
بلغت قيمة ص���ادرات اآلالت 
ال��ت��رك��ي��ة، 17.1 م��ل��ي��ار دوالر 
أم��ري��ك��ي، خ���ال ال��ع��ام امل��اض��ي 

2020، وفق مصادر رسمية.
وأف���اد احت��اد م��ص��ّدري اآلالت 
التركي، في بيان أمس  األربعاء، 
أن القطاع سجل زي���ادة مبعدل 
17.5 باملئة في ديسمبر 2020، 
مقارنة مع نفس الشهر من العام 

السابق له 2019.
وأض���اف ال��ب��ي��ان، أن إجمالي 
ص��ادرات اآلالت في 2020 حقق 
تراجعا طفيفا مبعدل 4.5 باملئة، 
قياسا ب��ال��ت��راج��ع الكبير ال��ذي 
سجله القطاع عامليا بسبب جائحة 

كورونا، والذي بلغ 12 باملئة.
ووص��ل حجم اآلالت املصدرة 
إلى 3.1 مايني طن، فيما جتاوز 

ع��دد ال��ب��ل��دان امل��س��ت��وردة حاجز 
200 دولة.

وح��س��ب ال��ب��ي��ان، ق��ال رئيس 
االحتاد، قوتلو قره ولي أوغلو، إن 
تركيا جنحت في تسجيل تراجع 
بسيط في صادرات اآلالت، مقارنة 
م��ع ال��ت��راج��ع ال��ك��ب��ي��ر احل��اص��ل 
ف��ي القطاع ح��ول العالم بسبب 

اجلائحة.
ولفت إلى تسجيل زيادة مبعدل 
21 باملئة في الصادرات إلى أملانيا، 
والواليات املتحدة، وبريطانيا، في 

الربع األخير من العام 2020.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي 
شهد فيه العالم انخفاضا مبعدل 
5 باملئة في إنتاج اآلالت العام 
امل��اض��ي، سجلت ت��رك��ي��ا زي���ادة 

بنسبة 7 باملئة.

إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة بفعل الشتاء البارد في أوروبا

النفط يصعد لليوم الثاني مدفوعًا بآمال تعاف اقتصادي
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2020 17.1 مليار دوالر في العام  تركيا تصّدر آالت بـ 
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صعدت أس��ع��ار النفط اخل��ام ف��ي التعامات 
امل��ب��ك��رة، أم���س األرب���ع���اء، وس���ط آم���ال تعاف 
اقتصادي، خاصة ل��دى االقتصادات الرئيسة، 
إلى جانب زيادة الطلب على الطاقة بفعل الشتاء 

البارد في أوروبا.
وتلقت أسعار اخل��ام دعما ثانويا من هبوط 
ال���دوالر، وس��ط ترقب اليوم لتنصيب الرئيس 

األمريكي اجلديد جو بايدن، ألربع سنوات قادمة.
وعند الساعة )08:12 ت.غ(، صعدت العقود 
اآلجلة خلام القياس العاملي مزيج برنت تسليم 
م��ارس ، بنسبة 0.84 باملئة أو 47 سنتا، إلى 

56.38 دوالرا للبرميل.
كما ارتفعت أس��ع��ار العقود اآلج��ل��ة للخام 
األمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم مارس، 
بنسبة 1 باملئة أو 52 سنتا، إلى 53.49 دوالرا 

للبرميل.
ومن املتوقع أن تتلقى األسعار دعما إضافيا 
اعتبارا من مطلع الشهر املقبل، مع تنفيذ السعودية 
خفضا طوعيا على إنتاجها النفطي مبقدار مليون 
برميل يوميا، يستمر حتى نهاية الربع األول 

اجلاري.
وأعلنت وكالة الطاقة الدولية، خفض توقعاتها 
لنمو الطلب العاملي على النفط اخلام خال العام 
2021، بضغط تزايد إصابات فيروس كورونا 

وعودة تطبيق قيود اإلغاق مرة أخرى.
وتوقعت الوكالة ومقرها باريس في تقريرها 
الشهري، أن يسجل منو الطلب على النفط اخلام 
5.5 مايني برميل يوميا خال العام احلالي، بأقل 

