
قالت مصادر بقطاع النفط أمس 
االثنني، إن متوسط سعر خام دبي، 
كما تعرضه منصة س��ت��ان��درد اند 
ب���ورز ج��ل��وب��ال ب��ات��س للتسعير، 
ارتفع في يوليو متوز إلى 43.278 
دوالر للبرميل، أعلى مستوياته منذ 

فبراير.
ويحدد منتجو الشرق األوس��ط 
أسعار البيع الرسمية خلاماتهم في 
كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي 

سلطنة عمان ودبي.
وغيرت أرامكو السعودية معيار 
أس��ع��ار البيع الرسمية خلاماتها 
في الشحنات املتجهة إلى آسيا من 
أكتوبر 2018 إلى متوسط باتس 

دبي، والعقود اآلجلة للخام العماني 
ببورصة دبي للطاقة.

وع���ل���ى ص��ع��ي��د م��ت��ص��ل، تفيد 
حسابات رسمية من واق��ع بيانات 
بورصة دبي للطاقة امس االثنني، أن 
سعر البيع الرسمي للخام العماني 
في سبتمبر سيزيد 2.04 دوالر إلى 

43.62 دوالر للبرميل.
وُحسب سعر البيع الرسمي خلام 
دب��ي، احمل��دد بخصم 80 سنتا عن 
اخل���ام العماني ف��ي ب��ورص��ة دبي 

للطاقة، عند 42.82 دوالر للبرميل.
على اجلانب اآلخر، أفادت بيانات 
ل��وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج 
روسيا من النفط ومكثفات الغاز زاد 

إل��ى 9.37 مليون برميل يوميا في 
يوليو ، متجاوزا هدف إنتاج الباد 
مبوجب اتفاق عاملي. وكان اإلنتاج 
9.32 مليون برميل يوميا في يونيو.
وم��ن املقرر أن يبدأ في أغسطس 
تقليص تخفيضات اإلن��ت��اج املتفق 
عليها بني منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوب����ك( ومنتجني كبار 

آخرين من بينهم روسيا.
وب��األط��ن��ان، ارتفع إنتاج النفط 
ومكثفات الغاز الروسي إلى 39.63 
م��ل��ي��ون ط��ن ف��ي ي��ول��ي��و مت���وز من 
38.16 مليون في يونيو، حسب ما 

ذكرته إنترفاكس.
ومبوجب اتفاق أوب��ك+، تعهدت 

موسكو بخفض إنتاجها إلى حوالي 
8.5 مليون برميل يوميا بني مايو أيار 

ويوليو متوز لدعم أسعار النفط.
وتنتج روسيا عادة 700 إلى 800 
ألف برميل يوميا من مكثفات الغاز، 
ويعني ذلك أنه باستبعاد مكثفات 

الغاز، تكون روسيا قد أنتجت حوالي 
8.57 إلى 8.67 مليون برميل يوميا 

من النفط اخلام في يوليو.
وي��ب��دأ تقليص التخفيضات من 
أغسطس بفضل تعاٍف في أسعار 
النفط. وقالت روسيا إنها ستزيد 

إنتاجها النفطي 400 أل��ف برميل 
يوميا.

وبلغت صادرات النفط الروسية 
إلى خارج االحتاد السوفيتي السابق 
15.72 مليون طن الشهر املاضي، 
منخفضة %27.1 مقارنة مع يوليو 

2019. ي��ع��ادل ذل��ك 3.72 مليون 
برميل يوميا، بحسب إنترفاكس. 

