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أميركا تخطط لبيع  20مليون برميل من االحتياطي اإلستراتيجي

التقلبات السعرية تهيمن على أسواق النفط
هيمنت التقلبات السعرية على النفط
اخل���ام ،حيث ارتفعت عقب انخفاض
س��اب��ق ،ولكنها بعدت قليال ع��ن أعلى
مستوى في  11شهرا ،الذي سجلته في
تعامالت سابقة ،وتتلقى األسعار دعمها
الرئيس من تقلص املخزونات األمريكية
ومن تأثيرات القرار السعودي بخفض
طوعي من حصتها يبلغ مليون برميل
يوميا على مدار شهري فبراير ومارس
املقبلني.
وي��ق��اوم املكاسب السعرية تباطؤ
الطلب العاملي على النفط اخل��ام جراء
االنتشار السريع للساللة اجلديدة من
وب��اء ك��ورون��ا وات��س��اع رقعة اإلغ�لاق
االقتصادي الشامل في عديد من دول
العالم بخاصة ف��ي ال��والي��ات املتحدة
وأوروبا كما مت تسجيل عودة اإلصابات
مجددا إل��ى الصني ،ما أث��ار القلق على
فرص تعافي االقتصاد العاملي في العام
اجلاري.
ويقول لـ”االقتصادية” مختصون
ومحللون نفطيون إن التفاهمات األخيرة
بني السعودية وروسيا ساعدت كثيرا
ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى مت��اس��ك منظومة
ال��ش��راك��ة وال��ت��ع��اون ب�ين املنتجني،
خاصة بعد ح��دوث تباين ف��ي مواقف
املنتجني ف��ي االج��ت��م��اع األخ��ي��ر حول
مدى مالءمة العودة إلى زيادة اإلنتاج،
وق��د فضلت السعودية حتمل العبء
األكبر بتخفيضات طوعية ،بينما وافقت
على زي���ادات م��ح��دودة لكل من روسيا

وك��ازاخ��س��ت��ان ،وتثبيت إن��ت��اج بقية
املنتجني عند مستوى يناير اجلاري.
وفي هذا اإلط��ار ،يقول مفيد ماندرا،
ن��ائ��ب رئ��ي��س ش��رك��ة “إل إم إف”
النمساوية للطاقة إن التقلبات السعرية
ال تزال تهيمن على مسار أسعار النفط
اخل��ام ،ولكنها جنحت بالفعل في دعم
العوامل احملفزة واإليجابية في تسجيل
أعلى مستوى ف��ي  11شهرا ف��ي وقت
سابق بفعل ال��ق��رار السعودي وخطة
التحفيز األمريكية وانتشار اللقاحات
اجلديدة ضد فيروس كورونا.
وأوض����ح أن ال��ش��راك��ة السعودية
ال��روس��ي��ة ت����زداد ق���وة وتتغلب على
صعوبات دولية واسعة ،الفتا إلى قول
وزي��ر اخلارجية السعودي فيصل بن
فرحان في مؤمتر صحافي مع نظيره
ال��روس��ي سيرجي الف��روف أن تعاون
السعودية مع روسيا داخ��ل “أوبك”+
ساعد على استقرار أسواق اخلام ،حيث
تتطلع السعودية إلى مزيد من التعاون
مع موسكو ،وهو ما يعزز جهود حتقيق
استقرار السوق.
وي���رى ف��ي��ت��وري��و م���وس���ازي مدير
العالقات الدولية في شركة “سنام”
اإليطالية للطاقة إن حتالف “أوبك”+
جن��ح ف��ي امتصاص ص��دم��ات الطلب،
التى تفاقمت أخيرا مع تزايد اإلصابات
ب��ال��س�لال��ة اجل��دي��دة وان��ت��ش��ار حالة
اإلغ�لاق العام ،مشيرا إلى أن املكاسب
السعرية مفيدة للمنتجني وتساعد على

