
أعلن ولي عهد دبي رئيس املجلس التنفيذي، 
الشيخ حمدان بن محمد بن راش��د آل مكتوم، بدء 
استئناف احلركة االقتصادية في دبي لنشاطها 
اع��ت��ب��اراً م��ن األم���س، حيث مت ات��اح��ة احل��رك��ة في 
اإلم��ارة بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 

11 ليالً.
وأكد ولي عهد دبي خالل االجتماع أن القرار جاء 
بناًء على التقارير املرفوعة من اللجنة العليا وما 
تضمنته من تقييم دقيق للموقف الراهن مبختلف 
أبعاده الصحية واالقتصادية واالجتماعية، في 
ضوء املستجدات احمللية، وكذلك التوجهات العاملية 
على أساس يضمن استمرارية احلياة وعدم تعطيل 
القطاعات األساسية، دون تهاون في التطبيق 
الدقيق ملختلف اإلج��راءات االحترازية والوقائية 

املعمول بها.
وش���دد على ض���رورة مواصلة ك��اف��ة اجلهات 
املعنية في إمارة دبي جلهودها في توعية املجتمع 

حول االحتياطات الواجب اتباعها.
وق��ال ولي عهد دب��ي: »ن��درك مدى الضغوطات 

التي تعرضت لها قطاعات عديدة ج��راء األزم��ة 
العاملية التي تسبب فيها فيروس كورونا املستجد، 
ولكن مجتمع اإلم���ارات يظل دائما أق��وى من كل 
التحديات، وتابعنا مدى عمق التأثير الذي تركته 

هذه اجلائحة على أغلب دول العالم.

ارتفعت أسعار النفط، مدعومة بثقة متزايدة في 
السوق ب��أن املنتجني سيلتزمون بتعهداتهم خلفض 
م��ع��روض اخل���ام، بينما يتحسن الطلب م��ع تخفيف 

إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 0.8 باملئة، أو 
30 سنتا، مسجلة 35.83 دوالر للبرميل، كما  ارتفعت 
العقود اآلجلة خلام غرب تكساس الوسيط األميركي 
2.2 باملئة، أو 73 سنتا، إلى 33.98 دوالر للبرميل. 
ولم تكن هناك تسوية لغرب تكساس، بسبب عطلة يوم 

الذكرى في الواليات املتحدة.
ودعمت تصريحات روسية السوق، بعدما أكدت 
انخفاض إنتاجها النفطي مقتربا من هدفه البالغ 8.5 
مليون برميل يوميا لشهري مايو ويونيو، مبوجب اتفاق 
خفض املعروض مع منظمة البلدان املصدرة للبترول 

ومنتجني كبار آخرين، في إطار مجموعة »أوبك +«.
ونقلت وزارة الطاقة الروسية، عن الوزير ألكسندر 
نوفاك قوله إن زيادة الطلب على الوقود من شأنها أن 
تساعد على خفض الفائض العاملي من حوالي 7 ماليني 

إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول يونيو، أو يوليو.
وجتتمع دول »أوب��ك+« أوائ��ل يونيو لبحث اإلبقاء 
على تخفيضات املعروض الهادفة لدعم األسعار، التي 
مازالت منخفضة حوالي 45 باملئة منذ بداية السنة.
وك��ان كبار املنتجني ف��ي العالم، ومنهم السعودية 
وروسيا، اتفقوا في أبريل على خفض اإلنتاج نحو 10 

ماليني برميل يوميا في مايو ويونيو.
وف��ي غضون ذل��ك، أظهرت بيانات من شركة بيكر 
هيوز خلدمات الطاقة أن عدد منصات احلفر األميركية 
هبط إلى منخفض قياسي عند 318 في األسبوع املنتهي 
في 22 مايو، مما يشير أيضا إلى انخفاض اإلنتاج في 

املستقبل.
في املقابل،  توقع بنك االستثمار »مورغان ستانلي«، 
صعود سعر برميل حاكم برنت إلى متوسط 35 دوالرا 
خالل الربع الثالث من العام اجل��اري، صعودا من 30 

دوالرا في الربع الثاني.
وقال »مورغان ستانلي« في مذكرة بحثية حديثة، 
إن األسعار ستواصل صعودها في الربع األخير 2020، 

