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سعر اخلام األميركي انخفض إلى  39.85دوالر للبرميل

أسواق النفط مليئة بالتحديات  ..منو املخزونات وعودة الصادرات الليبية
هبطت أسعار النفط  ،في الوقت الذي
ترتفع فيه اإلص��اب��ات بكوفيد  19 -في
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وأوروب������ا ،وتسجل
املخزونات منوا بوتيرة أسرع من التوقعات،
بيد أن��ه��ا متسكت مبعظم امل��ك��اس��ب التي
حققتها في اجللسة السابقة عقب تصريحات
الرئيس ال��روس��ي فالدميير ب��وت�ين حول
استعداد بالده لتمديد تخفيضات قياسية
لإلمدادات.
وانخفض سعر النفط اخل��ام األمريكي
القياسي تسليم ديسمبر  79سنتا إلى
 39.85دوالر للبرميل  ،وانخفض خام
برنت تسليم ديسمبر  69سنتا إلى 41.77
دوالر للبرميل.
كما انخفض البنزين باجلملة لتسليم
نوفمبر  2سنت إلى  1.14دوالر للجالون.
وان��خ��ف��ض زي���ت ال��ت��دف��ئ��ة لشهر نوفمبر
 1سنت إل��ى  1.15دوالر للجالون ،فيما
انخفض الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 4
سنتات إلى  2.97دوالر لكل ألف قدم مكعب.
ولم يكن للمناظرة النهائية بني الرئيس
األمريكي دونالد ترمب ومنافسه الدميقراطي
جو بايدن أثر ملموس في األسعار بشكل
ف���وري ،على ال��رغ��م م��ن أن خطط الطاقة
النظيفة لألخير تسلط الضوء على شركات
النفط واألسهم .وب��دأت األسعار تنزل في
وق��ت الح��ق من اجللسة بعد ثباتها ملعظم
اجللسة اآلسيوية وخالل املناظرة.
وق��ال بوتني « ،إن روسيا ال ترى حاجة
إل��ى تغيير اتفاق بني منتجني كبار للنفط
بشأن خفض اإلم��دادات العاملية» ،لكنه لم

يستبعد متديد تخفيضات إنتاج النفط إذا
كانت أوضاع السوق تبرر ذلك.
وتصريحات بوتني هي األوض��ح حتى
اآلن من روسيا ،أحد أكبر منتجي النفط في
العالم ،على استعدادها ملواصلة تخفيضات
اإلنتاج غير املسبوقة في مواجهة تراجع
الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا
وتخمة اإلنتاج.
إل��ى ذل��ك ق��ال مسؤول في ش��رق ليبيا ،
«إنه من املتوقع استئناف ص��ادرات النفط
من ميناء السدرة في غضون األيام املقبلة».
وذلك بعد استكمال املنشآت النفطية آلياتها
ملواصلة اإلنتاج.
وج���اءت تصريحات امل��س��ؤول ،بعد أن
أكدت تصريحات ستيفاني وليامز ،مبعوثة
األمم املتحدة لليبيا باإلنابة ،وجود مؤشرات
جيدة على أن املنشآت النفطية في ميناءي
راس الن���وف وال���س���درة س��ت��ك��ون ج��اه��زة
الس��ت��ئ��ن��اف اإلن��ت��اج خ�ل�ال ف��ت��رة قصيرة
للغاية.
وتعزز ع��ودة اإلن��ت��اج الليبي  -الدولة
عضو «أوبك» املعفاة من التخفيضات  -بناء
املخزونات التي تؤثر في أس��واق الطاقة،
وال سيما ما تشهده حاليا من منو بوتيرة
أسرع من التوقعات السابقة ،األمر الذي يعد
مؤشرا مقلقا للغاية ،ويشكل حتديا للسوق
املليئة بعديد م��ن الصعوبات ،واملخاطر
اجليوسياسية.
وك��ان حسن كرمي الكعبي ،نائب رئيس
ال��ب��رمل��ان ال��ع��راق��ي ،دع��ا ال��ب��ارح��ة األول��ى،
إلى إب��داء التسهيالت املمكنة لزيادة سقف

