
أغلقت أسواق األسهم العاملية بشكل 
سلبي مع إغالق األسهم األمريكية عند 
أدنى مستوى لها في 6 أسابيع، والذي 
كان سببه بشكل أساسي ضعف أسهم 
التكنولوجيا واملخاوف من أن السياسة 
النقدية ملجلس االحتياطي الفيدرالي 
أصبحت أق��ل فاعلية في دع��م التعافي 
األوسع حسب ما جاء في تقرير الشركاء 

املتحدون لالستثمار. 
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن أن املستثمرين 
قللوا بوضوح من تعرضهم لعمالقة 
التكنولوجيا خ��الل األس��ب��وع، فقد مت 
اختيار نشاط الشراء في األسهم ذات 
القيمة واألس��ه��م ال��ص��غ��ي��رة. سجلت 
أسعار النفط ارتفاعا بنسبة 8.34 ٪ 
خالل األسبوع، مدعومة بانخفاض غير 
متوقع في مخزونات النفط األمريكية 
وج��ه��ود اململكة العربية السعودية 
لدفع أوبك وحلفائها لاللتزام بحصص 

اإلنتاج. 
إقليمياً، اس��ت��م��رت امل��ع��ن��وي��ات في 
البقاء إيجابية على نطاق واسع خالل 
األس��ب��وع، حيث أغلقت 4 م��ن أص��ل 7 
مؤشرات اقليمية بشكل ايجابي مدعومة 
مبكاسب قوية في أسعار النفط وحتسن 
نشاط األعمال. وجاءت البحرين األفضل 
أداًء إقليمياً مبكاسب بلغت 3.28 ٪، 
تلتها 2.49 ٪ في السعودية، و 2.22 ٪ 
في دبي. من ناحية أخرى، كانت عمان 
األسوأ أداء إقليمياً بخسائر بلغت 1.05 
٪، تليها 0.19 ٪ في أبوظبي، و 0.18٪ 

في مصر. 

أص���ب���ح ال��ق��ل��ق امل���ت���زاي���د احمل��ي��ط 
بالسياسة النقدية لبنك االحتياطي 
الفيدرالي أقل فاعلية مع تباطؤ وتيرة 
التعافي وسيستمر تأثيره في أسواق 
األسهم العاملية. كما وبحسب ما أشار 
إليه تقرير الشركاء املتحدون لالستثمار 
سوف يغتنم املستثمرون هذه الفرصة 
أيًضا إلع��ادة تنظيم محافظهم للشراء 

في األسهم والقطاعات التي كان أداؤها 
ضعيًفا على نطاق واسع بسبب االرتفاع 
احلاد في أسهم التكنولوجيا. بالنسبة 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
سيستمر امل��س��ت��ث��م��رون ف��ي متابعة 
االجت��اه السائد في األس���واق العاملية 
والتطورات في أسعار النفط لتحديد 

أماكنهم في األسواق وفًقا لذلك.

تأسست الشركة ف��ي ع��ام 2007 ، 
ومت ترخيصها من قبل هيئة األوراق 
املالية والسلع، وهي شركة استثمارية 
رائ��دة تقدم خدمات متنوعة مثل إدارة 
األصول واالستثمارات البديلة وإدارة 
ال���ث���روات وخ��دم��ات األوراق املالية 
واحلفظ والتمويل واالستثمار للشركات 

واالستشارات املصرفية.