وسجل إن��ت��اج روس��ي��ا م��ن الغاز 
الطبيعي 50.33 مليار متر مكعب 
ف��ي يوليو، بانخفاض %7.9 عنه 

قبل سنة.
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خ���ّف���ض���ت وك����ال����ة ف��ي��ت��ش 
للتصنيف االئ��ت��م��ان��ي درج��ة 
اآلف���اق االقتصادية للواليات 
امل��ت��ح��دة م��ن »م��س��ت��ق��رة« إل��ى 
»سلبية«، على خلفية »التدهور 

املستمر للمالية العامة«.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن إبقائها 
التصنيف االئتماني للواليات 
املتحدة في أعلى درجة »أيه أيه 
أيه«، أشارت الوكالة إلى »غياب 
خطة ذات مصداقية لتصحيح 

أوضاع املالية العامة«.
وش���ددت وك��ال��ة التصنيف 
االئ��ت��م��ان��ي ف��ي ب��ي��ان ع��ل��ى أن 
»عجز املالية العامة وارتفاع 
الدين كانا في مسار تصاعدي 
قبل بداية الصدمة االقتصادية« 
ال��ت��ي سببها تفشي ف��ي��روس 

كورونا املستجد.
وذّك���رت ال��وك��ال��ة أن الدين 
العام ألكبر قوة اقتصادية في 
العالم هو األكبر بني الدول التي 

حتظى بأعلى تصنيف ائتماني.
وبحسب تقديرات »فيتش« 
ستتخطى نسبة ال��دي��ن العام 
%130 م��ن إج��م��ال��ي ال��ن��اجت 
احمللي األميركي بحلول العام 

.2021

وت��اب��ع��ت ال��وك��ال��ة أن ه��ذه 
النسبة ميكن أن تستقر »مؤقتا 
اعتبارا م��ن ال��ع��ام 2023« إذا 
ما ع��ادت أرص��دة امل��وازن��ة إلى 
م��س��ت��وي��ات م��ا ق��ب��ل اجلائحة 
»ش���رط ب��ق��اء م��ع��دالت الفائدة 
عند مستويات متدنية للغاية«. 
كما ت��وّق��ع��ت ال��وك��ال��ة ارت��ف��اع 
تكلفة القطاع الصحي والضمان 

االجتماعي على املدى املتوسط.
ودخ��ل��ت ال��والي��ات املتحدة 
رسميا في رك��ود اقتصادي مع 
تسجيل إجمالي ناجتها احمللي 
انكماشا في الفصلني األولني من 

العام 2020.
ويأتي تخفيض درجة اآلفاق 
االقتصادية للواليات املتحدة 
في توقيت تواجه فيه السلطات 
صعوبات كبيرة في السيطرة 

على تفشي وباء كوفيد- 19.
وت��ت��س��ارع وت��ي��رة ع��دوى 
الوباء في جنوب الباد وغربها 
منذ نهاية ي��ون��ي��و. وق��د ح��ّذر 
االحتياطي الفيدرالي )املصرف 
املركزي األميركي( هذا األسبوع 
بأن التدابير اجلديدة الحتواء 
ال��وب��اء ف��ي ال��ب��اد ب��دأت تبطئ 

االنتعاش االقتصادي.

أعطت نظرة سلبية ألقوى اقتصاد بالعالم

فيتش تخفض تصنيف اآلفاق االقتصادية 
ق���ال م��ت��ح��دث ب��اس��م مكتب األميركية من مستقر إلى سلبي

املمثل التجاري األميركي، إن 
ليز ت���روس، وزي���رة التجارة 
ال��ب��ري��ط��ان��ي��ة، ستلتقي كبار 
امل���س���ؤول���ني األم��ي��رك��ي��ني في 
واشنطن خ��ال األي���ام املقبلة 
لتقييم م��دى ال��ت��ق��دم ال���ذي مت 
إح��رازه بشأن التوصل التفاق 

للتجارة احلرة بني البلدين.
ومن املقرر أن تلتقي تروس 
م��ع املمثل التجاري األميركي 
روبرت اليتهايزر اليوم الثاثاء، 

حسب ما قال مكتبه.
وحت����رص ب��ري��ط��ان��ي��ا بعد 
م��غ��ادرة االحت��اد األوروب���ي في 
يناير على االعتماد على نفسها، 
وب��دأت سلسلة من املفاوضات 
التجارية م��ع دول أخ���رى مع 
إعطاء أولوية للواليات املتحدة. 
وق��ال��ت ت���روس م��ن قبل إن��ه ال 
ي���وج���د ج�����دول زم���ن���ي م��ح��دد 
ملفاوضات بريطانيا التجارية 

