
نقلت وكالة األنباء العراقية احلكومية 
ع��ن وزي��ر النفط العراقي إح��س��ان عبد 
اجلبار قوله أم��س اخلميس إن��ه يتوقع 
التوصل إل��ى اتفاق قريبا مع مجموعة 
أوب��ك+ بشأن زي��ادة ص��ادرات ب��اده من 

اخلام.
وأخ��ف��ق ال��ع��راق، ث��ان��ي أك��ب��ر منتج 
في أوب��ك، في السابق بااللتزام الكامل 
بتخفيضات إنتاج نفط أوب��ك+، ليضخ 
م��ا ي��ف��وق أه��داف��ه لإلنتاج منذ االت��ف��اق 
ال��ذي أب��رم للمرة األول��ى في 2016 بني 
منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 

وحلفائها بقيادة روسيا.
ويضغط انخفاض الصادرات الناجم 
ع��ن تخفيضات أوب���ك+ على األوض���اع 
املالية للعراق، ويشكل حتديا للحكومة 
التي تواجه صعوبات ملعاجلة تداعيات 
س��ن��وات م��ن احل���رب وتفشي الفساد. 
ويعول العراق على النفط لتمويل 97 

باملئة من ميزانيته احلكومية.
ونقلت الوكالة تصريحات الوزير 
لصحيفة الصباح اململوكة للدولة والتي 
كشف فيها عن اتفاق مرتقب مع أوبك+ 
لزيادة صادرات العراق. ولم تذكر املزيد 

من التفاصيل.
ونقلت الوكالة عن عبد اجلبار قوله إن 

تخفيضات أوب��ك+ ستستمر حتى نهاية 
2021. وقالت الوكالة ”أكد عبد اجلبار 
للصباح أن ارتفاع أسعار النفط اخلام 

وتداعيات جائحة كورونا على العالم، 
ستلقي بظالها على مستقبل القرارات 
املقبلة من قبل أعضاء املنظمة، مبينا أن 

املفاوضات مستمرة، وهناك انفتاح مع 
اجلميع النضاج القرارات التي تسهم في 

تعافي أسعار النفط عامليا“.

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إن 
اململكة تقيم كافة اخليارات لتنشيط اقتصادها، 
ب��ع��دم��ا ات��خ��ذت إج������راءات م��ؤمل��ة لتعويض 
االنخفاض الكبير لإليرادات النفطية وتراجع 
اقتصاد الباد بسبب القيود التي فرضتها للحد 

من انتشار فيروس كورونا.
وأض��اف في ح��وار مع وكالة بلومبيرغ أن 
»تراجع أسعار النفط أثر على إيرادات السعودية، 
ومثل أي دولة أخرى كان علينا ضبط )األوضاع 

املالية(«.
وأوضح أن »احلكومة تقوم مبراجعة مستمرة 

ملا هو خير للشعب واألمة ومصاحلها«.
وأش���ار القصبي إل��ى أن إج���راءات مثل رفع 
ضريبة القيمة املضافة ستؤثر على دخل األفراد، 
لكنه قال إن احلكومة كانت حتتاج إلى إيرادات 

جديدة حتى ال تكون معتمدة على النفط.
وذكر أن رفع ضريبة القيمة املضافة بنحو 3 
أضعاف كان »مؤملا على املدى القصير، لكن كان 

هناك حاجة إليه في هذا الوقت«.
وبسؤاله عما إذا كانت احلكومة ستنظر في 
تخفيض الضريبة في املستقبل، قال إنها ستتخذ 
إجراءات لتنشيط االقتصاد وضمان النمو املطرد.

ويشير متوسط التوقعات ال��ت��ي جمعتها 
بلومبيرغ، إل��ى أن السعودية ستواجه عجزا 

يصل إلى %13 من الناجت احمللي اإلجمالي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد 
السعودية بنسبة %6.8 العام اجل��اري، لكن 
وزير املالية السعودي محمد اجلدعان قال في 
تصريحات سابقة إن اململكة ستشهد انكماشا أقل 

حدة من توقعات الصندوق.
وق��ال اجلدعان »واجهنا صدمة سوق النفط 
وت��راج��ع��ا كبيرا ف��ي إي��رادات��ن��ا لكن استطعنا 
تدبر ذلك وعلى نحو جيد للغاية ط��وال العام، 
ومن املرجح أن نشهد منوا جيدا للغاية صوب 

.»2021
وأشار إلى أنه مت توفير 218 مليار ريال لدعم 
األعمال والشركات، الفتا إلى أن البنك املركزي 
»ساما« قد وفر سيولة كبيرة للبنوك بقيمة 70 
مليار ريال خال جائحة كورونا، وذلك إلعادة 

جدولة القروض للقطاع اخلاص بدون تكلفة.
وفي حني شدد اجلدعان على أن رؤية 2030 
تضمنت إجراء إصاحات حكومية، أكد أن رؤية 
2030 هي خارطة طريق وفعالة جدا »ونحن 

ملتزمون بتنفيذ الرؤية«.
من جهة أخرى، قال اجلدعان إنه مت جمع 11 
مليار ريال من عقود اخلصخصة، مشددا على أن 
اإلنفاق احلكومي يتم توجيهه للقطاعات األكثر 

تأثراً.

