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توقع ًا لتحفيز أميركي وشح املعروض

تراجع طفيف للنفط« ..برنت»  56دوالر ًا و«األمريكي»  53.2دوالر ًا
تراجعت أسعار عقود خ��ام برنت ألقرب
إستحقاق ،أم��س اخلميس  ،بنسبة  0.2في
املائة لتتداول عند  56دوالر للبرميل .كما
انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط
( WTIاألمريكي) ألقرب إستحقاق ،بنحو 0.2
في املائة لتتداول عند  53.2دوالر للبرميل.
ترتفع األس��ع��ار م��ؤخ��را بفعل تخفيض
طوعي من السعودية إلنتاجها بواقع مليون
برميل خالل شهري فبراير ومارس .2021
كانت األسعار قد ارتفعت مع بدء الترخيص
للقاحات الوقاية من فيروس كورونا ،وتوافق
“أوبك ”+على متديد اتفاق خفض االنتاج
حتى نهاية العام.
وكانت أسعار النفط صعدت في الفترة
األخيرة ،بفضل بدء دول حتالف “أوبك ”+
بتنفيذ االتفاق ،الذي يقضي بخفض تاريخي
بواقع  9.7مليون برميل يوميا ،مباشرة بعد
التراجعات احلادة ألسعار النفط ،ولم تنتظر
ب��دء التطبيق ال��ذي ك��ان مقررا له األول من
(مايو).
ودعم االرتفاع عامل آخر في جانب الطلب،
وهو عودة عديد من الدول إلى فتح اقتصاداتها
بشكل تدريجي ،مبا يعني تفاؤال بتحريك
الطلب على النفط.

عالوة على عامل طمأنة السعودية األسواق
عندما تراجعت األس��ع��ار ،بأنها مستعدة
التخاذ إج��راءات إضافية إلع��ادة االستقرار
إليها.
ومطلع (مايو) املاضي بدأ تطبيق االتفاق
التاريخي بني دول حتالف “أوبك  ”+على
خفض اإلن��ت��اج ب��واق��ع  9.7مليون برميل
يوميا لشهرين ،ثم تقليص خفض اإلنتاج إلى
ثمانية ماليني برميل يوميا بدءا من (يوليو)
حتى نهاية .2020
والحقا يتم تقليص اإلنتاج بواقع مليوني
برميل يوميا إلى ستة ماليني برميل يوميا،
بدءا من مطلع  2021حتى (أبريل) .2022
وت��أت��ي ارت��ف��اع��ات النفط األخ��ي��رة بعد
تراجعات ح��ادة اجللسات السابقة نتيجة
تراكم املخزونات العاملية وانخفاض الطلب
بشكل كبير بسبب تداعيات فيروس كورونا،
الذي أدى إلى إغالق دول العالم حدودها.
وشهد ( 20أبريل) جلسة عاصفة للخام
األمريكي تسليم (مايو) ،حيث تدهور سعر
البرميل امل��درج في س��وق نيويورك إل��ى ما
دون الصفر ألول مرة في التاريخ مع انتهاء
التعامالت ،ما يعني أن املستثمرين مستعدون
للدفع للتخلص من اخلام.

«املركزي األردني» يسمح للبنوك
بتوزيع أرباح نقدية على املساهمني

سمح البنك امل��رك��زي األردن����ي ،للبنوك
املرخصة العاملة في اململكة ،بتوزيع أرباح
نقدية على املساهمني مبا ال يتجاوز  12باملئة
من رأس املال املدفوع ،شريطة حتقيق البنك
ألرباح عن .2020
وقال البنك في بيان أصدره ،أمس اخلميس،
إن القرار يأتي في ضوء مستويات السيولة
واملالءة املريحة التي تتمتع بها البنوك.
كان البنك املركزي ،حظر على البنوك في
العام املاضي توزيع أرباح نقدية عن نتائجها
لعام  ،2019لتعزيز مالءتها في ضوء املخاطر
التي تفرضها جائحة فيروس كورونا.

