
اخ��ت��ت��م��ت أس���ع���ار ال��ن��ف��ط اخل���ام 
القياسية ربع سنة من التقلبات بأكبر 
خسارة لها على اإلط���اق، إذ تهاوت 
العقود اآلجلة للخام األميركي وبرنت 
على م��دار م��ارس بفعل حالة اجلمود 
التي أصابت االقتصاد العاملي من جراء 

جائحة فيروس كورونا.
وفقد كا خامي القياس نحو ثلثي 
قيمته على م��دار الربع األول، وجاء 
معظم اخلسارة من تراجعات مارس 

التي بلغت نحو 55 باملئة.
وشهد اخلام األميركي غرب تكساس 
الوسيط ختام الشهر بزيادة متواضعة 
اثنني باملئة أمس، في حني أغلق برنت 

على انخفاض طفيف.
وحتطم الطلب العاملي على الوقود 
م��ن ج����راء ق��ي��ود ال��س��ف��ر امل��ف��روض��ة 
بسبب جائحة كورونا. ويتوقع كبار 
املتعاملني والبنوك تراجع الطلب بني 
20 و30 باملئة في أبريل، واستمرار 
االستهاك الضعيف في ظل تضعضع 
النشاط االقتصادي بشدة لعدة أشهر 

مقبلة.
وحت����دد س��ع��ر ال��ت��س��وي��ة ل��غ��رب 
تكساس على ص��ع��ود 39 سنتا إلى 

20.48 دوالر للبرميل. وانحدر اخلام 
األميركي 54 باملئة في م��ارس، و66 
باملئة في األشهر الثاثة األول��ى من 
العام، في أس��وأ تراجعات له منذ بدء 

تداول العقد في 1983.
وأغلقت عقود خام برنت تسليم مايو 
منخفضة سنتني إل��ى 22.74 دوالر 
للبرميل قبيل حلول أجلها. وتراجع 

خام القياس العاملي 66 باملئة في الربع 
األول و55 باملئة في م��ارس، في أسوأ 
ه��ب��وط فصلي وش��ه��ري ل��ه بالنسبة 
املئوية على اإلطاق. وأغلق عقد يونيو 
األنشط منخفضا سبعة سنتات إلى 

26.35 دوالر للبرميل.
وق��ال مايكل ت��ران، العضو املنتدب 
الستراتيجية الطاقة لدى آر.بي.سي 

كابيتال ماركتس في نيويورك، »كوفيد 
أخذ سوق النفط رهينة«.

»وتيرة حتطم الطلب غير املسبوقة 
أجبرت مصافي التكرير، على مستوى 
ع��امل��ي، على خفض اإلن��ت��اج، تاركة 
براميل من الواليات املتحدة إلى بحر 
الشمال إلى آسيا تبحث، دون جدوى 

عادة، عن مأوى.«

اتفق وزراء املالية ومحافظو البنوك املركزية 
ل��دول مجموعة العشرين على خارطة طريق 
لتنفيذ التزامات قمة ق��ادة املجموعة وتنسيق 
جهودهم في مواجهة جائحة فيروس )كورونا 

املستجد - كوفيد 19(.
جاء ذلك خال »االجتماع االفتراضي« الذي 
عقده املسؤولون وتناول خطة العمل التي تضع 
اخلطوط العريضة للتدابير االقتصادية واملالية 
التي تعتزم اتخاذها دول مجموعة العشرين 

ملواجهة جائحة )كورونا(.
وسلط االجتماع الضوء على التدابير الازمة 
على املدى املتوسط لدعم االقتصاد العاملي خال 
هذه االزمة والفترة الاحقة لها ومعاجلة مخاطر 
مواطن الضعف في الدين العام في ال��دول ذات 
الدخل املنخفض اثر تداعيات الفيروس وذلك 
ليتسنى لهذه الدول تركيز جهودها على مواجهة 

هذا التحدي العاملي.
وت��ط��رق االجتماع ال��ى العمل م��ع املنظمات 
الدولية املعنية بهدف تسريع العمل على تقدمي 
الدعم املالي املائم لاسواق الناشئة وال��دول 
النامية ملواكبة التحديات الناجمة عن فيروس 
كورونا والعمل مع مجلس االستقرار املالي في 

تنسيق التدابير التنظيمية واالشرافية التي 
اتخذتها الدول.

