
ارتفعت أسعار النفط أمس  اخلميس، 
بعد انخفاض مخزونات اخلام األمريكية 
لألسبوع اخلامس على التوالي وبيانات 
قوية من الصني أظهرت ارتفاع الواردات، 
بيد أن زيادة اإلصابات بفيروس كورونا 

عاملياً كبحت املكاسب.
ورب��ح��ت العقود اآلج��ل��ة خل��ام برنت 
13 سنتاً أو ما يعادل %0.2 إلى 56.19 
دوالراً للبرميل، بينما زاد خ��ام غرب 
تكساس الوسيط األمريكي 20 سنتاً أو ما 

يعادل %0.4 إلى 53.11 دوالراً للبرميل.
وأظهرت بيانات جمارك أن إجمالي 
واردات الصني من النفط اخل��ام ارتفع 
%7.3 في 2020 رغم  فيروس كورونا، إذ 
استقبلت كميات غير مسبوقة في الربعني 
الثاني والثالث من العام مع زيادة أنشطة 
املصافي وقلة األسعار التي شجعت على 

التخزين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
، إن مخزونات اخلام األمريكية انخفضت 
األسبوع املاضي بأكثر من املتوقع، بينما 

زادت مخزونات البنزين ونواجت التقطير 
إذ كثفت شركات التكرير اإلنتاج ألعلى 

مستوياته منذ أغسطس )(.

85 باملئة من البرنامج االقتصادي عبر صندوق االستثمارات  متويل 

6 تريليونات دوالر قيمة الفرص االستثمارية في السعودية محمد بن سلمان: 

7 alwasat.com.kwاقتصاد

محمد بن سلمان

ارتفاع أسعار النفط يرتفع
بعد بيانات صينية قوية

مصر: قطار فائق السرعة 
23 مليار دوالر بـ 
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ش���ارك األم��ي��ر محمد ب��ن سلمان بن 
عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، األربعاء، في جلسة 
حوار استراتيجية ضمن فعاليات املنتدى 
االقتصادي العاملي، بحضور أكثر من 160 
من قادة ورواد األعمال املؤثرين الدوليني 

مثلوا 28 قطاعاً و36 دولة.
وخ���ال اجل��ل��س��ة احل���واري���ة، تطرق 
ول����ي ال��ع��ه��د ل��ل��ف��رص االس��ت��ث��م��اري��ة 
الكبرى في اململكة والتي تصل قيمتها 
إلى 6 تريليونات دوالر خال السنوات 
العشر القادمة، منها 3 تريليونات دوالر 
استثمارات في مشاريع جديدة، في إطار 
ما توفره رؤي��ة 2030 من فرص إلطاق 
ق��درات اململكة غير املستغلة، وتأسيس 
قطاعات منو جديدة وواعدة، وفق وكالة 

األنباء السعودية “واس”.

كما أوض���ح أن��ه سيتم مت��وي��ل 85% 
م��ن ه��ذا البرنامج االق��ت��ص��ادي الضخم 
م��ن قبل ص��ن��دوق االس��ت��ث��م��ارات العامة 
والقطاع اخلاص السعودي، فيما ستكون 
النسبة املتبقية م��ن خ��ال حتفيز رأس 
امل���ال األجنبي م��ن دول اخلليج وكافة 
دول ال��ع��ال��م، للدخول ف��ي استثمارات 
القطاعات الواعدة والقطاعات التقليدية 
ذات الكفاءة، في ظل اعتزام اململكة االرتقاء 
ملوقع الريادة في الطاقة املتجددة والثورة 
الصناعية الرابعة والسياحة والنقل 
والترفيه والرياضة، انطاقاً مما متتلكه 
من مقومات وما تزخر به من مكتسبات، 
مقدراً دور الشركاء اجلادين والفاعلني 
ال��ذي��ن ي��ق��دم��ون قيمة م��ض��اف��ة ف��ي نقل 
وتوطني املعرفة والتقنية وتعزيز املواهب 

داخل اململكة.

