
بلغت ت��ق��دي��رات احملللني 
خلسائر انفجار بيروت املؤمن 
عليها 3 مليارات دوالر وهو ما 
ي��وازي اخلسائر املؤمن عليها 
 TIANJIN في انفجار ميناء
ف��ي الصني ف��ي ال��ع��ام 2015. 
وف���ي ح���ني ق����درت اخل��س��ائ��ر 
الكلية النفجار بيروت ب�15 
مليار دوالر، فإن الكثير من هذه 

اخلسائر لم يكن مؤمنا عليها.
وبالطبع فستشمل املطالبات 
التأمينية مطالبات من امليناء 
املدمر نتيجة األضرار وتعطل 
النشاط، مع توقعات بأن تكون 
ف��ات��ورة التأمني األكبر ترجع 
ملطالبات أص��ح��اب العقارات 
واملطاعم والفنادق املتضررة 

من جراء االنفجار.
وق��درت األمم املتحدة قيمة 
احتياجات ال��ق��ط��اع الصحي 
وح��ده في لبنان ب85 مليون 
دوالر، لكن محيط الرئيس 
الفرنسي لم يرغب في ذكر أي 
رقم لقيمة املساعدة التي ميكن 

أن تقدم.
دائنو لبنان

على اجلانب اآلخر، يساور 
دائني لبنان قلٌق من احتمال 
أن تكون اخلسائر أشد وطأة، 
وذلك بعد أن عّقد انفجار مدمر 
في بيروت عملية إلعادة هيكلة 

الديون متعثرة بالفعل.
فحتى قبل انفجار الثالثاء 
ف��ي ميناء ب��ي��روت ال���ذي قتل 

154 شخصا، كان إحراز التقدم 
بطيئا فيما يتعلق باخلروج 
م��ن اض��ط��راب��ات مالية بلغت 
أوجها بتعثر لبنان في سداد 
ديونه بالعملة األجنبية في 

مارس آذار.
ومم���ا يسلط ال��ض��وء على 
قتامة التوقعات، هوت سندات 
ال��ب��الد ال��س��ي��ادي��ة ال��دوالري��ة 
البالغة قيمتها 31 مليار دوالر، 
وال��ت��ي ت��ض��ررت بسبب قلة 
السيولة منذ التعثر في السداد، 
جميعها ألقل من عشرين سنتا 

للدوالر منذ مارس.
وزاد ه��ذا من ح��دة انحسار 
احتماالت التعافي لدى الدائنني 
الذين يواجهون بالفعل خسائر 
أك��ب��ر ف���ي دي����ون األرج��ن��ت��ني 
واإلك�����وادور، إذ إنهما بلدان 

آخران متعثران صارا أكثر قربا 
من إمتام إعادة هيكلة ديونهما 

هذا األسبوع.
وبحسب بيانات من ماركت 
أكسس، زادت أحجام ت��داول 
السندات اللبنانية لتبلغ أعلى 
مستوياتها في ثالثة أسابيع 
ي���وم األرب���ع���اء، ف��ي��م��ا تشير 
م��ص��ادر مالية إل��ى دف��ع��ة من 
جانب بعض الدائنني سعيا 

لبيع حيازاتهم.
وقال ستيفن ريتشولد مدير 
احملفظة ف��ي س��ت��ون ه��ارب��ور 
إنفستمنت التي متتلك بعضا 
من السندات الدولية اللبنانية 
»يعني ذل��ك ت��زاي��د احتماالت 
أن يحظى لبنان بتعاطف من 
املجتمع الدولي، لكننا ال نعلم 
ما ستتمخض عنه هذه اآللية 

وما تعنيه بالنسبة لبرنامج 
اإلصالح.

