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منو الطلب على اخلام بنحو  6.2مليون برميل يومي ًا بـ 2021

أسعار النفط تتباين وسط آمال في تأجيل «أوبك »+زيادة اإلمدادات
تباينت أسعار النفط  ،إذ أججت
زي��ادة أكبر من املتوقع ملخزونات
اخلام في الواليات املتحدة وتراجع
مبيعات التجزئة األمريكية مخاوف
بشأن الطلب على الوقود ،لكن اآلمال
ف��ي تأجيل أوب��ك وحلفائها زي��ادة
مزمعة في إنتاج النفط قدمت دعما.
وبحلول الساعة  0430بتوقيت
جرينتش ،صعدت العقود اآلجلة
خل���ام ب��رن��ت تسليم ي��ن��اي��ر ثالثة
سنتات ،مبا يعادل  0.1باملئة ،إلى
 43.78دوالر للبرميل ،ف��ي حني
انخفض خام غرب تكساس الوسيط
تسليم ديسمبر ثالثة سنتات ،أو 0.1
باملئة ،إلى  41.40دوالر للبرميل.
ق��ال معهد ال��ب��ت��رول األمريكي
إن م��خ��زون��ات ال��ن��ف��ط اخل���ام في
الواليات املتحدة زادت  4.2مليون
برميل في األسبوع املاضي ،وهو
ما يفوق بكثير توقعات احملللني
في استطالع أجرته رويترز لزيادة

 1.7مليون برميل.
وق��ال جيفري هالي كبير محللي
األسواق في أواندا “مخزونات اخلام
التي أعلن عنها معهد البترول ارتفعت
بشكل كبير جدا عن التوقعات ،وهو
ما زاد الضغط”.
وق����ال إن م��ب��ي��ع��ات ال��ت��ج��زئ��ة
األمريكية احملبطة زادت املخاوف
أي��ض��ا م��ن ت��راج��ع االس��ت��ه�لاك في
ال��والي��ات املتحدة ف��ي ض��وء ع��ودة
إصابات كوفيد -19لالرتفاع.
ارت��ف��ع��ت م��ب��ي��ع��ات ال��ت��ج��زئ��ة
األم��ري��ك��ي��ة ب��أق��ل م��ن امل��ت��وق��ع في
أكتوبر  ،متأثرة بالزيادة الكبيرة
في اإلصابات اجلديدة بكوفيد-19
وانخفاض دخل األسر ،إذ فقد املاليني
من األمريكيني غير العاملني دعما
ماليا حكوميا.
وف���ي م��واج��ه��ة ان��خ��ف��اض طلب
ال��ط��اق��ة ف��ي ظ��ل م��وج��ة ج��دي��دة من
جائحة كوفيد ،-19دعت السعودية

الدول األعضاء األخرى في مجموعة
أوب��ك ،+التي تضم أوب��ك ومنتجني
آخرين منهم روسيا ،إلى املرونة في
االستجابة ملتطلبات سوق النفط ،إذ
تكرس لسياسة إنتاج أكثر تشديدا
في .2021
وأظ��ه��رت وثيقة س��ري��ة اطلعت
عليها “رويترز” أن منظمة أوب��ك
وحلفاءها عدلوا ت��ص��ورات الطلب
لعام  2021بتوقعات لطلب أضعف
عما هو مقدر من قبل ما يدعم الدعوة
لسياسة إم��دادات أكثر تشددا العام
املقبل.
وذك����ر ت��ق��ري��ر ل��ل��ج��ن��ة الفنية
املشتركة وتضم مسؤولني في الدول
املنتجة للنفط في مجموعة بأوبك+
“بالنسبة لعام  ،2021يُتوقع منو
الطلب  6.2مليون برميل يوميا،
على أساس سنوي ،مما ميثل تعديال
منخفضا ق��دره  0.3مليون برميل
يوميا مقارنة بتقييم الشهر املاضي”.