األردن :منو  2.5باملئة
في  2021يعتمد على
استمرار النشاط االقتصادي

محمد العسعس

قال وزير املالية األردني إن اململكة تأمل أن ينتعش معدل النمو إلى
 2.5باملئة في  2021إثر انكماش بنسبة ثالثة باملئة في  2020بعد أن
عصفت اإلغالقات وتراجع حاد للسياحة بالنشاط االقتصادي.
وأب��ل��غ ال��وزي��ر محمد العسعس ال��ب��رمل��ان أن توقعات ،2021
املنسجمة مع تقديرات صندوق النقد الدولي ،تعتمد على عدم حدوث
املزيد من اإلغالقات الكبيرة ،بحسب “رويترز”.
كانت إعادة الفتح التدريجية ملعظم أنشطة الشركات والصناعة
الرئيسية منذ الصيف املاضي قد ساهمت في حتسن تقديرات صندوق
النقد بعد أن كانت تتضمن انكماشا حادا يبلغ خمسة باملئة.
ضغط انهيار السياحة وتراجع حتويالت العاملني في اخلارج على
املالية العامة وميزان املدفوعات في حني قفزت البطالة إلى مستوى
قياسي بلغ  22باملئة بسبب اإلفالسات والتسريحات.
وأض��اف العسعس أن الهدف الرئيسي مليزانية العام احلالي
البالغة  9.9مليار دينار ( 14مليار دوالر) هو صيانة االستقرار املالي.
وتابع أن التزام األردن بإصالحات صندوق النقد وثقة املستثمرين
في حتسن توقعاته االقتصادية ساعدا في احلفاظ على تصنيف
ائتماني سيادي مستقر في وقت شهد خفض تصنيفات أسواق ناشئة
أخرى.

تعزيز قدراتهم املالية ،ولكن في وقت
تثير املكاسب قلق منتجي “أوبك ”+من
احتمال نشاط اإلنتاج املنافس من النفط
الصخري األمريكي.
وأوض����ح أن���ه ف��ي ش��ه��ري ف��ب��راي��ر
وم���ارس ي��أم��ل كثيرون ف��ي استعادة
التوازن بني العرض والطلب ،خاصة
مع انتشار اللقاحات وبدء توزيعها على
نطاق واسع ،الفتا إلى أن هذين الشهرين
سيسمح لروسيا وكازاخستان بزيادات
طفيفة ،بينما أعلنت السعودية أنها
ستفرض خفضا طوعيا أح��ادي��ا قدره
مليون برميل يوميا أق��ل من حصتها،
بينما ستحافظ جميع ال��دول األخ��رى
على مستويات إنتاجها في يناير عادا
أن ه��ذه اجلهود اجلماعية ستمكن من
حتقيق أهداف استعادة االستقرار.
قالت وزارة الطاقة األمريكية إنها
تخطط لبيع ما يصل إلى نحو  20مليون
برميل من النفط اخل��ام من االحتياطي
البترولي اإلستراتيجي ،حسبما ميليه
قانونان صدرا في  2015و.2018
وبحسب (رويترز) يلزم القانونان
الوزارة ببيع أكثر قليال من عشرة ماليني
برميل خالل السنة املالية .2021
وأضافت ال��وزارة أن القانون يسمح
ل��ه��ا ببيع م��ا ت��ص��ل قيمته إل���ى 450
مليون دوالر من النفط لتمويل حتديث
االحتياطي ،املخزون في كهوف بواليتي
تكساس ولويزيانا ،مما قد يستلزم بيع
عشرة ماليني برميل أخرى.
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التمييز وفجوة األجور يتسعان في روسيا
مع بداية العام احلالي ،وظفت شبكة
ق��ط��ارات م��ت��رو أن��ف��اق موسكو سيدات
سائقات للقطارات ،وهي واحدة من عدة
مئات م��ن فئات ال��وظ��ائ��ف التي فتحت
أبوابها أمام املرأة الروسية ،في روسيا،
وفقا لـ”األملانية”.
ومتثل ه��ذه اخلطوة ع��ودة محمودة
ل��ل��ف��رص ال��ت��ي س��ب��ق إل��غ��اؤه��ا رسميا
بالنسبة إلى النساء منذ نحو عقدين من
الزمان ،ولسوء احلظ ،فإن هذه التحركات
ال مت��ث��ل إال ق����درا ض��ئ��ي�لا ل��ل��غ��اي��ة من
التغييرات التي تنتظرها املرأة الروسية
خالل العام احلالي.
وتشير األبحاث إلى أنه على الرغم من
مشاركتهن تاريخيا بشكل متساو نسبيا
في القوى العاملة ،فإن ما حتصل عليه
النساء الروسيات ما زال أقل مبقدار الثلث
عما يحصل عليه الرجال الذين يؤدون
األعمال نفسها ،ما ميثل واحدة من أوسع
الفجوات في الدخول بني الرجال والنساء
في الدول ذات الدخل املرتفع واملتوسط.
وك��م��ا ه��ي احل���ال ف��ي أي م��ك��ان آخ��ر،
فقد تضررت النساء بشدة من تداعيات
جائحة فيروس كورونا املستجد ،نظرا
ألن��ه��ن يعملن بكثافة ف��ي القطاعات
األشد تضررا من اجلائحة ،مثل :متاجر
التجزئة ،إلى جانب عملهن في وظائف
أشد خطورة.
وف��ي ال��وق��ت نفسه ل��م يحصلن على
نصيبهن ال��ع��ادل م��ن ال��دع��م احلكومي
للمتضررين من اجلائحة .وم��ن ناحية
أخ���رى ،حت��د القيود على الوظائف من
فرص النساء في روسيا ،ووفقا لقانون
ص��ادر في  ، 2000ظلت النساء خارج
دائرة التوظيف في  456مهنة تعد خطيرة
للغاية أو شاقة أو غير صحية ،مبا في