انخفضت أس��ع��ار النفط أم��س اخلميس، 
إذ تعرضت لضغوط بفعل م��خ��اوف م��ن أن 
التعافي االق��ت��ص��ادي األم��ري��ك��ي يتباطأ مع 
استمرار تفشي فيروس كورونا، بينما أدت 
موجة جديدة من حاالت اإلصابة بكوفيد19- 

إلى إعادة فرض قيود على السفر في عدة دول.
وأدى القلق حيال الطلب وآف��اق االقتصاد 
ب��س��ب��ب ال���زي���ادة اجل���دي���دة ف��ي اإلص��اب��ات 
ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا إل��ى ارت��ف��اع ال����دوالر إذ 
حتول املستثمرون إلى أصول أكثر أمانا مما 
يضيف إل��ى الضغوط على أس��ع��ار النفط. 
وي��ؤدي ارت��ف��اع ال���دوالر إل��ى تقلص جاذبية 
النفط، املسعر بالعملة األمريكية، للمشترين 
العامليني. وبحلول الساعة 0650 بتوقيت 
جرينتش، تراجعت العقود اآلجلة خلام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 37 سنتا أو ما 
يعادل 0.9 باملئة إلى 39.56 دوالر للبرميل، 
بينما انخفضت العقود اآلجلة خلام برنت 34 
سنتا أو ما يعادل 0.8 باملئة إلى 41.43 دوالر 

للبرميل.
وارتفع اخلامان القياسيان قليا بعد أن 
أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات 
اخلام والوقود في الواليات املتحدة األسبوع 

املاضي.
وهبطت م��خ��زون��ات البنزين بأكثر من 
امل��ت��وق��ع، لتتراجع أرب��ع��ة م��اي��ني برميل، 
وسجلت ن��واجت التقطير هبوطا مفاجئا 3.4 

مليون برميل.
لكن الطلب على الوقود في الواليات املتحدة 
ظل ضعيفا إذ تقيد اجلائحة السفر. وتظهر 
البيانات احلكومية أن متوسط الطلب على 
البنزين في أربعة أسابيع بلغ 8.5 مليون 
برميل يوميا األسبوع املاضي مبا يقل تسعة 

باملئة عن مستواه قبل عام.
وانخفضت األسعار بعد أن أظهرت بيانات 
أن أنشطة األع��م��ال ت��ب��اط��أت ف��ي ال��والي��ات 
املتحدة في سبتمبر ، وأمل��ح مسؤولون في 
مجلس االحتياطي االحت��ادي )البنك املركزي 
األمريكي( إلى مخاوف بشأن تعثر التعافي 
وفرضت بريطانيا وأملانيا قيودا لكبح حاالت 
العدوى اجلديدة بفيروس ك��ورون��ا، وكلها 

عوامل تؤثر على آفاق الطلب على الوقود.
وعلى جانب اإلم���دادات، ما زال��ت السوق 
قلقة بشأن استئناف صادرات من ليبيا، على 
الرغم من أنه من غير الواضح مدى السرعة 

التي ميكن بها زيادة األحجام.
وقال فيفيك دهار محلل السلع األولية لدى 
بنك الكومنولث ”من الواضح أن ذلك سيكون 

أمرا ال تريده سوق النفط في الوقت الراهن“.
ف��ي غ��ض��ون ذل���ك، نقلت وك��ال��ة األن��ب��اء 
العراقية احلكومية عن وزير النفط العراقي 
إحسان عبد اجلبار قوله إنه يتوقع التوصل 
إلى اتفاق مع مجموعة أوبك+ لزيادة صادرات 

باده من النفط اخلام.