جن��ح م��ص��رف »اإلم�����ارات 
اإلٍسالمي«، في استكمال إصدار 
للصكوك بقيمة 500 مليون 
دوالر ملدة خمس سنوات ضمن 
ب��رن��ام��ج��ه إلص����دار ش��ه��ادات 
ص��ك��وك ب��ق��ي��م��ة 2.5 مليار 
دوالر، وحصل ه��ذا اإلص��دار 
على تصنيف A+ )مستقر( من 
وكالة فيتش الدولية للتصنيف 

االئتماني.
وس��ي��ت��م إدراج اإلص����دار 
الفريد ف��ي ب��ورص��ة ن��اس��داك 
دب���ي وي��ورون��ك��س��ت دب��ل��ن، 
وفقا لبيان ص��ادر عن البنك. 
وأظهر املستثمرون إقباالً قوياً 
أدى إلى وص��ول قيمة طلبات 
احل���ج���وزات إل���ى 1.2 مليار 
دوالر، مبا يعادل 2.4 ضعف 

حجم اإلصدار الفعلي مع معدل 
أرب��اح بنسبة 1.827 باملئة، 
وهو أقل معدل يحققه مصرف 
إم��ارات��ي في السنوات العشر 

املاضية.
ومتيزت قاعدة املستثمرين 
بتنوعها ال��ك��ب��ي��ر، ح��ي��ث مت 
تخصيص 41 ب��امل��ئ��ة منهم 
ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا، و28 باملئة في 
آسيا، و17 باملئة للمستثمرين 
اخل���ارج���ي���ن ف���ي ال���والي���ات 
املتحدة األمريكية و14 باملئة 

في أوروبا، وفقا للبيان.
وتولت املؤسسة العربية 
امل��ص��رف��ي��ة؛ وسيتي غ��روب؛ 
وبنك دبي اإلسالمي؛ واإلمارات 
دبي الوطني كابيتال؛ اتش اس 

بي سي؛ وستاندرد تشارترد؛ 
واملؤسسة اإلسالمية لتنمية 
القطاع اخل��اص مهام مديري 
االك��ت��ت��اب وم���دي���ري ال��ط��رح 

املشتركن للصفقة.
وق��ال صالح أم��ن، الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف���ي »اإلم������ارات 
اإلس���الم���ي«: »أك���د اإلص���دار 
دون شك على ثقة املستثمرين 
القوية في إمكانات íاإلمارات 
اإلسالميë وم��س��ي��رة من��وه 
الالفتة. ويسعدنا أن نشهد 
هذه االستجابة الواسعة على 
كل من املستثمرين العاملين 
واإلقليمين، والتي تعتبر دعماً 
وإش���ارة إيجابية على قوتنا 
االئتمانية والقيمة الكبيرة 

التي نقدمها للمستثمرين«.

»أوابك«: شركات طاقة كبرى
تعتزم خفض إنتاجها وخطط إنفاقها

أفادت األمانة العامة ملنظمة األقطار العربية 
املصدرة للبترول »أواب��ك« أن جائحة فيروس 
ك��ورون��ا املستجد تسّببت في ح��دوث صدمة 
كبيرة وفريدة من نوعها لالقتصاد العاملي لم 

يشهد مثيالً لها على مدار عقود.
وبّينت »أوابك« بافتتاحية نشرتها الشهرية 
بعنوان »االنعكاسات األولية املتوّقعة جلائحة 
فيروس ك��ورون��ا على أس��واق النفط والغاز 
العاملية«، أن حكومات العالم اضطرت لفرض 
قيود على السفر واتخاذ تدابير عزل ملواجهة 
هذه اجلائحة، حيث أغلقت اقتصاداتها بشكل 
كلي ما أثر بشكل كبير على جميع نواحي احلياة 
مبا في ذلك أسواق الطاقة العاملية التي شهدت 
تراجعاً ح��اداً في الطلب وم��ن ثم تراجع في 

أسعار النفط والغاز.
وذكرت أن التأثير السلبي ل�»كورونا« امتد 
على كامل سالسل توريد صناعة الطاقة، حيث 
أعلنت عدد من شركات الطاقة العاملية الكبرى 
عزمها خفض اإلنتاج وإع��ادة النظر في خطط 
انفاقها الرأسمالي على املشروعات اجلديدة 