لتبلغ 40 دوالرا للبرميل.
وتأثرت أسعار النفط اخلام بشدة من تراجع الطلب 
العاملي، الناجت عن قيود عاملية على التنقل واإلنتاج، 
دفع إلى هبوط الطلب على مصادر الطاقة التقليدية، 

أفضى إلى حدوث تخمة عاملية في املعروض.
والشهر املضي، هبطت عقود خام برنت إلى متوسط 
15 دوالرا للبرميل، قبل أن تبدأ بالصعود خالل 
الشهر اجلاري، مدفوعة بتنفيذ اتفاق خلفض اإلنتاج، 

واستئناف األنشطة االقتصادية عامليا.
وق��ال البنك إن تقديراته تشير إل��ى أن تراجعا في 
امل��ع��روض العاملي يبلغ 4 - 6 ماليني برميل يوميا 
مقارنة مع 2019، خالل الربع األخير 2020، بينما قالت 
)أوبك(، إن الطلب على اخلام في أبريل تراجع مبقدار 29 

مليون برميل يوميا.
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أع��ل��ن وزي���ر امل����وارد ال��ب��ش��ري��ة والتنمية 
االجتماعية السعودي املهندس أحمد الراجحي 
أنهتم استئناف العمل ف��ي جميع اجلهات 
احلكومية واجل��ه��ات التابعة لها اخلاضعة 

لنظام اخلدمة املدنية.
وقال الوزير الراجحي ان عودة العمل الذي 
توقف نتيجة االج���راءات التي اتخذت بسبب 
انتشار فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19( 

ستكون وفق ترتيب يبدأ في 31 مابو اجلاري.
ولفت الى انه في التاريخ املذكور سيعود 
ما ال يقل عن 50 باملئة من موظفي اجلهة الى 
مقرات العمل  ويستمر بقية املوظفني الذين لم 
يعودوا الى املباني بالعمل عن بعد وفق املتبع 
حاليا. واض��اف انه ابتداء من 7 يونيو املقبل 
ال تقل نسبة املوظفني الذين يعودون ملقرات 
العمل عن 75 باملئة من موظفي اجلهة ويستمر 
بقية املوظفني الذين لم يعودوا بالعمل عن بعد 
وفق املتبع حاليا فيما سيكون ابتداء من 14 
يونيو املقبل اكتمال عودة جميع املوظفني ملقرات 

العمل.

على اجل��ان��ب اآلخ���ر، استأنفت ال���وزارات 
والدوائر الرسمية واملؤسسات والهيئات العامة 
في األردن عملها املعتاد، بعد أكثر من شهرين من 

التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا املستجد.
وقال مدير عام ديوان اخلدمة املدنية سامح 
ال��ن��اص��ر، إن رئ��اس��ة احلكومة عممت »دليال 
إرش��ادي��ا« على ال���وزارات، يتضمن »إج��راءات 
ت��س��اع��د ف��ي احل���د م��ن ت��دف��ق امل��واط��ن��ني إل��ى 
املؤسسات وحتويل خدماتها إلى إلكترونية«. 
وأشار إلى »تعقيم مباني القطاعات، خصوصا 

أماكن مراجعة اجلمهور«.
وكانت احلكومة قد أعلنت في 17 مارس 
املاضي تعطيل القطاعني العام واخلاص ضمن 
إجراءات ملواجهة جائحة »كوفيد 19«، وأوقفت 
الرحالت اجلوية من اململكة وإليها حتى إشعار 
آخر.وتشهد اململكة منذ 21 م��ارس إج��راءات 
إغ��الق شبه ت��ام، تشمل حظرا شامال للتجول 
خ��الل ساعات الليل وأي��ام اجلمعة، ويسمح 
للمواطنني بالعمل واخل���روج ضمن ش��روط 

وساعات محددة.