0.8 باملئة انخفاض العقود اآلجلة خلام برنت 

النفط يتراجع مع تفوق مخاوف منو الطلب على انخفاض املخزونات األميركية
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اخلام صادرات  لزيادة  »أوبك+«  مع  اتفاق  يبرم  العراق  اجلبار:  عبد  القصبي: السعودية تقيم كافة 
االحتماالت لتنشيط االقتصاد

قال صندوق النقد الدولي إن املجلس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ص��ن��دوق أق���ر برنامجا 
اقتصاديا ألجل 12 شهرا أعده السودان 
م��ع سعيه ل��ب��ن��اء ق��درت��ه ع��ل��ى تنفيذ 
إصاحات، وهو شرط رئيسي لإلعفاء 

من ديون في نهاية املطاف.
وقالت أنطوانيت ساييه نائبة املدير 
العام للصندوق إن انتقال السودان إلى 
حكومة انتقالية منحه ”فرصة إلجراء 
إص��اح��ات أساسية ملعاجلة اختاالت 
ك��ب��رى ف��ي االق��ت��ص��اد الكلي والتمهيد 

لتحقيق منو شامل“.
وذك���رت ساييه أن دي��ون ال��س��ودان 
اخلارجية الهائلة واملتأخرات القائمة 
منذ فترة طويلة ما زالت حتد من قدرته 
على االقتراض اخلارجي مبا في ذلك من 
الصندوق، فيما يؤكد ض��رورة تعزيز 
اقتصاده وتنفيذ إص��اح��ات وتسوية 
املتأخرات. من جهته قال النائب األول 
ملدير عام صندوق النقد الدولي  جيفري 
أوك��ام��وت��و إن أزم���ة ف��ي��روس ك��ورون��ا 
طالت أكثر من املتوقع وإن عودة النمو 

ستستغرق سنوات في بعض الدول.
وأب��ل��غ جيفري أوك��ام��وت��و مناسبة 
استضافها مركز الدراسات اإلستراتيجية 
والدولية أن الصندوق قدم متويا عاجا 
بنحو 90 مليار دوالر حلوالي 80 بلدا، 
لكنه يواصل العمل مع ال��دول األعضاء 
فيما يتعلق بسبل اح��ت��واء اجلائحة 

وتخفيف تداعياتها االقتصادية.
وقال ”نحاول ترشيد ذخيرتنا املالية.. 
نتحدث ع���ن... ع��ودة إل��ى النمو سوف 

تستغرق بضع س��ن��وات، ودول عديدة 
من املرجح أن حتتاج إل��ى املساعدة في 
غضون ذلك.“ اقتصادات أمريكا الاتينية 
والكاريبي هي األشد تضررا في العالم 
من ج��راء اجلائحة، إذ سجلت نحو 8.4 
مليون حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 
314 ألف وف��اة، وهما أعلى رقمني ألي 

منطقة.
وقال أوكاموتو إن مسؤولي الصندوق 

ي��ج��رون م��ح��ادث��ات م��ع دول مجموعة 
العشرين لتمديد الوقف املؤقت ملدفوعات 
خدمة الديون احلكومية الثنائية املمنوح 
للدول ذات الدخل املنخفض، ويبحثون 
سبل مشاركة القطاع اخلاص في املبادرة.
يحل ف��ي نهاية ال��ع��ام أج��ل امل��ب��ادرة 
التي أقرتها مجموعة العشرين في أبريل 
، لكن اخل��ب��راء واملسؤولني احلكوميني 
في دول عديدة يساندون متديدها إلى 

2021، ومن املتوقع صدور القرار خال 
األسابيع واألشهر املقبلة. وقال أوكاموتو 
إن ال��ص��ن��دوق م���ازال يطلب م��ن ال��دول 
الغنية متويل برنامجني م��ن برامجه 
إلق��راض ال��دول الفقيرة. أب��دت الواليات 
امل��ت��ح��دة، أك��ب��ر مساهم ف��ي الصندوق، 
رغبتها في املشاركة، لكنها لم تقدم أي 
أموال للبرنامجني حتى اآلن نظرا لغياب 

اإلطار التشريعي الازم لذلك.

املركزي اإلماراتي  يحث البنوك 
على تعزيز جهود مواجهة غسل األموال
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مقر مصرف اإلمارات املركزي

3 أشهر مبيعات عاملية تدفع أسهم أوروبا ألدنى مستوى في 

استعرض محمد معيط وزي��ر املالية، تقريراً 
حول أداء منظومة الدفع والتحصيل اإللكتروني 

للمستحقات احلكومية منذ انطاقها في مايو 2019.
ووج���ه ال��وزي��ر ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن ال����وزارة ، 
باالستمرار ف��ي جهود رف��ع ك��ف��اءة ه��ذه املنظومة 
امل��ت��ط��ورة على النحو ال���ذي ُيسهم ف��ي التحول 
التدريجي إل��ى »مصر الرقمية«، واالقتصاد غير 
النقدي، وتعزيز الشمول املالي، مبا يتسق مع ما 
توفره ال��دول��ة من خدمات مميكنة تضمن تيسير 
حصول املواطنني على احتياجاتهم دون حتميلهم 
أي أعباء إضافية. وقال الوزير إن الائحة التنفيذية 
لقانون »تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي« 
التي وافق عليها مجلس ال��وزراء مؤخراً، ُتسهم في 
إرس��اء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل 
اإللكتروني، ليس في اجلهات اإلدارية فقط، بل متتد 
مظلة املدفوعات غير النقدية إلى القطاعني العام 
واخل��اص. ولفت معيط إلى أن هناك مهلة 6 أشهر 
للجهات املخاطبة بهذه الائحة لتوفيق أوضاعها، 
وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملني 
معها في جميع منافذ حتصيل مقابل اخلدمات دون 
أي تكلفة إضافية. وج��دد الوزير، تأكيده على أنه 
ال يتم حتصيل أي رس��وم إضافية م��ن املواطنني 
عند سداد املستحقات احلكومية إلكترونياً، مشيراً 
إل��ى أن اخل��زان��ة العامة للدولة تتحمل العموالت 