مع الواليات املتحدة.
وأض���اف���ت أن امل��ف��اوض��ني 
البريطانيني ح��ق��ق��وا »تقدما 
كبيرا جدا« على الرغم من إجراء 
احمل��ادث��ات عبر الفيديو بسبب 

تفشي فيروس كورونا.
وق��ال��ت ت���روس أم���ام جلنة 
برملانية في يونيو »لن نتعجل 
التوصل التفاق وال يوجد موعد 

ن��ه��ائ��ي. سنكون ص��ارم��ني في 
الضغط م��ن أج��ل مصاحلنا«. 
ولم ترد السفارة البريطانية في 

واشنطن على طلبات للتعليق.
وك��ان��ت ص��ح��ف ع��امل��ي��ة قد 
ذك��رت ف��ي أواخ���ر شهر يوليو 
أن احلكومة البريطانية تخلت 
ع���ن آم�����ال ال��ت��وص��ل الت��ف��اق 
للتجارة احل���رة م��ع ال��والي��ات 
املتحدة قبل انتخابات الرئاسة 
األميركية في الثالث من نوفمبر 
مع إنحاء املسؤولني باللوم في 
بطء حتقيق تقدم على جائحة 

فيروس كورونا.

وق���ال م��اي��ك بومبيو وزي��ر 
اخلارجية األميركي خال زيارة 
للندن الشهر امل��اض��ي، إن��ه ما 
زال م��ن املتعني على ال��والي��ات 
املتحدة وبريطانيا القيام مبزيد 
من العمل بشأن اتفاق التجارة 

احلرة.
وأضاف »من املقرر عقد جولة 
ثالثة من املفاوضات في وقت 
الح��ق من ه��ذا الشهر، وم��ن بني 
األم���ور األس��اس��ي��ة ال��ت��ي تركز 
عليها الواليات املتحدة رؤية أن 
بإمكاننا حتقيق تقدم بشأن ذلك 

واالنتهاء منه بأسرع ما ميكن«.

تقدم متوقع في مباحثات التجارة 
البريطانية األميركية

الذهب يسجل أعلى تسوية 
بتاريخه محققًا مكاسب 

10 باملئة شهرية 

ُينظر إلى كبار الاعبني املاليني في 
»وول ستريت« إلى حد كبير كجزء من 
احل��ل لاقتصاد ال��ذي دم��ره فيروس 

كورونا.
وب��ع��د ت��ض��رره��م م��ن ان��ه��ي��ار بنك 
»ليمان ب���راذرز« وال��رك��ود الكبير منذ 
أكثر من عقد مضى، اضطرت البنوك 
إلى تقليص األعمال التي تعتبر محفوفة 
باملخاطر إضافة إلى تطهير ميزانياتهم 

العمومية.
لكن ف��ي ظ��ل ه��ذه األزم����ة، ل��م يعد 
هؤالء هم املشكلة، وفقاً لتقرير نشرته 
وكالة »بلومبرج أوبينون« للكاتبتني 
االقتصادتني »شولي رن« و«أجناني 

تريفيدي«.
وال مي��ك��ن ق���ول ال��ش��يء نفسه عن 
الصني، حيث كانت البنوك وشركات 
التأمني الصينية ضحايا بكني، من خال 
مطالبتهم بإقراض احملتاجني والتخلي 
عن األرب��اح ودع��م غريزة احليوانات 
في أسواق رأس مالها التي تبلغ قيمتها 

تريليون دوالر.
لكن إلى جانب السماسرة، ال تزال 
هذه املجموعة سالفة الذكر مضطربة 
بعيداً عن كونها ركائز قوية للنظام 
املالي، وإذا كان أي شيء، فإن »كوفيد-