وأضاف املركزي في بيانه“ :توزيع األرباح
مشروط بتحقيق البنك ألرباح عن  ،2020وأال
يؤدي توزيع األرباح ملخالفة أي من متطلبات
ال��ق��ان��ون والتعليمات فيما يتعلق بنسب
كفاية رأس امل��ال التنظيمي ونسب السيولة
القانونية”.
ويخضع توزيع األرب��اح بطبيعة احلال،
ل��ق��رار مجلس إدارة البنك وم��واف��ق��ة البنك
امل��رك��زي على ال��ب��ي��ان��ات امل��ال��ي��ة اخلتامية
املعتمدة وف��ق األص���ول .ويعمل في القطاع
املصرفي األردني  25بنكا محليا ووافدا ،منها
 4بنوك إسالمية.

التجارة التركية  -البلجيكية ترتفع
لـ 7.3مليارات دوالر

ق���ال���ت وزي������رة ال��ت��ج��ارة
التركية روه��ص��ار بكجان ،إن
ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بني
تركيا وبلجيكا ارتفع رغم وباء
كورونا من  6.6إلى  7.3مليارات
دوالر خالل عام  ،2020وأعربت
عن أملها في وص��ول هذا الرقم
إلى أكثر من  10مليارات دوالر
في أقصر مدة.
ج���اءت تصريحات بكجان
غ�����داة ت��رؤس��ه��ا م���ع وزي����رة
اخلارجية والشؤون األوروبية
والتجارة اخلارجية البلجيكية
ص���وف���ي وي��ل��م��ز ،األرب���ع���اء،
االجتماع الدوري الثاني للجنة
االقتصادية والتجارية املشتركة
“جيتكو” ( )JETCOبني تركيا
وبلجيكا ،والذي أعقبه التوقيع
على بروتوكول “جيتكو”.
وأش�����ارت ب��ك��ج��ان إل���ى أن
االجتماع والبروتوكول املبرم
اليوم ،يغطيان مجموعة واسعة
من قضايا التعاون مع بلجيكا.
وأف���ادت أن بالدها تشهد حتى
اليوم تكامال اقتصاديا وثيقا مع
دول االحت��اد األوروب��ي ،مؤكدة
على ثقتها ب��أن ه��ذه العالقات
الثنائية ستتعزز أكثر في مرحلة

ق��ال��ت وزارة ال��ب��ت��رول وال��ث��روة املعدنية امل��ص��ري��ة أمس
اخلميس ،إن الهيئة العامة للثروة املعدنية في مصر وقعت
خمس اتفاقيات للتنقيب عن الذهب مع شركات كندية ومصرية
بإجمالي استثمارات  13مليون دوالر.
وأضافت ال���وزارة في بيان صحافي أن العقود التي جرى
توقيعها كانت مع شركات لوتس غولد الكندية وشركة ميداف
املصرية للتعدين وشركة إبداع فورغولد املصرية.
كانت مصر سنت في  2019قانونا ً جديدا ً للتعدين في مسعى
لتشجيع أعمال التنقيب عن املعادن وإنتاجها.

روهصار بكجان

ما بعد وباء كورونا.
وأوضحت أن مرحلة تفشي
الوباء كشفت عن أهمية التعاون
الدولي ،وكذلك ض��رورة البناء
ال��ف��ع��ال لسالسل ال��ت��وري��د في
التجارة اخلارجية .وأضافت:
“إن تنويع وتعزيز العالقات
االقتصادية بني تركيا واالحتاد
األوروب��ي هو مصلحة مشتركة
ل��ل��ط��رف�ين ،وس��ت��ب��ق��ى ت��رك��ي��ا
ب��ج��ودت��ه��ا ال��ع��ال��ي��ة وبنيتها
التحتية اإلن��ت��اج��ي��ة م��ن أه��م
موردي االحتاد” .ولفتت بكجان

