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أدنوك اإلماراتية ستخفض بعض إمدادات النفط اخلام  25باملئة

النفط يصعد فوق  41دوالر ًا مع توقف إنتاج أميركي بسبب العاصفة
أفادت ثالثة مصادر مطلعة وإشعار بأن
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدن��وك)
ستخفض حجم إم��دادات النفط اخل��ام التي
توردها ملشترين بعقود محددة األج��ل 25
باملئة في نوفمبر في إطار التزامها باتفاق
أوب��ك .+وسيطبق هذا اخلفض على جميع
درج��ات اخل��ام األرب��ع ألدن��وك وه��ي مربان
وأم اللولو وداس وزاك���وم العلوي ،وفقاً
لإلشعار.
وارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني امس
األربعاء ،إذ تسبب إعصار في توقف إنتاج
نفط وغاز بحري في الواليات املتحدة وأظهر
تقرير للقطاع انخفاض مخزونات اخلام
األميركية.
وخ�لال التعامالت ،ارتفع خ��ام القياس
العاملي برنت  60سنتا أو ما يعادل  1.5باملئة
إلى  41.13دوالر للبرميل ،بينما صعد اخلام
األميركي  68سنتا أو ما يعادل  1.8باملئة
إلى  38.96دوالر للبرميل .وصعد اخلامان
القياسيان بأكثر من  2باملئة  ،الثالثاء.
وتوقف أكثر من ربع إنتاج النفط والغاز
البحري األميركي وأ ُغلقت موانئ تصدير
الثالثاء في الوقت الذي وصل فيه اإلعصار

سالي إلى قبالة ساحل خليج املكسيك في
الواليات املتحدة.
وق��ال��ت ري��س��ت��اد إن��رج��ي ف��ي م��ذك��رة:
«تقديرنا احلالي إلجمالي التعطل املرتبط
بسالي ما بني ثالثة وستة ماليني برميل
من النفط على مدى  11يوما تقريبا» .ومن
املرجح أن يقلص ذلك املخزونات على الرغم
م��ن أن مصافي التكرير مغلقة أيضا مما
يخفض الطلب على النفط.
وأظ��ه��رت ب��ي��ان��ات م��ن معهد ال��ب��ت��رول
األميركي الثالثاء ،أن مخزونات اخل��ام في
الواليات املتحدة انخفضت  9.5مليون برميل
األسبوع املاضي ،لكن مخزونات البنزين
زادت.
وكان محللون توقعوا ارتفاع مخزونات
ال��ن��ف��ط  1.3م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل .وم���ن امل��ق��رر
ص���دور ال��ب��ي��ان��ات الرسمية للمخزونات
في الواليات املتحدة أمس األربعاء والتي
ع���ادة م��ا تتعارض م��ع ت��ق��دي��رات القطاع.
وقالت آي.إن.ج��ي لألبحاث «إذا رأينا رقما
مماثال لالنخفاض الذي أعلنه معهد البترول
األميركي أثناء الليل ،فمن املرجح أن يقدم
ذلك بعض الدعم الفوري للسوق».

الدوالر الضعيف يدعم استقرار
الذهب قبيل اجتماع الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب ،امس
األربعاء ،بفضل تراجع الدوالر،
فيما يترقب املستثمرون نتيجة
اج��ت��م��اع م��ج��ل��س االح��ت��ي��اط��ي
االحت������ادي (ال��ب��ن��ك امل��رك��زي
األم��ي��رك��ي) بحثا ع��ن تفاصيل
خ��ط��ط ال��ب��ن��ك مل��وازن��ة أس��ع��ار
الفائدة مقابل هدفه للتضخم.
وص��ع��د ال��ذه��ب ف��ي السوق
ال���ف���وري���ة  0.2ب��امل��ئ��ة إل��ى
 1959.38دوالر لألونصة في
التعامالت الصباحية .وارتفعت
العقود اآلجلة األميركية 0.1
باملئة إلى  1968.20دوالر.
وظ��ل ال��دوالر ضعيفا مقابل
منافسيه مما قدم دعما للذهب.
وقال برايان الن العضو املنتدب
لدى جولد سيلفر للتجارة في
سنغافورة «الناس يعزفون عن
التعامل بسبب إع�لان مجلس
االحتياطي االحت��ادي في وقت
الح��ق ال��ي��وم ...ه��م ينتظرون
امل��زي��د م��ن ال��وض��وح بشأن أي
األدوات النقدية التي من املتوقع
أن يستخدمها املجلس لدعم