تراجع األصول االحتياطية األردنية
 6باملئة في أكتوبر
ت�����راج�����ع�����ت األص��������ول
االحتياطية للبنك امل��رك��زي
األردن��ي ،بنسبة  6باملئة حتى
نهاية أكتوبر املاضي ،مقارنة
مع الشهر السابق له.
وق������ال ال���ب���ن���ك امل���رك���زي
األردن��ي في بيان ،إن األصول
االحتياطية (ع��م�لات وذه��ب
وس��ن��دات وأذون�����ات) ،بلغت
 13.064مليار دينار (18.28
مليار دوالر) نهاية أكتوبر.
وت��راج��ع��ت قيمة األص��ول
االحتياطية من  13.872مليار
دينار ( 19.46مليار دوالر)
حتى نهاية سبتمبر املاضي.
وع���ل���ى أس�����اس س��ن��وي،
ارتفعت األصول بنسبة 10.5
باملئة من  11.816مليار دينار
( 16.660مليار دوالر) خالل
الشهر نفسه من .2019
وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة األص����ول
االحتياطية ل�ل�أردن ،حوالي
 12.069مليار دينار (17.014

مليار دوالر) بنهاية .2019
وبحسب البنك امل��رك��زي،
ف��إن االحتياطي يكفي لفترة
تزيد عن  7أشهر من مدفوعات
ال��ن��ق��د األج��ن��ب��ي ،ومل��واج��ه��ة
متطلبات املدفوعات اخلارجية
واالس��ت��ي��راد مل��ا ي��زي��د ع��ن 6
أشهر.

اليونان :الركود في عام 2020
سيكون  10باملئة تقريب ًا
قال وزير املالية اليوناني كريستوس ستايكوراس في مقابلة
مع تلفزيون هيئة اإلذاعة اليونانية الرسمية إن امليزانية النهائية
لليونان لعام  2021سوف تشهد ركودا أعمق لعام  2020ومنوا
أقل لعام  2021مقارنة مبا كان متوقعا في مسودة امليزانية للعام
املقبل.
وقال ستايكوراس فى املقابلة التى نقلت مقتطفات منها وكالة
“بلومبرج” لألنباء إن البيانات املالية سوف تتدهور أيضا،
وأوض��ح أن أي إغالق له آثار خطيرة على االقتصاد احلقيقي.
وقال ستايكوراس إنه يشعر بالراحة ألن اليونان سوف حتصل
على الشريحة التالية بعد حزمة اإلنقاذ.
وتشهد اليونان عجزا مبدئيا في  2021نسبته  1%مقابل
 6.2%في 2020.

التضخم في بريطانيا يرتفع
أكثر من املتوقع في أكتوبر
كشفت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا ارتفع بأكثر
من املتوقع قليال في أكتوبر بفعل زيادة أسعار املالبس واألحذية
واألغذية مع تشديد القيود ملكافحة تفشي فيروس كورونا في
معظم أنحاء البالد ،بحسب ما نشرت “رويترز”.
وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية إن أسعار املستهلكني زادت
 0.7باملئة على أساس سنوي مقارنة مع زيادة نسبتها  0.5باملئة
في سبتمبر  .وكانت توقعات خبراء اقتصاد في استطالع أجرته
رويترز تشير لزيادة التضخم  0.6باملئة.
وعلى العكس من العام املاضي ارتفعت أسعار الغذاء في
أكتوير تشرين األول وأقبل املواطنون على تخزين البطاطا
(البطاطس) والفاكهة.
وأظهرت بعض استطالعات ال��رأي للمستهلكني إلى العودة
للتخزين مجددا بعد فرض قيود صحية ملكافحة تفشي الفيروس
في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية في أكتوبر .وأعلنت
احلكومة في نهاية أكتوبر فرض إجراءات عزل عام في إجنلترا
بدأت في اخلامس من نوفمبر اجلاري وتستمر ملدة شهر.

