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أرامكو متضي قدما في خطط لرفع طاقة إنتاج النفط

خام «ناميكس» يرتفع  1باملئة وسط آمال باالتفاق على حزمة إنقاذ أميركية
ارتفعت أس��ع��ار النفط خ�لال تعامالت أمس
ال��ث�لاث��اء وس���ط آم���ال ب��ت��وص��ل ال��ب��ي��ت األب��ي��ض
والدميقراطيني إل��ى ات��ف��اق بشأن حزمة حتفيز
جديدة لدعم االقتصاد خالل أزمة «كورونا».
وقال الرئيس «دونالد ترامب» في تغريدة على
«تويتر» إن قادة دميقراطيني من الكوجنرس طلبوا
مقابلته ملناقشة حزمة اإلنقاذ االقتصادية املرتبطة
بفيروس «كورونا».
وعلى صعيد التداوالت ،ارتفعت العقود اآلجلة
خلام «برنت» القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.6%
إلى  45.28دوالر للبرميل .كما صعدت عقود خام
«ناميكس» األمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1%
عند  42.37دوالر للبرميل.
على اجلانب اآلخر ،أكد رئيس أرامكو التنفيذي
أمني الناصر املضي قدما في رفع طاقة إنتاج النفط
لـ 13مليون برميل يوميا .وفي حني يتوقع طلبا
أفضل على النفط بحلول نهاية العام ،قال« :نتوقع
منوا في الطلب احمللي على الوقود في أغسطس».
وأش����ار ال��ن��اص��ر إل���ى أن «خ��ط��ت��ن��ا ل�لإن��ف��اق
الرأسمالي في  2021ستكون أقل بكثير من الهدف
السابق عند ما بني  40مليار و 45مليار دوالر» .إلى

ذلك ،توقع تشغيل مصفاة نفط ج��ازان في الربع
األول من .2021
باملقابل ،أفاد أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن صفقة
مع ريالينس الهندية بعد إمتام إج��راءات العناية
الواجبة .الناصر أكد أن أرامكو متضي قدما في
خطط لرفع طاقتها إلنتاج النفط مبقدار مليون
برميل يوميا إل��ى  13مليون برميل يوميا رغم
تخفيضات في اإلنفاق في العامني احلالي واملقبل.
وبلغ صافي الدخل ألرامكو السعودية 24.62
مليار ريال سعودي ( 6.57مليار دوالر أميركي)
للربع الثاني من عام  ،2020مقارنة مع 92.59
مليار ريال سعودي ( 24.69مليار دوالر) للربع
ذاته من عام  ،2019بنسبة تراجع  .73.4%ومقابل
األرباح احملققة في الربع السابق انخفضت أرباح
أرامكو بنسبة  ،60.5%والتي كانت  62.4مليار
ريال.
ويعكس ذل��ك بشكل أس��اس انخفاض أسعار
النفط اخل��ام وت��دن��ي ه��وام��ش ال��رب��ح ف��ي أعمال
التكرير والكيميائيات ،وقابل ذك جزئيا ً االنخفاض
في ريع اإلنتاج الناشئ عن تراجع أسعار النفط
اخلام.

الذهب يتهاوى  45دوالر ًا مع
تفضيل األصول اخلطرة

تراجعت أسعار الذهب بنحو
 45دوالرا ً خالل تعامالت أمس
الثالثاء ،مع تفضيل املستثمرين
لألصول اخلطرة على حساب
عناصر األمان.
وت���ع���رض امل���ع���دن األص��ف��ر
إلى ضغوط قوية بفعل تعافي
الدوالر األمريكي ،والذي ارتفع
من أدن��ى مستوياته في عامني،
ح��ي��ث ي��ع��ت��ب��ر مب��ث��اب��ة ب��دي��ل
ل��ل��م�لاذات اآلم��ن��ة وخ��اص�� ًة في
أوق��ات اشتعال التوترات بني
أكبر اقتصادين حول العالم.
وت���ش���ه���د ال���ع�ل�اق���ات ب�ين
أك��ب��ر اقتصادين ح��ول العالم
احتكاكات جديدة ،حيث قررت
بكني ف��رض عقوبات على 11
م��واط��ن��ا ً أم��ري��ك��ي��ا ً مب��ا ف��ي ذلك
مشرعني من احلزب اجلمهوري.
وجاء هذا القرار بعد خطوة
مماثلة من جانب واشنطن والتي
فرضت عقوبات على مسؤولني
في الصني وهوجن كوجن مبا في
ذلك الرئيسية التنفيذية لهوجن
كوجن «ك��اري الم» .ومن املقرر