هدفه للتضخم فوق  2باملئة «.
وت��ب��ن��ى ال��ب��ن��ك امل���رك���زي
األميركي الشهر املاضي نهجا
أك��ث��ر تيسيرا ح��ي��ال التضخم
وتعهد ب��اإلب��ق��اء على أسعار
الفائدة منخفضة لفترة طويلة.
وي���ف���رض ان��خ��ف��اض أس��ع��ار
الفائدة األميركية ضغطا على
ال���دوالر وع��وائ��د السندات مما
يزيد جاذبية املعدن األصفر الذي

ال ي��در ع��ائ��دا وال���ذي يستخدم
أيضا ك��أداة حتوط في مواجهة
التضخم وانخفاض العملة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة
األخ�������رى ،ارت���ف���ع���ت ال��ف��ض��ة
 0.1باملئة إل��ى  27.26دوالر
لألونصة ،بينما ن��زل البالتني
 0.6باملئة إلى  971.96دوالر
وتراجع البالديوم  1.5باملئة
إلى  2373.76دوالر.

ارتفاع احتياطي
العمالت األجنبية
لألردن  10باملئة
في  8أشهر
ظهرت أرقام للبنك املركزي األردني،
ام��س األرب���ع���اء ،ارت��ف��اع احتياطي
العمالت األجنبية في أول ثمانية أشهر
من العام احلالي 10باملئة مقارنة مع
مستواها في نهاية العام .2019
وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة االح��ت��ي��اط��ي من
العمالت األجنبية للمملكة في نهاية
أغسطس نحو  13.39مليار دوالر
مقارنة مع نحو  12.17مليار دوالر
في نهاية .2019
وق��ال البنك في نشرته الشهرية
ع��ل��ى امل��وق��ع اإلل��ك��ت��رون��ي إن سبب
االرتفاع في احتياطي العمالت يعود
إلى إصدار األردن لسندات دولية في
يوليو متوز املاضي بقيمة  1.75مليار
دوالر.
وبدأ االحتياطي األجنبي في األردن
بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016
بعد تباطؤ النمو في حواالت املغتربني
والدخل السياحي واالستثمار األجنبي
وه��ي ال��ع��وام��ل امل��غ��ذي��ة الحتياطي
العملة األجنبية في اململكة.

خسائر السياحة عاملي ًا  460مليار دوالر في النصف األول لـ 2020

بلغت خسائر السياحة العاملية بسبب
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد  460مليار
دوالر في النصف األول من العام ،وفقا
ملنظمة السياحة العاملية.
وتراجع عدد السياح في العالم مبعدل
 65باملئة في النصف األول من السنة
بسبب إغالق احل��دود وفرض قيود على
املسافرين ما كبد القطاع خسائر «أكبر
بخمسة أضعاف من تلك املسجلة خالل
األزم��ة االقتصادية واملالية في »2009

كما ذكرت املنظمة األممية التي تتخذ من
مدريد مقرا لها في بيان .وقالت املنظمة
إن اخلسائر بلغت خ�لال أول  5أشهر
 320مليار دوالر .وكان القطاع السياحي
ف��ي آسيا ودول الباسفيك املطلة على
احمليط الهادي ،األكثر ضررا ً جراء تفشي
ال��ف��ي��روس حيث قُ���درت خ��س��ائ��ره ب��ـ 7
مليارات دوالر حتى اآلن.
وتراجع عدد السياح في العالم بـ300
مليون بني يناير وم��اي��و ،أي ما يعادل

نسبة  56باملئة ،في وق��ت تضرر قطاع
السياحة ج���رّاء ت��داب��ي��ر اإلغ�ل�اق التي
فرضت للحد من تفشي كوفيد ،19 -وفق
املنظمة.
وق��ال األم�ين ال��ع��ام ملنظمة السياحة
العاملية زُراب بولوليكاشفيلي إن «هذه
البيانات األخيرة توضح أهمية إع��ادة
إط�لاق السياحة ،ما إن يعتبر ذلك آمنا.
يهدد التراجع الهائل في السياحة العاملية
مصادر رزق املاليني».