19« قد فاقم مخاطر االئتمان.
وستحدث حلظة »ليمان« الصينية، 
عندما تعبر األح���داث املعزولة اخلط 
لتصبح ذو تأثيرات نظامية، وليس 

عليك سوى االختباء حينها.
وف��ي ي��وم اجلمعة امل��اض��ي، سيطر 
املنظمون على 9 ش��رك��ات مضطربة 
خاضعة إلمبراطورية امللياردير »شياو 
جيانهوا« املنهارة »تومورو هولدينج« 
بإجمالي أصول تصل إلى 1.2 تريليون 
ي��وان )171.5 مليار دوالر(. وتعتبر 
»ت��وم��ورو هولدينج« واح��دة من أكبر 
الشركات التي مت السيطرة عليها في 

تاريخ الصني احلديث.
وق��ال��ت اجلهة املنظمة للتأمينات 
إن��ه��ا ك��ان��ت مصممة ع��ل��ى التخلص 
م��ن امل��م��ارس��ات غير القانونية وغير 
الصحيحة، ووجدت أيضاً أن الشركات 
كانت تزور مصادر التمويل وتستفيد 
م��ن ن��ف��س األص����ول ل��ص��ال��ح ق��روض 

متعددة.
وتأتي عمليات االستحواذ بعد عام 
من االستياء على شركة »باوشانغ 

بنك«، عندما كتبنا - كما تقول الكاتبتني 
- أن مخاطر الطرف املقابل ومخاطر 
امل����اءة امل��ال��ي��ة ق��د حت��ق��ق��ت. وح���اول 
املنظمون آنذاك القول إن احللول كانت 

تقدم ملرة واحدة فقط.
ومع ذلك، فإن األحداث األخيرة تشير 
إل��ى أن ه��ذه القضايا أصبحت ماسة 
وتتزايد، وفي مرحلة ما، سيتم تعطيل 
سلسلة اإلقراض والسيولة. وأحجمت 
بكني م��رة أخ��رى عن السماح للسوق 

بتسعير هذه االحتماالت.
وميكن النظر إلى »هواشيا للتأمني 
على احلياة« كمثال، فعلى مدى العقد 
املاضي، من خال البيع املكثف ألصول 
اإلدخ��ار ذات العائد املرتفع، أصبحت 
رابع أكبر شركة تأمني في الصني مع ما 
يقرب من 600 مليار يوان من إجمالي 
األص��ول في نهاية عام 2019. وبلغت 
نسبة األصول إلى حقوق امللكية حوالي 
26 م���رة. ول��ي��س م��ن الصعب تخيل 
عمليات ش��ط��ب أص���ول ك��ب��ي��رة خلف 

األبواب املغلقة.
وم��ع ت��أث��ي��رات »كوفيد19-« على 
الشركات املتعثرة خال الربع الثاني، 
دفعت أس��وأ اضطرابات للسندات في 
عقد املستثمرين لتحمل اخلسائر حتى 

في أصول إدارة الثروات اآلمنة نسبياً، 
ناهيك عن االستثمارات من الدرجة غير 

االئتمانية واألكثر خطورة.
وخ��ال أول ثاثة أشهر م��ن العام 
احلالي، تظهر البيانات التي قدمتها 
مجموعة أب��ح��اث »س���ي.إل.إس.إي���ه« 
أن القيمة الدفترية لشركة »هواشيا 
للتأمني على احلياة« قد انخفضت بنحو 
23 باملائة على أساس فصلي، بسبب 
خسائر استثماراتها على أساس سعر 

السوق.
ومنذ ع��ام 1995، استولى البنك 
املركزي أو الوكاالت األخ��رى على 12 
شركة فقط، نصفهم ك��ان خ��ال العام 
املاضي باستثناء الشركات التي كانت 

في األسبوع املاضي.
وسقطت بعض الشركات االئتمانية 
الكبيرة فريسة ف��ي أي��دي السلطات، 
حيث كانت غير قادرة على سداد رأس 
م��ال املستثمرين والفائدة في األشهر 
األخيرة. وفي ظل عمليات االستحواذ 
األخ����ي����رة، س����وف ت���رس���ل اجل��ه��ات 
التنظيمية مجموعات للقيام بوظائف 