السعودية واألردن تستأنفان 
أعمال القطاعني العام واخلاص

35 دوالرًا »مورغان ستانلي« يتوقع صعوًد مبتوسط 

النفط يرتفع بتأثير تعهدات املعروض.. وحتسن الطلب

عقب تقييم دقيق للموقف الراهن مبختلف أبعاده

دبي تستأنف حركة االقتصاد مع 
استمرار تطبيق اإلجراءات االحترازية 

الشيخ حمدان بن راشد

أعلن الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون 
خطة بقيمة ثمانية مليارات يورو )8.8 مليارات 
دوالر( لتعزيز قطاع السيارات ال��ذي تضرر 
بسبب تفشي جائحة فيروس )كورونا املستجد 

- كوفيد19(.
وقال ماكرون في كلمة متلفزة إن »احلكومة 
ك��ان��ت مستعدة لالستثمار بشكل كبير مع 
منتجي السيارات الرئيسيني )رينو( و)بيجو-
سيتروين( اللذين يواجهان وضعا مأساويا 
بسبب ت��راج��ع مبيعات ال��س��ي��ارات على مدى 

األشهر الثالثة املاضية«.
وأض��اف أن »ثمة 400 أل��ف سيارة لم تبع 
حاليا وق��د يرتفع ه��ذا الرقم إل��ى 500 ال��ف في 
يونيو املقبل« متعهدا باالستثمار ف��ي انتاج 
مركبات »نظيفة« )صديقة للبيئة( وجعل فرنسا 

املركز العاملي إلنتاج السيارات الكهربائية.
وك��ش��ف ع��ن ح��واف��ز ملستهلكي ال��س��ي��ارات 
اخلاصة والتجارية تتراوح بني 5000 و7000 
يورو )5484 - 7678 دوالرا( لشراء سيارات 
جديدة صديقة للبيئة مشيرا الى تخصيص مبلغ 
مليار يورو )10ر1 مليار دوالر( من أموال الدولة 

لزيادة االستهالك في هذا املجال.
كما سيتم استثمار مئات املاليني من الدوالرات 
في عمليات االبتكار والبحث وحتديث خطوط 
اإلنتاج.وبحسب اخلطة ستشجع احلكومة 
الفرنسية جهود إعادة خطوط إنتاج السيارات 
إلى فرنسا من مختلف املواقع في جميع أنحاء 
العالم. وكان الرئيس الفرنسي قد التقى في وقت 
سابق مع كبار املسؤولني في شركي )رينو( 
و)بيجو-سيتروين( ملناقشة كيفية القيام 
ب��ذل��ك.وخ��الل اللقاء تعهد الرئيس الفرنسي 
بحماية االنتاج والوظائف في فرنسا قائال انه 
حصل بالفعل على وع��ود من عمالقي صناعة 
ال��س��ي��ارات الفرنسيني بالشروع ف��ي التركيز 
على انتاج السيارات ومحركاتها داخ��ل البالد 
وليس اخلارج.  يذكر ان قطاع صناعة السيارات 
الفرنسي ي��واج��ه ص��ع��وب��ات سابقة لتفشي 
جائحة الفيروس وال���ذي أدى انتشارها الى 
توقف معظم النشاط االقتصادي ما دفع معظم 
الشركات وخاصة )رينو( الى شفير االنهيار 
نظرا إلج��راءات االغ��الق التي فرضت في البالد 

وتوقف املبيعات.

على رأسها رينو وبيجو وسيتروين

فرنسا تطلق خطة إلنقاذ قطاع 
9 مليارات دوالر السيارات بنحو 

قال الباحث االقتصادي روب��رت ج. ساموالسون، 
في تقرير، إن ال��والي��ات املتحدة واالق��ت��ص��ادات حول 
العالم متر بوضع حرج، ومع ذلك ما زلنا نقلل من شأن 

التداعيات اجلسيمة التي تهدد العالم بأسره.
وفي الواقع، هناك أزمة ثانية تلوح في األفق وهي 
أزمة ديون عاملية تتمركز بأوروبا من شأنها أن تزيد من 
زعزعة االستقرار، في عالم ال يزال يعاني من العواقب 

الوخيمة الناجمة عن جائحة كورونا.
ففي ال��والي��ات املتحدة ودول أخ��رى، فقد عشرات 
املاليني وظائفهم، وبلغ إجمالي اخلسائر التجارية 
تريليونات ال����دوالرات، ومم��ا ال ش��ك فيه أن العالم 
سيواجه أزمة ديون أخرى من شأنها أن تعمق وتطيل 
أمد أسوأ ركود اقتصادي مير به منذ الكساد العظيم في 

الثالثينيات من القرن املاضي.
بني عامي 2010 و2012، واجهت أوروبا ألول مرة 
»أزم��ة الديون السيادية األوروب��ي��ة«، وكانت ال��دول 
األضعف في االحت��اد األوروب���ي )اليونان وإيطاليا 
والبرتغال وإسبانيا وإيرلندا( تكافح من أجل جتنب 
العجز عن سداد ديونها احلكومية الضخمة، وهي مهمة 