»من حيث قيم التعافي، لن 
تكون إيجابية. إذا ح��دث أي 
شيء، فسيكون بالسلب، لكن 
احمل���دد الرئيسي ه��و حقائق 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة على 
أرض ال���واق���ع للمؤسسات 
املعنية املختلفة، أي احلكومة 
وامل��ص��رف امل��رك��زي والبنوك 
احمللية، وه��ذا ه��و م��ا سيقود 

التعافي«.
وف����ي ال���وق���ت ال�����ذي من 
املتوقع فيه أن يواجه لبنان 
تراجعا اقتصاديا أكثر حدة 
هذا العام في أعقاب االنفجار، 
يفكر املستثمرون ف��ي حجم 
ال��ت��ع��دي��الت ال��ت��ي ق��د حت��دث 
ملقاييس ق��درة احلكومة على 

حتمل الديون، والتي تتضمنها 
خطة إن��ق��اذ حالية، إذ أص��اب 
س��ع��ر ال���ص���رف ف���ي ال��س��وق 
امل��وازي��ة مزيد من االنخفاض 
وارتفعت التكاليف بالنسبة 

للحكومة.
وقال دائن أجنبي رفض ذكر 
اسمه »االحتماالت أكثر سوءا 
م��ن ذي ق��ب��ل. تسلط احللقة 
الضوء على مدى ضعف حالة 

احلكم في لبنان«.
وحتى قبل االنفجار، لم تكن 
عملية إع���ادة هيكلة ال��دي��ون 
ق���د ب����دأت م���ن األس������اس، إذ 
ل��م يتواصل املستشار املالي 
للحكومة الزارد ح��ت��ى اآلن 
مع الدائنني بشكل كامل نظرا 
لتعليق محادثات مع صندوق 

النقد الدولي بشأن التمويل.
وأعربت البنوك التجارية 
ب��ل��ب��ن��ان، وال��ت��ي مت��ث��ل أكبر 
شريحة من حائزي السندات 
ال��دول��ي��ة، ع��ن م��خ��اوف حيال 
اخل���ط���ة احل��ك��وم��ي��ة. وق���ال 
مستشار جلمعية م��ص��ارف 
لبنان رف��ض ذك��ر اس��م��ه، إن 
انفجار الثالثاء »نقطة فاصلة« 
ميكن أن تغير النظام السياسي 

لألفضل.
كما ح��ذر املستشار من أنه 
إذا متسكت الطبقة السياسية 
احلالية واحلاكمة منذ فترة 
طويلة بالسلطة، فقد ت��ؤدي 
التكاليف االقتصادية لالنفجار 

إلى انخفاض قيم التعافي.

طالبت كريستينا جورجيفا 
مديرة صندوق النقد الدولي 
ل��ب��ن��ان ب��اس��ت��دام��ة ال��دي��ون 
واستعادة مالءة املوارد العامة 
وصالبة النظام املالي كأحد 
ال��ش��روط ملنح البالد قروضا 
مبليارات ال��دوالرات باإلضافة 
إل��ى ذل��ك، قالت جورجيفا إنه 
ينبغي أن يتسم النظام املالي 
اللبناني ب��امل��الءة، وأش���ارت 
إل��ى أن من استفاد سابقاً من 
ال��ع��ائ��دات امل��ف��رط��ة ي��ج��ب أن 
يشارك في أعباء إعادة رسملة 
البنوك لضمان حماية مدخرات 

املودعني اللبنانيني العاديني.
ك��ذل��ك دع��ا ص��ن��دوق النقد 
إل���ى وض���ع ض��واب��ط مؤقتة 
ملنع تهريب الرساميل خالل 
فترة اإلص��الح��ات وإل��ى وقف 
اخل��س��ائ��ر وت��أم��ني التدقيق 
وال��ش��ف��اف��ي��ة ف��ي امل��ؤس��س��ات 

العامة وبينها البنك املركزي. 
كما حث الصندوق لبنان على 
إل��غ��اء ن��ظ��ام س��ع��ر ال��ص��رف 
املتعدد لوقف املزيد من التدهور 

في الليرة اللبنانية.

