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مخزونات النفط األميركي تهبط بـ  6.8مليون برميل

7

تباين أسعار النفط وسط مخاوف من تعافي الطلب

ت��ب��اي��ن��ت أس���ع���ار ال��ن��ف��ط أم��س
األرب��ع��اء ،فيما أدت زي��ادة قياسية
في ح��االت اإلصابة بكوفيد -19في
بعض ال��والي��ات األميركية لتنامي
املخاوف بشأن الطلب على الوقود
ف��ي أكبر دول��ة مستهلكة للخام في
العالم ،مما محا املكاسب املبكرة التي
حققها النفط عقب انخفاض مفاجئ
ملخزونات اخلام األميركية.
وارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود اآلج��ل��ة خلام
برنت ثالثة سنتات ما يوازي 0.1%
إل��ى  43.25دوالر للبرميل بحلول
الساعة  0529بتوقيت جرينتش بعد
انخفاض  0.4%أمس الثالثاء.
ونزلت العقود اآلجلة خلام غرب
تكساس ال��وس��ي��ط األم��ي��رك��ي ستة
سنتات ما يعادل  0.2%إلى 40.98
دوالر للبرميل وكانت قد فقدت 1.4%
في اجللسة السابقة.
موضوع يهمك?أظهرت بيانات من
معهد البترول األميركي أن مخزونات
النفط اخل��ام ف��ي ال��والي��ات املتحدة
سجلت هبوطا حادا األسبوع املاضي

بينما...مخزونات النفط األميركي
تهبط بـ  6.8مليون برميل مخزونات
النفط األميركي تهبط بـ  6.8مليون
برميل طاقة
وانخفضت مخزونات اخل��ام في
الواليات املتحدة بواقع  6.8مليون
ب��رم��ي��ل ف��ي األس��ب��وع امل��اض��ي إل��ى
 531مليون برميل وفقا لبيانات
معهد البترول األميركي أمس .وكان
محللون يتوقعون زي��ادة  357ألف
برميل .وت��ص��در بيانات احلكومة
األميركية اليوم.
ولكن تنامي اإلصابات بكوفيد-
 19يبقي املخاوف من انخفاض الطلب
على النفط قائمة ما يقود لتخمة في
السوق مع اإلعالن عن أعداد قياسية
لإلصابات بفيروس كورونا في أرجاء
العالم مبا في ذلك الواليات املتحدة،
أكبر مستهلك للخام.
وق��ال��ت آي.إن.ج������ي ري��س��ي��رش
«أصبح جليا أن تعافي الطلب على
النفط ال���ذي يتوقعه ك��ث��ي��رون في
النصف الثاني من العام أم��ر مفرط

في التفاؤل.
«تزايد حاالت اإلصابة بكوفيد-19
إلى جانب استمرار قيود السفر يعني
تعثر تعافي الطلب أو تباطؤه على
األقل».
على اجلانب اآلخر ،أظهرت بيانات

على أساس شهري مع استئناف األنشطة التجارية

«سياحة الشارقة» تطلق شهادة
«ميثاق السالمة» للفنادق

ارتفاع فائض ميزان جتارة قطر
 10.2باملئة في يونيو

أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات رسمية،
ارتفاع فائض امليزان التجاري
ال��س��ل��ع��ي ل��ق��ط��ر ،ف��ي يونيو
امل��اض��ي بنسبة  10.2باملئة
على أساس شهري.
وي��أت��ي ذل���ك االرت���ف���اع مع
استئناف األنشطة االقتصادية
ح����ول ال���ع���ال���م ،ب��ع��د ت��وق��ف
دام أك��ث��ر م��ن  3أش��ه��ر بسبب
إجراءات السيطرة على فيروس
كورونا املستجد.
وج�����اء ف���ي ب���ي���ان وزارة
التخطيط واإلحصاء ،أن امليزان
التجاري في قطر (الفرق بني
إجمالي الصادرات والواردات)
خ�لال يونيو امل��اض��ي ،سجل
فائضاً بقيمة  5.876مليارات
ريال ( 1.61مليار دوالر).
وكان فائض امليزان التجاري
القطري ،سجل  5.333مليارات

ريال ( 1.46مليار دوالر) في
مايو السابق له.
وعلى أساس سنوي ،تراجع
ال��ف��ائ��ض ال��ت��ج��اري بنسبة
 56.7ب��امل��ئ��ة خ�ل�ال يونيو،
م��ق��اب��ل  13.56م��ل��ي��ار ري��ال
( 3.72مليار دوالر) في الشهر
امل��م��اث��ل م��ن  .2019وي��أت��ي
التراجع القياسي في فائض
قطر ال��ت��ج��اري ال��س��ن��وي ،في
ظل استمرار تداعيات فيروس
كورونا املستجد حول العالم.
وأظهرت البيانات ،انخفاض
ال���ص���ادرات ال��ق��ط��ري��ة خ�لال
الشهر امل��اض��ي بنسبة 41.1
باملئة على أس��اس سنوي إلى
 12.740مليار ري��ال (3.49
مليار دوالر) ،فيما سجلت
ان��خ��ف��اض��ا ش��ه��ري��ا بنسبة 4
باملئة.