300 ألف برميل عن التوقعات السابقة.
وأش���ارت إل��ى أن الطلب العاملي على النفط 
سيرتفع إل��ى 96.6 مليون برميل يوميا خال 
2021، بعد أن سجل انكماشا قياسا مبقدار 8.8 

مايني برميل خال العام 2020.
ورجح التقرير تباطؤ منو الطلب العاملي على 
اخلام هامشيا خال الربع األول من العام اجلاري، 
في أعقاب خطط حكومية أكثر صرامة لفرض 

القيود على السفر.
وذك��رت الوكالة أنها خفضت توقعاتها لنمو 
الطلب بالربع األول من العام احلالي مبقدار 600 

ألف برميل إلى 94.1 مليون برميل يوميا.
ورصد أن أسواق النفط العاملية افتتحت العام 
اجلديد مع ارتفاع األسعار بوتيرة متسارعة، 
ليرتفع خام برنت إلى 57 دوالرا للبرميل، وخام 

غرب تكساس الوسيط إلى 53 دوالرا للبرميل.
ويعود ارتفاع األسعار، إلى زيادة الطلب على 
اخل��ام خ��ال املوجة ال��ب��اردة في أوروب���ا وآسيا 
وتخفيضات “أوبك+” لإلمدادات التي يبدو أنها 

ستبقي األسواق في عجز.

تراجع احليازة العاملية 
للسندات األميركية إلى 

7.054 تريليونات دوالر
تراجع إجمالي قيمة االستثمارات العاملية في أذونات 
وسندات اخلزانة األمريكية، حتى نهاية نوفمبر املاضي، 
بنسبة 0.2 باملئة إل��ى 7.054 تريليونات دوالر، مقابل 

7.068 تريليونات في الشهر السابق له.
وبحسب مسح األن��اض��ول لبيانات وزارة اخل��زان��ة 
األمريكية ال��ص��ادرة، األرب��ع��اء، تصدرت اليابان حائزي 
السندات األمريكية ب� 1.261 تريليون دوالر في نوفمبر، 

مقابل 1.270 تريليون في أكتوبر/تشرين األول.
في املرتبة الثانية حلت الصني ب�1.063 تريليون دوالر 

مقارنة ب�1.054 تريليون دوالرا بنهاية أكتوبر.
وكانت الصني أكبر مستثمر في سندات اخلزانة األمريكية 
على مدى سنوات، إال أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من 
يونيو 2019، بعد أن عصفت ح��رب جتارية بالعاقات 

االقتصادية بني الواليات املتحدة والصني.
في املركز الثالث ج��اءت اململكة املتحدة باستثمارات 
420.3 مليار دوالر، مقابل 442.8 مليارا، ورابعا أيرلندا 
ب�314.3 مليار دوالر مقابل 316.4 مليارا، على أساس 

شهري.
فيما حلت لوكسمبورغ خامسا ب�267.8 مليار دوالر 
مقابل 266.2 مليارا، ثم البرازيل بحيازة قيمتها 262.2 

مليار دوالر مقابل 262.9 مليارا.

تراجعت قيمة اجلنيه السوداني أمام الدوالر، 
ملستويات غير مسبوقة في تداوالت األسواق غير 
الرسمية )امل��وازي��ة(. وق��ال جتار عملة ينشطون 
في السوق املوازية للعملة لألناضول، إن حالة 
من الفوضى تشهدها أس��واق الصرف منذ مطلع 

تعامات األسبوع اجلاري.
وبلغ سعر صرف الدوالر في السوق املوازية، 
300 جنيه، ف��ي ت��راج��ع غير مسبوق للعملة 
السودانية، مقارنة ب�281 جنيها في تعامات،. 
ويحدد املركزي السوداني السعر الرسمي للدوالر 

ب� 55 جنيها. ويأتي هبوط اجلنيه، نتيجة زيادة 
الطلب على الدوالر في األسواق احمللية، خاصة من 
جانب املوردين للسلع الرئيسة كالقمح والوقود 

على وجه اخلصوص.
وفي أكتوبر املاضي، فتحت احلكومة االنتقالية 
الفرص لشركات القطاع اخلاص الستيراد الوقود 
لبيعه بالسعر احلر داخل الباد. ويعاني السودان 
من أزم��ات متجددة في اخلبز والطحني والوقود 
وغ��از الطهي بجانب ت��ده��ور مستمر ف��ي عملته 

الوطنية.