على خلفية االنخفاض احلاد في األرباح.
وأض��اف��ت أّن اجلائحة أجبرت العديد من 
شركات الطاقة الصغيرة على إيقاف أعمالها 
في ظل تفاقم ديونها، موضحة أّن الطلب العاملي 
على النفط تراجع خالل الربع األول من 2020 
وواصل انخفاضه بشكل قياسي بلغ نحو 10.8 
مليون برميل يومياً خ��الل الربع الثاني قبل 
أن يبدأ في التعافي مع بداية الربع الثالث من 
العام تزامناً مع تخفيف القيود املفروضة وبدء 
استئناف النشاط االقتصادي في العديد من 

دول العالم.
وأفادت بأّن التوّقعات األولية ملنظمة »أوبك« 
تشير بشكل عام إلى انخفاض الطلب العاملي 
على النفط بنحو 9.1 مليون برميل يومياً عام 
2020 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 90.6 
مليون برميل يومياً، مبّينة أن هذا االنخفاض 
السنوي هو األكبر على اإلطالق واألول منذ عام 

.2009
وأشارت الى أن ذلك انعكس سلباً على أسعار 
النفط اخل��ام العاملية، ففي األس��واق الفورية 
ت��ه��اوى سعر سلة خ��ام��ات أوب��ك خ��الل شهر 
أبريل 2020 ألدن��ى مستوى له منذ ديسمبر 
2002. ولفتت إل��ى أن��ه في األس���واق اآلجلة 
انخفضت عقود خام برنت ألدن��ى مستوياتها 
منذ عام 2002 في حن تهاوت عقود خام )غرب 
تكساس( إلى السالب وهو أدن��ى مستوى لها 

على اإلطالق.
وأضافت أنه جراء تلك املعطيات، توصلت 
دول »أوبك +« إلى إتفاق تاريخي في شأن إجراء 
تخفيض ملستويات اإلنتاج وبشكل تدريجي بدأ 
من األول من مايو 2020 مبقدار 9.7 مليون 
برميل يوميا وينتهي في أبريل 2022 مبقدار 

5.8 مليون برميل يومياً.
وأوضحت أّن��ه مع بدء تطبيق هذا االتفاق 
شهدت أسعار النفط اخلام حتسناً نسبياً بدعم 
من تراجع املخاوف في شأن تخمة املعروض 
النفطي، وتزامناً مع إجراء السعودية والكويت 
واالمارات لتخفيضات إنتاج إضافية وطوعية 
خالل شهر يونيو املاضي، إلى جانب اآلمال في 

شأن تعافي الطلب.

انخفضت أسعار النفط، امس االثنن، 
بفعل احتمال عودة إنتاج ليبيا في حن 
يؤجج تزايد ح��االت اإلصابة بفيروس 
كورونا املخاوف بشأن الطلب العاملي، 
لكن عاصفة مدارية تتجه صوب ساحل 
ال��والي��ات على خليج املكسيك ح��دت من 
اخل��س��ائ��ر. ون���زل خ��ام ب��رن��ت 33 سنتا 
مبا يعادل 0.8 باملئة، إلى 42.82 دوالر 
للبرميل مطلع تعامالت امس االثنن، في 
حن هبط اخلام األميركي 38 سنتا أو 0.9 

باملئة ، إلى 40.73 دوالر للبرميل.
وق���ال م��ه��ن��دس��ان ي��ع��م��الن ف��ي حقل 
ال��ش��رارة النفطي الليبي إن العمال في 
احلقل الرئيسي استأنفوا العمليات، 
بعدما أعلنت املؤسسة الوطنية للنفط 

رفعا جزئيا حلالة القوة القاهرة. لكن لم 
يتضح متى قد ُيستأنف اإلن��ت��اج. وقال 
احملللون لدى إي��ه.إن.زد في مذكرة اليوم 
»لن تتحمل السوق دخول مزيد من اخلام« 
في وقت يتقلص فيه الطلب بسبب القيود 