ازدادت صعوبة بسبب عجز امليزانية السنوية.
على غ��رار ال��والي��ات املتحدة، دخلت معظم ال��دول 
األوروبية اآلن في ركود عميق، ومن  املقرر أن يتقلص 
الناجت احمللي اإلجمالي لالقتصاد األملاني بنسبة 8 
باملئة، والفرنسي بنسبة 10 باملئة، واإلسباني بنسبة 
15 باملئة، واإليطالي بنسبة 18باملة، واليوناني 
بنسبة 15باملة، في حني تراجعت ثقة املستهلك واتسع 
عجز امليزانية، حسب ما أف��ادت به دراس��ة جديدة من 

شركة »كابيتال إيكونوميكس«.
وتوضح البيانات الرسمية أن عجز امليزانية يشير 
إلى الفجوة السنوية بني اإلنفاق احلكومي وإيراداته، 
ويتمثل الدَّين احلكومي في املجموع التراكمي للعجز 
السابق، وقد ازداد العجز والديون بشكل ملحوظ في 

أوروبا، كما هي احلال في الواليات املتحدة.
وف��ي ع��ام 2019، ك��ان الفائض في ميزانية أملانيا 
يعادل 1 باملة من الناجت احمللي اإلجمالي، ولكنها 

ف��ي ع��ام 2020 ستسجل ع��ج��زا بنسبة 8 ب��امل��ة من 
الناجت احمللي اإلجمالي، وذلك وفقا لدراسة »كابيتال 

إيكونوميكس«.
ومن املتوقع أن يرتفع عجز فرنسا من 3 باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي في 2019 إلى 10 باملئة العام 
اجل��اري، كما ستشهد إيطاليا عجزا بنسبة 15 باملئة 
من الناجت احمللي اإلجمالي، مسجلة زيادة بنسبة 1.6 

باملئة مقارنة بعام 2019.
وتفيد البيانات ب��أن امل��زج بني انكماش االقتصاد 
وتزايد العجز يؤدي تلقائيا إلى زي��ادة عبء الديون، 

التي كانت مرتفعة من قبل وال تزال في طور االرتفاع.
وح��س��ب »كابيتال إيكونوميكس«، ت��ق��در دي��ون 
أملانيا لعام 2020 بنسبة 73 باملئة من الناجت احمللي 
اإلجمالي، و120 باملئة لفرنسا، و180باملئة إليطاليا، 

و222 باملئة لليونان.
وال ُي��ع��رف م��ا إذا ك��ان ه��ذا ال��وض��ع سيظل دائما، 

إذ بالنسبة ملعظم االقتصاديني سيبقى ه��ذا الوضع 
والدين طاملا أن السوق -املستثمرين والتجار- يواصل 
اإلقراض طواعية، ويفترض أنه ميكن حتويل الديون 

املستحقة إلى ديون جديدة.
باالستناد على عدة عوامل، من بينها انخفاض أسعار 
الفائدة، وسجل س��داد القروض السابقة، وانخفاض 
التضخم، ميكن لبعض البلدان االق��ت��راض أكثر من 
غيرها.فرغم ارتفاع نسبة الديون في أملانيا، فإنه ال 
أحد يعتقد أنها قد تتخلف عن سداد ديونها، في املقابل 

أصبحت إيطاليا واليونان أقرب إلى حافة الهاوية.
وأوضح البيانات أنه في حال لم توضع خطة إنقاذ، 
فقد جُتبر إيطاليا على اخلروج من منطقة اليورو لتجر 
معها بعض البلدان األخرى املثقلة بالديون، علما بأن 
إيطاليا لديها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو )19 
دول��ة تستخدم اليورو كعملة(، بعد أملانيا وفرنسا، 

مشيرا إلى أن املخاطر عالية.