السودان:  تراجع غير مسبوق للجنيه 
أعلن بنك مصر، أكبر البنوك أمام الدوالر بالسوق السوداء

اململوكة للدولة، أنه وقع اتفاقية 
قرض بقيمة 425 مليون يورو 
)حوالي 545.6 مليون دوالر( 

من بنك االستثمار األوروبي.
وقال “بنك مصر”، في بيان 
نشره موقع “املصري اليوم”، 
إن نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ع��اك��ف امل��غ��رب��ي وق��ع اتفاقية 
ال��ق��رض م��ع م��دي��رة عمليات 
البنك األوروب��ي ملنطقة اجلوار، 
فافيا بانزا عبر تقنية االتصال 

املرئي.
وفقا للبيان، فإن القرض ميثل 
الشريحة األول��ي لقرض أوسع 
بإجمالي 750 مليون ي��ورو. 
وق��ال “بنك مصر” ف��ي البيان 
إن اتفاقية الشريحة الثانية 
بباقي املبلغ )300 مليون يورو( 

ستوقع مطلع 2022.
وأوضح البنك إنه سيستخدم 
ال���ق���رض ل��ت��وف��ي��ر ال��ت��م��وي��ل 
ال��ازم للمشروعات الصغيرة 
واملتوسطة، ملساعدتها مبواجهة 

تداعيات فيروس كورونا.
وق���ال ال��ب��ي��ان إن االتفاقية 

“تأتي في إطار قيام بنك مصر 
بدعم وتنويع مصادر التمويل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، الس��ت��خ��دام��ه��ا في 
متويل امل��ش��روع��ات الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة ع��ل��ى اخ��ت��اف 

أحجامها”.
وه��ذه ثالث اتفاقية يوقعها 

“بنك مصر” مع بنك اإلستثمار 
األوروب��ي، حيث وقع اتفاقيتي 
ق��رض��ني ف��ي نوفمبر/تشرين 
الثاني 2019 وفبراير 2020 
بقيمة 500 مليون ي��ورو لكل 
منهما، ليصل إجمالي القروض 

1.75 مليار يورو.

450 مليون يورو قرض أوروبي مصر:  

ارتفاع التضخم 
البريطاني

في ديسمبر
  

أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات رسمية أمس 
األرب��ع��اء، أن التضخم البريطاني 
زاد على نحو أكثر قلياً من املتوقع 
في ديسمبر )(، إذ دفعته تكاليف 

النقل مثل تذاكر الطيران لارتفاع.
وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية 
إن أس��ع��ار املستهلكني ارتفعت 
)%0.6( على أس��اس سنوي بعد 
زي���ادة  )%0.3( ف��ي نوفمبر )(. 
كان استطاع أجرته رويترز آلراء 
خبراء في االقتصاد أشار إلى معدل 

عند )0.5%( .

ارتفاع معدل 
البطالة في هونغ 

كونغ ألعلى مستوى 
2004 منذ 

  
ارتفع معدل البطالة في هونغ 
ك��ون��غ ف��ي دي��س��م��ب��ر)( املاضي 
إلى أعلى مستوى منذ 16 عاماً، 
ف��ي ال��وق��ت حت��اول فيه املدينة 
السيطرة على موجة جديدة من 

اإلصابات بفيروس كورونا.
وذك�����رت وك���ال���ة ب��ل��وم��ب��رغ 
لألنباء أن احلكومة قالت في 
بيان ، إن معدل البطالة ارتفع إلى 
%6.6 بني أكتوبر)( وديسمبر)( 
امل��اض��ي��ني، م��ق��ارن��ة م��ع 6.3% 
خال الربع الذي سبقه، ليصل 
ملستوى لم يسجل منذ ديسمبر)( 

