011نحو  23.7مليار درهم «6.45
مليارات دوالر» ،وتراجع قليال يف 2012
�إل��ى  23.2مليار دره��م « 6.32مليارات
دوالر».وا�ست�أنف حجم التبادل التجاري
بني البلدين �صعوده بني الإمارات العربية
املتحدة وفرن�سا يف  ،2013ليبلغ قرابة
 24.6مليار درهم « 6.7مليارات دوالر».
و�صعد �إل��ى  27.4مليار دره��م «7.46
مليارات دوالر» يف  ،2014وه��و �أعلى
م�ستوى تاريخي يف حجم التبادل التجاري
بني البلدين ،وف��ق الأرق���ام الر�سمية.
وتراجع قليال حجم التبادل التجاري �إلى
 26.4مليار درهم « 7.19مليارات دوالر»،
قبل �أن ي�صعد �إلى  27.2مليار درهم «7.41
مليارات دوالر» يف .2016و�أنهى البلدان
ال��ع��ام املا�ضي  ،2017حجم التبادل
التجاري امل�شرتك ،عند قرابة  27مليار
درهم « 7.35مليارات دوالر».

أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق

مصر تنفذ  460مشروع ًا بـ 27مليار جنيه

حتركت �أ�سعار الذهب يف
نطاق �ضيق و�سط حذر من
جانب امل�ستثمرين قبيل
قمة جمموعة الع�رشين
ال��ت��ي �ستعقد الأ�سبوع
املقبل ،حيث من املنتظر
�أن يناق�ش قادة الواليات
املتحدة وال�صني النزاع
التجاري بني البلدين.
ويتجه املعدن الأ�صفر
�إل�����ى حت��ق��ي��ق مك�سب
ل�ل�أ���س��ب��وع ال��ث��اين على
ال����ت����وايل م���ع ت��راج��ع
ال��دوالر على نحو جعل
الذهب املقوم به �أرخ�ص
ثمنا حل��ائ��زي العمالت
الأخرى.وانخف�ض الذهب
يف املعامالت الفورية
� %0.1إلى  1224.34دوالر ًا للأوقية «الأون�صة» ،لكنه
ارتفع بنحو  %0.2خالل الأ�سبوع.وتراجع الذهب
 %0.3يف العقود الأمريكية الآجلة �إلى  1224.70دوالر ًا
للأوقية.ومن املنتظر �أن يجري الرئي�س ال�صيني �شي
جني بينغ مباحثات مع نظريه الأمريكي دونالد ترامب
خالل اجتماع قمة الع�رشين الذي يبد�أ يف  30نوفمرب
بالأرجنتني.وقال جون �شارما اخلبري االقت�صادي
لدى نا�شيونال �أ�سرتاليا بنك «�سيكون هناك تركيز
قوي على قمة جمموعة الع�رشين املقبلة لقيا�س
م�ستوى التوترات التجارية بني الواليات املتحدة
وال�صني .و�ستكون �أي زي��ادة «يف التوترات» من
م�صلحة الذهب».ويتجه م�ؤ�رش الدوالر �إلى الرتاجع

ق��ال��ت ه��ال��ة ال�����س��ع��ي��د ،وزي���رة
التخطيط واملتابعة والإ�صالح
الإداري امل�رصي�« :إن الربع الأول
من العام احلايل � 2019/2018شهد
االنتهاء من تنفيذ  460م�رشوع ًا
بلغت تكلفتها اال�ستثمارية 27
م��ل��ي��ار جنيه يف ع���دد ك��ب�ير من
القطاعات ،يف مقدمتها م�رشوعات
الكهرباء والإ���س��ك��ان وال��ب�ترول
والتعليم.و�أو�ضحت ال�سعيد ،يف
ختام الن�سخة الثانية لفاعليات
الأ�سبوع العربي للتنمية امل�ستدامة
م����صر  2030ال����ذي مت �إط�لاق��ه
برعاية الرئي�س امل����صري عبد
الفتاح ال�سي�سي� ،أن م�رص �أعطت
�أهمية تنموية كبرية للقطاعات
الواعدة مثل «ال�صناعة التحويلية
– جت���ارة اجل��م��ل��ة والتجزئة-
ال�سياحة -الإن�شاءات والأن�شطة
واملرافق-االت�صاالت
العقارية
وتكنولوجيا املعلومات -ن�شاط
اال�ستخراج – ال��زراع��ة» .و�شارك
بفاعليات الأ�سبوع العربي للتنمية
امل�ستدامة م�رص  2030كل من �أحمد
�أبو الغيط ،الأمني العام جلامعة
الدول العربية ،ريت�شارد ديكت�س،
املمثل ال��دائ��م ل�ل�أم��م املتحدة
مب����صر ،وع���م���رو ط��ل��ع��ت وزي���ر
االت�صاالت وتكنولوجيا املعلومات
ودك��ت��ورة يا�سمني ف����ؤاد ،وزيرة
البيئة امل�رصية ،ف�ض ً
ال من م�شاركة
ع��دد من ممثلي ال��دول العربية.
و�أ����ش���ارت ه��ال��ة ال�سعيد� ،إل��ى