إل��ى ذل��ك، قالت جورجيفا، 
إنه في أعقاب املأساة الرهيبة 
في لبنان حان الوقت للوحدة 
ال��وط��ن��ي��ة للتغلب ع��ل��ى ه��ذه 
الكارثة وكذلك ملعاجلة األزمة 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
العميقة التي ال ت��زال البالد 

تواجهها.
وش��ددت جورجيفا على أن 
الوقت قد حان أيضا للمجتمع 
ال��دول��ي وأص��دق��اء لبنان ألن 
يتقدموا ملساعدة البلد في هذه 

اللحظة امللحة.
وأك���دت أن ص��ن��دوق النقد 
الدولي يبحث كل السبل املمكنة 
لدعم شعب لبنان، مشيرة إلى 
ض��رورة التغلب على اجلمود 
في املناقشات حول اإلصالحات 
احل��اس��م��ة ووض����ع ب��رن��ام��ج 
هادف لتغيير االقتصاد وبناء 

الثقة في مستقبل البالد.

ارتفعت أسعار النفط، أمس االثنني، مدعومة بتفاؤل 
سعودي حيال الطلب اآلسيوي وتعهد عراقي بتعميق 
تخفيضات املعروض، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم 

تعافي االقتصادي األميركي حد من املكاسب.
وخ��الل تعامالت االثنني كانت العقود اآلجلة خلام 
برنت مرتفعة 34 سنتا مبا يعادل 0.8 % إلى 44.74 
دوالر للبرميل، في حني تقدمت عقود اخلام األميركي غرب 
تكساس الوسيط 47 سنتا أو 1.1 % مسجلة 41.69 

دوالر.
وكان كال اخلامني انخفض يوم اجلمعة، متأثرا ببواعث 
القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم األسبوع مرتفعا 2.5%، 

في حني صعد غرب تكساس 2.4 %.
وقال استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس 
مايكل مكارثي، »تعليقات نهاية األسبوع من أرامكو هي 

احملرك حاليا«.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمني 
الناصر قد قال، األحد، إنه يلحظ انتعاش الطلب في آسيا 
مع إعادة فتح االقتصادات تدريجيا عقب إغالقات مكافحة 
فيروس كورونا. وأضاف مكارثي »رسم صورة مزهرة 

للنظرة املستقبلية للطلب في املنطقة اآلسيوية«.
وعلى صعيد املعروض، قال العراق، إنه سيخفض 
إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في أغسطس 
آب وسبتمبر أيلول للتعويض عن إنتاج فوق املستهدف 
في األشهر الثالثة األخيرة، مما سيساعده على االلتزام 
بنصيبه من تخفيضات منظمة البلدان املصدرة للبترول 

وحلفائها، في إطار مجموعة أوبك+.

تعهد عراقي بتعميق تخفيضات املعروض

45 دوالرًا نظرة متفائلة للطلب من »أرامكو« تقفز بالنفط قرب 

alwasat.com.kwاقتصاد

3 مليارات دوالر خسائر انفجار بيروت
املؤمن عليها.. ودائنو لبنان أكثر قلقًا

أبرزها استدامة الديون واستعادة مالءة املوارد وصالبة النظام املالي 

صندوق النقد يعلن شروطه ملنح 
لبنان القروض املطلوبة

كريستينا جورجيفا
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الذهب يرتفع عامليًا مع ترقب 
احملادثات بني واشنطن وبكني

ارتفعت أسعار الذهب خالل تعامالت أمس اإلثنني، مع 
مراقبة العالقات األمريكية الصينية ووسط انتظار بيانات 

اقتصادية.
وسُيولي املستثمرون اهتماماً خاصاً للوضع بني أكبر 
اقتصادين حول العالم، حيث من املخطط عقد محادثات 

جتارية بني اجلانبني هذا األسبوع.
وفي األسبوع املاضي، حظر الرئيس األمريكي اثنني من 
التطبيقات الصينية الشهيرة وهما »تيك توك« و«ويشات«، 
كما فرضت اإلدارة األمريكية عقوبات على 11 فرداً مبا في 