إع�لان بيانات أسعار املنتجني
في ال��والي��ات املتحدة وذل��ك في
وقت الحق.
وت����راج����ع س��ع��ر ال��ع��ق��ود
اآلج��ل��ة مل��ع��دن ال��ذه��ب تسليم
شهر ديسمبر بنحو  2.2باملائة
ليتهاوى إلى  1994.70دوالر
لألوقية فاقدا ً نحو  45دوالرا ً.
وخالل نفس التوقيت ،انخفض
سعر التسليم الفوري للمعدن

النفيس بأكثر من  2باملائة أو
م��ا ي���وازي  41.59دوالر إلى
 1985.75دوالر لألوقية.
وف���ي ت��ل��ك األث���ن���اء ،ت��راج��ع
املؤشر الرئيسي للدوالر والذي
يتبع أداء ال��ورق��ة األمريكية
مقابل  6عمالت رئيسية بأكثر
من  0.1باملائة إل��ى ،93.439
بعد أن وصل إلى  93.724في
وقت سابق من التعامالت.

منظمة الصحة العاملية:

فجوة كبرى بني التمويل
الالزم ملكافحة «كورونا»
وما مت التعهد به

تيدروس أدهانوم

ح���ذر رئ��ي��س منظمة الصحة
العاملية «تيدروس أدهانوم» من
وج���ود ف��ج��وة عاملية كبيرة بني
ه��دف املنظمة إلن��ش��اء صندوق
باسم «مسرع الوصول إلى أدوات
«كوفيد  ،»19 -وب�ين امل��ال الذي
مت التعهد ب��ه بالفعل ملكافحة
الفيروس.
وف���ي أب��ري��ل ،أط��ل��ق ص��ن��دوق
«م��س��رع ال���وص���ول إل���ى أدوات
«كوفيد  »ñ 19بهدف اجلمع بني
احلكومات واملنظمات الصحية
وال��ش��رك��ات وغ��ي��ره��ا ،م��ن أج��ل
تسريع القضاء على ال��وب��اء من

خ�ل�ال دع���م ت��ط��وي��ر ال��ل��ق��اح��ات
والعقاقير .وأض��اف «أده��ان��وم»
قائالً :رغم شعورنا باالمتنان ملن
قدموا مساهمات ،إال أنها ال تشكل
إال  10%فقط م��ن الطريق نحو
التمويل ال�ل�ازم ،مشيرًا إل��ى أن
التمويل املطلوب لتطوير لقاحات
للفيروس فقط تتجاوز  100مليار
دوالر.
وأشار «أدهانوم» إلى أن أفضل
وسيلة للقضاء على الفيروس
هي قمعه ،وأن على القادة اتخاذ
اإلج��راءات ،وأن املواطنني بحاجة
إلى تبني تدابير جديدة.

إيرادات حكومة البحرين تهبط
 29باملئة خالل النصف األول
تراجعت إي��رادات احلكومة  % 29في النصف األول من  2020بسبب
ضعف أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا املستجد.
وهبطت اإليرادات النفطية  % 35بينما تراجعت اإليرادات غير النفطية
 .% 13وارتفع اإلنفاق احلكومي  % 2في النصف األول من العام.
وفي يوليو  ،قالت البحرين إنها ستضيف حوالي  177مليون دينار
( 470مليون دوالر) إلى ميزانية الدولة للعام  2020في إنفاق طارئ
حملاربة جائحة فيروس كورونا.
وقالت وكالة ستاندر آند بورز جلوبال للتصنيفات االئتمانية في مايو،
إن العجز في ميزانية البحرين من املنتظر أن يرتفع إلى  % 12من الناجت
احمللي اإلجمالي ،من  % 4.6في  2019فيما يرجع إلى حد كبير إلى هبوط
أسعار النفط.

