
أدت إج��راءات التصدي ملواجهة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا، املسبب لوباء 
كوفيد19-، إل��ى تكبد االقتصاد 
ال��ع��امل��ي تكاليف ب��اه��ظ��ة، إال أن 
االستجابة املالية والنقدية العاجلة 
من احلكومات والبنوك املركزية، 
ساهمت ف��ي التخفيف م��ن وط��أة 
تداعيات الوباء، مما دفع بصندوق 
النقد إل��ى ت��وق��ع رك���ودا أق��ل حدة 

لالقتصاد العاملي.
وف����ي ل��ق��اء م���ع س��ك��اي ن��ي��وز 
عربية، قالت مدير ع��ام صندوق 
ال��ن��ق��د ال����دول����ي، ك��ري��س��ت��ال��ي��ن��ا 
غورغييفا، إن التأقلم مع وجود 
الوباء والسياسات النقدية للبنوك 
املركزية وح��زم التحفيز املالية، 
التي جتاوزت قيمتها 12 تريليون 
دوالر، لعبت دورا مهما في احلد من 
تداعيات الفيروس على االقتصاد 

العاملي.
وش��ددت مديرة صندوق النقد 
ال��دول��ي على ض���رورة استمرار 
ال��دع��م للقطاعات االقتصادية 

املعرضة للمخاطر.
وح���ول ارت��ف��اع ح��ج��م ال��دي��ون 
العاملية، أكدت غورغييفا على أهمية 
مساعدة ال��دول الفقيرة للتخفيف 
م��ن ع���بء دي��ون��ه��ا لتمكينها من 
مواجهة األزم��ة احلالية، وشكرت 
بذلك اململكة العربية السعودية، 
بوصفها رئيسة ملجموعة العشرين، 
لتحقيقها جناحا كبيرة مببادرة 

تأجيل سداد الديون التي استفادت 
منها 44 دولة.

أم���ا بالنسبة إل���ى اق��ت��ص��ادات 
منطقة ال��ش��رق األوس���ط وشمال 
أفريقيا، فأكدت رئيسة صندوق 
النقد على أنها تأثرت بشدة بكل من 
األزمة الصحية واألزمة االقتصادية 
التي تسبب فيها إغالق االقتصادات 
متوقعه أن ينكمش اقتصاد املنطقة 
بنسبة 5 في املئة العام اجلاري قبل 
أن يعود للنمو بنسبة 3.2 في املئة 

خالل العام املقبل.
وش��دد غورغييفا على ضرورة 
اس��ت��م��رار خ��ط��ط دع���م االق��ت��ص��اد 
خاصة بالنسبة للدول التي ال يزال 
لديها القدرة على املزيد من التحفيز 
مالية، واالستثمار ف��ي التعليم، 
وتسريع إدم��اج االقتصاد الرقمي 
ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط كما 
هو احل��ال في ال��دول االقتصادية 
ال��ك��ب��رى، لتحقيق امل���س���اواة بني 
اجلنسني وإدماج النساء املوهوبات 

في الشرق األوسط في التعافي.
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العالم رهينة أسوأ انكماش منذ الكساد العظيم

كريستالينا غورغييفا
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ت��راج��ع��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ش��ك��ل طفيف أم��س  
اخلميس بعد خسائر ثقيلة خالل الليل، وذك في 
ظل تراكم ملخزونات البنزين بالواليات املتحدة 
يشير إلى تراجع توقعات الطلب على الوقود مع 
زيادة وتيرة اإلصابات بفيروس كورونا في أمريكا 

الشمالية وأوروبا، بحسب ما نشرت »رويترز«.
ونزلت العقود اآلجلة خلام برنت سنتا واحدا، 
مبا يعادل 0.02 باملئة، إلى 41.72 دوالر للبرميل 

بعد أن خسرت 3.3 باملئة أمس األربعاء.
وتراجعت العقود اآلجلة للخام األمريكي غرب 
تكساس الوسيط أربعة سنتات، أو 0.1 باملئة، إلى 
39.99 دوالر للبرميل بعد نزولها أربعة باملئة في 

اجللسة السابقة.
قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية إن 

مخزونات البنزين بالواليات املتحدة ارتفعت 1.9 
مليون برميل في األسبوع املنتهي يوم 16 أكتوبر 