إل��ى ذل��ك استعرض األم��ي��ر محمد بن 
سلمان خال جلسة احلوار االستراتيجي 
املنعقدة في إطار فعاليات منتدى االقتصاد 
العاملي، اإلجنازات التي حققتها اململكة منذ 
اإلعان عن رؤية 2030، لناحية تضاعف 
اإلي��رادات غير النفطية، ومتكني املرأة في 
س��وق العمل، ورف��ع مستوى التنافسية 
في بيئة األعمال، وتفعيل دور صندوق 
االستثمارات العامة، والتحسن الكبير 
احملرز في حماية البيئة ومبادرة اململكة 
بخصوص االقتصاد ال��دائ��ري للكربون 
ال��ت��ي أق��رت��ه��ا قمة مجموعة العشرين 

برئاسة اململكة.
وبنينّ أن اإلجنازات السابقة التي حققتها 
اململكة وفق رؤية 2030 جاءت في إطار 
حتول وإصاحات متسارعة في السنوات 
األرب���ع امل��اض��ي��ة، وأن تلك اإلص��اح��ات 

ستتضاعف في العشر سنوات املقبلة.
ك��م��ا أك���د أن ع���ام 2020 ك���ان مليئاً 
بالتحديات، وأن اململكة كانت جاهزة 
لذلك، حيث إن رحلة التحول التي أطلقت 
قبل بضعة أعوام، أخذت كل محاور الدولة 
ألبعاد جديدة، في اجلوانب االقتصادية 
والعمل احلكومي والنواحي االجتماعية، 
وخلقت فرصا استثمارية نوعية، مبيناً 
أنه وانطاقاً من دور اململكة القيادي في 
االقتصاد العاملي فإنها تبقى حريصة على 
التعاون الدولي مع الشركاء واألصدقاء 
ف��ي مجتمع األع��م��ال ومشاركتهم هذه 
الفرص االستثمارية ال��واع��دة، حيث إن 
ازده��ار اململكة ي��ؤدي إلى تنمية املنطقة 

والعالم.
إلى ذلك شدد األمير محمد بن سلمان 
على الدور الذي لعبته وتلعبه اململكة في 

إطار تعزيز التنمية ودعم استقرار املنطقة 
واحل��ف��اظ على س��وق إم����دادات الطاقة، 
م��ؤك��داً على مواصلة ذل��ك ال��دور ملا فيه 
مصلحة املنطقة وإح��ال األم��ن والسام 

وتعزيز التعاون االقتصادي.
ُيذكر أن املنتدى االقتصادي العاملي 
أس���س ع���ام 1971م ف��ي م��دي��ن��ة جنيف 
السويسرية كمنظمة دولية غير حكومية، 
ويهدف لتحسني حالة العالم عبر تعزيز 
التعاون بني القطاعني العام واخلاص، كما 
يسعى املنتدى إلشراك أبرز قادة السياسة 
والقطاع اخل��اص بهدف تشكيل أجندات 
دول��ي��ة وإقليمية وصناعية، ويحرص 
على إشراك عدد من أصحاب االختصاص، 
ويشمل ذلك القادة والسياسيني وصناع 
القرار وقادة القطاع اخلاص واملؤسسات 

التعليمية ودور الفكر.

 5.3 التضخم بالسعودية يرتفع 
2020 باملئة في ديسمبر 

ارتفع مؤشر أسعار املستهلكني )معدل التضخم( في اململكة 
العربية السعودية بنسبة %5.3 في شهر ديسمبر 2020، 
مقارنة بالشهر املماثل من العام املاضي، وتراجع مقارنة بشهر 
نوفمبر 2020، البالغ فيه %5.8، ليستمر معدل التضخم خال 
شهر ديسمبر املاضي، في النطاق اإليجابي للشهر ال�12 على 

التوالي.
أرجعت الهيئة العامة لإلحصاء السعودية في تقرير لها، 
أمس  اخلميس، االرتفاع إلى تأثير كبير من تطبيق زيادة ضريبة 

القيمة املضافة من %5 إلى %15 منذ مطلع يوليو 2020.
وذكرت الهيئة أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من 
أسعار األغذية واملشروبات املرتفعة بنسبة %12.7 وأسعار 

النقل بزيادة 6.9%.
وفي تقرير منفصل، كشفت بيانات الهيئة ارتفاع متوسط 
معدل التضخم السنوي ألسعار املستهلك في السعودية بنسبة 
%3.4 لعام 2020، مقارنة باملتوسط السنوي للعام 2019، 
ويعود هذا التطور في األسعار إلى حد كبير لزيادة ضريبة 
القيمة املضافة إلى %15 في يوليو 2020، وجاء أكبر ضغط 
تصاعدي على التضخم من أسعار األغذية واملشروبات بنسبة 

%9، والنقل بنسبة 3.8%.