 44مليار دوالر خسائر
االقتصاد الروسي بسبب
اجلرمية اإللكترونية
أظهرت تقديرات نشرها مصرف سبير بنك الروسي أن اقتصاد
روسيا من املنتظر أن يخسر  44مليار دوالر بسبب اجلرمية
اإللكترونية في  ،2020وأن التحول إلى التعامالت عبر اإلنترنت
أثناء جائحة كوفيد  19 -يشكل حتديات جديدة.
وبحسب “رويترز” ،فاقمت جائحة فيروس كورونا املخاوف
بشأن األمن اإللكتروني مع إج��راء مزيد من الصفقات اآلن عبر
اإلنترت بدال من النقد ،بعد أن خفضت إج��راءات العزل العام
والقيود الصحية أعداد الزبائن في املتاجر في أرجاء العالم.

وحت���س���ن���ت وت����ي����رة من��و
االحتياطي للنقد األجنبي في
األردن ،خ�لال العام اجل��اري،
رغم تزايد املخاطر االقتصادية
واملالية ،عامليا ،بسبب تفشي
جائحة كورونا ،ما دفع غالبية
االق��ت��ص��ادات للتحوط بالنقد
األجنبي.

املغرب ينشد استعادة الثقة في
اقتصاده عبر موازنة 2021

ألوان :نولي أهمية كبيرة
الستقرار االقتصاد التركي
ق�����ال وزي������ر اخل���زان���ة
واملالية التركي لطفي ألوان،
إن اإلط���ار ال��ع��ام خلارطة
طريقه يتمثل في “استقرار
االقتصاد الكلي واالستقرار
املالي واستقرار األسعار”.
وأوض�������ح أل�������وان ف��ي
تصريح أدلى به في البرملان
التركي بالعاصمة أنقرة،
أنه سيعقد قريبا عقد لقاءات
م��ع وزي���ر ال��ع��دل وممثلي
امل��ن��ظ��م��ات امل��دن��ي��ة وع��ال��م
األعمال ،وأن��ه سيتم إجراء
التعديالت الالزمة استنادا
إلى الفكر املشترك.
لطفي ألوان
وأض��اف أل��وان أن فريقه
منفتح على التشاور وأبواب
وزارت��ه مفتوحة للجميع .وأش��ار إلى أن وزارت��ه ستتخذ اخلطوات
الالزمة فيما يتعلق باإلصالحات في أي مجال.
وأردف قائال“ :نولي أهمية كبيرة الستقرار االقتصاد الكلي
واستقرار األسعار واالستقرار املالي ،فهذا هو اإلطار العام خلارطة
طريقنا”.
وتابع قائال“ :نريد أن تكون تركيا مركز ج��ذب للمستثمرين
وسنتخذ ما يلزم في هذا اخلصوص” .كما أكد الوزير أل��وان على
استقاللية البنك املركزي وفق القانون.

ق��ال وزي��ر النقل املغربي السابق جنيب
بوليف ،إن هدف موازنة العام القادم استعادة
الثقة باقتصاد البالد ،ال��ذي واج��ه حتديات
صعبة ف��ي ال��ع��ام  2020ف��ي ظ��ل تداعيات
جائحة كورونا.
وف��ي مقابلة م��ع األن��اض��ول ،ذك��ر بوليف
أن خ��روج البالد من  2020سيكون صعبا،
وموازنة عام  2021جاءت السترجاع الثقة
بعد اإلغالقات وتبعاتها على االقتصاد بسبب
جائحة كورونا.
في  19م��ارس امل��اض��ي ،أعلنت السلطات
حالة الطوارئ الصحية وتقييد احلركة في
البالد ،إل��ى غاية  10أكتوبر املاضي ،ضمن
تدابير للسيطرة على الفيروس.
وأق��رت احلكومة املغربية في  17أكتوبر،
مشروع موازنة  ،2021ويجري حاليا نقاشها
في البرملان ،وتستهدف تقليص العجز إلى
 6.5باملئة من إجمالي الناجت احمللي ،من 7.5
باملئة وفق قانون املالية املعدل للسنة احلالية.
وشدد بوليف“ :علينا أن نناضل السترجاع
الثقة التي متكننا من انطالقة جيدة في سنة
 ..2021مشروع قانون املالية للعام املقبل
يجب أن يكون من أجل إعادة الثقة في الوضع
العام االقتصادي وأيضا االجتماعي”.
وتأثر االقتصاد املغربي بشدة خالل العام