املرتبطة بفيروس كورونا.
وق����ال إدوراد م��وي��ا ك��ب��ي��ر محللي 
السوق في أوان��دا »من الصعب التحمس 
لتحسن الطلب على اخل��ام بينما تتزايد 
اإلصابات بالفيروس في فرنسا وإسبانيا 
وبريطانيا، فضاًل عن امل��خ��اوف من أن 
ال��والي��ات املتحدة رمب��ا معرضة ملوجة 
أخرى على األقل في اخلريف والشتاء«. 
وتابع »حتى إذا لم يعد اإلنتاج الليبي 
وهدأت حدة موسم األعاصير، فإن أسعار 

النفط لن تتخلض من توقعات تراجع 
الطلب«.

من جانبه، رفع باركليز، امس االثنن، 
توقعاته لسعر النفط للعام 2020 بناء 
ع��ل��ى ض��غ��وط م��ح��دودة محتملة على 
تقديراته للطلب. وزاد البنك توقعاته 
لسعر اخل��ام ف��ي 2020 لكل م��ن برنت 
وخ��ام غرب تكساس الوسيط األميركي 
بواقع دوالرين إلى 43 دوالرا و39 دوالرا 
للبرميل على الترتيب. وبالنسبة للعام 
2021، توقع البنك أن يكون متوسط 
سعر برنت وغرب تكساس الوسيط 53 

دوالرا و50 دوالرا.
وق��ال باركليز »نبقى متحفظن فيما 
يتعلق بأسعار النفط في العام املقبل 

إذ ن��رى اجتاها نزوليا محدودا محتمال 
ف��ي ت��وق��ع��ات��ن��ا ب��ش��أن ال��ط��ل��ب بسبب 
تطورات تعامل احلكومات والناس مع 
خطر الفيروس وبالنظر الستمرار قيود 

أوبك+«.
وق��ال��ت أوب���ك وح��ل��ف��اؤه��ا األس��ب��وع 
امل��اض��ي إن امل��ج��م��وع��ة ت��ع��ت��زم ات��خ��اذ 
إجراءات بخصوص الدول األعضاء التي 
لم تلتزم بخفض اإلن��ت��اج لدعم السوق 
عقب التراجع احلاد في الطلب على الوقود 

بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتخفض منظمة ال��ب��ل��دان امل��ص��درة 
للبترول )أوب��ك( ومنتجون آخ��رون مثل 
روس��ي��ا إن��ت��اج النفط نحو 7.7 مليون 

برميل يوميا لدعم أسعار اخلام.

باركليز يرفع توقعاته لـ43 دوالرًا لبرنت

أسعار النفط تنخفض بفعل احتمال عودة اإلنتاج الليبي
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التقرير األسبوعي من الشركاء املتحدون لالستثمار:

توقعات مبتابعة املستثمرون في املنطقة االجتاه 
السائد في األسواق العاملية وتطورات أسعار النفط

»اإلمارات اإلسالمي« يستكمل
إصدار صكوك بنصف مليار دوالر
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دويتشه بنك: االقتصاد 
العاملي يعوض خسائر كورونا 

2021 منتصف 
قال دويتشه بنك امس االثنن إن الناجت االقتصادي العاملي سيعود 
إلى مستواه قبل اجلائحة بحلول منتصف 2021، وذلك بعد تعاف 
اقتصادي أقوى من املتوقع في األشهر األخيرة، لكن ارتفاع مستويات 

الدين وحتوال في السياسات قد يزيدا خطر األزمة املالية.
وكتب بيتر هوبر املدير العاملي لألبحاث االقتصادية لدى دويتشه 
في مذكرة للعمالء »التعافي االقتصادي العاملي من أشد مستويات 
التراجع الناجم عن كوفيد19- في الشتاء والربيع الفائتن عولج 

بشكل أسرع كثيرا مما تصورنا.
»م��ع اقتراب الربع الثالث من نهايته، تشير تقديراتنا إل��ى أن 
مستوى الناجت اإلجمالي العاملي قد قطع تقريبا نصف طريق العودة 
إلى مستواه قبل الفيروس، ونتوقع اآلن اكتمال املسار بحلول منتصف 