ُعمان تعود إلى أسواق الدين 
بطرح سندات بالدوالر

  
أظهرت وثيقة أن سلطنة عمان ب��دأت بيع سندات مقومة 
بالدوالر أم��س  اخلميس، ألجل 10 سنوات و30 عاماً، وأنها 

عادت فتح سندات ب� 750 مليون دوالر مستحقة في 2025.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية، 
أن عمان ب��دأت تسويق السندات ألج��ل 10 سنوات عند نحو 
%6.625، والسندات ألجل 30 عاماً عند %7.625 إلى 7.75%، 
ويجري تسويق إعادة فتح السندات املستحقة في 2025 عند 

%4.87 تقريباً.
وستكون السندات باحلجم القياسي ما يعني أنها لن تقل 
بصفة عامة عن 500 مليون دوالر للشريحة، وم��ن املتوقع 

تسعيرها في وقت الحق.

انكماش االقتصاد األملاني  
2020 5.1 باملئة في 

  
يتوقع محللون اقتصاديون إعان انكماش االقتصاد األملاني 
مبعدل كبير في العام املاضي بسبب اإلجراءات الصارمة للحد 

من انتشار فيروس كورونا املستجد.
وتوقع احملللون أن يعلن مكتب اإلحصاء االحتادي األملاني 
أم��س  اخلميس، انكماش االقتصاد مبعدل %5.1 من إجمالي 
الناجت احمللي خال العام املاضي، بعد منو مبعدل %0.6 في 

العام السابق.
وفي الوقت نفسه رفع احملللون تقديراتهم إلجمالي الناجت 
احمللي، وتوقعوا بشكل خاص أن يعوض األداء القوي لقطاع 
التصنيع، تراجع أداء قطاع اخلدمات، مع التعافي القوي للقطاع 
الصناعي  من تداعيات إجراءات اإلغاق في مارس)( وأبريل)( 

املاضيني.
 

مشتريات أصول تاريخية 
2020 لـ»الفيدرالي« األميركي في 

كشف تقرير صادر عن مؤسسة »بيتر بيترسون« األميركية 
أن حجم مشتريات مجلس االحتياطي الفيدرالي )البنك املركزي 
األميركي( من األصول، سواء كانت سندات وأذون خزانة، على 
مدار عام 2020 تعد األكبر في تاريخه على اإلط��اق بحساب 

القيمة الدوالرية.
وأشار التقرير إلى أن الفيدرالي قام بتوسيع نطاق مشترياته 
من السندات كخطوة تأتي ضمن جهود أشمل نطاقا تستهدف 
مجابهة التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس 

»كورونا«.
وأع��اد التقرير إل��ى األذه��ان ق��رار البنك املركزي األميركي 
املفاجئ في منتصف شهر مارس )( املاضي، تزامنا مع انتشار 
املوجة األولى لفيروس »كورونا«، بتبني سلسلة غير مسبوقة 
من تدابير التحفيز النقدي؛ متضمنة توسيع مشترياته من 
سندات الشركات واحلكومة واملؤسسات املالية األخرى، بهدف 
اإلبقاء على معدالت الفائدة منخفضة وضخ سيولة نقدية في 

االقتصاد.
وأوضح التقرير أنه بحلول 21 من أكتوبر )( العام املاضي، 
بلغ إجمالي محفظة الفيدرالي األميركي من األصول نحو 7.2 
تريليون دوالر، بزيادة قدرها 2.5 تريليون دوالر مقارنة 
بنحو 4.7 تريليون دوالر في 18 مارس. وأضاف أن السندات 
وسندات اخلزانة االسمية طويلة األجل )باستثناء السندات 
والسندات املرتبطة بالتضخم( تعد صاحبة حوالي ثلثي نسبة 
هذا التوسع، مع زيادة حيازات هذين النوعني من األوراق املالية 
من 2.2 تريليون دوالر في 18 مارس، إلى 3.8 تريليون دوالر 

متاسك ال��دوالر ف��وق أدنى 
مستوياته في 3 أع��وام مقابل 
عمات رئيسية أمس  اخلميس، 
إذ ارتفعت ع��وائ��د السندات 
احلكومية األم��ي��رك��ي��ة بفعل 
التوقعات بشأن خطة التحفيز 
امل��ال��ي للرئيس املنتخب جو 