إلى أن السنة اجلارية تصادف
الذكرى الـ  25لالحتاد اجلمركي
بني تركيا واالحتاد األوروبي.
وت���اب���ع���ت“ :عاد االحت����اد
اجلمركي بفائدة كبيرة على
اجلانبني حتى اآلن ،وم��ع ذلك
وف��ي إط���ار االق��ت��ص��اد العاملي
املتنامي ف��إن ال��وق��ت ق��د حان
ل��ت��ح��دي��ث االحت�����اد اجل��م��رك��ي
بني تركيا واالحت���اد األوروب��ي
وإض������اف������ة م�����ج�����االت م��ث��ل
االستثمارات واخلدمات التي ال
يشملها االحتاد اجلمركي”

منو الناجت احمللي في قطر  5.6باملئة بالربع الثالث 2020

أف����ادت ب��ي��ان��ات رس��م��ي��ة ، ،بنمو
الناجت احمللي اإلجمالي لقطر في الربع
الثالث  2020بنسبة  5.6باملئة ،قياسا
على الربع الثاني السابق له ،ليظهر
التعافي من تداعيات “كوفيد.”-19
وحسب بيانات وزارة التخطيط
التنموي واإلح��ص��اء القطرية ،بلغ
الناجت احمللي باألسعار الثابتة نحو
 164.02مليار ري��ال ( 45.45مليار
دوالر) بالثالثة أشهر املنتهية في
سبتمبر املاضي.
وك��ان ال��ن��اجت احمللي لقطر سجل
 155.3مليار ريال ( 43مليار دوالر)
في الربع الثاني .2020
وذكر التقرير أن الربع الثالث 2020

متيز بالتخفيف التدريجي للقيود التي
فرضت بسبب احلجر الصحي ،الناجم
عن جائحة كوفيد – .19
وعلى أساس سنوي ،انكمش الناجت
احمللي اإلجمالي بنسبة  4.5باملئة
خالل الفترة ،مقارنة بنحو 171.66
مليار ري��ال ( 47.57مليار دوالر)
بالربع الثالث من .2019
وت��ش��ه��د ق��ط��ر ض��غ��وط��ا بسبب
ت��داع��ي��ات تفشي ف��ي��روس ك��ورون��ا،
وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس
العالم في  ،2022إال أنها تظهر صمودا
معتمدة على ارت��ف��اع احتياطاتها
األج��ن��ب��ي��ة وأص��ول��ه��ا ب��ال��ص��ن��دوق
السيادي.

جائحة كورونا.
وتتأهب الكثير من الشركات
إلعالن تقاريرها الفصلية بدءا من
االثنني .وستكون نيدك ك��ورب،
التي زاد سهمها بأكثر من عشرة
باملئة هذا الشهر ،أول شركة تعلن
نتائجها.
وأصبح سهم دنتسو جروب
أك��ب��ر راب���ح على امل��ؤش��ر إذ قفز

 5.26%بعد تقرير ذكر أن شركة
اإلع�لان��ات العمالقة ت��درس بيع
مقرها في طوكيو ،وهو ما ذكرت
وسائل إعالم محلية أنه قد يجلب
نحو  300مليار ين ( 2.9مليار
دوالر).
وص��ع��د س��ه��م ب��ان��اس��ون��ي��ك
 4.97%بعدما ذكرت الشركة أنها
ابتكرت صناديق حفظ للقاحات