الرئيسة التنفيذية لهوجن كوجن »كاري الم«.
وقرر الرئيس األمريكي دونالد ترامب مترير مجموعة 
أوامر تنفيذية في عطلة نهاية األسبوع، من بينها إقرار مبلغ 
400 دوالر كإعانة بطالة إضافية، وهو ما شكل ضغوطاً 
على املعدن النفيس في وقت مبكر من التعامالت قبل أن 

يتحول للصعود.
وينتظر املستثمرون اإلفصاح عن بيانات ع��دد فرص 
العمل املتاحة في الواليات املتحدة وذلك في وقت الحق من 

اليوم.
وارتفع سعر العقود املستقبلية ملعدن الذهب تسليم 
ديسمبر  بأكثر من 0.7 باملائة ليصل إلى 2043.10 دوالر 

لألوقية رابحاً 15.10 دوالر.
وك���ان ال��ذه��ب ق��د وص��ل ملستوى قياسي مرتفع عند 
2089.20 دوالر لألوقية خالل تعامالت األسبوع املاضي. 
في حني تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 

0.1 باملائة مسجالً 2032.70 دوالر لألوقية.
وفي تلك األثناء، ارتفع مؤشر ال��دوالر الرئيسي والذي 
يتبع أداء الورقة األمريكية مقابل 6 عمالت رئيسية بنسبة 

هامشية 0.06 باملائة ليصل إلى 93.492.

خطفت ارت��ف��اع��ات ال��ذه��ب 
ال��ت��اري��خ��ي��ة ووص���ول���ه إل��ى 
م��س��ت��وي��ات ق��ي��اس��ي��ة أن��ظ��ار 
مستثمري األس��ه��م باخلليج، 
األم���ر ال���ذي دف���ع ال��ب��ع��ض في 
التفكير إلى تغير بوصلة أمواله 
ف���ي ظ���ل ت��س��ج��ي��ل ب���ورص���ات 
املنطقة مكاسب طفيفة تزامنا 
مع موسم النتائج وعدم وجود 
مكاسب قوية تضاهي ما يحققه 
املعدن األصفر واملعادن النفيسة 

األخرى.
ومع نهاية تعامالت االسبوع 
املاضي، سجلت أسعار الذهب 
مكاسب لألسبوع التاسع على 
ال��ت��وال��ي بنسبة 3.1 باملائة، 
م��ا ي��ع��ادل 61 دوالر دوالرا 
تقريبا ليصل إلى 2028 دوالرا 
لألوقية، مستفيداً م��ن ضعف 
قيمة ال����دوالر وه��ب��وط عوائد 
س��ن��دات اخل���زان���ة األم��ري��ك��ي��ة 
وال��ق��ل��ق ح���ي���ال ال��ت��داع��ي��ات 
االقتصادية العاملية الناجمة 
عن زيادة حاالت اإلصابة بوباء 
»كوفيد19-«، التي تقترب من 
19 مليون شخص إال إنه على 
املستوى اليوم بدأ في التراجع 
م��ا يعده بعض اخل��ب��راء جني 
أرباح لالستعداد ملوجة صعود 
أخرى في ظل ما تشهده من عدم 
استقرار، السيما بعد انفجار 
بيروت األخير ما خلف بعض 

احلذر لدى املستثمرين.
أسهم رخيصة

وم�����ع  ع����دم حت���دي���د ع��الج 
ل��وب��اء ك��ورون��ا ف��إن احتمالية 
ارتفاع الذهب حتميه وسيظل 
ف��وق مستويات 2000 دوالر 
لألونصة بالفعل، كما أن طبيعة 
االستثمار بني البورصة والذهب 
تتوقف علي طبيعه املستثمرين 
وطبيعة مستثمري اخلليج 

الذين مييلون إلى املخاطرة.
وف������ي ظ����ل ال���ب���ورص���ات 
اخلليجية جند أن أسعار األسهم 