اإلمارات تُقر قانون جديد يسمح
باالقتراض بضمان األسماك والنحل
قالت وزارة املالية اإلم��ارات��ي��ة إن
هناك تسعة أنواع من األموال واألصول
املنقولة تصلح ألن تكون ضماناً مقابل
احلصول على قروض ومتويالت بنكية،
منها األس��م��اك ،والنحل ،واحملاصيل
الزراعية.
وأوضحت ال��وزارة أنه وفقاً لنص
املادة الثالثة من قانون ضمان احلقوق
في األموال املنقولة ،الذي مت نشره في
اجلريدة الرسمية ،وينتظر أن يدخل
حيز التنفيذ مب��ج��رد ص���دور الئحته
ال
التنفيذية ،فإنه يجوز أن تكون مح ً
للضمان ،أي أم��وال منقولة مادية أو
معنوية ،أو ج��زء منها ،أو ح��ق غير
قابل للتجزئة فيه ،سواء كانت حالية
أو مستقبلية ،مبا في ذلك الذمم املدينة،
إال إذا كانت جزءا ً من معاملة نقل ملكية
م��ش��روع ،واحل��س��اب��ات ال��دائ��ن��ة لدى
البنوك مبا في ذل��ك احلساب اجل��اري
وحساب الوديعة ،والسندات والوثائق
اخلطية القابلة لنقل امللكية عن طريق
التسليم أو ال��ت��ظ��ه��ي��ر ،ال��ت��ي تثبت
استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع ،مبا
في ذلك األوراق التجارية ،وشهادات

اإلي����داع البنكية ،ووث��ائ��ق الشحن،
وسندات إيداع البضائع.
وي��ت��ض��م��ن ذل���ك أي���ض���ا ،امل��ع��دات
وأدوات ال��ع��م��ل ،والعناصر امل��ادي��ة
واملعنوية للمحل التجاري ،والبضائع
امل��ع��دة للبيع ،أو ال��ت��أج��ي��ر ،وامل���واد
األول��ي��ة والبضائع قيد التصنيع أو

ارتفاع االستهالك في الصني
ألول مرة منذ اندالع «كورونا»
سجلت الصني للمرة األول��ى
منذ بدء انتشار فيروس كورونا
املسبب لوباء كوفيد -19ارتفاعا
في االستهالك في اغسطس ،ما
ي��ؤك��د ع���ودة ال��وض��ع الطبيعي
تدريجا في ثاني اقتصاد عاملي.
وكانت الصني حيث رصد مرض
كوفيد -19ل��ل��م��رة األول����ى في
ديسمبر وانتشر في كل أرج��اء
العالم بعد ذل��ك ،أول بلد أع��اد
إط�لاق عجلة االقتصاد ويشكل
مؤشرا في هذا املجال.
وزادت مبيعات امل��ف��رق في
أغ��س��ط��س بنسبة  0,5باملئة
على سنة وف��ق م��ا أع��ل��ن مكتب
اإلح��ص��اءات الوطنية الثالثاء.
وك��ان ه��ذا املؤشر الرئيسي في
م��ج��ال االس��ت��ه�لاك ان��ه��ار مطلع
السنة في خضم انتشار الوباء،
بنسبة  20,5باملئة ف��ي يناير
وف��ب��راي��ر ،وس��ج��ل ف��ي األش��ه��ر
التالية تراجعا لكن أقل بكثير من
هذين الشهرين.