ذلك العمل في قطع األخشاب أو مكافحة
احلرائق وقيادة اجلرارات.
وفي  2019صدر قرار بفتح  356من
ه��ذه املهن أم��ام النساء من بداية العام
احل��ال��ي ،وه���ذه أخ��ب��ار ج��ي��دة ،خاصة
بالنسبة إلى النساء في املدن التقليدية في
روسيا ،وفوز رمزي له نتائج اقتصادية،
حيث متثل ه��ذه املِهَن نحو  4في املائة،
من إجمالي الوظائف املتاحة في روسيا،
بحسب ك��ارال ف��ي��راي��را ماركيز احملللة
االقتصادية.
وت��ق��ول م��ارك��ي��ز ف��ي التحقيق ال��ذي
نشرته وك��ال��ة “بلومبيرج” لألنباء،
“إن املشكلة أعمق بكثير ،حيث حتتفل
روسيا باليوم العاملي للمرأة بالزهور
وتعده عطلة رسمية ،ولديها شخصيات
نسائية ب���ارزة ،مثل :إلفيرا نابيولينا
التي تعمل كمحافظ للبنك املركزي ،ومع
ذل��ك ،يقول اث��ن��ان م��ن ك��ل ثالثة روس:
إنهما ال يريدان تولي سيدة منصب رئيس
اجلمهورية” ،وفقا الستطالع الرأي الذي

 3.7مليارات دوالر ملشاريع البنية
التحتية ألراضي املواطنني في قطر
أك��د تقرير ع��ق��اري ،أن احلكومة القطرية
تعمل على تنفيذ املشاريع اخلاصة بتطوير
املناطق وأراضي املواطنني ،ويجرى استكمال
أعمال  33مشروعاً خاصاً بتطوير البنية
التحتية ألراض��ي املواطنني بتكلفة إجمالية
تبلغ  13.7مليار ريال ( 3.7مليارات دوالر)،
وذل��ك خلدمة نحو  30أل��ف قسيمة سكنية
موزعة في  17منطقة.
وأك��د التقرير الصادر عن شركة األصمخ
ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ع��ق��اري��ة أن ه���ذه امل��ش��اري��ع
ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل
الفت ،وستؤثر إيجابيا على زيادة االستثمار
العقاري وحركة اإلنشاء والبناء ،وفي زيادة
الطلب على األراضي.
وأوضح التقرير أن قيمة التدفقات النقدية
املطلوبة للمشاريع امل��ذك��ورة ف��ي امل��وازن��ة
العامة للدولة للسنة املالية  ،2021تبلغ
نحو  35.2مليار ريال موزعة على مرحلتني،
األولى في  13منطقة بتكلفة  16.5مليار ريال
واملرحلة الثانية بقيمة  20.5مليار ريال في
 19منطقة.
وخصصت املوازنة العامة للسنة احلالية
 72.1مليار ريال للمشروعات الرئيسية من
إجمالي املصروفات ،وتشمل هذه املخصصات
إضافة مشروعات جديدة ،مع استمرار العمل
على إمت���ام م��ش��اري��ع ال��دول��ة التنموية في
مختلف القطاعات وتلك املتعلقة باستضافة
كأس العالم  ،2022باإلضافة إلى مخصصات
تطوير أراض��ي املواطنني ،وما يصاحب ذلك
من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات

البنية التحتية .وأشار التقرير إلى استمرار
انتعاش قطاع إنشاء املباني على املدى القصير
واملتوسط ،ويتزامن ذلك مع توجه املطورين
واملستثمرين العقاريني إل��ى ال��ت��وس��ع في
استثماراتهم العقارية خالل السنوات املقبلة.
وباشرت هيئة األشغال العامة “أشغال”،
خالل النصف الثاني من العام املاضي ،تنفيذ
أعمال جديدة خلدمة من  5آالف قسيمة سكنية
تغطي مناطق مختلفة ،بقيمة إجمالية تصل
إلى  3.6مليارات ريال.
ف��ي السياق ،بلغ حجم ت���داول العقارات
في عقود البيع املسجلة لدى إدارة التسجيل
العقاري ب��وزارة العدل خالل شهر ديسمبر
املاضي  5.4مليارات ريال.

وأظ���ه���رت ب��ي��ان��ات ال��ن��ش��رة ال��ع��ق��اري��ة
التحليلية ،الصادرة عن وزارة العدل ،تسجيل
 486صفقة عقارية ،في حني سجل مؤشر عدد
العقارات املباعة ،باملقارنة مع شهر نوفمبر،
ارتفاعا خالل الشهر الفائت بنسبة .% 141
وبلغ ع��دد معامالت ال��ره��ن ال��ع��ق��اري 113
معاملة ،بقيمة إجمالية بلغت  6.5مليارات
ريال.
وبالنسبة حلركة ال��ت��داول ف��ي منطقتي
اللؤلؤة والقصار ،فقد سجل عدد الصفقات
املسجلة خالل الشهر املاضي ارتفاعا في حجم
التداول ،وبلغ  336صفقة للوحدات السكنية
التي شملتها عمليات البيع والشراء ،بقيمة
إجمالية جتاوزت  800مليون ريال.

أج��رت��ه مؤسسة ف���ي.ت���ي.إس.آي.أو.إم
خالل العام املاضي.
وأض��اف��ت “مع األس���ف ه��ذه النسبة
تزيد ب��اط��راد منذ  2016بفضل اإلرث
السوفياتي للبالد ،هناك متثيل نسائي،
ل��ك��ن ق��ل��ة قليلة م��ن ال��ن��س��اء يصعدن
إل��ى القمة” ،وق��د صنف تقرير الفجوة
العاملية بني اجلنسني الصادر عن املنتدى
االقتصادي العاملي روسيا في املرتبة
 122من بني أكثر من  150دولة في مؤشر
التمكني السياسي للمرأة لعام ،2020
نظرا ألنه من بني أمور أخرى ،متثل النساء
أقل من سدس أعضاء البرملان الروسي
وأقل من سبع عدد الوزراء.
وأف�����ادت “احلقيقة أن أح���د أك��ث��ر
االن��ت��ص��ارات السياسية إث���ارة للمرأة
الروسية في العام املاضي كان عرضيا،
حيث متكنت مارينا أودجودسكايا عاملة
النظافة من هزمية رئيسها في العمل،
املدعوم من الكرملني في انتخابات إحدى
الدوائر في شمال شرق موسكو”.