م��ن م��ع��ه��د ال��ب��ت��رول األم��ي��رك��ي أن
مخزونات النفط اخلام في الواليات
املتحدة سجلت هبوطا حادا األسبوع
امل��اض��ي بينما ارتفعت مخزونات
البنزين ونواجت التقطير.
وهبطت م��خ��زون��ات اخل���ام 6.8

مليون برميل على م���دار األس��ب��وع
املنتهي في  24يوليو متوز إلى 531
مليون برميل بينما كانت توقعات
محللني تشير إلى زيادة قدرها 357
ألف برميل.
وقال معهد البترول إن مخزونات

البنزين ارتفعت  1.1مليون برميل،
بينما كان محللون استطلعت رويترز
آراءه���م ق��د توقعوا انخفاضا ق��دره
 733ألف برميل .وزادت مخزونات
ن��واجت التقطير ،التي تشمل الديزل
وزيت التدفئة ،بواقع  187ألف برميل

ورص��دت البيانات حتسن
ال����ص����ادرات إل����ى األس�����واق
الرئيسية على أساس شهري،
أبرزها الصني بنمو  7.9باملئة
إلى  2.018مليار ريال (554
مليون دوالر) ،كذلك ارتفاع
الصادرات إلى الهند بنسبة 35
باملئة إلى  1.954مليار ريال
( 536مليون دوالر).
وانخفضت قيمة ال��واردات
القطرية بنسبة  14.8باملئة
على أس��اس سنوي إلى 6.86
مليارات ري��ال ( 1.88مليار
دوالر) ،في حني سجلت تراجعا
شهريا بنسبة  13.5باملئة.
ورص��دت قطر نحو  75مليار
ري��ال ( 20.73مليار دوالر)
لتخفيف التداعيات فيروس
كورونا على اقتصادها احمللي
وتسريع عملية التعافي.

أطلقت «هيئة اإلمناء التجاري
وال��س��ي��اح��ي ب��ال��ش��ارق��ة» ختم
السالمة» للتأكيد على
«ميثاق ّ
التزام املنشآت الفندقية وشركات
السفر وال��س��ي��اح��ة وال��رح�لات
في اإلم��ارة من مطابقتها ألعلى
املعايير واإلج��راءات االحترازية
للوقاية م��ن ف��ي��روس ك��ورون��ا
«كوفيد »-19ل��ض��م��ان صحة
وسالمة زوار اإلم��ارة الباسمة
ودع���م ضمن اجل��ه��ود املبذولة
ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا ك��إح��دى
الوجهات اآلم��ن��ة على مستوى
العالم .ويبرز الطابع اجلديد
باعتباره عالمة موثوقة لضمان
امتثال املعنيني كافة في القطاع
السياحي لبروتوكوالت الصحة
العامة واإلج��راءات املعمول بها
وفق معايير معتمدة من «هيئة
ال��ش��ارق��ة الصحية» وش��ه��ادة
«السفر اآلمن» أول شهادة عاملية
معتمدة م��ن «امل��ج��ل��س العاملي
للسفر والسياحة» (،)WTTC
للصحة وال��ن��ظ��اف��ة والسالمة
ال��دول��ي��ة ض��م��ن ق��ط��اع السفر
وال��س��ي��اح��ة .وب�����دأت «هيئة
اإلمن����اء ال��ت��ج��اري والسياحي
بالشارقة» ،في إط��ار التعاون
مع «هيئة الشارقة الصحية»،
حملة تفتيشية واسعة النطاق
في مختلف أنحاء إمارة الشارقة،
ل��ل��ت��أك��د م���ن ال���ت���زام امل��ن��ش��آت
السياحية بتطبيق اإلج���راءات
املعمول بها فيما يتعلق بالصحة
والسالمة للوقاية من فيروس
ك���ورون���ا .ومي��ث��ل إط�ل�اق ختم
�س�لام��ة» دفعة قوية
«ميثاق ال� ّ
وإيجابية ب��اجت��اه تعزيز ثقة