وسط حذر من المستثمرين

بعدما كان قد بلغ �أعلى م�ستوى يف � 16شهرا يف وقت
�سابق من ال�شهر احلايل ،حيث �أثار احتمال حدوث
تباط�ؤ يف االقت�صاد العاملي �شكوكا ب�ش�أن وترية رفع
�أ�سعار الفائدة من قبل جمل�س االحتياطي االحتادي
«البنك املركزي الأمريكي» العام املقبل.ومن بني
املعادن النفي�سة الأخرى ،هبطت الف�ضة � %1.3إلى
 14.30دوالر ًا للأوقية ،بينما انخف�ض البالتني %0.2
�إلى  842.40دوالر ًا للأوقية.ونزل البالديوم %0.6
�إلى  1146دوالر ًا للأوقية .ويتجه املعدن �إلى ت�سجيل
�أكرب هبوط �أ�سبوعي بالن�سبة املئوية منذ الأ�سبوع
املنتهي يف الع�رشين من يوليو ،بانخفا�ض بنحو
� %3إلى الآن.

النظرة الإيجابية ل�صندوق النقد
الدويل جتاه االقت�صاد امل�رصي،
وذلك بعد حتقيق معدل منو بواقع
 %5.3خالل عام  ،2018و%5.5
يف  ،2019م ��ؤك��دة �أن االقت�صاد
امل����صري حقق �أع��ل��ى م��ع��دل منو
�سنوي منذ � 10سنوات ،وانخفا�ض
معدل البطالة �إلى  %9.9مقارنة
ب��ـ  %13.2يف ع��ام ،2014/13
وحتقيق ميزان املدفوعات فائ�ض ًا
يف عام  2018/17بلغ نحو 12.8
مليار دوالر ،ف�ضال ع��ن ارتفاع

حجـم احتياطيات النقـــد الأجــنبي
من  14.9مليـار دوالر «يف يونيـو
� »2014إلى  44.5مليـار دوالر «يف
�أكتوبر  »2018لتُغطي ت�سعة �أ�شهر
من الواردات ال�سلعية بعد �أن كانت
تغطي ثالثة �أ�شهر فقط.و�أو�ضحت،
�أن ال�رشاكة بني القطاعني العام
واخلا�ص ت�أتي �ضمن �آليات �إن�شاء
�صندوق م�رص ال�سيادي ،والذي
يهدف �إلى تعبئة املوارد ،وتعظيم
اال�ستفادة من �إمكانيات و�أ�صول
وم���وارد ال��دول��ة غري امل�ستغلة،

وذل��ك من �أج��ل �إعطاء دفعة قوية
لتحقيق التنمية امل�ستدامة التي
تراعي م�صالح وحقوق الأجيال
ال��ق��ادم��ة.و�أ���ض��اف��ت ال��وزي��رة �أن
الإجراءات الإ�صالحية التي اتخذتها
احلكومة قد ارتكزت على جمموعة
م��ن امل��رت��ك��زات� ،أول��ه��ا �إ�صالح
املنظومة الت�رشيعية وامل�ؤ�س�سية
القائمة من خالل �إ�صدار حزمة من
القوانني والت�رشيعات التي تهدف
�إلى رفع كفاءة امل�ؤ�س�سات وتهيئة
بيئة الأعمال.

