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ان��ط��ل��ق��ت ف��ع��ال��ي��ات )م����ب����ادرة مستقبل 
االس��ت��ث��م��ارات(   ام��س الثالثاء ف��ي العاصمة 
السعودية الرياض مبشاركة واسعة من خبراء 
ورياديني عامليني في مجاالت الذكاء الصناعي 

والتحول الرقمي.
وق��ال رئيس صندوق االستثمارات العامة 
السعودي ياسر الرميان خالل افتتاح اجللسة 
األولى للمبادرة إن حوالي 10 باملئة من أصول 
الصندوق السيادي للمملكة أصول دولية و90 
باملئة أصول محلية.وبني الرميان أن “الصندوق 
يستهدف زيادة األصول الدولية إلى 50 باملئة 

بحلول 2030 و50 باملئة محلية”.
وأش��ار الى هدف اململكة بتنويع االقتصاد 
وت��وط��ني ال��ص��ن��اع��ات ق��ائ��ال “كما تعلمون 
السعودية هي دول��ة مصدرة للنفط وما نريد 
حتقيقه ه��و أن يتم تصنيع بعض املنتجات 
واخلدمات محليا داخ��ل اململكة مثل اخلدمات 
السياحية والترفيهية”.وذكر ال��رم��ي��ان أن 
“صندوق الثروة السيادي للمملكة استثمر 
في 50 أو 60 شركة عبر صندوق رؤية التابع 
ملجموعة )سوفت بنك( وانه سيجلب معظم تلك 

الشركات إلى السعودية”.
وقال ان السيارات الكهربائية تزيد حصتها 
في السوق وأن الصندوق يرغب في توطني 
هذه الصناعة في السعودية.واوضح الرميان 
أن “صندوق االستثمارات العامة يجمع ما بني 
أربعة أهداف رئيسية هي النظر في الصناديق 
املستقبلية والصالحيات للنظر في االستثمارات 
س��واء على الصعيد احمللي أو الدولي وعوائد 
االستثمار وإدارة املخاطر وتنمية الناجت احمللي 

اإلجمالي”.
قال تلفزيون اإلخبارية الرسمي السعودي إن 
شركة النفط العمالقة أرامكو السعودية ستوقع 

15 صفقة قيمتها أكثر من 30 مليار دوالر.
كان مصدر مطلع أبلغ رويترز في وقت سابق 
أن السعودية تعتزم توقيع صفقات بأكثر من 
50 مليار دوالر في النفط و الغاز والصناعات 
والبنية التحتية خالل مؤمتر مبادرة مستقبل 

االستثمار في الرياض امس  الثالثاء.
قال وزير الطاقة السعودية، خالد الفالح، في 
فعاليات األول ملؤمتر مبادرة مستقبل_االستثمار، 
إنه على الرغم مما متر به السعودية من أزمة 
عصيبة، إال أن املمكلة متر مبرحلة حتول كبير 
لم يسبق له مثيل “وسنستمر برحلتنا إلى 

املستقبل مع شركائنا االستراتيجيني”.
وأضاف: “وما احلضور الكثيف لقادة دوليني 
ف��ي مجال النفط وال��غ��از إال دليل على الثقة 

الكبيرة في مكانة اململكة”.
وت��وج��ه ب��ال��ش��ك��ر م��ب��اش��رة إل���ى الرئيس 
التنفيذي لشركة “توتال” باتريك بويانييه 
حلضوره املؤمتر ، قائال: “يسعدني أن يكون 

السيد باتريك شريكا استراتيجيا للمملكة 
وحضوره يعكس جوهره الداخلي”، الفتاً في 
السياق عينه إلى أن احلضور الكثيف للقادة في 
دولة اإلمارات هو شاهد على الوحدة بني اململكة 

ودولة اإلمارات.
وال يستبعد الفالح أن يكون إنتاج اململكة 
من النفط أعلى 1-2 مليون برميل يوميا عن 

املستويات احلالية في املستقبل.
وأعرب الفالح عن أمله في توقيع اتفاق في 
ديسمبر بني حتالف أوبك+ من أجل تعاون أطول 