ال�����زوار وال��س��ي��اح مبوثوقية
وس�لام��ة اخل��دم��ات املقدمة مبا
يتواءم وأفضل املمارسات املتبعة
محليا ً ودوليا ً.
وأوض�������ح خ���ال���د امل���دف���ع،
رئيس «هيئة اإلمن��اء التجاري
والسياحي في الشارقة» ،بأنّ
اإلم�����ارة ل��ط��امل��ا ح��اف��ظ��ت على
مكانتها الرائدة كوجهة سياحية
وعائلية آمنة ،مؤكدا ً مواصلة
املساعي احلثيثة إلرس��اء أعلى
املعايير الضامنة ألمن وصحة
وسالمة ال��زوار والسياح ،دعماً
ل��ل��ج��ه��ود ال��وط��ن��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة
ال��ه��ادف��ة إل��ى احل��د م��ن انتشار
فيروس «كوفيد »-19املستجد.
وأض��اف املدفع« :يأتي إطالقنا
خلتم «ميثاق السالمة» متاشياً
م���ع ال��ت��زام��ن��ا امل��ط��ل��ق ب��وض��ع
صحة وسالمة املقيمني والزوار
والسياح في مقدمة أولوياتنا
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ،ودع���م خطط
وم��ب��ادرات ال��ع��ودة التدريجية
للحياة الطبيعية .وتطابق هذا
اخلتم البروتوكوالت املعتمدة

كافة من قبل «املجلس العاملي
للسفر وال��س��ي��اح��ة» ف��ي إط��ار
برنامج «السفر اآلم��ن» ،سعياً
لتقدمي جت��رب��ة سياحية آمنة
ومريحة وصحية.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال ع��ب��د الله
احمل��ي��ان رئيس هيئة الشارقة
الصحية« :نثمّن ه��ذا التعاون
املثمر مع هيئة اإلمناء التجاري
والسياحي بالشارقة لتنفيذ هذه
امل��ب��ادرة ملا فيه مصلحة الوطن
وسالمة أهله وزواره واملقيمني
فيه ،والتي تُعد ب��دوره��ا مثاالً
إيجابياً وث��م��ر ًة طيبة للجهود
احلكومية املُ��ش��ت��رك��ة الرامية
حل��م��اي��ة ال��ص��ح��ة وال��س�لام��ة
ال���ع���ام���ة .وي��ش��ك��ل «م��ي��ث��اق
السالمة» خطو ًة إضافية على
طريق العودة التدريجية للحياة
الطبيعية وتسريع وتيرة تعافي
مُختلف ال��ق��ط��اع��ات احليوية
واالق��ت��ص��ادي��ة ف��ي ال��دول��ة بعد
النجاح الذي حققته اجلهود كافة
ملواجهة جائحة كورونا (كوفيد-
 )19املستجد.

 6.9مليار دوالر إنفاق شركات املنطقة على البرمجيات
أ ّك���د م��س��ؤول��ون بشركة «ف��ي إم
وير» أن التحديث الناجح واملدروس
للتطبيقات والبرمجيات يساعد
الشركات على التكيف م��ع الواقع
اجل���دي���د ال�����ذي ف��رض��ت��ه ج��ائ��ح��ة
«ك��وف��ي��د »19 -م��ن خ�ل�ال تعزيز
ك��ف��اءة ال��ش��رك��ات ،وبالتالي تقدمي
أفضل جتربة للعمالء ،خصوصاً
ف��ي ق��ط��اع��ات التجزئة والضيافة
والسياحة ،فيما أش��ار املسؤولون
إلى أهمية القيام بتحديد التطبيقات
التي حتتاج لتحديث بعناية وبشكل
دوري قبل الشروع بعملية التحديث.

وكشفت دراس���ة عاملية حديثة
لشركة «ف��ي إم وي��ر» أن  80%من
مطوري التطبيقات وق��ادة التقنية
في اإلم���ارات ،يعتقدون أن حتسني
باقة التطبيقات أن يرتقي بتجربة
العمالء ،مما يساهم بشكل مباشر في
من ّو اإليرادات.
وتتوقع دراس���ة ج��دي��دة لشركة
جارتنر أن يصل إجمالي اإلنفاق
على تقنيات املعلومات واالتصال في
الشرق األوسط وشمال أفريقيا (عتاد
وبرمجيات) إلى  155مليار دوالر
بنهاية  2020بانخفاض 4.7%

باملقارنة م��ع ال��ع��ام امل��اض��ي .فيما
يتوقع أن يصل حجم إنفاق الشركات
في املنطقة على البرمجيات إلى 6.9
مليارات دوالر بزيادة .1%
ووج��دت دراس��ة «في إم وي��ر» أن
 80%من قادة األعمال في اإلمارات
ي��ع��ت��ق��دون أن م��ن��اص��ب ال��رؤس��اء
التنفيذيني والقيادات التنفيذية يجب
أشخاص ذوو خلفيات
ٌ
أن يشغلها
مهنية في مجال تقنية املعلومات،
مثل تطوير التطبيقات أو البرمجيات،
إذا أرادت ال��ش��رك��ات أن تنجح في
أعمالها.