الصادرات النفطية للعراق ،ملعاجلة العجز
املالي في البالد .وقال الكعبي خالل اجتماعه
مع ماكسيم ماكسيموف ،سفير روسيا في
العراق« ،إن زيادة الصادرات النفطية تسهم
ف��ي متويل العجز امل��ال��ي احل��ال��ي للعراق،
خاصة بعد تخفيض إنتاج النفط والصادرات
حسب االجتماع األخير ملنظمة الدول املصدرة
للنفط «أوبك» وحلفائها «أوبك بلس» الذي
التزم به أخيرا جميع ال��دول األعضاء ،مبا
فيها العراق رغم الوضع املالي واالقتصادي
الذي مير به».
وأعلنت وزارة النفط العراقية أخيرا،
التزامها بقرار تخفيض اإلنتاج والصادرات
النفطية طبقا ل��ق��رار لتحالف «أوب���ك»+
ملواجهة ت��دن��ي أس��ع��ار النفط بعد تفشي
فيروس كورونا.
ومي��ر ال��ع��راق منذ أشهر بضائقة مالية
جراء تدني أسعار النفط اخلام جراء تفشي
فيروس كورونا ،أدت إلى عدم قدرة احلكومة
العراقية على تسديد مستحقات املوظفني
الشهرية في مواعيدها .وتشكل ص��ادرات
النفط اخلام العراقية أكثر من  95في املائة
من إي���رادات البالد لسد متطلبات املوازنة
االحت��ادي��ة س��ن��وي��ا .م��ن جهة أخ���رى ،قال
فرانكلني خ��ان ،وزي��ر الطاقة في ترينيداد
وتوباجو« ،إن ناقلة النفط العائمة قبالة
سواحل فنزويال التي يعتقد أنها تعرضت
لضرر ،ال تشكل سوى خطر ضئيل بالتسبب
في كارثة نفطية في املياه احمليطة».
وأضاف الوزير خان في مؤمتر صحافي
البارحة األول��ى ،أنه «مت التوصل إلى هذا

االستنتاج بعد قيام فريق من اخلبراء في
ترينيداد وتوباجو وفنزويال مبعاينة الناقلة
نابارميا» .وأصدر عمال نفط ومنظمات غير
حكومية حت��ذي��رات ألسابيع من أن النفط
املخزن في الناقلة معرض خلطر التسرب في
احمليط ،حيث حتمل السفينة على متنها 1.3

«أوبك» :دور السعودية حاسم بلجنة املراقبة
أك��د تقرير ملنظمة ال��دول املصدرة
للبترول «أوب���ك» أن جلنة املراقبة
الوزارية املشتركة لعبت دورا حاسما
ب��ق��ي��ادة ال��س��ع��ودي��ة ف��ي استجابة
املنتجني لتطورات السوق خاصة منذ
ان��دالع أزم��ة جائحة ك��ورون��ا ،مشيرا
إلى اخلبرة الواسعة التي يتمتع بها
األم��ي��ر عبدالعزيز ب��ن سلمان وزي��ر
الطاقة السعودي وقدرته على القيادة
والتفاني في العمل دائما.
وأوض���ح التقرير أن��ه ك��ان لألمير
عبدالعزيز بن سلمان وزي��ر الطاقة،
دور ف��ع��ال ف��ي ت��وج��ي��ه امل��ف��اوض��ات
م��ن أج���ل اع��ت��م��اد ع��دي��د م��ن ق���رارات
«أوب��ك» التاريخية ،مشيرا إلى دعمه
ملنظمة أوبك للمساعدة على مواجهة
التحديات والفرص التي كانت وال تزال
تواجه ال��دول األعضاء ،وفقا جلريدة
االقتصادية.
وأشار إلى تقدمي السعودية بالفعل
مساهمات فريدة في حتسني أه��داف
وغ���اي���ات «أوب�����ك» ف��ض�لا ع��ن إث���راء
احلوار بني «أوبك» وأصحاب املصلحة

اآلخرين في مجتمع الطاقة الدولي،
الفتا إل��ى دوره��ا املؤثر في التقريب
بني املنتجني واملستهلكني خاصة من
خ�لال إنشاء املنتدى ال��دول��ي للطاقة
في الرياض .ولفت التقرير إلى دور
السعودية في حتقيق مواءمة أفضل
لعمل منتدى الطاقة الدولي ووكالة

الطاقة الدولية و»أوب����ك» ،موضحا
أنه ثبت أن هذا التعاون حيوي خالل
التعامل م��ع أزم���ة جائحة ك��ورون��ا
وال سيما ف��ي إط��ار اجل��ه��ود العاملية
الستعادة استقرار سوق النفط وقد
أفاد هذا املنتجني واملستهلكني ويساعد
على توفير منصة للتعافي االقتصادي