.2004
وقالت الرئيسية التنفيذية 
لهوجن غكونغ كاري الم اليوم إن 
“املدينة ستمدد إجراءات التباعد 
االجتماعي، وتعمل على توسيع 
عملية االختبار، كما ستفرض 
إج�����راءات ج��دي��دة ف��ي مناطق 
معينة بعد ارت��ف��اع االص��اب��ات 

بفيروس كورونا”.
وقال وزير العمل والرفاهية 
الو تشي كوانغ: “سوق العمل 
ت��ده��ور م��ج��دداً بسبب املوجة 
الرابعة من اإلصابات، التي بدأت 

في أواخر نوفمبر)( املاضي”.

السعودية تطرح صكوكًا 
 788 محلية بقيمة 

مليون دوالر
قالت وزارة املالية السعودية، أمس  األربعاء، إنها طرحت 
صكوكا في السوق احمللية بقيمة 2.955 مليار ريال )788 

مليون دوالر(.
وذك���رت ال����وزارة ف��ي ب��ي��ان أن إص���دار ال��ي��وم قسم إلى 
شريحتني، األول��ى بقيمة 2.075 مليار ري��ال )553 مليون 
دوالر(، تستحق في 2028. وتبلغ الشريحة الثانية 880 

مليون ريال )235 مليون دوالر(، تستحق في 2033.
وتعاني السعودية في الوقت الراهن تراجعا في إيراداتها 
املالية نتيجة هبوط أسعار النفط بفعل تداعيات فيروس 

كورونا على الطلب ومن ثم األسعار.
وارت��ف��ع ال��دي��ن ال��ع��ام السعودي إل��ى 854 مليار ري��ال 
)227.7 مليار دوالر( بنهاية 2020، متثل 34.3 باملئة من 
الناجت احمللي، مقابل 678 مليار ريال )180.8 مليار دوالر( 
تشكل 22.8 باملئة من ناجت 2019. والسعودية أكبر مصّدر 
للنفط اخل��ام في العالم مبتوسط يومي 7.5 مايني برميل 
يوميا، وثالث أكبر منتج له بعد الواليات املتحدة وروسيا 

مبتوسط 11 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية.

يلني حتض الكونغرس 
على دعم االقتصاد

حّضت مرشحة الرئيس األمريكي املنتخب جو بايدن 
ملنصب وزيرة اخلزانة جانيت يلني أعضاء الكونغرس اليوم 
على دع��م حزمة املساعدات الكبيرة القتصاد الباد الذي 

ضربته جائحة كوفيد- 19.
واقترح بايدن، الذي سيتولى منصبه غدا األربعاء، حزمة 
إنقاذ بقيمة 1،9 تريليون دوالر ملساعدة الشركات واألسر 
التي تكافح وسط الوباء، وسيتم تكليف يلني مهمة مترير هذا 
القانون الضخم من خال الكونغرس حيث يشعر البعض 

بالقلق من ارتفاع عجز املوازنة.
وبحسب “وكاالت” ستقول يلني للجنة املالية في مجلس 
الشيوخ في جلسة تثبيتها في منصبها: “ال الرئيس املنتخب 
وال أن��ا، نقترح حزمة اإلعفاء هذه ب��دون تقدير عبء ديون 

الباد”.
وتضيف: “لكن في الوقت احلالي، مع انخفاض أسعار 
الفائدة إلى أدنى مستوياتها تاريخيا، فإن أذكى شيء ميكننا 

القيام به هو التصرف مبسؤولية”.
إذا أك��د الكونغرس تعيينها ستصبح يلني أول وزي��رة 
للخزانة بعد أن ك��ان��ت أي��ض��ا أول ام���رأة تتولى رئاسة 
االحتياطي الفدرالي. وستتولى املنصب في وقت يحاول أكبر 
اقتصاد في العالم النهوض مجددا بعد اجلائحة التي تسببت 
في تسريح عشرات املايني من العمال وبتقلص حاد في النمو 

االقتصادي.
وستكون أيًضا واح��دة من وزراء اخلزانة القائل الذين 
لديهم خلفية عن االقتصاد والسياسة، عوضا عن العمل سابقا 

فقط في أحد مصارف االستثمار في وول ستريت.