لتتوج مسار ًا بدأه السراج ومتهد الستعادة وحدة املركزي الليبي

األمم املتحدة تبدأ مراجعة دولية لفرعي مصرف ليبيا املركزي
أعلنت األمم املتحدة ،استكمال
اإلج��راءات الضرورية للشروع
ف��ي امل��راج��ع��ة امل��ال��ي��ة الدولية
لفرعي مصرف ليبيا املركزي.
ج��اء ذل��ك على لسان فرحان
حق ،نائب املتحدث باسم األمني
العام ،في مؤمتر صحفي عقده
عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مبقر
املنظمة الدولية في نيويورك.
وقال حق :إن «املراجعة املالية
الدولية خطوة غاية في األهمية
نحو تعزيز الشفافية في النظام
املالي الليبي وتهيئة الظروف
الالزمة لتوحيد مصرف ليبيا
املركزي في نهاية املطاف».
وأض����اف «ب����ذات ال��ق��در من
األه��م��ي��ة ،ت��أت��ي ه���ذه العملية
لتمكّن من إج��راء حوار مستنير

بشأن التوزيع العادل لإليرادات
الوطنية في ليبيا وإعادة إرساء
آليات وطنية للمساءلة».
وف��ي ب��ي��ان منفصل وزعته
بعثة األمم املتحدة للدعم في
ليبيا ،قالت البعثة إن «عملية
امل��راج��ع��ة ت��ت��وج م��س��ارا ب��دأه
بخطوة تستحق الثناء رئيس
املجلس الرئاسي للحكومة فائز
ال��س��راج ،في  10متوز/يوليو
 2018ف��ي رس��ال��ة وجهها إلى
األم��ي�ن ال���ع���ام ل�ل�أمم امل��ت��ح��دة
أنطونيو غوتيريش».
وطلب ال��س��راج ف��ي رسالته
ال��ى األمم امل��ت��ح��دة ،ف��ي حينه،
تيسير مراجعة دولية حلسابات
ف��رع��ي م��ص��رف ليبيا امل��رك��زي
في طرابلس والبيضا ،كسبيل

الستعادة النزاهة والشفافية
والثقة في النظام املالي الليبي
وتهيئة الظروف الالزمة لتوحيد
املؤسسات املالية الليبية.
وأوضح بيان البعثة األممية
أن «عملية امل��راج��ع��ة املالية
الدولية تأتي في إطار التكليف
ال���ص���ادر ع���ن م��ج��ل��س األم���ن
ال��دول��ي ،وتع ّد أولوية قصوى
للجنة املتابعة الدولية املعنية
بليبيا التي أنشئت خالل مؤمتر
برلني».
وحثت البعثة على ضرورة
اإلنهاء الفوري لإلغالق النفطي
م���ن ق��ب��ل م��ي��ل��ي��ش��ي��ا اجل��ن��رال
االنقالبي خليفة حفتر« ،منعا
لوقوع مزيد من الضرر والتدهور
للمنشآت احليوية للنفط وشبكة

خطوط األنابيب في ليبيا».
وشددت على ضرورة السماح

ل��ل��م��ؤس��س��ة ال��وط��ن��ي��ة للنفط
باستئناف عملياتها بشكل كامل

لصالح جميع الليبيني ومستقبل
البالد.

بينما كانت توقعات احملللني تشير
إلى انخفاض قدره  267ألف برميل.
وأظهرت بيانات معهد البترول أن
واردات الواليات املتحدة من النفط
اخلام األسبوع املاضي هبطت مبقدار
 1.3مليون برميل يوميا.