تراجع الصادرات اليابانية بنسبة
 0.2باملئة في أكتوبر
أعلنت وزارة املالية اليابانية
تسجيل اليابان فائضا جتاريا
بقيمة  872.899م��ل��ي��ار ين
( 8.38م��ل��ي��ار دوالر) خ�لال
أك��ت��وب��ر امل��اض��ي ،م��ع ت��راج��ع
الواردات بوتيرة أعلى من وتيرة
تراجع ال��ص��ادرات ،بحسب ما
نشرت “األملانية”.
وجت��اوز الفائض التجاري
لليابان خ�لال الشهر املاضي
توقعات احملللني ال��ت��ي بلغت
 250مليار ي��ن مقابل فائض
قيمته  672م��ل��ي��ار ي��ن خ�لال
سبتمبر املاضي.
ي��أت��ي ذل��ك بينما تراجعت
قيمة الصادرات اليابانية 0.2%
على أس��اس سنوي إل��ى 6.56
تريليون ين ( 63مليار دوالر)
في أكتوبر ،في تراجع للشهر
ال��ث��ال��ث وال��ع��ش��ري��ن على
ال��ت��وال��ي ،بحسب م��ا أعلنته
احلكومة اليوم األربعاء.
وك���ان احمل��ل��ل��ون يتوقعون
تراجع الصادرات بنسبة 4.5%
بعد تراجعها بنسبة % 4.9
خالل الشهر السابق.

كما انخفضت واردات اليابان
بشكل إجمالي بنسبة 13.3%
إل��ى  5.69تريليون ي��ن خالل
الشهر امل��اض��ي ،ف��ي ح�ين كان
احملللون يتوقعون تراجعها
بنسبة  9.9%بعد تراجع بنسبة
 17.2%خالل سبتمبر املاضي.
وت��ض��ررت ال���ص���ادرات مع

تراجع الطلب في عدة مناطق من
العالم بسبب جائحة كورونا.
ومع ذلك ،ارتفعت الصادرات
إلى الصني ،أكبر شريك جتاري
لليابان ،بنسبة  10.2%إلى
 1.46تريليون ي��ن ،في زي��ادة
للشهر ال��راب��ع على ال��ت��وال��ي،
بينما انخفضت ال����واردات من

ثاني أكبر اقتصاد ف��ي العالم
 3.7%إلى  1.39تريليون ين،
بحسب ما ذكرته وزارة املالية
في تقرير أولي.
وقالت الوزارة إن الصادرات
إلى االحتاد األوروبي انخفضت
بنسبة  2.6%م��ق��ارن��ة بعام
مضى إلى  599.2مليار ين.

جنيب بوليف

اجل���اري ،بفعل عمليات الغلق وإج���راءات
محلية ودولية ملواجهة تفشي جائحة كورونا،
نتج عنه تراجع التجارة اخلارجية للمغرب،
وانهيار حاد في صناعة السياحة الوافدة إلى
البالد.
وقال الوزير السابق ،إن “استرجاع الثقة
يتطلب أن تعطي الدولة إشارات باستعمال كل
ما هو متاح من موارد مادية لتوفر اإلمكانات
الضرورية الستقرار االقتصاد”.

«بيتكوين» قرب أعلى
مستوى تاريخي وسط
إقبال على املخاطرة

صعدت العملة االفتراضية “بيتكوين” في التعامالت املبكرة،
قرب أعلى مستوى تاريخي لها املسجل في  16ديسمبر ،2017
وسط تزايد اإلقبال على االستثمار عالي املخاطر.
يأتي ذلك ،مع تتابع إعالنات شركات أدوية عاملية ،توصلها
لنتائج مبشرة في اختبارات سريرية ،للقاحات تقضي على
فيروس كورونا ،ما دفع املتعاملني للتخارج من املالذات اآلمنة
كالذهب والدوالر ،ألسواق األسهم والعمالت االفتراضية.
وبحلول الساعة ( 5:00ت.غ) صعدت سعر وح��دة العملة
االفتراضية األشهر “بيتكوين” ،إلى  18.3ألف دوالر ،ارتفاعا من
 17.4ألف دوالر في التعامالت املسائية.،
وكانت “بيتكوين” سجلت أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة
سوقية  19.7ألف دوالر للوحدة الواحدة ،بدأت بعدها رحلة
هبوط حادة ووصلت إلى  3500دوالرا مطلع العام املاضي.
وبلغت القيمة السوقية إلجمالي وحدات بيتكوين املتداولة
حول العالم والبالغ عددها  18.54مليون وحدة من أصل 21
مليون وحدة ،قرابة  339.4مليار دوالر.