توقعات بإفالس نصف الشركات
الصغيرة واملتوسطة في أوروبا
توقّع مسح اقتصادي نشرت نتائجه إفالس
نحو نصف الشركات الصغيرة واملتوسطة في
أوروبا خالل العام املقبل إذا لم تزد اإليرادات ،وهو
ما يبرز حجم األض��رار االقتصادية الناجمة عن
جائحة فيروس كورونا املستجد.
وبحسب املسح الذي أجرته مؤسسة «ماكينزي
أن��د ك��و» لالستشارات خ�لال أغسطس املاضي
وشمل أكثر من  2200شركة صغيرة ومتوسطة
في أكبر  5اقتصادات بأوروبا ،فإن شركة من بني
كل  5شركات في إيطاليا وفرنسا ستشهر إفالسها
خالل األشهر الستة املقبلة.
وأش���ارت وكالة بلومبيرغ إل��ى أن الشركات
ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة أس��اس��ي��ة بالنسبة
لالقتصادات األوروب��ي��ة ،حيث تساهم بحوالي
ثلثي ع��دد الوظائف ،إل��ى جانب أنها متثل أكثر
من نصف القيمة املضافة لالقتصاد في املنطقة
األوروبية.
وكانت جائحة كورونا قد أحلقت ضررا كبيرا
بالشركات األوروبية حيث تراجعت إيرادات نحو
 70%من تلك الشركات ،وزادت نسبة التراجع في
إيطاليا وإسبانيا ،اللتني كانتا األشد تضررا من
اجلائحة واضطرتا إلى فرض إجراءات إغالق أشد
صرامة للحد من انتشار الفيروس.
ووصفت األغلبية الساحقة من الشركات حالة
االقتصاد بأنها ضعيفة ،وهذا يثير املخاوف من
زيادة حاالت التوقف عن سداد القروض واللجوء

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
أن تبلغ ص��ادرات النفط الروسي خالل العام
اجل���اري  225مليون ط��ن ،انخفاضا بنسبة
 16.4%عن العام  ،2019وذل��ك على خلفية
قيود صفقة «أوبك.»+
وأض��اف نوفاك في كلمة ألقاها أم��ام جلنة
ملجلس ال��دوم��ا ال��روس��ي في موسكو ،أن��ه من
املتوقع أيضا أن يتراجع إنتاج روسيا النفطي
هذا العام بنسبة  10%ليصل إلى  507ماليني
طن ،انخفاضا من مستوى مخطط له يتراوح
بني  560-558مليون طن.
وق��ال ال��وزي��ر ال��روس��ي إن��ه من املخطط أن
يصل اإلن��ت��اج النفطي ف��ي الفترة ب�ين عامي
 2021و 2023إلى ما بني  518و 560مليون
طن ،حسب مستوى الطلب ،مبعنى أنه «ننتظر
استعادة نفس مستويات اإلنتاج التي كانت
قائمة قبل تفشي الوباء .وبالطبع ستتأثر هذه
امل��ؤش��رات بالقيود املفروضة مبوجب اتفاق
أوبك .»+
كما توقع نوفاك أن ترتفع ص��ادارت التفط

ألكسندر نوفاك

الروسية في الفترة ما بني عامي 2023-2021
إلى مستوى  266-231مليون طن ،أي إلى ما
قبل األزمة األخيرة.

بيسكوف :الروبل الرقمي
سيجعل املدفوعات شفافة
ق��ال دميتري بيسكوف ،املمثل
الرئاسي اخل��اص للتنمية الرقمية
والتكنولوجية ،إن الروبل الرقمي
ميكن أن يجعل املدفوعات شفافة.
وأض���اف بيسكوف ،ف��ي مقابلة
ص��ح��ف��ي��ة ع��ل��ى ه���ام���ش م��ن��ت��دى
موسكو لالبتكارات املفتوحة ،أنه
ميكن اس��ت��خ��دام ال��روب��ل الرقمي،
حل��ل املشكالت االجتماعية ،على
سبيل املثال ،حملاربة الفقر .ووفقا
لبيسكوف ،ال يوجد شيء مستحيل
تقنيا ف��ي ه���ذه امل���ب���ادرة .وق���ال:
«سيسمح الروبل الرقمي لنا بتنفيذ
أمر هام ،وهو جعل املدفوعات أكثر
شفافية .ومي��ك��ن استخدامه على
سبيل املثال ،حلل مشكلة مكافحة
الفقر .هناك حاجة إلى االنتقال إلى
النموذج املستهدف في مجال مساعدة
الفقراء ،لكي تصل املساعدة إلى من
يحتاجها فعال» .وقال« :ملعرفة من