في مراقبة السوق وحتقيق االستقرار بها.
وبينما أشار الفالح إلى أن سوق النفط في 
وض��ع جيد اآلن، ق��ال: “سنراقب س��وق النفط 
لكن هناك أوجه عدم تيقن في العرض والطلب، 
وسنقيد املعروض النفطي في العام القادم إذا 

اقتضت احلاجة”.
أما على صعيد الطاقة، فقال الفالح إن “مجال 
الطاقة قد شهد استثمارا مفرطا في بداية هذا 
العقد، وهذا ما أدى إلى حدوث اختالل، أوجب 
تدخل أوب��ك )السعودية وروس��ي��ا حتديدا( 

للتدخل وال��ت��ع��اون ب��ح��زم، وق��د جنحنا في 
اس��ت��ع��ادة الثقة مب��ا سيكون عليه مستقبل 

الصناعة النفطية”.
وفيما نوه بوجود زيادة كبيرة في االستثمار 
احل��اص��ل ف��ي إن��ت��اج النفط الصخري م��ن قبل 
الواليات املتحدة األميركية، شدد الفالح على أنه 
سيكون دائما هناك منتجون يعملون للحيلولة 

دون تذبذب أسعار النفط الذي يهدد األسواق.
وأكد أن النفط والغاز سيستمران في إشغال 

ثلثي مزيج الطاقة خالل 4 أو 5 عقود قادمة.
وق��ال رئيس صندوق االستثمارات العامة 
السعودي، ياسر الرميان، خالل افتتاح اجللسة 
األولى من فعاليات مبادرة مستقبل االستثمار، 
إن حوالي %10 من أصول الصندوق السيادي 
للمملكة هي أص��ول دولية، و%90 هي أصول 

محلية.
وكشف الرميان أن الصندوق يستهدف زيادة 

األصول الدولية إلى %50 بحلول 2030.
وقال “في 2030 نود أن نكون %50 أصوال 

دولية، و%50 أصوال محلية”.

وتابع: “نهدف إلى تنويع االقتصاد وتوطني 
الصناعات، كما تعلمون السعودية هي دول 
مصدرة للنفط، وم��ا نريد حتقيقه هو أن يتم 
تصنيع بعض املنتجات واخلدمات محليا داخل 

اململكة مثل اخلدمات السياحية والترفيهية”.
ول��ف��ت ال��رم��ي��ان إل��ى أن ص��ن��دوق ال��ث��روة 
السيادي للمملكة استثمر في 50 أو 60 شركة 
عبر صندوق رؤي��ة التابع ملجموعة سوفت 
بنك، وإن��ه سيجلب معظم تلك الشركات إلى 

السعودية.
وتتجاوز أصول الصندوق، الداعم الرئيسي 
ملؤمتر مبادرة مستقبل االستثمار، 250 مليار 
دوالر ول���ه ح��ص��ص ف��ي ش��رك��ات سعودية 

رئيسية مدرجة وفي شركات عاملية مثل أوبر.
وأض���اف أن ال��س��ي��ارات الكهربائية تزيد 
حصتها في السوق، وأن الصندوق يرغب في 

توطني هذه الصناعة في السعودية.
وت��اب��ع: “صندوق االس��ت��ث��م��ارات العامة 
يجمع م��ا ب��ني 4 أه���داف رئيسية: النظر في 
الصناديق املستقبلية، لدينا صالحيات للنظر 

في االستثمارات س��واء على الصعيد احمللي 
أو الدولي، عوائد االستثمار وإدارة املخاطر، 

وتنمية الناجت احمللي اإلجمالي.
ق��ال املدير التنفيذي لصندوق االستثمار 
املباشر الروسي اليوم الثالثاء إن خطة حتويل 

#االقتصاد_السعودي مهمة للعالم.
وأب��ل��غ ك��ي��ري��ل دمي��ت��ري��ي��ف، ال����ذي يدير 
الصندوق السيادي الروسي البالغ حجمه 10 
مليارات دوالر، مؤمترا استثماريا في الرياض 
أن ال��س��ع��ودي��ة ش��ري��ك مهم وأن ال��ش��راك��ات 
بني صناديق ال��ث��روة السيادية هي “فرصة 

عظيمة”.
وت��ب��اش��ر ال��س��ع��ودي��ة سلسلة إص��الح��ات 
اقتصادية تستهدف تنويع موارد اقتصاد اململكة 