بايدن.
ارت����ف����ع ع���ائ���د س���ن���دات 
اخل���زان���ة ألج���ل 10 س��ن��وات 
بعد أن أوردت “سي.إن.إن” 
أن التحفيز س��ي��ك��ون بنحو 
تريليوني دوالر، مما زاد دعم 

الدوالر.
وفي التعامات األوروبية 
املبكرة، ل��م يطرأ تغير كبير 
على مؤشر ال���دوالر، إذ صعد 
%0.04 إلى 90.320، وذلك 
مع ترقب املستثمرين تفاصيل 
م���ن ب���اي���دن ف���ي وق���ت الح��ق 
ال��ي��وم ب��ش��أن خ��ط��ة لإلنقاذ 
من اجلائحة “بتريليونات” 

الدوالرات.
وحقق الدوالر مكاسب في 4 
من اجللسات اخلمس األخيرة، 
إذ ضغطت اح��ت��م��االت املزيد 
م��ن التحفيز على السندات 

احلكومية األميركية، مما دفع 
عائد سندات اخلزانة القياسية 
ل��ارت��ف��اع ف���وق %1 للمرة 

األولى منذ مارس آذار.
ون��زل اليورو %0.05 إلى 
1.214 دوالر بعد التراجع 
%0.4 أم��س األرب��ع��اء. بينما 
ص��ع��د ال����دوالر %0.13 إل��ى 

104.02 ين.
ومتسكت بيتكوين بصعود 

%10 حققته أمس بعد نزول 
ب��ن��ح��و 12 أل����ف دوالر عن 
املستوى املرتفع غير املسبوق 
األسبوع املاضي عند 42 ألف 

دوالر.
وزادت %3 إل���ى 38 ألفا 
و360 دوالرا اليوم، مرتفعة 
من مستوى منخفض عند 30 
ألفا و261.13 دوالر بلغته في 

11 يناير.

التوقعات بخطة حتفيز تتنامى 
والدوالر يتمسك باملكاسب

يسعى مركز قطر للمال إلى جذب 25 مليار 
دوالر من تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
بحلول عام 2022، وفقا ملا قاله الرئيس التنفيذي 

.CNBC يوسف اجليدة لشبكة
يأتي ذلك بعد أسبوع من إعادة اململكة العربية 
السعودية العاقات الدبلوماسية مع قطر. وقال 
اجليدة في تقرير اطلعت عليه “العربية.نت”، 
إن املصاحلة تعني مجلس تعاون خليجي أقوى 
وأكثر قوة. وأضاف: “أعتقد أن التأثير سيكون 
إيجابياً على التجارة، مما يعني أن الدول ستعمل 

بشكل وثيق مع بعضها بعضا”. وقال اجليدة إن 
هدف االستثمار األجنبي املباشر الطموح للمركز 
املالي - إلى جانب هدف خلق 10000 وظيفة 
جديدة وأكثر من 1000 شركة بحلول عام 2022 

- سيحصل على دفعة من املصاحلة اخلليجية.
وقال اجليدة إن هناك املزيد من العمل الذي 
ال ي��زال يتعني القيام به لبناء الثقة بني قطر 
وجيرانها في اخلليج ومصر، ولكن “هذا وراءنا، 
ونحن نعمل من أج��ل مستقبل أفضل للمنطقة 

بأكملها، لذلك اجلميع متفائل”.

املصاحلة حتيي خطط قطر جلذب 
25 مليار دوالر استثمارات أجنبية

قال مجلس الوزراء في بيان إن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع شركة 
سيمنس األملانية أمس  اخلميس لتنفيذ خط قطار فائق السرعة ب� 23 

مليار دوالر يربط شرق مصر بالساحل الشمالي.
وسيمتد خط السكك احلديدية الكهربائي من العني السخنة على 
البحر األحمر، إلى مدينة العلمني اجلديدة، في الساحل الشمالي، 

مروراً بالعاصمة اإلدارية اجلديدة التي ُتقام في شرق القاهرة.