اليونان تبيع سندات مدتها  15عام ًا
لتعزيز االحتياطيات وسط الوباء
أع��ل��ن وزي���ر امل��ال��ي��ة اليوناني ع��ن جمع
ملياري يورو في بيع سندات مدتها  15عاما،
مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدة لتعزيز
االحتياطيات النقدية وسط جائحة كورونا
والتوتر املستمر مع تركيا.
وق��ال وزي��ر املالية اليوناني كريستوس
ستايكوراس ،إن معدل الفائدة «املنخفض
تاريخيا» ك��ان أق��ل من  ، 1.2٪وأن إص��دار
السندات يتمتع بطلب مرتفع.
وأشار ستايكوراس إلى أن السندات التي
تبلغ مدتها  15عاما والتي صدرت في فبراير،

نوفاك يتوقع انخفاض صادرات النفط
الروسي بـ  16.4باملئة هذا العام

البنك املركزي يحسن توقعاته ألداء االقتصاد الروسي

إلى تسريح املزيد من العمال ،وأعلنت احلكومات
في كل الدول التي شملها املسح عن برامج إضافية
لدعم الوظائف ،في محاولة للحد من ارتفاع معدل
البطالة مع تزايد أعداد املصابني بفيروس كورونا.
م��ن جهتها ،أعلنت مجموعة «آي إي��ه ج��ي»،
( )IAGاملالكة لشركتي بريتش أيرويز (British
 )Airwaysالبريطانية وآيبيريا ()Iberia
اإلسبانية للطيران ،اليوم اخلميس عن تسجيل
خ��س��ارة ق��دره��ا  1.3مليار ي��ورو ( 1.52مليار
دوالر) في الربع الثالث للعام املالي احلالي بسبب
تداعيات جائحة كوفيد ،-19وكانت مجموعة آي
إيه جي حققت في الفترة نفسها من العام املاضي
أرباحا قدرها  1.4مليار ي��ورو ،وفق ما جاء في
بيانها.
وتراجعت اإليرادات بنسبة  83%إلى  1.2مليار
ي��ورو في الفترة املشمولة بالتقرير ،وقالت آي
إيه جي إنها تتوقع أال يزيد عدد ركابها في الربع
األخير من العام احلالي عن  30%مقارنة بالعام
السابق ،وأوض��ح��ت املجموعة أن��ه نتيجة لذلك
ال تتوقع حتقيق ال��ت��وازن على صعيد التدفقات
النقدية من األنشطة التشغيلية خ�لال األشهر
الثالثة األخيرة من هذا العام.
وأض��اف��ت أن احل��ج��وزات لم تنتعش كما كان
متوقعا بسبب اإلجراءات اإلضافية التي اتخذتها
الكثير من احلكومات األوروبية ردًا على املوجة
الثانية من إصابات كوفيد.19 -

وهي األولى من نوعها في اليونان منذ عقد من
الزمان ،قد حصلت على معدل فائدة بنسبة
 ،٪ 1.9معتبرا أن «كل هذا يظهر ويؤكد ثقة
األس��واق الدولية في إدارة وآف��اق االقتصاد
اليوناني».
وأك��د ستايكوراس أن احلكومة «تزيد
املوارد النقدية للبالد ،في ظروف غير مؤكدة
للغاية بسبب اس��ت��م��رار األزم���ة الصحية
والتوتر اجليوسياسي في منطقتنا .نحن
ندرك متاما أن الصعوبات كثيرة والتحديات
كبيرة ،لكن التغلب عليها في أيدينا».

العاملي .وذك��ر أن األمير عبدالعزيز
بن سلمان ،له دور قيادي في تاريخ
«أوبك» وهو رجل يحترم ويفهم تاريخ
املنظمة حيث ك��رس نفسه للعمل من
أجل استقرار السوق ملصلحة املنتجني
واملستهلكني واالقتصاد العاملي ،وجنح
في إدارة انعكاسات أزمة كورونا على
س��وق النفط ،فيما نقل التقرير عن
محمد باركيندو األم�ين العام ملنظمة
أوبك قوله« ،لقد كان شرفا عظيما أن
أشارك مع األمير عبدالعزيز بن سلمان
ف��ي عديد م��ن امل��ؤمت��رات واملنتديات
والتعلم من حكمته وصدقه».
ون���وه إل���ى ت��ع��ام��ل وزي���ر الطاقة
السعودي ،بشكل قوى مع أزمة جائحة
كورونا وقاد السوق في فترة حرجة
ومليئة بالتحديات وفي منعطف بالغ
األهمية في تاريخ سوق النفط العاملية
حيث تطلع ال��س��وق إل��ى دور مؤثر
ل��ل��دول األع��ض��اء ف��ي إع�لان التعاون
«أوب����ك  »+وي��ت��م ب���ذل أق��ص��ى جهد
لتحقيق استدامة التوازن واالستقرار
في السوق النفطية.