تنطلق من إيطاليا وقد تطيل أمد الركود االقتصادي

أزمة ديون عاملية تلوح في األفق
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اقتصادات »التعاون االقتصادي« تسجل اكبر انخفاض منذ األزمة العاملية
كشفت منظمة ال��ت��ع��اون االقتصادي 
والتنمية عن تراجع النشاط االقتصادي 
داخ��ل دول املنظمة بنسبة 8ر1 في املئة 
في االشهر الثالثة االول��ى من عام 2020 
ما ميثل أكبر انخفاض منذ االزم��ة املالية 

العاملية.
وذكرت املنظمة التي تضم في عضويتها 
35 دول��ة صناعية على مستوى العالم 
في تقرير ان االنخفاض احلاد في النشاط 
االقتصادي الذي حدث خالل العام اجلاري 
لم يحدث مثيل له منذ عام 2009 عندما 
تقلصت اقتصادات دول املنظمة بنسبة 

3ر2 في املائة ». وع��زى تقرير املنظمة 
الهبوط اجلاري حاليا إلى إجراءات اإلغالق 
التي نفذها عدد كبير من البلدان ملواجهة 
فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19( ما 
أثر على قطاعات السفر والسياحة وغيرها 

من القطاعات االقتصادية االساسية.

منطقة اليورو
ومن بني القوى االقتصادية الكبرى 
التي سجلت تراجعا كبيرا جاءت فرنسا 
في ال��ص��دارة اذ تراجع الناجت احمللي 

االجمالي فيها بنسبة 5.8 في املائة في 
ال��رب��ع األول م��ن ال��ع��ام اجل���اري تليها 
ايطاليا التي انخفض ناجتها احمللي 
االجمالي بنسبة 7ر4 في املائة في نفس 

الفترة.
ووفقا للتقرير سجلت كندا واملانيا 
وب��ري��ط��ان��ي��ا ت��راج��ع��ا ف���ي ال��ن��ش��اط 
االقتصادي بنسبة 2.6 في املائة و2.2 

في املائة و2 في املائة على التوالي.
ولفتت املنظمة إل��ى ان االقتصاد 
األمريكي ك��ان محميا »بعض الشيء« 
من تأثير إجراءات االغالق اذ لم تنفذ تلك 

اإلج��راءات إال في أواخ��ر مارس املاضي 
بيد أن اقتصادها ما زال يتقلص بنسبة 
1.2 في املئة في الفترة من يناير إلى 

مارس املاضيني.

القارة اآلسيوية
وف���ي اس��ي��ا ت��راج��ع ال��ن��اجت احمللي 
اإلجمالي الياباني بنسبة 0.9 في املائة 
خالل األشهر الثالثة األول��ى من العام 
اجلاري نظرا ألن إجراءات االغالق التي 

اتخذتها كانت »أقل صرامة«.

ع��رض بنك ال��ي��اب��ان امل��رك��زي، ضخ 
1.7 تريليون ين )15.8 مليار دوالر( 
في االقتصاد مبوجب خطة تهدف إلى 
زيادة إقراض الشركات التي تضررت من 

جائحة فيروس كورونا.
وأظ��ه��رت بيانات البنك امل��رك��زي أن 
املبلغ املعروض على املؤسسات املالية 
في عطاء اليوم كان مثلي حجم العطاء 
السابق في 14 مايو، في إش��ارة إلى أن 
البرنامج يساعد ف��ي توجيه األم��وال 
إلى الشركات التي تعاني من نقص في 

السيولة بسبب الوباء.
وتتسلم املؤسسات املالية القروض، 
وم��داه��ا ث��الث��ة أش��ه��ر، ي��وم األرب��ع��اء. 
وأظهرت البيانات أن إجمالي األم��وال 

التي مت ضخها في إط��ار البرنامج بلغ 
14.4 تريليون ين.

ووض���ع بنك ال��ي��اب��ان امل��رك��زي هذه 
اخلطة في مارس ضمن خطوات لتخفيف 
شح متويل الشركات، ويقدم مبوجبها 
قروضا دون فائدة للمؤسسات املالية 
على أم��ل أن تستخدم األم���وال لتعزيز 
اإلق���راض للشركات التي تضررت من 

اجلائحة.
وطّور البنك املركزي اخلطة في أبريل 
بقبول مجموعة أوس��ع من الضمانات 
وتعهد بدفع فائدة 0.1 باملئة للمؤسسات 
املالية التي تستفيد من القروض.وأدى 
ه��ذا ال��وع��د إل��ى زي���ادة كبيرة ف��ي طلب 

املؤسسات املالية على البرنامج.

إقراض خطة  هيئة  على 

16 مليار دوالر في االقتصاد بنك اليابان يضخ 