وك��ان املستهلكون ال يزالون
مترددين في استعادة حياتهم
الطبيعية رغم التحسن الواضح
لوضع البالد على صعيد الوباء.
وسجلت في الصني الثالثاء ثماني
إصابات بكوفيد 19 -فقط.
ورأى احمللل جوليان أيفانز

اإلفالس يضرب الشركات األمريكية وسط توقعات مبزيد من الضحايا
دف��ع «كوفيد »-19بالعديد من
الشركات األمريكية إلى حافة اإلفالس
ف��ي اآلون����ة األخ���ي���رة ،ح��ي��ث تركت
العاصفة االق��ت��ص��ادي��ة ال��ت��ي خلفها
الوباء «ندوباً» مالية وسط مخاوف
من انضمام ضحايا جدد.
وف��ي حني أغلقت شركات أبوابها
بشكل تام بعد سنوات من العمل ،إال أن
أخرى استطاعت التفاوض على خطة
إلع��ادة هيكلة الديون مبوجب الفصل
احل����ادي ع��ش��ر م��ن ق��ان��ون اإلف�ل�اس
األمريكي.

الواقع في أرقام

ارت��ف��ع ع���دد ح���االت اإلف��ل�اس بني
الشركات األمريكية الكبيرة ،والتي يتم
حتديدها على أساس التزامات بقيمة
ال تقل عن نصف مليار دوالر ،بنحو
 120باملئة على أساس سنوي بنهاية

شهر أغسطس .ومن غير املثير للدهشة
أن تشهد القطاعات األكثر تضررا ً من
الوباء أكبر حاالت التقدم بطلب إفالس،
ليكون في املقدمة قطاع الطيران ،يليه
قطاع النفط والغاز ومجال الترفيه.
وخ�لال شهري يوليو وأغسطس،
وبالرغم م��ن امل��س��اع��دات الهائلة من
ج��ان��ب ال��ك��وجن��رس األم��ري��ك��ي وبنك
االحتياطي الفيدرالي ،ارتفعت حاالت
إف�لاس الشركات الكبرى بنحو 244
باملئة عند املقارنة مع الفترة نفسها من
العام املاضي.
ف��ي غضون أول ثماني أشهر من
هذا العام ،بلغ إجمالي عدد الطلبات
التجارية للحماية من اإلفالس 4779
طلباً ،وهو ما ميثل زي��ادة حوالي 28
باملئة عن نفس الفترة من عام .2019
ت��ق��دم��ت أك���ث���ر م���ن  100ش��رك��ة
استهالكية هذا العام بطلب لإلفالس

مقارنة منذ عام .2010

مواجهة طوفان اإلفالس

على رأسها سلسلة املتاجر األمريكية
«ج��ي س��ي بيني» التي يبلغ عمرها
 118عاما ً ،كما أغلقت شركة «لورد آند
تايلور» أبوابها متاما ً.
م��ع ه��ذه األرق���ام احملبطة ،تتجه

ال��ت��ح��وي��ل ،واحمل��اص��ي��ل ال��زراع��ي��ة،
واحليوانات ومنتجاتها ،ويشمل ذلك:
األسماك والنحل ،إضافة إل��ى العقار
بالتخصيص ،وأي أموال منقولة أخرى
تنص القوانني النافذة في الدولة على
ّ
ال للضمان،
صالحيتها ألن تكون مح ً
وفقا ً ألحكام هذا القانون.

ح����االت اإلف��ل�اس األم��ري��ك��ي ألعلى
مستوى في غضون  10أع��وام ،حيث
بلغ عدد الشركات التي أشهرت إفالسها
هذا العام حتى التاسع من أغسطس
أي فترة
املاضي  424شركة ،متجاوزا ً ّ

تستعد البنوك األمريكية ملوجة
كبيرة من التخلف عن س��داد الديون،
حيث تراجعت أرب��اح كبار القطاع مبا
في ذل��ك «ج��ي بي م��ورج��ان» و»سيتي
ج���روب» و»ب��ن��ك أوف أم��ري��ك��ا» خالل
ال��رب��ع الثاني م��ع تخصيص عشرات
املليارات من الدوالرات لتغطية خسائر
االئتمان .متثل القروض التجارية عالية
املخاطر  % 14من إجمالي القروض في
كل من «إم آند تي بنك» و»فيفث ثيرد
ب��ان��ك��ورب» .وق��دم قانون اإلغ��اث��ة من
تداعيات وباء كورونا األخير مساعدات
مالية مباشرة للمستهلكني وق��روض
بدون فوائد للشركات الصغيرة ومنح
لألكثر تضررا ً من الوباء مثل شركات
الطيران.