امليزانية الروسية في
 2020تسجل عجز ًا
أقل مما كان متوقعا
كشف وزير املالية الروسي ،أنتون سيلوانوف عن أن عجز
امليزانية الروسية في  2020سجل مستوى أفضل مما كان
متوقعا ،حيث بلغ  3.8%من حجم الناجت احمللي اإلجمالي للبالد.
ووفقا للوزير الروسي فإن عجز امليزانية الروسية بلغ في
نهاية  2020نحو  4.1تريليون روبل ،حيث سجل نتيجة أفضل
مما كان متوقعا في امليزانية.
وق��ال للصحفيني“ :مت تنفيذ امليزانية الفدرالية في نهاية
عام  2020بعجز  4.1تريليون روبل ( 3.8%من الناجت احمللي
اإلجمالي) ،ويعني أن النتيجة الفعلية جاءت أفضل من املتوقع.
وحتقق ذلك بشكل أساسي بفضل تدفق اإلي��رادات غير النفطية
والغازية بشكل أكثر ديناميكية”.
وكانت ميزانية العام  2020قد تضمنت عجزا بنسبة 4.4%
من حجم الناجت احمللي اإلجمالي لروسيا ،أو بـ 4.7تريليون
روبل ،أي أن العجز الفعلي انخفض بواقع  0.60تريليون روبل.

تراجع ثقة املستهلكني
في أستراليا

«نيكي» يغلق عند أعلى مستوى في  30عام ًا

صعدت األسهم اليابانية إلى
أعلى مستوى في  30عاماً عند
اإلغ�ل�اق ،سائرة على درب أداء
قوي ألسهم وول ستريت أمس،
بفضل تفاؤل املستثمرين حيال
أرب��اح إيجابية للشركات فضال
عن توقعات بتعزز النمو بفعل
حزمة حتفيز ضخمة من اإلدارة
األمريكية اجلديدة.
ورب��ح املؤشر نيكي 0.82%
إلى  28756.86نقطة وهو أعلى
مستوى إغ�لاق منذ أغسطس ()
 ،1990وزاد امل��ؤش��ر توبكس
األوس������ع ن��ط��اق��اً  0.6%إل��ى
 1860.64نقطة.
وأش�����ار اجل��م��ه��وري��ون إل��ى
رغبتهم في التعاون مع الرئيس
جو بايدن في أهم أولوياته إدارته
وهي خطة حتفيز مالي بقيمة 1.9
تريليون دوالر ،وإن كان بعضهم
عارض هذه القيمة.
والم��س��ت األس��ه��م اآلسيوية
أعلى مستوياتها على اإلطالق ،إذ
يأمل املستثمرون في أن يعوض
املزيد من التحفيز االقتصادي من
إدارة بايدن الضرر الناجم عن

مصر توقع  5عقود
للتنقيب عن الذهب
مع شركات كندية

املضادة لفيروس كورونا.
وارتفع سهم مجموعة سوفت
بنك  2.9%إلى مستوى قياسي
م��رت��ف��ع ب��ع��د ارت���ف���اع ش��ه��ادات
اإلي��داع األمريكية ملجموعة علي
بابا بعد ظهور مؤسس الشركة
جاك ما في تسجيل مصور مجددا ً.
وزاد  132سهما ً على املؤشر نيكي
بينما تراجع .84

شركات اتصاالت صينية
تطلب مراجعة شطبها
من بورصة نيويورك
قالت شركات االتصاالت تشاينا يونيكوم هونغ
كونغ وتشاينا موبايل وتشاينا تليكوم أمس اخلميس،
إنها طلبت من بورصة نيويورك مراجعة قرارها بشطب
شهادات اإليداع األمريكية لها.
وشطبت بورصة نيويورك ،بعد بعض التذبذب،
شركات االتصاالت الصينية الثالث في وقت سابق
من الشهر اجل��اري ،عقب أمر تنفيذي أصدره الرئيس
األمريكي السابق دونالد ترامب حظر على األمريكيني
االستثمار في الشركات العامة التي تعتبرها واشنطن
على صلة باجليش الصيني.
وأدى احلظر األمريكي إلى تداعيات أوس��ع نطاقا
على الشركات ،إذ باع املستثمرون األمريكيون سريعاً
حصصهم ،وح��ذف��ت ش��رك��ات امل��ؤش��رات األس��ه��م من
مؤشراتها القياسية.
وحذفت شركات املؤشرات إم.إس.سي.آي وفوتسي
راس���ل وس��ت��ان��درد آن���د ب���ورز داو ج��ون��ز ،ش��رك��ات
االتصاالت من مؤشراتها القياسية هذا الشهر ،مما محا
 5.6مليار دوالر من القيمة املجمعة ألسهمها املتداولة
في هونغ كونغ .وقالت الشركات إن املراجعة التي
ستجريها بورصة نيويورك مقررة في غضون  25يوما ً
من إفصاحاتها  ،وإنها طلبت سريان تعليق التداول
على أسهمها حلني االنتهاء من النتيجة.