منوذج للقطار

اقتصاد فرنسا أمام حتد صعب 
ويعّول على »النصف الثاني«

قال البنك املركزي الفرنسي، ، إن اقتصاد 
الباد انكمش على األرجح 4 في املائة خال 
الربع األخير من العام املاضي مقارنة مع 
األشهر الثاثة السابقة، رغم أن النشاط زاد 
في ديسمبر )( املاضي بعد رفع إجراءات عزل 
عام كانت مفروضة ملكافحة انتشار فيروس 

»كورونا«.
وفي ضوء األداء في الربع الرابع، قال »بنك 
فرنسا )البنك املركزي(« إنه متمسك بتقديره 
السابق ب��أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة 
اليورو انكمش 9 في املائة على مدى العام 

املاضي.
كما يقدر البنك املركزي أن أداء االقتصاد 
هذا الشهر منخفض 7 في املائة عن مستويات 
م��ا قبل األزم����ة، دون تغيير ع��ن ديسمبر 
املاضي، لكنه سجل ارتفاعاً من »سالب« 11 
في املائة خال نوفمبر )( املاضي حني كانت 
الباد تخضع لثاني إجراءات عزل عام بسبب 

»كورونا«.
وق��ال وزي��ر املالية الفرنسي، برونو لو 
مير، إن فرنسا تواجه »حتدياً« في حتقيق 
توقعاتها لنمو اقتصادي 6 ف��ي امل��ائ��ة هذا 
العام، مضيفاً أن النمو في 2021 يتوقف على 
مدى السرعة في توزيع لقاحات »كوفيد19«. 
وأوضح أنه »إذا سارت األمور على ما يرام، 
فإن فرنسا قد تشهد تعافياً اقتصادياً كبيراً في 

النصف الثاني من هذا العام«.
وك��ان لو مير ح��ذر األسبوع املاضي بأن 
بداية عام 2021 ستكون صعبة على االقتصاد 
الفرنسي، مؤكداً أنه يريد تقدمي دعم »شامل« 
للقطاعات التي ما زالت متأثرة بشدة بأزمة 
فيروس »ك��ورون��ا« وللتعافي االقتصادي. 
وقال: »ما نحن مقبلون عليه أصعب، وعلينا 

أن نتحلى برباطة جأش كبيرة«.
وق��ال لومير: »أمامنا فيروس ال يلني«، 
مضيفاً أنه »سيكون لدينا مزيد من حاالت 
اإلفاس في عام 2021 مقارنة بعام 2020. 
لدينا حتول في التوظيف سيؤدي إلى تدمير 
الوظائف لفترة م��ن ال��وق��ت، وسيكون من 
الصعب تخفيف حدته، وم��ن ثم لدينا عدم 

يقني سياسي«.
وحت���دث ل��وم��ي��ر ع��ن ق��ط��اع��ات ال��ف��ن��ادق 
واملطاعم والفعاليات والثقافة والرياضة، 
م���ؤك���داً: »ل���ن ن��خ��ذل��ه��ا، وس��ن��وف��ر األم���وال 
الازمة«، بينما يتراجع احتمال إع��ادة فتح 

املطاعم واملقاهي في 20 يناير )( احلالي.
ويطالب أصحاب الفنادق واملطاعم مبا 
يصل إل��ى 3 مايني ي��ورو أس��وة مبا تدفعه 
أملانيا لشركاتها لكي يتسنى لهم دفع التكاليف 
الثابتة. وجت��ري املناقشات مع »بروكسل« 
ال��ت��ي يجب أن تتحقق م��ن صحة مثل هذه 

اآللية.

تراجع التبادل التجاري بني روسيا 
2020 والصني في 

انخفض حجم التبادل التجاري بني روسيا 
والصني في 2020 بنسبة %2.9 مقارنة بالعام 
2019 وبلغ 107.76 مليار دوالر، وفقا لبيانات 

اجلمارك الصينية.
ووفقا للبيانات فقد منت الصادرات الصينية إلى 
روسيا خال العام املاضي بنسبة %1.7 ووصلت 

إلى 50.58 مليار دوالر، بينما انخفضت الصادرات 
من روسيا إلى الصني بنسبة %6.6 إلى 57.18 
مليار دوالر. وفي نهاية 2019 منت التجارة بني 
روسيا والصني بنسبة %3.4 وبلغت مستوى 
110.75 مليار دوالر، والذي يعد مستوى قياسيا 

في تاريخ العاقات التجارية بني البلدين.