تونس تلجأ لصندوق
النقد في ظروف عصيبة
عادت تونس لتطرق أبوب صندوق النقد الدولي ،في
ظل ظروف اقتصادية ومالية عصيبة خلفتها تداعيات
جائحة فيروس ك��ورون��ا ،ما يرجح رض��وخ احلكومة
لشروط قاسية من قبل الصندوق ،على حد وصف خبراء
اقتصاد ،مقابل احلصول على قرض يسد جزءا ً من فجوة
متويل آخذة في االتساع .وخالل اجتماع ،عقد عبر تقنية
“فيديو كونفرانس” ،اتفق رئيس احلكومة التونسية
هشام املشيشي مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي
على وضع برنامج إصالح اقتصادي بغرض احلصول
على متويل جديد من الصندوق ،وذلك بعد نهاية االتفاق
املوقع بني اجلانبني الذي امتد منذ عام  2016إلى .2020
وبلغت قيمة القرض في البرنامج املنتهي  2.9مليار
دوالر ،إال أن احلكومة لم حتصل سوى على  1.4مليار
دوالر منه ،بعد تعليق االتفاق ألسباب سياسية تتعلق
بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة عقب وف��اة الرئيس
الباجي قائد السبسي في  ،2019وأخ��رى تتعلّق بعدم
تنفيذ احلكومة اشتراطات تعهدت بتنفيذها.
لكن مسؤوالً حكومياً قال في تصريحات لـ”العربي
اجلديد” إن “احلكومة بصدد ضبط برنامج إصالح
اقتصادي يختزل طريق التفاوض مع صندوق النقد
ويُسهل الوصول إلى اتفاق”.
ول��م يكشف امل��س��ؤول عن طبيعة اإلص�لاح��ات التي
ستقدم عليها احلكومة في البرنامج املرتقب ،مشيرا
إلى أنه سيسمح بأن يزيد االتفاق املالي اجلديد عن آخر
اتفاق وقعته احلكومة مع الصندوق ،ال سيما في ظل
االحتياجات امللحة للتمويل اخل��ارج��ي التي تتخطى
قيمتها  6.5مليارات دوالر .وق���ال“ :صندوق النقد
الدولي سيكون الشريك املالي األول لتونس في املرحلة
القادمة” ،مضيفا أن احلكومة تخطط أيضاً لالستفادة
من أسواق السندات الدولية باحلصول على نحو ملياري
يورو ( 2.4مليار دوالر) .وتابع “ :االقتراض من السوق
الدولية أصبح أم��را ً حتمياً في  ،2021بينما الصعوبة
تكمن في ضمان حصول تونس على ثقة املستثمرين”.

الصني الشريك التجاري األول
لالحتاد األوروبي في 2020
ق��ال��ت وك���ال���ة اإلح���ص���اء ال��ت��اب��ع��ة ل�ل�احت���اد األوروب�����ي
“يوروستات” ،إنّ الصني أصبحت الشريك التجاري األول
لالحتاد في الـ 11شهرا األولى من العام  ،2020حيث بلغ حجم
التبادل التجاري بينهما  532.7مليار ي��ورو ،مقارنة بنحو
 516.3مليار يورو في .2019
في املقابل ،تراجع حجم التباد التجاري مع الواليات املتحدة
في الفترة ذاتها إلى  508.8مليارات يورو من  569.9مليار
يورو خالل الفترة ذاتها في .2019
وقالت الوكالة ،في تقرير لها ،نشرته أمس اجلمعة ،إنّ هذه
الزيادة في التجارة مع الصني  ،جاءت الرتفاع الواردات بنسبة
 4.3%والصادرات  ،1.1%بينما سجلت التجارة مع الواليات
انخفاضا كبيرًا حيث تراجعت ال��واردات بنسبة 13%
ً
املتحدة
والصادرات بنسبة .9.3%
وبلغت قيمة واردات االحتاد من الصني نحو  350مليار يورو
( 423مليار دوالر) في األشهر الـ 11األولى من عام  ،2020بعد
أن كانت  335.6مليار ي��ورو في نفس الفترة من  ،2019كما
ارتفعت ص��ادرات االحت��اد للصني إلى  182.7مليار يورو في
 2020من  180.7مليار يورو في .2019
بينما بلغت ص��ادرات االحت��اد إل��ى للواليات املتحدة نحو
 322.3مليار يورو في  2020تراجعا من  355.5مليار يورو
في  ،2019بينما بلغت الواردات  135.8مليار يورو تراجعا من
 141مليار يورو في  .2019وقالت شركة املجموعة الوطنية
الصينية احملدودة للسكك احلديدية ،في وقت سابق من الشهر
اجلاري ،إنه جرى تشغيل  12400رحلة قطار شحن بني الصني
وأوروبا في عام  2020بزيادة  50%عن العام األسبق.
كما يتوقع أن تستمر الصني شريكا ً جتاريا ً رئيسيا ً مع أوروبا
في  2021بعد توصل االحتاد األوروبي والصني الشهر املاضي،
إلى اتفاق “مبدئي” واسع النطاق حول االستثمارات.
ويأمل االحتاد األوروبي أن تساعد االتفاقية ،املعروفة باسم
االتفاق الشامل حول االستثمار ،في تصحيح أوجه اخللل في
الوصول إلى السوق وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات
األوروبية في الصني من خالل ضمان قدرتها على املنافسة على
قدم املساواة عند العمل في البالد.