مقارنة مع توقعات النخفاض 1.8 مليون برميل.
وقالت اإلدارة إن متوسط إجمالي املنتجات 
املوردة، وهو مؤشر على الطلب، بلغ 18.3 مليون 
برميل يوميا في األسابيع األربعة حتى 16 أكتوبر، 

بانخفاض 13 باملئة عن نفس الفترة قبل عام.
وتتفاقم املخاوف على صعيد اإلم��دادات بفعل 
التسارع الكبير لصادرات النفط الليبية في أكتوبر 
مع استئناف التحميل بعد تخفيف حصار تضربه 

قوات من الشرق.
شهدت ليبيا تعافي اإلنتاج إلى 500 ألف برميل 
يوميا وتتوقع احلكومة في طرابلس تضاعف ذلك 

بحلول نهاية العام.

انخفاض توقعات الطلب على الوقود

النفط يتراجع بفعل زيادة 
في املخزونات األميركية

أكد وزير االستثمار، خالد بن 
عبد العزيز الفالح، أن اقتصاد 
اململكة أح��د أكثر االقتصادات 
مرونة في العالم، حيث إن أكبر 
حافز ألي اقتصاد في العالم هو 
قدرته على الثبات والصمود في 

وجه الصدمات.
جاء ذلك خالل جلسة نقاش 
ض��م��ن سلسلة ل��ق��اءات القمة 
العاملية الرقمية التي تنظمها 
شبكة فايننشال تاميز بالتعاون 
مع وزارة االستثمار واألمانة 

السعودية ملجموعة العشرين.
وأوضح أنه من املهم بالنسبة 
للحكومات ف��ي ال��ع��ال��م، بناء 
ش��راك��ات حقيقية م��ع القطاع 
اخل��اص، مشيراً إلى أن اململكة 
أثبتت اهتماماً كبيراً بالقطاع 
اخلاص خالل جائحة كورونا إال 

أن اهتمامها باإلنسان يأتي أوالً.
كما أك��د ال��وزي��ر الفالح على 
أهمية دور احلكومات في العالم 
في التعرف على التحديات التي 
تواجه املستثمرين في العالم 
وتقدمي الدعم ال��الزم ملواجهة 
تلك التحديات، مشيراً إل��ى أن 

اململكة تدعم تلك اجلهود.
وقال: »إن شفافية ووضوح 
األن��ظ��م��ة مي��ن��ح املستثمرين 
ش��ع��وراً ب��األم��ان وم��ن املهم أن 

يعمل العالم على ضمان ذلك«.
وأشار معاليه إلى أن اململكة، 
ورغم الظروف احلالية، ماضية 

ف��ي خططها التنموية وتنفيذ 
مشاريعها ال��ك��ب��رى املرتبطة 
ب��رؤي��ة اململكة 2030 ودع��م 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن، م��ن��وه��اً إل���ى أن 
استراتيجية اململكة للتكيف 
مع الظروف احلالية تقوم على 
متكني الشباب الذين هم الثروة 
احلقيقية واحمل����رك األس���اس 

لرؤية 2030.
وأك���د ال��ف��ال��ح على تشجيع 
امل���م���ل���ك���ة ل���الس���ت���ث���م���ار ف��ي 
م��ج��االت ال��ص��ن��اع��ة والصحة 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احل��ي��وي��ة 
والصناعات الدوائية، معرباً 
معاليه ع��ن تفاؤله مبستقبل 
االس��ت��ث��م��ار ف��ي امل��م��ل��ك��ة، على 
ال��رغ��م م��ن االن��خ��ف��اض العاملي 

ف���ي م��ع��دالت��ه، خ��ص��وًص��ا أن 
اإلص����الح����ات االق��ت��ص��ادي��ة، 
ومتكني الشباب وإقامة مناطق 
اق��ت��ص��ادي��ة خ��اص��ة، ستساعد 
اململكة على التعافي م��ن آث��ار 

اجلائحة.
يذكر، أن لقاءات القمة العالم 
الرقمية تقام على م��دى أربعة 
أي���ام )21-22-28-29( من 
شهر أك��ت��وب��ر، مبشاركة أب��رز 
مسؤولي وق��ادة أعمال كبريات 
الشركات العاملية، حيث تتناول 
ع��دداً من احمل��اور واملوضوعات 
م���ن أب���رزه���ا ب��ن��اء االق��ت��ص��اد 
الرقمي، والتنمية املستدامة، 
وتعزيز التوظيف واكتساب 

املهارات.