املساهمني واملديرين واإلدارة.
وسينتهي احل��ال بالشركات املالية 
األخرى مبا في ذلك بعض أكبر شركات 

التأمني واألوراق املالية ف��ي الصني، 
ك��أوص��ي��اء. وم��ن الناحية النظرية، 
س��ي��دف��ع��ون ن��ح��و تقليص ال��ش��رك��ات 
املتعثرة وحتويل األص��ول إلى سيولة 

نقدية.
وإذا اح��ت��اج��ت ب��ك��ني ف��ي أي وق��ت 
إلنقاذهم جميعاً، فستكون التكاليف 
باهظة، وإذا ل��م يكن األم��ر كذلك فلن 
يكون أمام شركات التأمني خيار سوى 
التخلص من األص���ول، األم��ر ال��ذي قد 
ي��ه��دد ال��س��وق األوس����ع. وح��ت��ى اآلن، 
فشلت بكني في إزال��ة اإلمبراطوريات 

املالية املزعجة.
وف���ي غ��ض��ون ال��ع��ام��ني ال��ل��ذي��ن مت 
فيهما االستياء على املشتري لفنادق 
ومنتجعات وال����دورف أس��ت��وري��ا في 
ن��ي��وي��ورك ع��ل��ى ال��ش��رك��ة الصينية 
»أناباجن« للتأمني، حتولت محاوالت 
التخلص م��ن أصولها والعثور على 
مستثمرين استراتيجيني إل��ى عملية 

طويلة ومؤملة.
ورمبا يكون الوقت قد حان لبكني لكي 
تواجه مخاوفها وترك بعض الشركات 
تسقط إلى الهاوية. ومن خال القيام 
بذلك، قد تكون ق��ادرة في النهاية على 

إنقاذ األمور املهمة حقاً.

الصني تقترب من حلظة »ليمان براذرز«
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بنهاية شهر يوليو املاضي

5 أشهر..  خام دبي يرتفع ألعلى مستوى في 
وإنتاج روسيا يتجاوز هدف أوبك+

وزيرة التجارة البريطانية

تصدرت السعودية قائمة 
أكبر الدول اخلليجية املستثمرة 
في اخلارج بحصة بلغت 49% 
خ��ال الربع الثاني من العام 
اجلاري، وفقا لتقرير املؤسسة 
العربية لضمان االستثمار 

وائتمان الصادرات »ضمان«.
وح��ل��ت ال��س��ع��ودي��ة أيضا 
ض��م��ن أك��ب��ر خ��م��س وج��ه��ات 
مستهدفة باالستثمار اخلليجي 
خال الفترة %11، وذل��ك إلى 
جانب أربع وجهات أخرى وهي 
أوزبكستان ومصر وأستراليا 
وج��ن��وب إف��ري��ق��ي��ا، بحصص 
بلغت 25 و10 و6 و%5 على 
ال��ت��وال��ي، علما ب��أن الوجهات 
اخل���م���س اس���ت���ح���وذت على 
نحو %57 من مجمل التكلفة 

االستثمارية للمشاريع.
ويشير ذل��ك إل��ى تغير في 
وج��ه��ات االس��ت��ث��م��ار مقارنة 
بالربع األول من العام املاضي 
التي كانت قائمته تضم الصني، 
والواليات املتحدة، والعراق، 
واألردن، وال��ب��ح��ري��ن، وفقا 

جلريدة االقتصادية.
ووف��ق��ا للتقرير، بلغ عدد 
مشاريع االستثمار األجنبي 
املباشر اجلديدة الصادرة من 