معهد التمويل الدولي يعمق توقعاته النكماش اقتصاد لبنان
توقع معهد التمويل الدولي
انكماش اقتصاد لبنان ،البالغ
 52م��ل��ي��ار دوالر ،بـ% 24
خالل العام احلالي مقارنة مع
توقعاته السابقة التي كانت
النكماش بـ.% 15
وي��أت��ي ذل���ك وس���ط تفاقم
التحديات التي تواجهها البالد،
ب��ع��د ان��ف��ج��ار م��رف��أ ب��ي��روت
األسبوع املاضي ،الكارثة التي
أضافت إل��ى تداعيات جائحة
ك��ورون��ا وارت���ف���اع التضخم
وضعف الليرة اللبنانية.
وأوض����ح م��ع��ه��د التمويل
الدولي أن االنفجار األخير أبرز
اإلهمال والفساد ل��دى الطبقة
احل��اك��م��ة .علماً أن احلكومة
اللبنانية استقالت ي��وم أمس
وسط ضغوط شعبية.
هذا ويسعى لبنان للحصول
على عشرة مليارات دوالر من
صندوق النقد الدولي مشروطة
ب��اإلص�لاح��ات .ثمانية أي��ام
م��رّت على كارثة انفجار مرفأ
ب��ي��روت ،ال���ذي وق��ع الثالثاء
ال
امل��اض��ي ،مخلّفاً  163قتي ً
وأكثر من  6آالف جريح حتى

مؤشر انتعاش األعمال ارتفع
إلى  51.7في يوليو

منو االقتصاد
غير النفطي
بدبي للمرة
األولى منذ
تفشي كورونا
ذك���ر ت��ق��ري��ر أم���س أن االق��ت��ص��اد
غير النفطي ف��ي دب��ي من��ا ف��ي يوليو
للمرة األول��ى ،عندما أدى تفشي وباء
كورونا إلى توقف عاملي حلركة السفر
وال��ت��ج��ارة ،فقد ارتفع مؤشر مديري
املشترين ف��ي دب��ي إل��ى  51.7الشهر
امل��اض��ي ،ب��زي��اد ًة م��ن مستوى يونيو
ال��ب��ال��غ  50ال���ذي يفصل ال��ن��م��و عن
االنكماش.
وق��ال ديفيد أوي��ن ،االقتصادي في
آي إتش إس ماركت ،في تقرير صدر،
امس الثالثاء ،إن بيانات مؤشر مديري
املشتريات لشهر يوليو للقطاع اخلاص
غ��ي��ر النفطي ب��دب��ي تشير إل���ى ب��دء
االنتعاش بعد «كوفيد .»-19
وأضاف التقرير أن الشركات في دبي
أخذت تستفيد من رفع قيود احلظر ،في
ظل السماح للزوار األجانب بدخول
املركز التجاري للشرق األوسط اعتبارا ً
من  7يوليو .منوها ً بقدرة اإلمارات على
احتواء الوباء وإبقائه حتت السيطرة.
وكان فريق االستطالع في «آي إتش
إس م��ارك��ت» ق��د أش��ار إل��ى زي���ادة في
الطلب االستهالكي مع إلغاء القيود.
أي��ض��ا مبيعات
ً
وش��ه��دت ال��ش��رك��ات
إضافية ،حيث بدأت الرحالت اجلوية
الدولية في العمل مرة أخرى وأعيد فتح
األماكن السياحية.
ووفق التقرير فقد كانت املكاسب في
اإلنتاج واألعمال اجلديدة وراء النمو
األول ف��ي االقتصاد غير النفطي في
خمسة أشهر .وكان معدل منو اإلنتاج
هو األسرع حتى اآلن في عام .2020
مشيرا إلى قطاع اإلنشاءات واجلملة
والتجزئة يتصدر ه��ذا االرت��ف��اع .كما
حقق ق��ط��اع السفر وال��س��ي��اح��ة أول
ارت��ف��اع في النشاط منذ فبراير على
الرغم من بطئه ،من حيث منو اإلنتاج.
وارتفعت املخزونات بأقوى معدل لها
منذ ديسمبر املاضي.

االن ،وعشرات املفقودين.
فيما أتت هذه التطورات في
ظل أزم��ة غ��ذاء خانقة يعيشها
لبنان بعد دم��ار امل��رف��أ ،حيث
أبدى املدير التنفيذي لبرنامج
األغ��ذي��ة العاملي التابع لألمم
املتحدة ،ديفيد بيزلي ،االثنني،
قلقه من نفاد اخلبز من بيروت
خالل أسبوعني ونصف.
وقال« :قلق للغاية من نفاد
اخلبز في لبنان ،،ألن  85%من

احلبوب تأتي عبر مرفأ بيروت
املدمر» ،إال أنه يعتقد أنه ميكن
تشغيل منطقة من امليناء هذا
الشهر.
إلى ذل��ك ،طالبت كريستينا
جورجيفا ،مديرة صندوق النقد
الدولي لبنان باستدامة الديون
واستعادة مالءة املوارد العامة
وص�لاب��ة النظام امل��ال��ي كأحد
ال��ش��روط ملنح ال��ب�لاد قروضا
مبليارات الدوالرات ،باإلضافة