 44.7مليون موظف بنهاية الربع الثالث

سوق العمل األملانية تتعافى ببطء من صدمة كورونا
ق����ال امل��ك��ت��ب االحت�����ادي
لإلحصاء في أملانيا ،إن سوق
العمل تعافت بشكل بسيط
خ�لال ال��رب��ع الثالث م��ن هذا
العام من صدمة تفشي فيروس
كورونا املستجد كوفيد .19 -
وبحسب “األملانية” ،أوضح
املكتب ف��ي م��ق��ره ف��ي مدينة
فيسبادن غربي أملانيا ،أن عدد
العاملني في أملانيا زاد مجددا
خ�لال ال��رب��ع الثالث  0.1في
املائة ،وارتفع إلى  44.7مليون
شخص ،وذل��ك بعد التراجع
الواضح الذي شهده في ربيع
العام اجل��اري مع بدء تفشي
الفيروس .لكن املكتب أشار

إلى أنه بعد حساب التغيرات
امل��وس��م��ي��ة ،ي��ع��د ه���ذا ال��ع��دد
تراجعا بـ 0.1في املائة مقارنة
ب��ال��رب��ع امل��اض��ي .وم��ق��ارن��ة
بالربع ذاته من العام املاضي،
تراجع عدد العاملني في أملانيا
 1.4في امل��ائ��ة ،أي بإجمالي
 654ألف شخص ،خالل الفترة
بني (يوليو) و (سبتمبر)..
وأوض��ح املكتب أن القطاعات
األك��ث��ر ت��ض��ررا م��ن ذل���ك هي
التجارة واملطاعم ،الفتا إلى أن
عدد الوظائف املتاحة في قطاع
الصناعة تراجع أيضا ،فيما
زاد عددها في قطاع اخلدمة
ال��ع��ام��ة وال��ق��ط��اع الصحي

وكذلك املعلومات والتواصل.
إلى ذلك ،صرحت املستشارة
األملانية أجنيال ميركل بأنها
تتوقع للعام املقبل “طفرة منو
قوية” ،شريطة أن تسيطر
الدولة على انتشار فيروس
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د ك��وف��ي��د
  ،19وأن تكون اللقاحاتفي املتناول .وأش��ارت ميركل
أم��س خ�لال مؤمتر لصحيفة
“زود دويتشه تسايتوجن”
األمل���ان���ي���ة ال���ش���ه���ي���رة إل���ى
ب��رام��ج امل��س��اع��دة اخل��اص��ة
باحلكومة االحت��ادي��ة ألجل
األوس��اط االقتصادية ،مبينة
أن احلكومة األمل��ان��ي��ة قدمت

نصف طلبات امل��س��اع��دة في
ظل وب��اء كورونا للمفوضية
األوروب����ي����ة ف���ي ب��روك��س��ل،
موضحة أن��ه يجب أن توافق
املفوضية أوال على تقدمي دعم
حكومي ب��دءا من حجم معني،
حتى ال حت��دث تشوهات في
السوق األوروب��ي��ة .وأضافت
املستشارة أن أملانيا ميكنها
تقدمي هذا الدعم بنفسها؛ ألن
الوضع املالي للحكومة بعد
السياسة التي مت اتباعها في
األع���وام املاضية يعد جيدا،
الف��ت��ة إل��ى أن العمل بنظام
ال��س��اع��ات املختصرة يثبت
جناحه.