دول مجلس التعاون اخلليجي 
في دول العالم خال الفترة 70 
مشروعا، بتكلفة استثمارية 

4.9 مليار دوالر.
وحلت اإلم���ارات ثانيا بعد 
السعودية في قائمة أكبر الدول 
اخلليجية املستثمرة خارجيا 
بحصة %38 ثم البحرين 10% 
ثم قطر %2 والكويت %1 بينما 
ل��م يتم رص��د استثمارات من 

عمان.
ورص���د التقرير الفصلي، 
ارت���ف���اع ح��ص��ت��ي اإلم�����ارات 
والبحرين مقابل تراجع حصة 
قطر من مجمل االستثمارات، 
خ��ال ال��رب��ع ال��ث��ان��ي مقارنة 

بالربع األول من العام املاضي.
وأوض���ح���ت »ض���م���ان« أن 
االس���ت���ث���م���ارات اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
اخلارجية تركزت في خمسة 
قطاعات أساسية هي »الفحم 
والنفط وال��غ��از«، و«الطاقة 
املتجددة«، و«اخلدمات املالية«، 
و«النقل والتخزين«، و«األغذية 
وامل��ش��روب��ات« وبنسب بلغت 
25 و19 و16 و11 و%8 على 
التوالي، وبحصة إجمالية تزيد 
على %80 من مجمل التكلفة 

االستثمارية للمشاريع.

وأش����ارت إل��ى أن قطاعات 
امل��ع��دات الصناعية، والفحم 
والنفط وال��غ��از، واملنتجات 
االس��ت��ه��اك��ي��ة، وال���ف���ن���ادق 
والسياحة، واالتصاالت جاءت 
في املقدمة من حيث أعلى نسب 
هبوط في قيمة االستثمارات 

اخلليجية املوجهة إليها.
وع���ل���ى ص��ع��ي��د م��ش��اري��ع 
االستثمار األجنبي في ال��دول 
العربية ف��ي ال��ف��ت��رة نفسها، 
لفتت »ض��م��ان« إل���ى ت��راج��ع 
ع����دد م���ش���اري���ع االس��ت��ث��م��ار 
األج��ن��ب��ي امل��ب��اش��ر اجل��دي��دة 
ف��ي املنطقة مبعدل %30 إلى 
185 مشروعا، وكذلك التكلفة 
االستثمارية لتلك املشاريع 
مبعدل %27.3 إلى 11.2 مليار 
دوالر، والوظائف املستحدثة 
مب��ع��دل %23 إل��ى 21.3 ألف 

وظيفة.
وذك��������رت »ض�����م�����ان« أن 
االس��ت��ث��م��ارات األج��ن��ب��ي��ة في 
املنطقة تتواصل التركيز في 
كل من اإلم���ارات والسعودية 
وم��ص��ر على ال��ت��وال��ي بحصة 
إجمالية بلغت %65.4 من 
التكلفة االستثمارية للمشاريع 

في املنطقة.

السعودية واإلمارات األكثر استثمارًا 
باخلارج بني دول اخلليج

ارتفعت أسعار الذهب ملستوى قياسي جديد عند تسوية 
تعامات نهاية يوليو، مسجلة أكبر ارتفاع شهري منذ 

2016 مع مخاوف الوباء.
جاء أداء املعدن األصفر مع تراجع األسهم األمريكية خال 
التعامات وهبوط الدوالر قبل أن يتحول لارتفاع لكنه ال 

يزال قرب أدنى مستوى في عامني.
وكشفت بيانات اقتصادية عن تراجع ثقة املستهلكني في 
الواليات املتحدة خال الشهر اجلاري بأكثر من التوقعات، 
في حني ارتفع اإلنفاق الشخصي لألمريكيني خال الشهر 

املاضي.
وأدى االرتفاع في حاالت كورونا في الواليات املتحدة إلى 
إضعاف آمال تعافي االقتصاد سريعا، مما دفع املستثمرين 

نحو األصول اآلمنة مثل الذهب.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود اآلجلة ملعدن الذهب 
تسليم ديسمبر بنحو 1 باملائة أو ما يوازي 19.10 دوالر 

ليصل إلى 1985.90 دوالر لألوقية.