كما متت مناقشة دور صندوق النقد الدولي 
ومجموعة البنك ال��دول��ي واملؤسسات املالية 
الدولية في استخدام جميع م��وارده��م املتاحة 
وبحث اي تدابير اضافية تدعو احل��اج��ة لها 
من اجل دعم االس��واق الناشئة وال��دول النامية 
في خضم تداعيات الفيروس ويشمل ذلك دعم 

االستقرار املالي وتذليل القيود على السيولة.
ورحب وزراء املالية ومحافظو البنوك املركزية 
ل���دول مجموعة العشرين رح��ب��وا باستعداد 
مجموعة البنك الدولي تقدمي دعم مالي يصل الى 
160 مليار دوالر على مدى االشهر اخلمسة عشر 
القادمة لدعم الدول االعضاء في مجموعة البنك 

الدولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وكلف االجتماع مجموعات العمل ذات العاقة 
بتنفيذ خارطة الطريق وذلك بحلول اجتماعهم 
االفتراضي ال��ق��ادم املزمع عقده في 15 ابريل 
املقبل حيث اتفقوا على االستمرار في مناقشة 
االج����راءات املمكنة وات��خ��اذ العاجل منها في 
مواجهة التحديات العاملية الناجمة عن جائحة 

فيروس كورونا.
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األسبوعان القادمان هما األسوأ على اإلطالق

ترامب يطالب بإنفاق تريليوني دوالر جديدة على مشاريع البني التحتية
دع��ا الرئيس األميركي دونالد 
ت��رام��ب، إل��ى إق���رار ق��ان��ون يسمح 
ب��إن��ف��اق ت��ري��ل��ي��ون��ي دوالر على 
مشروعات البنى التحتية، معتبراً 
أن الكلفة الزهيدة حالياً لاقتراض 
تسمح مب��ب��ادرة »ج��ري��ئ��ة« تنقذ 
االقتصاد األميركي املترنح، بسبب 
اإلغ��اق الناجت عن وب��اء كوفيد-

.19
وكتب ترامب على تويتر »مع 
تدني معدالت الفوائد في الواليات 
املتحدة إلى الصفر، هذا هو الوقت 
املناسب إلقرار قانون طال انتظاره 

منذ عقود للبنية التحتية«.
وأض���اف أن م��ش��روع القانون 
يجب »أن يكون كبيراً جداً وجريئاً 
ج��داً، بقيمة تريليوني دوالر، وأن 
يترّكز فقط على خلق الوظائف 
وإع��ادة بناء البنية التحتية التي 

كانت يوماً ما عظيمة«.
ولطاملا دعا ترامب الى اإلنفاق 
على الطرق واجلسور وغيرها من 
البنى التحتية األساسية، املهملة 

منذ فترة طويلة.
وي��أت��ي اق��ت��راح��ه األخ��ي��ر بعد 

أسبوع من توقيعه على مشروع 
ق��ان��ون إن��ق��اذ اق��ت��ص��ادي بقيمة 
تريليوني دوالر أيضاً، ملّد يد العون 
إلى الشركات الكبيرة والصغيرة 
التي تضّررت من إجراءات اإلغاق 

بسبب فيروس كورونا املستجد.
وك��ان اجلمهوريون متخوفني 
من أّي مشروع قانون ضخم للبنية 
التحتية بعكس الدميوقراطيني. 
وتكتسب ه��ذه الفكرة زخ��م��اً مع 
ارت��ف��اع معدالت البطالة وحتذير 
خبراء اقتصاديني من أن العديد 
من الشركات ستواجه صعوبة في 
التقاط أنفاسها بسرعة ح��ّت بعد 

تاشي خطر الوباء.
ك��م��ا ح���ذر ال��رئ��ي��س األم��ي��رك��ي 
دون��ال��د ت��رام��ب م��ن أن ال��والي��ات 
املتحدة ستمر بأسبوعني »مؤملني 
ج���داً ج���داً« على صعيد مكافحة 
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجّد، ال��ذي 
يواصل حصد أع���داًد متزايدة من 

الضحايا في باده والعالم بأسره.
وق����ال ت��رام��ب خ���ال م��ؤمت��ره 
الصحفي اليومي في البيت األبيض 
حول تطّورات مكافحة وباء كوفيد-

19 إن »األم��ر سيكون مؤملاً ج��داً، 
سنجتاز أسبوعني مؤملني جداً جداً«.
ووصف ترامب جائحة كوفيد-
19 بأنها »ب��اء«، قائا »أري��د أن 
يكون كل أميركي مستعداً لأليام 

الصعبة املقبلة«.                    
وكان الرئيس األميركي قد أعلن، 
االث��ن��ني، أن شهر أب��ري��ل سيكون 
حاسماً على صعيد مكافحة فيروس 
ك��ورون��ا. وق���ال: »إن��ه��ا 30 يوماً 
حيوية. سنفعل كل شيء خال هذه 
األيام الثاثني«. وأضاف أنه يفكر 
مبطالبة جميع األميركيني بارتداء 
كمامات »لفترة من الوقت - وليس 

إلى األبد«.
وت��أت��ي ه��ذه التصريحات في 
الوقت ال��ذي تشهد فيه الواليات 
املتحدة تسارعاً في وتيرة تفشي 
الوباء، إذ بلغ عدد املصابني بحسب 
األرقام الرسمية أكثر من 160 ألف 
شخص، توفي منهم حوالى 3 آالف.