العام املقبل، وهو موعد أقرب بربعي سنة من توقعاتنا السابقة.«
ورف��ع دويتشه توقعاته للناجت العاملي، إذ توقع انكماشه 3.9 
باملئة هذا العام بعد أن توقع في مايو أيار انكماشا عند 5.9 باملئة 
في 2020. وحتسنت توقعاته للنمو في 2021 إلى 5.6 باملئة من 
5.3 باملئة. غير أن هوبر أضاف أنه مازال هناك الكثير من الضبابية 

واملتاعب احملتملة.
فاملخاوف حيال موجات ثانية من اإلص��اب��ات التي تتزايد في 
ال��والي��ات املتحدة وأروب���ا تكثف الشكوك التي تكتنف التوقعات 
االقتصادية، في حن تتسبب االنتخابات األميركية التي »يصعب 

التنبؤ بنتيجتها« في تفاقم األوضاع. 

سيعقد وزراء التجارة واالستثمار 
ف��ي مجموعة ال��ع��ش��ري��ن اجتماعاً 
بالرياض اليوم الثالثاء   لبحث تعزيز 
التعاون لدعم االقتصاد العاملي في ظل 

جائحة فيروس كورونا.
ك��م��ا س��ت��ت��م م��ن��اق��ش��ة س��ب��ل دع��م 
إص��الح��ات النظام التجاري متعدد 
األطراف، وتشجيع تنافسية الشركات 

الصغيرة عاملياً بشكل أكبر.
وسيعقد وزير التجارة السعودي 
»ماجد القصبي« ووزي��ر االستثمار 
»خالد الفالح« مؤمتراً صحفياً عقب 

االجتماع.
وك��ان وزراء املالية والصحة في 
مجموعة العشرين، قد عقدوا االسبوع 
املاضي اجتماعا بهدف إلى التركيز 
على عدٍد من القضايا املتعلقة بجائحة 

كوفيد- 19.
وقالوا وزراء مجموعة العشرين، 
في بيان مشترك صدر عقب االجتماع:« 
تتمثل أولويتنا املشتركة وامللحة في 

التغلب على جائحة فيروس كورونا 
)كوفيد- 19( والتخفيف من آثارها 
الصحية واالجتماعية واالقتصادية، 
ونستمر بالعمل على التزامات قادتنا 
املتعهد بها خالل قمتهم االستثنائية 

املنعقدة في 26 مارس 2020«.
وتابع البيان، وسنواصل استخدام 
جميع أدوات ال��س��ي��اس��ات املتاحة 
حلماية أرواح ال��ن��اس ووظائفهم 
وس��ب��ل معيشتهم، ودع���م التعافي 
االقتصادي العاملي، باإلضافة إلى 
تعزيز متانة األنظمة الصحية واملالية 
وفي نفس الوقت الوقاية من املخاطر 

السلبية.
وأض��اف��وا:« ن��درك األث��ر اإليجابي 
لالستثمار في تقوية النظام الصحي 
على املتانة والنمو االقتصادين، 
وذلك على صعيد التغلب على األزمة 
احلالية وعلى األجل الطويل، ونظل 
ملتزمن باالستثمار ف��ي استجابة 

فّعالة جلائحة فيروس كورونا«.