بريتشارد من شركة «كابيتال
إيكونوميكس» أن «حتسن ثقة
املستهلكني يدفع إل��ى الظن أن
اس��ت��ئ��ن��اف ال��ن��ش��اط ف��ي قطاع
اخلدمات سيتواصل».
إال أن ب��ع��ض ال��ق��ط��اع��ات
ال ت����زال ت��ع��ان��ي م��ث��ل ال��ف��ن��ادق

واملطاعم وامل��ج��االت الترفيهية
مع استعادتها نشاطها بنسبة
 57باملئة على ما أوض��ح مكتب
اإلح��ص��اءات الوطني ال��ذي رأى
ف��ي ذل��ك «م��ؤش��را واض��ح��ا إلى
ح��ص��ول ان��ت��ع��اش» .وم���ن أج��ل
تشجيع االستهالك ودعم العمالة
أطلق كثير من األقاليم أو املدن
الصينية ف��ي األش��ه��ر األخ��ي��رة
عمليات جتارية مع بطاقات شراء
أو تخفيضات.
وض���اع���ف���ت ب��ك�ين اجل��ه��ود
ك���ذل���ك حل���ث م��ص��دري��ه��ا على
االلتفات أكثر إل��ى س��وق الصني
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ش��اس��ع��ة ف��ي وق��ت
ال ي���زال ش��رك��اؤه��ا التجاريون
األساسيون في اوروبا والواليات
املتحدة يعانون اجلائحة .وقال
احمل��ل��ل ل��وي ك��وي��س م��ن شركة
«أوكسفورد أيكونوميكس» إن
«االنتعاش االقتصادي الصيني
بات اآلن على أسس متينة ال بأس
بها».

كورونا يكبد آسيا النامية أول
انكماش منذ  60عام ًا
قال البنك اآلسيوي للتنمية إن جائحة فيروس كورونا ستؤدي
النكماش الناجت االقتصادي في «آسيا النامية» ألول مرة في نحو ستة
عقود في  2020ثم يتعافى في العام التالي.
وأضاف البنك في أول توقعات فصلية سلبية منذ عام  1962أن من
املتوقع أن ينكمش اقتصاد آسيا النامية ،املؤلفة من  45دولة في آسيا
واحمليط الهادي 0.7 ،باملئة هذا العام .وكان التوقع السابق للبنك
في يونيو يشير إلى منو  0.1باملئة .وتابع في حتديث لتقريره آلفاق
التنمية في آسيا أن املنطقة ستتعافى في  2021وتنمو  6.8باملئة
ولكن النسبة تظل أقل من التوقعات قبل كوفيد .19 -وتبني التوقعات
املعدلة أن الضرر الذي سببته اجلائحة أكبر مما كان يُعتقد من قبل
ويتوقع أن يسجل أكثر من  75باملئة من اقتصادات املنطقة هبوطا هذا
العام .وقال ياسويوكي سوادا ،كبير االقتصادين في البنك في بيان
«ميكن ملعظم االقتصادات في منطقة آسيا واحمليط الهادي توقع مسار
صعب للنمو في  .»2020وتابع «التهديد االقتصادي بسبب جائحة
كوفيد -19يظل قويا إذ قد تؤدي موجة أولي ممتدة أو تكرار التفشي
ملزيد من إج��راءات االحتواء» .ويتوقع أن تخالف الصني ،حيث ظهر
فيروس كورونا في ديسمبر ،االجتاه إذ أبقى البنك على توقعات النمو
للعام احلالي عند  1.8باملئة.