وكان ترامب أعلن، األحد، متديد 
العمل بإجراءات التباعد االجتماعي 
املفروضة للحد من تفشي كورونا 

املستجد حتى نهاية أبريل.

3 أشهر من التقلبات

كورونا يدفع النفط لتسجيل أكبر 
خسارة شهرية في التاريخ

الرئيس األميركي دونالد ترامب

مجموعة العشرين تقر خارطة 
طريق ملواجهة فيروس كورونا
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أت���اح���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للمنشآت الصغيرة واملتوسطة 
»منشآت«، ع��دًدا من اخلدمات 
على منصة مزايا الهادفة إلى 
خ��ف��ض ال��ت��ك��ال��ي��ف واألع��ب��اء 
املالية على املنشآت الصغيرة 
واملتوسطة، لنجاح ومنو تلك 
املنشآت ورفع جودة اخلدمات 

املقدمة لها.
وتقدم منصة مزايا خدمات 
داع��م��ة للمنشآت الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة تتميز بالتنوع 
وبأسعار منافسة ومدعومة 
جزئًيا أو كلًيا، لتسهيل التزام 
املنشآت باملتطلبات النظامية، 
وتخفيض تكاليف التشغيل 
على املنشآت املستفيدة، وزيادة 

ك���ف���اءة امل��ن��ش��آت ال��ص��غ��ي��رة 
واملتوسطة وحتسني أدائ��ه��ا، 
باإلضافة إلى تسهيل حصول 
املنشآت على خدمات القطاع 
اخل�����اص م���ن خ����ال منصة 
م��وح��دة، وك��ذل��ك رف��ع ج��ودة 
اخل��دم��ات امل��ق��دم��ة للمنشآت 

الصغيرة واملتوسطة.
وأف����ادت الهيئة أن��ه ميكن 
ألص��ح��اب املنشآت الصغيرة 
واملتوسطة االط��اع والتقدمي 
ع��ل��ى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة من 
https:// خال منصة مزايا
mazaya.monshaat.gov.
sa، حيث إن��ه مب��ج��رد تقدمي 
طلب احلصول على ميزة معينة 
من خال النظام، ستصل رسالة 

بريد إلكتروني للمستفيد برقم 
الطلب واملتطلبات اإلضافية 
الستكمالها إن وج��دت، وبعد 
استكمال املتطلبات سيتم النظر 
في الطلب والتأكد من املطابقة 
ملعايير احل��ص��ول على امليزة 
وسيتم ال��رد بقبول الطلب أو 

رفضه خال 10 أيام عمل.
ي���ذك���ر أن م��ن��ص��ة م��زاي��ا 
تستهدف قطاعات التعليم، 
الصناعات التحويلية، األنشطة 
العقارية، الزراعة واحلراجة 
وص���ي���د األس����م����اك، ال��ف��ن��ون 
والترفيه والتسلية، الكهرباء 
وال��غ��از والبخار والتكييف، 
ب��اإلض��اف��ة إل���ى امل��ع��ل��وم��ات 

واالتصاالت.

مزايا ألصحاب املشاريع الصغيرة في السعودية

أقر البنك املركزي التركي تدابير جديدة 
للحد من التداعيات االقتصادية الناجمة 
ع��ن تفشي ف��ي��روس »ك��ورون��ا املستجد«، 
ح��ي��ث ت��ه��دف إل���ى دع���م آل��ي��ات التحويل 
النقدي ومرونة البنوك في إدارة السيولة 
وتدفقات االئتمان للشركات املصدرة للسلع 

واخلدمات.
وقال البنك إنه ميكن اآلن تنفيذ محفظة 
عمليات السوق املفتوحة بطريقة محتملة 
وقد يتم تعديل احلدود اعتماداً على ظروف 
السوق، موضحاً أن هذه العمليات تهدف إلى 
تعزيز فعالية آلية التحويل النقدي من خال 
زيادة عمق السوق، ومتكني التسعير السليم 
لألصول، وحتقيق املرونة للبنوك في إدارة 