وزراء التجارة واالستثمار 
مبجموعة العشرين يعقدون 

اجتماعا استثنائيًا اليوم

تتمات

محذرًا من تأخر
ولفت إلى أن “الدستور ال ينص 
على تخصيص أي وزارة ألي طائفة 
من الطوائف أو ألي فريق من الفرقاء 
كما ال ميكن منح أي وزي��ر سلطة ال 

ينص عليها الدستور”.
وأردف: مع تصلب املواقف ال يبدو 
في األفق أي حل قريب ألن كل احللول 

املطروحة تشكل غالباً ومغلوباً.
كما أوض���ح ال��رئ��ي��س اللبناني، 
أن “الثنائي الشيعي يصران على 
التمسك بوزارة املالية وعلى تسمية 
ال���وزي���ر وس��ائ��ر وزراء الطائفة 

الشيعية الكرمية”.
واس��ت��ط��رد: “باملقابل ال يريد 
الرئيس املكلف )مصطفى أدي��ب( 
األخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع 
احلقائب وتسمية ال��وزراء ويطرح 
املداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا 

املوقف رؤساء حكومة سابقون”.
واستكمل: “ال ي��ج��وز استبعاد 
الكتل النيابية ع��ن عملية تأليف 
احل��ك��وم��ة ألن ه���ذه ال��ك��ت��ل ه��ي من 
سيمنح الثقة أو يحجبها في املجلس 
النيابي”. وأض���اف: “كما ال يجوز 
فرض وزراء وحقائب من فريق على 

اآلخ��ري��ن خ��ص��وص��ا وأن���ه ال ميلك 
األكثرية النيابية”.

ولفت إلى أن “الرئيس املكلف قام 
بأربع زي��ارات للقصر الرئاسي ولم 
يستطع أن يقدم أي تصور أو تشكيلة 
أو توزيع للحقائب أو األسماء، ولم 

تتحلحل العقد”.
وأردف: “التصلب في املوقف لن 
يوصلنا الى أي نتيجة، سوى املزيد 
من التأزمي، في حن أن لبنان أكثر ما 
يحتاجه في ظل كل أزماته املتالحقة، 
هو بعض احللحلة والتضامن ليتمكن 

من النهوض ومواجهة مشاكله”.
واقترح “إلغاء التوزيع الطائفي 
ل��ل��وزارات التي سميت بالسيادية 
وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل 
جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون 
القدرة على اإلجن��از وليس االنتماء 
ال��ط��ائ��ف��ي ه��ي امل��ع��ي��ار ف��ي اختيار 

الوزراء”.
وخ��ت��م ب��ال��ق��ول: “ال االس��ت��ق��واء 
على بعضنا سينفع، وال االستقواء 
ب��اخل��ارج سيجدي، وح��ده تفاهمنا 
املبني على الدستور والتوازن هو ما 

سيأخذنا إلى االستقرار والنهوض”.
وعن املبادرة الفرنسية، قال عون: 
“تشاورنا م��ع م��اك��رون بالوضع 

القائم لكن نحن من يشكل احلكومة 
وليس الرئيس الفرنسي”.

»التجارة«
والتأكيد على التزامها باألسعار 
وع���دم التعمد ب��ال��غ��الء املصطنع 

ملنتجاتها.
وب��ي��ن��ت ال�������وزارة أن����ه ال��ف��رق 
التفتيشية متكنت، خ��الل اجل��والت 
املوضوعة، من ضبط عدد من شركات 
بيع االلكترونيات تعمدت التالعب 
باألسعار ف��ي محافظة حولي ومت 
التعامل معها وفق القوانن املعمول 

بها 79/10  باإلغالق اإلداري.
وأش���ارت ال���وزارة إل��ى أنها على 
اس��ت��ع��داد للتعامل م��ن أي جشع 
جتاري قد يتعرض له املستهلك، وأن 
التنفيذ املباشر لإلغالق هو مصير من 

يتالعب باألسعار ويتعمد رفعها.
ولفتت إل��ى أن الفرق التفتيشية 
امل��ت��واج��دة ف��ي كافة احملافظات لن 
ت��ت��وان��ى ف��ي احمل��اف��ظ��ة على ضبط 
السوق، مطالبة املواطنن واملقيمن 
بضرورة اإلبالغ عن أي زيادة أو أمر 
غير منطقي في أسعار املنتجات عبر 

اخلط الساخن.

تتمات