تراجعت ثقة املستهلكني في أستراليا خالل (يناير) احلالي
إلى  107نقاط مقابل  112نقطة خالل (ديسمبر) املاضي ،لتظل
رغم ذلك فوق مستوى  100نقطة ،ال��ذي يفصل بني التفاؤل
والتشاؤم بالنسبة إلى املستهلكني.
وفقا لـ”األملانية” ،ذك��رت مجموعة “ويست باك بنك” في
تقرير اقتصادي  ،أن مؤشرها الشهري لثقة املستهلك تراجع
خالل الشهر احلالي ،وتراجع املؤشر خالل الشهر احلالي خمس
نقاط مقارنة بالشهر السابق الذي كان قد سجل فيه ارتفاعا
مبقدار  4.1نقطة.
وجاء تراجع ثقة املستهلكني بسبب ارتفاع أع��داد املصابني
بفيروس كورونا مرة أخ��رى في أستراليا ،إلى جانب نتائج
إج��راءات اإلغالق التي مت فرضها على مناطق عديدة من البالد
للحد من انتشار الفيروس.
وأظهرت أرقام صدرت أخيرا ،أن ثروة أصحاب املليارات من
األستراليني بلغت مستويات قياسية ،وشهدت ارتفاعا بنسبة
تزيد على  50في املائة خالل العام املاضي.
ووفقا لـ”مؤشر بلومبيرج للمليارديرات” ،فقد انخفض
صافي ثروة أصحاب املليارات األستراليني خالل الفترة التي
مت فيها تطبيق قيود اإلغ�لاق الصارمة الناجمة عن تفشي
وباء “كورونا” في (مارس) املاضي ،ليعاود مجددا ارتفاعه
وانتعاشه بقوة منذ ذلك احلني.
وعلى الرغم من الركود االقتصادي الكبير الذي تسبب فيه
الوباء لكثيرين ،فقد شهدت الثروة املجمعة للمليارديرات
األستراليني طفرة ملحوظة متثلت في زي��ادة بنسبة 52.4
ف��ي امل��ائ��ة مقارنة بالفترة نفسها م��ن ع��ام  ،2019متخطية
بذلك الزيادة التي سجلها نظراؤهم من األثرياء في الواليات
املتحدة “ 27.3في املائة” واململكة املتحدة “ 23.9في املائة”
وكندا “ 19.7في املائة” .وكانت أدن��ى زي��ادة سجلها مؤشر
“بلومبيرج” هي حصة املكسيك التي رست عند  6.6في املائة.
وف��ي ه��ذا اإلط���ار ،أش��ار أن���درو ل��ي مساعد وزي��ر اخلزانة
في ح��زب “العمال” األس��ت��رال��ي ،لصحيفة “اجلاردين” في
تصريحات سابقة ،إل��ى أن “هذه ال��زي��ادات الفتة للغاية”.
وأض��اف “قد جتد أيا من قراء الصحيفة يقوم من شدة بهجته
بتوجيه لكمات في الهواء ،في حال ارتفاع ثروته بنسبة 20
في املائة ،وقد يقوم بتوجيه لكمات مضاعفة في الهواء إذا حقق
زي��ادة بنسبة  50في املائة ،غير أن هذه هي قصة امللياردير
األسترالي النموذجي”.