ارتفاع مبيعات املنازل
في تركيا خالل 2020
ساهم تسهيل القروض املصرفية بالداخل وافتتاح متثيليات
للتسجيل العقاري باخلارج ،في زيادة مبيع املنازل في تركيا،
رغم تراجع الزوار وإغالقات عام كورونا .إذ ارتفعت املبيعات
 11.2%خالل عام  2020مقارنة بعام  2019بحسب بيانات
هيئة اإلحصاء التركية التي نشرتها.
ووصل عدد املنازل التي بيعت خالل عام  2020إلى مليون
و 499ألفاً و ،316منها ما نسبته  31.3%منازل جديدة ،في
حني ارتفع معدل مبيعات املنازل القدمية إلى  68.7%ليصل إلى
مليون و 29ألفا ً.
واحتلت إسطنبول املرتبة األولى في املبيعات بواقع 265
ألفا ً و 98منزالً ،تلتها أنقرة بـ  157ألفا ً و ،95ثم إزمير بـ  93ألفا ً
و.457
ويقول مدير عام شركة “يارا كروب” مبنطقة اسينيورت،
حسن خلف لـ”العربي اجلديد” ،إنه “لم يؤثر حتسن سعر
صرف الليرة التركية مقابل العمالت الرئيسية سلباً على مبيع
العقارات ،بل رأينا العكس من خالل زي��ادة الطلب” ،عازياً
السبب إلى أخذ العقارات كقطاع استثماري وجت��اري بواقع
مؤشرات حتسن االقتصاد وبدء التعافي من آثار وباء كورونا.
ويبني أن سعر العقارات التركية بالدوالر ،رمبا هو األقل
على صعيد دول املنطقة ،فسعر املنزل مبناطق “بيلوك دوزو،
جمهوريات ،بيوك كشمجة” ال يزيد عن  600ألف ليرة ما يوازي
 75ألف دوالر.
ويعتبر مدير الشركة املتخصصة أن افتتاح تركيا ممثليات
التسجيل العقاري باخلارج ،زاد من املبيعات خالل الشهرين
األخيرين اللذين تزامنا مع بدء التعافي من آثار فيروس كورونا
وعودة احلياة إلى طبيعتها بشكل كبير.
وكانت وزارة التخطيط العمراني التركية قد افتتحت 12
ممثلية للتسجيل العقاري ،في  10دول أوروبية وعربية ،تتيح
للمغتربني األتراك واألجانب القيام بعمليات بيع وشراء عقارات
من دون احلاجة للقدوم إلى تركيا ،واالستفادة من تراجع سعر
العقارات ،بعد زيادة العرض وتراجع سعر العملة التركية.
وكان عضو مجلس إدارة جمعية الترويج العقاري التركي
في اخل��ارج ف��احت أرغ��وف��ان ،قد توقع أن تصل ع��ائ��دات بيع
العقارات لألجانب في تركيا إلى  7مليارات دوالر عام .2020