مليون برميل من النفط.
وت��راج��ع��ت سلة خ��ام «أوب����ك» وسجل
سعرها  40.88دوالر للبرميل  ،مقابل
 41.04دوالر للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي ملنظمة الدول املصدرة
للبترول «أوبك» اخلميس« ،إن سعر السلة

التي تضم متوسطات أسعار  13خاما من
إنتاج الدول األعضاء في املنظمة حقق ثاني
تراجع له على التوالي ،وإن السلة خسرت
نحو أق��ل م��ن دوالر واح��د مقارنة باليوم
نفسه من األسبوع املاضي ،الذي سجلت فيه
 41.20دوالر للبرميل».

كريستوس ستايكوراس

دميتري بيسكوف

يحتاج حقا إلى املساعدة ،يجب أن
نعرف كيف تنفق األسرة مصروفها.
هناك عائالت تنفق فعليا  200ألف
روبل شهريا ،لكنها رغم ذلك ترغب
في االستفادة من مساعدة الدولة.
مراقبة كيفية اإلنفاق تتطلب فرض
الروبل الرقمي».

حسن البنك املركزي الروسي توقعاته
ألداء االق��ت��ص��اد ال��روس��ي خ�ل�ال ال��ع��ام
اجل���اري ،حيث يتوقع أن يتراجع حجم
الناجت احمللي اإلجمالي  % 5 - % 4في
.2020
وتأتي التوقعات اجلديدة بعدما كان
املركزي قد توقع في وقت سابق تراجع
االقتصاد ال��روس��ي خ�لال العام اجل��اري
بنسبة  % 5.5 - % 4.5بسبب أزم��ة
كورونا وهبوط أسعار النفط في األسواق

العاملية .وفيما يتعلق بالعام القادم يتوقع
املركزي انتعاش االقتصاد الروسي بنسبة
 ،% 4 - % 3وهو أسوأ من توقعات يوليو
املاضي.
كذلك توقع املركزي أن ينمو االقتصاد
الروسي في  2020بنسبة ،3.5% - 2.5%
وفي  2023بنسبة .3% - 2%
وت��وق��ع امل��رك��زي أن ي��ك��ون مستوى
التصخم في نهاية العالم اجلاري في نطاق
.4.2% - 3.9%

«ساما» :التضخم السنوي عاد للتراجع
في سبتمبر املاضي إلى  5.7باملئة
قالت مؤسسة النقد العربي السعودي
«ساما» إن التضخم السنوي عاد للتراجع
ف��ي سبتمبر بعد ق��ف��زة أعقبت زي��ادة
ضريبة القيمة املضافة إلى  .15%وبلغ
التضخم في سبتمبر املاضي  5.7%مقابل
 6.2%في الشهر الذي سبق و 6.1%في
يوليو .وقررت احلكومة السعودية قررت
في مايو املاضي رفع نسبة الضريبة من 5
إلى  ،15%على أن يبدأ التطبيق في مطلع
يوليو.
وق��ال��ت ش��رك��ة ج���دوى لالستثمار

في مذكرة بحثية إن متوسط األسعار
بالنسبة ملعدل التضخم شهد ارتفاعا
بنسبة  6%خالل الربع الثالث من عام
 2020مقارنة مع  0.9%في الربع الثاني
من العام ذاته ،عاكسة تأثير االرتفاع في
ضريبة القيمة املضافة ابتداء من يوليو
إلى  ،15%الفتة إلى أنه على الرغم من
تباطؤ عمليات نقاط البيع بعد تطبيق
رف��ع ال��ض��ري��ب��ة ،إال أن��ه ت�لاح��ظ بعض
التعافي بعمليات نقاط البيع خالل عطلة
عيد األضحى.

ولفتت ،إلى أنها أبقت على توقعاتها
ملعدل التضخم بالسعودية لعام 2020
ك��ك��ل ب��ارت��ف��اع نسبته  ،3%آخ���ذة في
االعتبار االجتاهات األخيرة ،مبينة أن
توقعاتها لعام  2021ككل منو التضخم
 .3.2%وتوقعت ،بالنسبة للفترة املتبقية
من عام  ،2020حدوث تراجعات شهرية
حتى نهاية ال��ع��ام؛ نتيجة النخفاض
االستهالك ،مع توقعات بأن يلجأ أصحاب
الشركات وجت��ار التجزئة إل��ى خفض
أسعارهم النهائية.