 320مليار دوالر خسائر
السياحة العاملية بني يناير ومايو
أعلنت منظمة السياحة العاملية ،أن خسائر قطاع
السياحة خالل األشهر اخلمسة األول��ى من العام اجلاري
بلغت  320مليار دوالر ،نتيجة انخفاض عدد السياح عامليا
بنسبة  56باملئة إثر جائحة كورونا.
وقالت املنظمة التابعة لألمم املتحدة ،في بيان نشرته
مساء الثالثاء ،إن حجم اإلي��رادات املفقودة في الفترة من
يناير إلى مايو ميثل أكثر من ثالثة أضعاف اخلسائر خالل
األزمة االقتصادية العاملية لعام .2009
وأض��اف البيان أن «مقياس السياحة العاملية ملنظمة
السياحة يظهر أن اإلغ�لاق شبه الكامل املفروض بسبب
الوباء أدى إلى انخفاض بنسبة  98باملئة في أعداد السياح
العامليني في مايو مقارنة بعام .»2019
وبحسب زوراب بولوليكاشفيل ،أمني عام املنظمة «تؤكد
هذه األرقام على أهمية استئناف السياحة مبجرد أن يكون
ذلك آمنا».
وقال إن حجم اخلسائر الهائل شكل خطرا على مصادر
رزق املاليني عامليا ،ويقع على عاتق جميع احلكومات
مسؤولية حماية الوظائف والشركات.

صندوق النقد الدولي قد يوفر
 5مليارات دوالر فقط للبنان

قد يحصل لبنان فقط على نصف التمويل الذي كان يتطلع
للحصول عليه من صندوق النقد الدولي عند بدء املفاوضات،
وفقا ملسؤول ،مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق سيساعد
بالده للحصول على مساعدات أخرى حتتاجها البالد.
ومع توقف احملادثات بشأن احلصول على قرض بقيمة
 10مليارات دوالر خالل هذا الشهر ،قد يوفر صندوق النقد
الدولي ما يتراوح بني  5و 9مليارات دوالر فقط ،وفقا لوزير
االقتصاد اللبناني راؤول نعمه.
وبينما يتسارع انهيار االقتصاد اللبناني ،لم يعط راوول
أي مدى زمني للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق.
وإذا ما جنحت امل��ف��اوض��ات ،سيبحث لبنان عن سبل
لتغطية باقي األموال التي يحتاجها البالغة  30مليار دوالر،
عبر طلب املساعدة من حلفائه ،واالستفادة من التعهدات من
املانحني الدوليني في  2018والبالغة قيمتها  11مليار دوالر
مقابل التعهد بإصالحات ،وفقا لنعمه.
وق��ال إن باقي املساعدات كافة تنتظر صندوق النقد
الدولي ،مضيفا أنه بدون حزمة إنقاذ صندوق النقد الدولي،
فإن لبنان سيواجه سيناريو أسود ،واملسؤولون يعملون
بجد لتأمني احلزمة في أس��رع وقت ممكن .وق��ال نعمه إن
الفقر انتشر في بالده ليطال نصف الشعب ،كما أن املعدل
سيزيد بنهاية العام.
واالثنني املاضي ،خفضت موديز ،التصنيف االئتماني
للبنان إلى « ،»Cوهو أدنى مستوى في تصنيف الوكالة،
وهو نفس التصنيف الذي حتظى به فينزويال.
وفي منتصف الشهر اجل��اري ،قال مصدران إن الزارد
املستشار املالي للبنان سيرى إذا كان من املمكن تعديل خطة
اإلنقاذ املالي احلكومية للتوصل إلى تسوية مجدية بالنسبة
لصندوق النقد الدولي ،بعد أن لقيت اخلطة رفضا من جانب
سياسيني وبنوك ومصرف لبنان املركزي.
وقوضت اعتراضات من النخبة احلاكمة في لبنان اخلطة
التي تفترض وق��وع خسائر فادحة في النظام املالي ،مما
عرقل محادثات مع صندوق النقد الدولي تهدف إلنقاذ البالد
من انهيار مالي.
ووافقت حكومة رئيس الوزراء حسان دياب على اخلطة،
التي ستؤدي إلى خسائر بقيمة  241تريليون ليرة لبنانية
في النظام املالي ،أو ما يعادل  68.9مليار دوالر بسعر
الصرف الذي تطبقه اخلطة ،كأساس حملادثات مع صندوق
النقد الدولي .يقول صندوق النقد إن اخلسائر يبدو أنها
تتفق تقريبا مع احلجم السليم.
لكن جلنة برملانية لتقصي احلقائق ،مدعومة من جميع
األح��زاب الرئيسية اللبنانية ،عارضت النهج الذي تبنته
اخلطة .وبتطبيق افتراضات مختلفة ،فإنها توصلت إلى
خسائر تقع بني ربع ونصف ذلك املبلغ.
وقال أحد املصدرين «رمبا يأتي الزارد األسبوع القادم
ليرى ما إذا كان بإمكانه تعديل اخلطة احلكومية والتوصل
إلى تسوية مقبولة لصندوق النقد الدولي .سيقومون بأي
تعديل استنادا إلى اخلطة احلكومية».