الفالح : االقتصاد السعودي أثبت 
مرونة عالية مع جائحة كورونا

خالد الفالح

باعت سلطنة عمان سندات مبلياري 
دوالر، م��ن أول إص���دار دول��ي لها منذ 
يوليو 2019 ف��ي إط��ار ط��رح دي��ن من 
شريحتني مع سعي البلد لتدبير التمويل 
في وقت يعاني فيه حتت وطأة أسعار 
النفط املنخفضة وأزمة فيروس كورونا.

باع البلد سندات ألجل سبع سنوات 
حجمها 1.25 مليار دوالر عند 6.75% 
وألج��ل 12 ع��ام��اً حجمها 750 مليون 
دوالر عند %7.375، وف��اق��ت طلبات 

الشراء 3.8 مليار دوالر.
وب��دأ عمان تسويق إص���دار السبع 
سنوات عند حوالي %7 و12 سنة عند 
نحو %7.625، حسبما أظهرته وثيقة 

من أحد البنوك املرتبة للعملية.
كانت م��ص��ادر مطلعة على اخلطط 
أبلغت رويترز في وقت سابق أن سلطنة 
عمان كانت تطمح جلمع ما بني ثالثة 
وأربعة مليارات دوالر من إص��دار على 

ثالث شرائح. لكنها ألغت شريحة ألجل 
ثالث سنوات نظرا جلدول سداد مزدحم 
ب��ني 2021 و2023 ف��ض��الً ع��ن شهية 
محدودة للطرح من املستثمرين، حسبما 

ذكره عدة مصرفيني ومديري صناديق.

وقال خبير في أدوات الدخل الثابت 
»ه��ذا نطاق عريض للغاية مقارنة مع 
املنحنى السيادي القائم لعمان حيث 
يبلغ العائد على السندات ألج��ل سبع 

سنوات و12 عاما نحو 6.25 و7.2%«.

وقال مصدر مصرفي إنه لم يكن هناك 
إقبال كاف على األرج��ح على الشريحة 
ألج���ل ث���الث س��ن��وات فيما ق���ال مدير 
صناديق إن عمان لديها بالفعل معدالت 

سداد دين مرتفعة بني 2021 و2023.
وعمان ُمصنفة عند مستوى أقل من 
الدرجة اجلديرة باالستثمار من جميع 
وكاالت التصنيف االئتماني الرئيسية، 
وقالت مصادر في وق��ت سابق إن من 
املتوقع أن جتمع ما يصل إلى 3 مليارات 
دوالر م��ن الصفقة، إذ تسعى الدولة 
املنتجة للنفط لتعزيز املالية العامة 
ل��ل��دول��ة امل��ت��ض��ررة ب��ش��دة ج���راء أزم��ة 

فيروس كورونا.
وج��رى تعيني بنك مسقط وسيتي 
وبنك أبوظبي األول وإت��ش.إس.ب��ي.
س��ي وناتكسيس وسوسيته جنرال 
وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة 

املتوقع إغالقها في وقت الحق.

ُعمان جتمع ملياري دوالر من أول إصدار سندات في أكثر من عام

أظ��ه��رت وث��ي��ق��ة، أن م��ؤس��س��ة دب��ي 
لالستثمارات احلكومية، ذراع االستثمار 
الرئيسية حلكومة اإلمارة، باعت سندات 
ألجل خمس سنوات بقيمة 600 مليون 
دوالر ع��ن��د 275 نقطة أس���اس ف��وق 
متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة 

واملتغيرة.
ب���دأت امل��ؤس��س��ة تسويق السندات 
عند حوالي 300 نقطة أساس في وقت 
سابق وتلقت طلبات بأكثر من 1.1 مليار 
دوالر، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد 

البنوك التي تقود العملية.
وجرى تعيني سيتي واإلم��ارات دبي 
الوطني كابيتال وبنك أبوظبي األول 
وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان 

وستاندرد تشارترد لترتيب العملية.
وذكرت وكالة »رويترز« أن حكومات 
أبوظبي ودب��ي والشارقة جمعت فيما 

بينها 19 مليار دوالر هذا العام من خالل 
إصدار سندات دولية.