امل��ق��ررة نظير خدمة ال��دف��ع اإللكتروني م��ن خال 
ماكينات التحصيل.  وأضاف الوزير أن املتحصات 
احلكومية اإللكترونية شهدت زيادة بنسبة 223% 
بنهاية يوليو املاضي مقارنة بذات الشهر من عام 
2019؛ مبا يعكس جهود التطوير املستمر ملنظومة 
الدفع والتحصيل اإللكتروني وتذليل أي عقبات 
وفقاً ألح��دث اخلبرات الدولية، على النحو الذى 
ُيسهم في حتسني ترتيب مصر باملؤشرات الدولية 
خاصة املعنية بقياس تنافسية ال��دول في مجال 
سهولة أداء األع��م��ال والشفافية اللذين يرتكزان 
على 3 محاور: التكلفة، والوقت، وطول اإلجراءات. 
وأوض��ح معيط أن��ه مت إجن��از 10 مراحل لتفعيل 
منظومة الدفع والتحصيل اإللكتروني بدءاً من مايو 
2019 مت خالها نشر نحو 17 ألف ماكينة حتصيل 
إلكتروني »GPOS« باجلهات اإلداري��ة وقد كانت 
القاهرة األكثر نشراً لهذه املاكينات، مبراعاة التوزيع 
اجلغرافي والقطاع املوازني والوظيفي، الفتاً إلى أنه 
سيتم االنتهاء من تفعيل تطوير ماكينات التحصيل 
اإللكترونية باجلامعات احلكومية التي لديها 
قواعد بيانات رقمية متكاملة للطاب من خال ربط 
هذه املاكينات بقواعد البيانات أول أكتوبر املقبل؛ 
حتى يتمكن الطاب من سداد املصروفات الدراسية 
واملستحقات األخرى إلكترونًيا للتيسير عليهم ومنع 

الزحام.

عامل في حقل نفطي

إحسان عبد اجلبار محمد اجلدعان ماجد القصبي

دفعت عمليات بيع لألصول عالية املخاطر عامليا 
األسهم األوروبية قرب أدن��ى مستوى في ثاثة أشهر 
أمس اخلميس، إذ أدى غياب حتفيز جديد في االقتصاد 
األمريكي وموجة ثانية من اإلصابات بفيروس كورونا 
إلث��ارة مخاوف بشأن تباطؤ التعافي العاملي. ونزل 
املؤشر ستوكس 600 لألسهم األوروبية واح��دا باملئة 
بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، ليبلغ أدنى 
مستوياته منذ 26 يونيو ، بينما تراجعت بورصات 
فرانكفورت ولندن وب��اري��س بني 0.6 باملئة وواح��د 

باملئة.
وت��ك��ب��دت م��ؤش��رات وول ستريت خسائر كبيرة 
بقيادة أسهم التكنولوجيا بعد أن دعا مسؤولون في 
مجلس االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األمريكي( 
إلى مزيد من املساعدة احلكومية من الكوجنرس بينما 
ع��ززوا موقفهم لتيسير السياسة النقدية. في غضون 
ذلك، أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية تعيد فرض 
قيود مع كشف احلكومة عن خريطة ”ملناطق خطرة“ 
لفيروس كورونا ومنح السلطات احمللية باملناطق األشد 

تضررا أياما لتشديد قيود أو املخاطرة بإعان حالة 
ط��وارئ صحية هناك. وانخفضت القطاعات الشديدة 
التأثر بالنمو كالسفر والنفط والغاز نحو اثنني باملئة 
مما ضغط على السوق. كما تراجعت أسهم التكنولوجيا 
اثنني باملئة. وهوى سهم سينورلد البريطانية لتشغيل 
قاعات العرض السينمائي 16.5 باملئة بعد أن حتولت 
الشركة إلى تكبد خسارة وقالت إنها رمبا جتمع املزيد 
من األم��وال إذا أجبرت على غلق قاعات العرض مجددا 

بسبب قيود حكومية على التجمعات االجتماعية.
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