السيولة.
وأضاف البنك أنه سيشتري لفترة مؤقتة 
سندات دين محلية حكومية اشترتها بنوك 
من صندوق التأمني ضد البطالة في الباد، 
وميكن لهذه البنوك، كوكيل أساسي، أيضاً 
زي��ادة تسهيات السيولة املقدمة في إطار 

آلية التحويل النقدي.
وتابع البيان أن األوراق املالية املدعومة 
باألصول والرهن العقاري مدرجة اآلن في 
مجموعة ضمانات حت��ت عمليات الليرة 
التركية والعمات األجنبية، مشيراً إلى أن 
ذلك سيساعد على تعزيز سيولة إصدارات 
األوراق املالية املماثلة وتعميق أسواق رأس 

املال.
ورف��ع البنك امل��رك��زي التركي احل��دود 
لتسهيات السيولة اإلضافية املستهدفة، 
وقرر عقد مزادات مبادلة لليرة التركية مع 
استحقاق ملدة ستة أشهر، حيث سيتم تزويد 
البنوك بالسيولة بالليرة التركية مقابل 
ال��دوالر أو اليورو أو الذهب، بسعر فائدة 
يقل بواقع %1.25 عن سعر إع��ادة الشراء 
ملدة أسبوع واحد البالغ %9.75. وقال إن 
االعتمادات املعاد خصمها بالليرة التركية 
خلدمات التصدير والعمات األجنبية ستمتد 
إلى الشركات املصدرة للسلع واخلدمات، 

وفقا لصحيفة »الشرق األوسط«.
وكان نائب رئيس البنك املركزي التركي، 

أوغوزخان أوزب��اش، قال إن اقتصاد باده 
سيتجاوز أزمة تفشي فيروس كورونا في 
أقصر وق��ت وبأقل خسائر نسبية، وذلك 
بفضل بنيته الديناميكية. وأض���اف أن 
املكتسبات التي حققها االقتصاد التركي، 
خال املراحل املاضية، ساهمت في تعزيز 
مقاومته ضد أزمة »كورونا«، ومع تقلص 
سرعة انتشار الفيروس سيبدأ االقتصاد 
التركي في االنتعاش، إذ إن البنك املركزي 
ميتلك إمكانية السرعة في اتخاذ القرارات 
وتنفيذ ال��ق��رارات املتخذة، كما أن��ه ميتلك 
أدوات مالية واقتصادية واسعة وفعالة، 
يستخدمها بقوة وبسرعة، وسيستمر في 
ذل��ك. وك��ان الرئيس التركي رج��ب طيب 
إأدوغ���ان، أعلن في وق��ت سابق من الشهر 
اجلاري، حزمة بقيمة 15 مليار دوالر لدعم 
االق��ت��ص��اد م��ع خفض ال��ض��رائ��ب لألعمال 
التجارية وإجراءات ملساعدة العائات ذات 

الدخل احملدود. 
وق��ال احمللل في مركز أبحاث »غلوبال 
س���ورس«، أتيا يشيل آدا، إن »إج���راءات 
السلطات التركية توافقت م��ع تلك التي 
اتخذتها ب��ل��دان أخ���رى مل��واج��ه��ة فيروس 
ك���ورون���ا. وح���ذر م��ن خ��س��ائ��ر ع��دي��دة في 
ال��وظ��ائ��ف م��ع إغ���اق الكثير م��ن املتاجر، 
وأوص���ى ب��أن متنح احلكومة دع��م��اً مالياً 

بسهولة أكبر.
وأعلنت احلكومة التركية في منتصف 

م��ارس امل��اض��ي، أن نحو 150 أل��ف شركة 
ومشروع جتاري أغلقت مؤقتاً. وقال يشيل 
آدا إن »الطريقة األميركية هي الطريقة األكثر 
أم��ان��اً: اكتب شيكا وال تسأل أي س��ؤال«، 
مضيفاً: »ذل���ك م��ن أج��ل ض��م��ان أال تضر 
البطالة ببقية االقتصاد«. ولفت يشيل آدا 
إلى أن السلطات قد تضطر إلى طباعة املزيد 
من النقود وهو ما من شأنه أن يرفع معدل 
التضخم، موضحاً أنه كان لدى تركيا خيار 
طلب أموال من صندوق النقد الدولي، وهو 