إل��ى ذل��ك قالت جورجيفا إنه
ينبغي أن يتسم النظام املالي
اللبناني ب��امل�لاءة ،وأش���ارت
إل��ى أن م��ن 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
إلى وضع ضوابط مؤقتة ملنع
تهريب الرساميل خ�لال فترة

اإلصالحات وإلى وقف اخلسائر
وتأمني التدقيق والشفافية في
املؤسسات العامة وبينها البنك
امل��رك��زي .كما ح��ث الصندوق
لبنان على إل��غ��اء نظام سعر
الصرف املتعدد لوقف املزيد من
التدهور في الليرة اللبنانية.
وق��ال��ت جورجيفا ،إن��ه في
أعقاب املأساة الرهيبة في لبنان
ح��ان الوقت للوحدة الوطنية
للتغلب على هذه الكارثة وكذلك
ملعاجلة األزم���ة االقتصادية
واالجتماعية العميقة التي ال
تزال 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
ال��ل��ح��ظ��ة امل��ل��ح��ة .وأك����دت أن
صندوق النقد ال��دول��ي يبحث
كل السبل املمكنة لدعم شعب
ل��ب��ن��ان ،مشيرة إل��ى ض��رورة
ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى اجل���م���ود في
املناقشات ح��ول اإلص�لاح��ات
احل��اس��م��ة ووض����ع ب��رن��ام��ج
هادف لتغيير االقتصاد وبناء
الثقة في مستقبل البالد.

محاوالت «اللحظة األخيرة» لبحث حزمة
حتفيز أميركية رغم رفض ترامب
قال تشاك شومر زعيم األقلية الدميقراطية
في مجلس الشيوخ األميركي إن الدميقراطيني
مستعدون للعودة إلى طاولة التفاوض حول
مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس
ك��ورون��ا إذا واف��ق اجلمهوريون على مشروع
قانون أكبر حجما مما هم مستعدون لقبوله حتى
اآلن.
ومتحدثا في قاعة مجلس الشيوخ ،قال شومر
«الدميقراطيون ال يزالون مستعدين للعودة إلى
الطاولة .نحتاج أن ينضم اجلمهوريون إلينا
ويلتقون معنا في منتصف الطريق لنعمل سويا
لتقدمي مساعدة فورية للشعب األميركي».
وفي األسبوع املاضي ،استخدم شومر كلمات
مماثلة حل��ث م��ف��اوض��ي البيت األب��ي��ض على
املوافقة على حزمة تشريعية تزيد قيمتها مبا
ال يقل عن تريليون دوالر عن مشروع القانون
ال��ذي اقترحه بالفعل اجلمهوريون في مجلس
الشيوخ والبالغ قيمته تريليون دوالر .إلى ذلك،
قال ستيفن منوتشني ،وزير اخلزانة األميركي إن
إدارة الرئيس دونالد ترمب والكونغرس ميكن
أن يتوصال إلى اتفاق بشأن املزيد من املساعدات
االقتصادية ،وس��ط جائحة ف��ي��روس كورونا
املستجد ،في أقرب وقت هذا األسبوع إذا حتلى
الدميقراطيون «بالعقالنية».

حل وسط

وأضاف منوتشني إن هناك مجاال للتوصل إلى
حل وسط بشأن اتفاق للمزيد من املساعدات وأنه
ينبغي مترير تشريع ،لكنه رفض اإلفصاح عن
موعد استئناف احملادثات بني اجلانبني .وأوضح
«أعتقد بإمكانية التوصل إلى حل وسط إذا كان
الدميقراطيون مستعدين للتحلي بالعقالنية .ال
يزال هناك الكثير من األشياء التي يتعني علينا
القيام بها والتي اتفقنا عليها».
وقال منوتشني إنه لن يعقب على التفاصيل
اخلاصة بالوقت الذي قد يستأنف فيه مسؤولو
اإلدارة والزعماء الدميقراطيون احملادثات ،لكنه
أضاف «إذا كان بإمكاننا التوصل التفاق عادل،
فسنفعل ذلك هذا األسبوع».
وان���ه���ارت امل��ف��اوض��ات م��ع الدميقراطيني
ف��ي الكونغرس ح��ول م��ش��روع ق��ان��ون خامس
ملعاجلة تداعيات تفشي كوفيد -19في البالد
األسبوع املاضي ،مما دفع الرئيس اجلمهوري
دون��ال��د ترمب إل��ى اتخاذ  4إج���راءات تنفيذية
السبت املاضي ،تتعلق بإعانات البطالة وإخالء
املستأجرين للمنازل وضرائب الرواتب وقروض
الطالب.
وبحث البيت األبيض والنواب الدميقراطيون
في الكونغرس ألسبوعني خطة مساعدة جديدة
لدعم االقتصاد الذي تضرر كثيرا جراء فيروس
كورونا املستجد ،بدون التوصل إلى اتفاق .وكان