يبكي يويشيرو لدى تسلمه 
حصته الغذائية خال توزيع 
للطعام ف��ي طوكيو ملساعدة 
العدد املتزايد من األشخاص 
ال��ذي��ن دخ��ل��وا دوام����ة ال��ع��وز 
بسبب تبعات جائحة كوفيد 
- 19 على ثالث أقوى اقتصاد 

عاملي.
وي��ق��ول ه���ذا ال��ع��ام��ل )46 
ع��ام��ا( ل�”الفرنسية”، طالبا 
االكتفاء بذكر اسمه األول “لم 
يعد يوجد عمل. ال شيء!”. وإذ 
ياحظ أن “وسائل اإلعام في 
اليابان ال تتناول هذا املوضوع 
كثيرا”، يؤكد أن “كثر ينامون 
ف��ي محطات ال��ق��ط��ارات وفي 
صناديق الكرتون، وبعضهم 

ميوت جوعا”.
وجن��ت ال��ي��اب��ان نسبيا من 
ال��وب��اء م��ق��ارن��ة ب���دول أخ��رى 
كثيرة، إذ بلغ ع��دد الوفيات 
فيها ج���راء ف��ي��روس ك��ورون��ا 
4500 منذ )يناير( 2020، ولم 
تفرض فيها إج���راءات احتواء 

صارمة. لكن اجلمعيات تشير 
إلى أن الفئات الضعيفة أصا 

هي األكثر تضررا.
ويؤكد ري��ن أونيشي، وهو 
رئيس منظمة “موياي” احمللية 
غير احل��ك��وم��ي��ة، ال��ت��ي تعنى 
مبكافحة ال��ف��ق��ر، أن “الوباء 

وت��زاي��د البطالة وانخفاض 
األجور، عوامل أثرت على نحو 
مباشر على العاملني الفقراء، 
ال��ذي��ن ك��ان��وا أس��اس��ا يجدون 
صعوبة” ف���ي ت��أم��ني أدن���ى 

مستلزمات احلياة.
وت��وح��ي ال��ي��اب��ان أن لديها 

مقومات تتيح لها امتصاص 
الصدمة االقتصادية للوباء 
واحلد من أث��ره، إذ يبلغ معدل 
ال��ب��ط��ال��ة ف��ي��ه��ا ن��ح��و 3 في 
امل��ائ��ة، ويتسم نظام الضمان 

االجتماعي لديها بالفاعلية.
أم���ا ف��ي ال���واق���ع، ف���إن 40 

في املائة من العمال يتولون 
وظائف تفتقر إل��ى االستقرار 

التعاقدي.
ويواجه احملتاجون أحيانا 
صعوبات ف��ي احل��ص��ول على 
املساعدات االجتماعية. ويقول 
ي��وي��ش��ي��رو، ف��ي ه���ذا ال��ص��دد، 
إن��ه تنقل عبثا ب��ني اإلدارات 
ال��رس��م��ي��ة، إذ ك��ان��ت ك��ل منها 
حتيله على األخرى، إلى أن أبلغ 
بأن األولوية تعطى لألسر التي 

لديها أطفال.
إال أن يويشيرو يلفت بألم 
إلى أن “بالغني كثر ال ميلكون 

ما يكفي من الطعام”.
وتظهر البيانات اإلحصائية 
الرسمية أن أك��ث��ر م��ن عشرة 
م��اي��ني ش��خ��ص ف��ي ال��ي��اب��ان 
يعيشون مب��ا ي��ع��ادل أق��ل من 
17500 دوالر سنويا، في حني 
أن واحدا من كل ستة أشخاص 
يعيشون ف��ي “فقر نسبي”، 
أي أن دخلهم يقل ع��ن نصف 

متوسط األجور.

اليابان: الوباء والبطالة وانخفاض األجور 
تفاقم الفقر »املستتر«