منخفضه وال تعبر عن قيمتها 
احلقيقية ومستهدفاتها خالل 
الفترة القادمة مرتفعة مما يجعل 
ف��رص االستثمار وجاذبيتها 

أعلي من االستثمار بالذهب.
جنم الذهب

كما أن��ن ب��زوخ جن��م الذهب 
دف��ع املستثمرين اخلليجيني 
لتنويع محافظهم املالية ودخول 
الذهب بقوة ليكون أحد األعمدة 
ف��ي احمل��اف��ظ امل��ال��ي��ة وإن كنت 
ال أن��ص��ح ب��ان ي��ك��ون ال��دخ��ول 
اآلن بالنسبة للمعادن النفيسة 
والسيما الذهب املعرض حاليا 
لعملية تصحيح ق��وي��ة خالل 

الفترة القادمة.
ومن املتوقع أن تدفعه عملية 
التصحيح إلى مستوى 1890 
دوالر ل��الوق��ي��ة خ��اص��ة وأن 
مؤشرات التوظيف األمريكية 
أفضل من املتوقع حيث انخفضت 
البطالة م��ن 11.1 ال��ي 10.4 
باملائة وهذا يخفض بالتالي قوة 

املعدن األصفر.
قوى شرائية

ومن املتوقع، أن تتأثر القوى 
الشرائية ف��ي أس���واق األسهم 
ب��ارت��ف��اع��ات ال��ذه��ب، حيث أن 
كثيرا من األسهم التزال تتحرك 
ق��رب قيعان تاريخيه والذهب 
على العكس يسجل قمه هي 

األعلى في تاريخه مما يعطي 
ت��خ��وف ل��دى الكثير م��ن ش��راء 
املعدن األصفر عند تلك القمة 

التاريخية.
ك��م��ا أن ب��ن��ك ال��ب��الد امل���درج 
بالسوق السعودي أطلق مؤخرا 
ورقة مالية في السوق السعودي 
تسمى البالد للذهب وهي تتحرك 
صعودا وهبوطا وفق حتركات 
ال��ذه��ب ف��ي األس����واق العاملية 
وعليه فمن املتوقع أنه في حاله 
رغبه البعض في شراء الذهب أن 

يتجه للشراء في هذه الورقة.
دفة األسعار

وع������ادة م���ا ي��ت��ج��ه أغ��ل��ب 
مستثمرى العالم من مؤسسات 
وأف��راد و من ضمنهم مستثمرو 
األسهم اخلليجية وقت األزمات 
املالية و احل��روب إل��ى امل��الذات 
األم��ن��ة ك��ال��ذه��ب و ال���ذى يعد 

مخزن للقيمة.
إل��ى ذل��ك تتجه دف��ه أسعار 
األسهم إل��ى مستويات متدنية 
ال ت��ع��ب��ر ع���ن أداء ش��رك��ات��ه��ا 
نتيجة اإلفراط فى التشاؤم كما 
رأي��ن��ا ان��خ��ف��اض ح��اد ألسعار 
النفط نتيجة مخاوف انكماش 
الطلب، و لكن مع تراجع أعداد 
اإلصابات و اإلع��الن عن نتائج 
أعمال الشركات و التى عكست 
تأثرها باجلائحة و لكنها بأقل 

من تقديرات احملللني.

بعد صعوده الصاروخي

مستثمرو اخلليج يتجهون إلى الذهب 
بداًل من املخاطرة باألسهم

أع��ل��ن ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي دون��ال��د 
ت��رام��ب أن��ه يستعد لتوقيع مرسوم 
رئ��اس��ي ح��ول خطة دع��م اقتصادي 
لألميركيني الذين يواجهون صعوبات 
بسبب فيروس كورونا املستجد، رغم 
استمرار املفاوضات بني إدارته والقادة 
الدميقراطيني ف��ي الكونغرس حول 