أمر سبق وتعهد إردوغان بتجنبه.
إلى ذلك، ارتفع العجز التجاري في فبراير 
املاضي، بنسبة %72، ليبلغ مليارين و981 
مليون دوالر. وبينما زاد حجم الصادرات 
التركية في فبراير املاضي بنسبة 2.3%، 
على أساس سنوي، ليبلغ 14 ملياراً و653 
مليون دوالر، زادت الواردات بنسبة 9.8%، 

لتصل إلى 17 ملياراً و634 مليون دوالر.
وتوقعت وك��ال��ة التصنيف االئتماني 
الدولية »م��ودي��ز«، األس��ب��وع امل��اض��ي، أن 
يكون االقتصاد التركي هو األكثر تضرراً 
بني اقتصادات مجموعة ال��دول العشرين 
الصناعية الكبرى بسبب تفشي »كورونا«، 
فيما أظ��ه��رت إحصائيات رسمية تركية 
تراجعا ح��ادا في مؤشر الثقة في قطاعي 
اخل��دم��ات وجت��ارة التجزئة احليويني من 
حيث تأثيرهما على معدل التضخم في 

الباد.

وحماية شركات الصادرات

تدابير تركية جديدة للحد من التداعيات 
االقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا

أك���دت فرنسا إمت���ام اول عملية جت��اري��ة مع 
اي���ران ع��ن طريق آلية ال��دف��ع اخل��اص��ة ملساعدة 
الشركات األوروب��ي��ة على التعامل التجاري مع 

ايران واملعروفة باسم )انستكس(.
وذكرت اخلارجية الفرنسية في بيان أن فرنسا 
وأمل��ان��ي��ا وبريطانيا ش��ارك��وا ف��ي العملية التي 
تضمنت تصدير معدات طبية إلى إيران.وأضاف 
البيان ان االلية »تهدف إل��ى تقدمي حل مستدام 
وطويل األجل لدعم التجارة املشروعة بني أوروبا 
وإي��ران كما انها تأتي في اط��ار اجلهود اجلارية 

للحفاظ على اتفاق النووي اإليراني الذى أيده قرار 
مجلس األمن الدولي رقم 2231 ».

كما اكد البيان مواصلة الدول األوروبية الثاث 
الضغط على إي���ران للعودة إل��ى اإلط���ار الكامل 
لاتفاق ال��ن��ووي وال��وف��اء بالتزاماتها املقررة 
مبوجبه.وأنشأت فرنسا وأملانيا واململكة املتحدة 
آلية )انستكس( في يناير 2019 لتسهيل التجارة 
بني الشركات األوروب��ي��ة وإي��ران بعد أن فرضت 
الواليات املتحدة عقوبات على طهران بعد انسحاب 

واشنطن من االتفاق النووي.

تتضمن معدات طبية عبر آلية »انستكس«

فرنسا تؤكد إمتام أول
عملية جتارية مع إيران

مساع 
حكومية 
مصرية 

لوقف خسائر 
الطيران

ن����اش����دت ش���رك���ات 
ط������ي������ران م���ص���ري���ة 
خاصة، وزي��ر الطيران 
امل���دن���ي م��ح��م��د م��ن��ار 
عنبة، ال��ت��دخ��ل لوقف 
خسائرها الناجمة عن 
أزم��ة ف��ي��روس كورونا 

املستجد.
وق�����ال ب���ي���ان على 
صفحة وزارة الطيران 
املدني على »فيسبوك«: 
»ناشد رؤساء الشركات 
وزير الطيران بالتدخل 
لوقف نزيف اخلسائر 
ال���ت���ي ت���ع���رض���ت ل��ه��ا 
ال���ش���رك���ات اخل��اص��ة 
وم��س��اع��دت��ه��م للتغلب 

علي هذه األزمة«.
وأض���اف ال��ب��ي��ان أن 
ال��وزي��ر التقى ع��ددا من 
رؤس��اء مجالس إدارات 
وممثلي شركات الطيران 
اخلاصة املصرية، لبحث 
تأثير الوباء على قطاع 
ال��ط��ي��ران اخل���اص في 
ض��وء تعليق الرحات 

اجلوية من وإلي مصر.
وم������������ددت م��ص��ر 
األس��ب��وع امل��اض��ي، أجل 
تعليق الرحات اجلوية 
مل��دة أسبوعني، اعتبارا 

من األول من أبريل.
وك����ان����ت م���ص���ر ق��د 
علقت ال��رح��ات للمرة 
األول���ى ف��ي 19 م��ارس، 
وك��ان م��ن املفترض أن 
يستمر التعليق حتى 
نهاية الشهر ث��م تقرر 

متديده.