وج��م��ع��ت م���وان���ئ دب����ي ال��ع��امل��ي��ة 
املتخصصة في تشغيل املوانئ 1.5 مليار 

دوالر ف��ي ح��ني جمع ص��ن��دوق مبادلة 
التابع حلكومة أبوظبي 4.5 مليار دوالر 
ه��ذا ال��ع��ام. وف��ي سياق متصل، أعلنت 
مؤسسة دبي لالستثمارات احلكومية، 

في وقت سابق ارتفاع صافي أرباحها 
في العام 2019 مقارنة بالسنة السابقة، 
مشيرة إلى »تعديل عملياتها« في 2020 

بسبب فيروس كورونا املستجد.
وقالت املؤّسسة التي متلك شركات 
ضخمة ف��ي اإلم�����ارة، بينها »ط��ي��ران 
اإلمارات« و«إعمار« العقارية، إّن صافي 
الربح ارتفع في 2019 بنسبة 16،9% 
ع��ن ال��ع��ام السابق إل��ى 6،8 مليارات 
دوالر مقابل 5،8 مليارات دوالر في العام 
السابق وذل��ك على خلفية »ارتفاع في 
دخل اخلدمات املصرفية واملالية وفي 

قطاعات أخرى«.
في املقابل، انخفضت اإليرادات بنسبة 
%1،9، مع انخفاض في عائدات النفط 
وال��غ��از، ف��ي أكثر اق��ت��ص��ادات املنطقة 
تنوعا وأقلها اعتمادا على اخلام )6 باملئة 

من اإليرادات(.

600 مليون دوالر صندوق دبي السيادي يبيع سندات خمسية بقيمة 

ارتفاع البطالة في 
5.3 باملئة النرويج إلى 

أظ��ه��رت بيانات مكتب اإلح��ص��اء النرويجي 
ال��ص��ادرة أم��س  اخلميس ارتفاع معدل البطالة 
في النرويج خالل أغسطس املاضي على خالف 
التوقعات بعد استقراره خالل الشهر السابق، 

بحسب ما نشرت »األملانية«.
وبحسب بيانات مكتب اإلحصاء ارتفع معدل 
البطالة بعد وضع املتغيرات املوسمية في احلساب 

إلى 5.3 في املئة مقابل 5.2 في املئة خالل
يوليو املاضي، في حني كان احملللون يتوقعون 

تراجع املعدل إلى 5.1 في املئة.
يذكر أن معدل البطالة في أغسطس املاضي 
ميثل متوسط ق��راءة معدل البطالة خالل األشهر 

الثالثة من يوليو إلى سبتمبر املاضيني. وميثل
معدل البطالة في يوليو متوسط املعدل خالل 

األشهر الثالثة من يونيو إلى أغسطس املاضيني.
وارت��ف��ع ع��دد العاطلني ف��ي ال��ن��روي��ج خالل 
أغسطس املاضي إلى 150 ألف عاطل مقابل 147 
ألف عاطل خالل يوليو املاضي و130 ألف في مايو

املاضي.
ف��ي ال��وق��ت نفسه بلغ ع��دد العاملني خالل 

أغسطس املاضي 2.69 مليون عامل

ي���ت���ع���نّي ع���ل���ى ال���ش���رك���ات 
البريطانية التي أنهكها كوفيد-
19 االس��ت��ع��داد بشكل عاجل 
ملواجهة تبعات فشل االتفاق 
التجاري ملرحلة ما بعد خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي، 
وه���ي ت��ع��ب��ر ع���ن غ��ض��ب��ه��ا من 

حكومة تتهمها بالتخلي عنها.
وقبل نحو شهرين ليس إال 
من نهاية الفترة االنتقالية التي 
أع��ق��ب��ت اخل����روج م��ن االحت���اد 
األوروب����ي ف��ي يناير امل��اض��ي، 
ي��واج��ه مجتمع األع��م��ال حالة 
م��ن الغموض ال��ت��ام بعد تعثر 
املفاوضات للتوصل إلى اتفاقية 
جتارة حرة بني لندن وبروكسل.
وسواء مت أو لم يتم التوصل 
إلى اتفاق، ليس أمام الشركات 
من خيار سوى االستعداد ليوم 
تنفيذ بريكست، ولم تكن محادثة 
هاتفية الثالثاء م��ع احلكومة 