خطة إنفاق جديدة.
وردا على سؤال حول متى سيوقع 
امل��رس��وم، أج���اب ت��رم��ب »ف��ي نهاية 
األس���ب���وع«، م��وض��ح��ا أن »احمل��ام��ني 

يقومون بصياغته اآلن«.
لكنه قال أيضا إن فريقه االقتصادي 
»يواصل العمل بحسن نية للتوصل 
إل���ى ات��ف��اق م��ع ال��دمي��ق��راط��ي��ني في 
الكونغرس« على خطة إغاثة تتضمن 

إعانة بطالة وحماية من الطرد.
وق���ال ت��رام��ب ف��ي م��ؤمت��ر صحافي 
ف��ي ن���ادي ال��غ��ول��ف ال���ذي ميلكه في 
بيدمنستر ب��والي��ة نيوجيرزي »إذا 

استمر الدميقراطيون ف��ي أخ��ذ هذه 
املساعدة احلساسة رهينة، سأستخدم 
ص��الح��ي��ات��ي ال���رئ���اس���ي���ة إلع��ط��اء 
األميركيني اإلغ��اث��ة التي يحتاجون 

ل��ه��ا«. وق��ال��ت رئيس مجلس النواب 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة نانسي بيلوسي، إن 
حزبها واف��ق على خفض حجم مبلغ 
اإلغاثة من 3 تريليونات إلى تريليوني 

دوالر. لكن البيت األب��ي��ض يستمر 
في رف��ض تقدمي املساعدة حلكومات 
الواليات وحكومات محلية، والتي يرى 
خبراء االقتصاد أنها ضرورية لتفادي 
عملية تسريح ج��دي��دة للموظفني. 
وقالت بيلوسي للصحافيني بعد لقاء 
استمر ساعة مع وزير اخلزانة ستيفن 
منوتشني »ق��ل��ت لهم ع���ودوا عندما 
تكونون جاهزين إلعطائنا رقما أعلى«.

أرقام الوظائف
ق��ال ت��رم��ب إن أوام���ره التنفيذية 
م��ن ش��أن��ه��ا أن تسمح ب��إرج��اء دف��ع 
ضريبة األج���ور حتى نهاية العام 
وتسديد قروض التعليم ومتدد فترة 
احلماية من ال��ط��رد. وق��ال أيضا إنه 
سيمدد إع��ان��ات البطالة اإلضافية 
حتى نهاية العام، وهي املسألة التي 
تثير ج��دال ح��ادا ب��ني البيت األبيض 

والدميقراطيني.

الرئيس األميركي يستعد لتوقيع خطة
إنقاذ جديدة نهاية األسبوع اجلاري

71  باملئة منو في عائدات التجارة الرقمية عامليًا
نشرت شركة سيلزفورس تقريرها اخلاص مبؤشر 
التسوق العاملي للربع الثاني من العام، الذي يسلط 
الضوء على أبرز توجهات قطاع التجزئة خالل أشهر 

أبريل، ومايو، ويونيو.
وقد تسببت أزمة جائحة فيروس كورونا »كوفيد-
19« بإدخال تغييرات جذرية على أس��واق التجزئة 

والتسوق الرقمي، فخالل الربع األول من العام، شهدنا 
تأثيراتها األولية في أسواق التجزئة مع منو عائدات 
التجارة الرقمية في الربع األول من عام 2020 مبعدل 

.% 20
وسجلت عائدات التجارة الرقمية في الربع الثاني 
منواً غير مسبوق بلغ 71 % مقارنة بالفترة ذاتها من 

العام املاضي، وهو أعلى معدل منو نشهده منذ إطالق 
مؤشر التسّوق قبل سبع سنوات. 

كما شهد ال��رب��ع الثاني م��ن ال��ع��ام م��ع��دالت زي��ادة 
تاريخية لعدد الزيارات )37 %(، والتحّول للشراء 
الرقمي )35 %(، واإلنفاق )34 %(، مقارنة مبا شهدناه 

منذ عام 2013.
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