الدميقراطيون اقترحوا اعتبارا من مايو املاضي
إج��راءات مبستوى  3تريليونات دوالر مقابل
تريليون دوالر تضمنها االق��ت��راح اجلمهوري
الذي عرض نهاية يوليو املاضي.

إعانات البطالة

ووقع ترمب 4 ،مراسيم لهذه التدابير املؤقتة
التي تقضي بتجميد األجور وتقدمي إعانات بطالة
لفترة طويلة قيمتها  400دوالر أسبوعيا وحماية
املستأجرين املهددين بالطرد وتأجيل تسديد
القروض الطالبية ،وذل��ك بعدما تخطت البالد
حاجز  5ماليني حالة إصابة .وه��ذه املراسيم
املوقعة قبل أق��ل م��ن  3أشهر م��ن االستحقاق
الرئاسي قد يتم الطعن بها أم��ام احملكمة ألن
الدستور األميركي كلف الكونغرس مبعظم
القرارات املتعلقة باملوازنة في البالد.
وق��ال منوتشني «يجب أن يكون لدينا نظام
بطالة منصف ل�لأف��راد العاجزين ع��ن إيجاد
فرصة عمل» في وق��ت يجد ماليني األميركيني
أنفسهم عاطلني ع��ن العمل م��ع ف��رص ضئيلة
إليجاد وظيفة على األجل القصير .وشدد أيضا
على أهمية متويل إع���ادة فتح امل���دارس وهي
أولوية بالنسبة لترمب ،وتقدمي قروض جديدة
للشركات الصغيرة واملتوسطة التي تأثرت
باألزمة الصحية.
وذكر مسح نشره بنك نيويورك االحتياطي
االحت��ادي ،أنه بعد شعور األميركيني بتحسن
طفيف ع��ل��ى م���دار ش��ه��ري��ن ب��ش��أن اح��ت��م��االت
وجودهم في سوق العمل ،فإنهم ص��اروا أكثر
تشاؤما في يوليو املاضي.

اقتصاد منهك
ويعكس هذا التحول آثار القيود اجلديدة التي
فرضتها اإلدارة األميركية وحكومات الواليات
ملكافحة ع��ودة ظهور ع��دوى فيروس كورونا.
وتباطأ من��و التوظيف ف��ي ال��والي��ات املتحدة
بشكل كبير في يوليو املاضي ،مما يعكس تباطؤا
محتمال في التعافي االقتصادي.
وقالت وزارة العمل ،إن الوظائف غير الزراعية
زادت مبقدار  1.8مليون وظيفة الشهر املاضي،
مقارنة مع زي��ادة قياسية بواقع  4.8مليون
وظيفة في يونيو املاضي .وقال املستهلكون إن
متوسطاالحتماالت املتوقعة لفقدان وظائفهم
خ�لال العام املقبل ارتفع إل��ى  16%في يوليو
املاضي من  15%في يونيو املاضي ،وهو أعلى
من متوسط ع��ام 2019البالغ  ،14.3%وفقا
ملسح بنك نيويورك االحتياطي االحتادي.
ووفقا للتوقعات يرتفع معدل البطالة في
ال��والي��ات املتحدة م��رة أخ��رى ف��ي يوليو بعد
انخفاضه لثالثة أشهر متتالية من أعلى مستوى
ل��ه البالغ  ،50.9%ف��ي م��ارس امل��اض��ي .وق��در
املستهلكون االحتماالت عند  39.3%في يوليو
املاضي ،ارتفاعا من  35.1%في يونيو املاضي.
وارتفعت توقعات التضخم بشكل طفيف
في يوليو  ،مع ارتفاع متوسطالتوقعات للعام
املقبل إلى  2.9%من  2.7%في يونيو املاضي.
وزاد متوسطتوقعات التضخم للسنوات الثالث
املقبلة إلى  2.7%في يوليو من  2.5%في يونيو.
وسجل املستهلكون الذين تقل أعمارهم عن 40
عاما أكبر زيادة في توقعات التضخم.