كافية حقاً لطمأنتها.
لم تكن هذه املناقشة بني 250 
من قادة األعمال ورئيس الوزراء 
ب��وري��س جونسون داف��ئ��ة، بل 
غير ناجحة وكشفت عن توترات 
قوية. وشبه وزير الدولة مايكل 
غ��وف ال���ذي حضر االج��ت��م��اع، 
وف��ًق��ا للصحافة البريطانية، 
خ���روج بريطانيا م��ن االحت��اد 
األوروب����ي باالنتقال وتغيير 
امل��ن��زل، وه��ي عملية ق��ال إنها 
مؤملة في البداية ولكنها ُمرضية 

على املدى الطويل.
وشجب العديد من املشاركني 
امل��وق��ف »ال��ره��ي��ب« وال���ذي »ال 
يقدر مطلقاً مخاوفهم« عندما قال 
رئيس الوزراء إن وباء كوفيد-
19 تسبب »ب��ك��ث��ي��ر م��ن ع��دم 
االكتراث« الذي جعل الشركات 
غير ج��اه��زة، كما ذك��رت هيئة 

»بي بي سي«.
وأع��رب��ت ال��ش��رك��ات بشكل 
خ��اص ع��ن أسفها لعدم وج��ود 
معلومات حول ما ميكن توقعه، 
سواء بشأن اإلجراءات اجلمركية 
أو العالقة م��ع م��وردي��ه��ا على 

اجلانب اآلخر من بحر املانش.

وم��ن ش��أن التوصل التفاق 
جتاري أن يجيب على عدد كبير 
م��ن ال��ت��س��اؤالت ال��ت��ي م��ا زال��ت 
ب��دون إج��اب��ة، لكنه سيظل أقل 
ف���ائ���دة م���ن ع��ض��وي��ة ال��س��وق 
األوروب��ي��ة املوحدة. وسيتعني 
على الشركات املصدرة اتخاذ 
سلسلة من اخلطوات اإلداري��ة 
لضمان امتثال منتجاتها للقواعد 
األوروب���ي���ة. مي��ك��ن للشركات 
األكبر حتمل تكاليف استئجار 
فرق مخصصة لالستعداد، لكن 
الشركات األص��غ��ر تسير على 
غير هدى، على الرغم من احلملة 
اإلعالمية اجلديدة للحكومة التي 

حذرتها من أن »الوقت ينفد«.
إال أن احت�����اد ال��ش��رك��ات 
الصغيرة الذي شارك في اللقاء 
م��ع احل��ك��وم��ة ال��ث��الث��اء رح��ب 
بالتزام مايكل غوف بالنظر في 
مساعدة ال��ش��رك��ات للحصول 
على معدات أو خدمات جديدة 

للتكيف مع بريكست.
وق�������ال ت���ي���م���وث���ي أدل������ر، 
رئ��ي��س م��وق��ع االس��ت��ش��ارات 
»س�������م�������ول�������ب�������زن�������س« 
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لفرانس برس بأسى، »قد متثل 
ال��ش��رك��ات ال��ص��غ��ي��رة 99% 
م��ن اإلج��م��ال��ي، وي��ك��اد ال يوجد 
شخص في احلكومة لديه خبرة 
ف��ي األع��م��ال وع��ن��دم��ا يتحدث 

إل���ى ال��ش��رك��ات، ف��ه��و يتحدث 
إل��ى أع��ض��اء جماعات الضغط 
ضمن مؤشر الشركات الكبيرة 
ف��ي ال���ب���ورص���ة«، ال��ت��ي تضم 
املجموعات الرئيسية املدرجة 

في بورصة لندن.
وأض���اف أن احل��ك��وم��ة رمبا 
حتاول إلقاء اللوم على الشركات 
في عواقب خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروب��ي بدون اتفاق، 
لكن معظم الشركات الصغيرة 
واملتوسطة »ليس لديها القدرة 
على التعامل مع االضطرابات 
وهي منشغلة متاماً في محاولة 
ال��ن��ج��اة« م��ن ت��ب��ع��ات األزم���ة 
الصحية. خ��الل اجتماع ، أكد 
ب��وري��س ج��ون��س��ون أن فريقه 
ملتزم »بتهيئة الظروف« حتى 
تتمكن الشركات من »املنافسة 
والنمو«، بحسب مكتبه. لكن 
امل��س��وح��ات ال��ت��ي أج��ري��ت لدى 
شركات األعمال تعكس حالة من 

اإلحباط املتزايد.
ووف��ًق��ا مل��س��ح أج����راه معهد 
يوغوف عبر اإلنترنت وشمل 
1000 شركة وُنشر االثنني، قال 
الثلثان إن احلكومة لم تتواصل 
ج��ي��ًدا ب��ش��أن خططها املتعلقة 
بالتجارة بعد خروج بريطانيا 

من االحتاد األوروبي.
وكشفت دراسة أجراها معهد 
امل�����دراء ال����ذي ي��ض��م أص��ح��اب 
ال��ش��رك��ات أن أك��ث��ر م��ن نصف 
الشركات البريطانية تخشى 
أن ي��ؤدي وب��اء كوفيد19- إلى 
مفاقمة تأثير خ��روج بريطانيا 
م��ن االحت����اد األوروب�����ي ب��دون 

اتفاق.
وقالت ألي رينيسون مديرة 
معهد امل��دي��ري��ن: »إن احتمال 
خ���روج بريطانيا م��ن االحت��اد 
األوروب���ي ب��دون اتفاق مخيف 
بالفعل، حتى من دون االضطرار 

إلى التعامل مع الوباء«.
وأض�������اف�������ت أن »ه������ذه 
االضطرابات ستتراكم الواحد 
تلو اآلخر وستكون أكثر إيالًما 

للشركات البريطانية«.

الشركات البريطانية ُتصعد أمام احلكومة

مايكل غوف

جتدد آمال التحفيز األميركي يقفز باملعدن األصفر
ارت��ف��ع ال��ذه��ب، بفضل ت��ف��اؤل حيال 
إمكانية توصل مشرعني أميركيني التفاق 
بشأن حزمة مساعدات ملتضرري كورونا 
قبل انتخابات الرئاسة األمر الذي أضعف 
الدوالر وعزز إغراء املعدن األصفر كأداة 

للتحوط في مواجهة التضخم.
وارت��ف��ع ال��ذه��ب ف��ي ال��س��وق الفورية 
%0.5 إلى 1916.61 دوالر لألونصة، 
بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش 
بعدما صعد ألعلى مستوى في اسبوع 

في وقت سابق من اجللسة. وزاد الذهب 
في التعامالت اآلجلة في الواليات املتحدة 
%0.2 إلى 1919.90 دوالر، بحسب ما 

ورد في »رويترز«.
واق��ت��رب البيت األب��ي��ض واألع��ض��اء 
الدميقراطيون في الكونغرس من اتفاق 
أمس فيما أبدى الرئيس األميركي دونالد 
ت��رم��ب اس��ت��ع��داده أم���س ل��ق��ب��ول حزمة 
مساعدات ضخمة رغ��م معارضة حزبه 
اجلمهوري. وعززت األنباء اإلقبال على 

األس��ه��م ودف��ع��ت ال���دوالر للهبوط ألقل 
مستوى في شهر.

وحت��رك الذهب في نطاق ضيق قرب 
مستوى 1900 دوالر املهم من الناحية 
النفسية في اجللسات القليلة املاضية 
مع تتبع املستثمرين تطورات برنامج 

التحفيز األميركي.
ول��ك��ن األس���ع���ار ارت��ف��ع��ت أك��ث��ر من 
%26 منذ ب��داي��ة ال��ع��ام بفضل أسعار 
الفائدة القريبة من الصفر عامليا وبرامج 

حتفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة 
االقتصادية بسبب تفاقم اجلائحة مما 
يزيد من إغراء املعدن النفيس الذي ال يدر 
عائدا كأداة للتحوط في مواجهة التضخم 

وانخفاض قيمة العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى، 
ارتفعت الفضة %1.2 إلى 24.94 دوالر 
ل��ألون��ص��ة، وزاد ال��ب��الت��ني %0.6 إلى 
875.95 دوالر وتقدم البالديوم 0.1% 

إلى 2402.22 دوالر.