بدال من االعتماد على النفط.
وكشف دمييترييف عن استثمارات جديدة 
مع السعودية تصل قيمتها إل��ى مليار دوالر 
يتم التحضير لإلعالن عنها في عشرة قطاعات 

اقتصادية.
وق��ال دمييترييف إن السعودية وروسيا 

تدرسان حاليا أكثر من 10 مشاريع مشتركة 
جديدة تتركز في خدمات حقول النفط، املصافي، 
النقل اجلوي والبحري، واخلدمات اللوجستية 
للسكك احلديدية وقطاع تكنولوجيا املعلومات 
بقيمة إجمالية تفوق مليار دوالر، وفقا ملا نقلته 

صحيفة “االقتصادية”.
ورسم املسؤول الروسي صورة مختلفة آلفاق 
التعاون االستثماري مع السعودية خصوصا 
في مجاالت الذكاء االصطناعي والتكنولوجيا 
والطاقة املتجددة، الفتا إلى أن قيمة التجارة 
البينية منت بنسبة %50 في النصف األول من 
العام اجلاري 2018، وذلك بفضل دعم وتوجيه 
الرئيس فالدميير بوتني وول��ي العهد األمير 
محمد ب��ن سلمان، وق���ال: “تشاهدون عوائد 
عظمى للتعاون بيننا قريبا وسينعكس ذلك على 

حجم التجارة بني البلدين”.
وأض�����اف “نحن م��ع��ج��ب��ون ف���ي روس��ي��ا 
ب�”رؤية 2030” ولدينا قناعة راسخة بأن 
تنفيذ البرنامج اإلص��الح��ي سيكون ل��ه آث��ار 
إيجابية، ليس على السعودية وحدها وإمنا 
منطقة الشرق األوسط والعالم بأكمله، وندعم 
اخلطوات التي اتخذها األمير محمد بن سلمان 

لتطوير اقتصاد اململكة بعيدا عن النفط”.
وتابع “التزم صندوق االستثمار الروسي 
املباشر في آخر ست سنوات باستثمار أكثر من 
25 مليار دوالر مع الشركاء واملصارف، حيث 
اجتذب أكثر من 40 مليار دوالر من رؤوس 
األم��وال األجنبية لالقتصاد الروسي من خالل 
شراكات استراتيجية طويلة األج��ل، ونعتقد 
بأن االستثمارات املباشرة في روسيا آخذة في 

التزايد.
ويستعد ال��ص��ن��دوق ال��روس��ي لالستثمار 
املباشر للمشاركة في مبادرة مستقبل االستثمار 
للمرة الثانية هذا العام ضمن وفد روسي ضخم 
يضم رواد األعمال وق��ادة الشركات الروسية 
ال��ك��ب��رى، وذل���ك إل��ى ج��ان��ب ش��رك��اء صندوق 
االستثمار الروسي الدوليني من أوروبا وآسيا 

املشاركون في حضور املنتدى.
وي��ش��ارك املتحف ال��روس��ي احلكومي الذي 
يحتوي على أكبر مجموعة م��ن روائ���ع الفن 
الروسي في العالم في فعاليات املنتدى، إذ سيتم 
عرض خمس لوحات ألشهر الفنانني الروس في 
القرن العشرين عامليا، أمثال فاسيلي كاندنسكي 

وبافل فيلونوف.
ويقوم صندوق الصندوق الروسي لالستثمار 
املباشر RDIF وصندوق االستثمارات العامة، 
حاليا بتقييم ف��رص االستثمار اإلضافية بني 
البلدين في مجموعة واسعة من ال مثل التجزئة 
والسكك احلديدية ومشاريع الطاقة البديلة 
واملتجددة والبنية التحتية للنقل واخلدمات 

اللوجستية.

 مبشاركة واسعة خلبراء ورياديني عامليني

انطالق فعاليات »مبادرة مستقبل االستثمارات« في الرياض

اليورو حتت رحمة تطورات الديون اإليطالية

الدوالر يرتفع مقابل اإلسترليني
BREXIT مع تواصل مباحثات 

ارتفع الدوالر مع هبوط اجلنيه اإلسترليني 
ف��ي ظ��ل استمرار التفاوض بشأن االنفصال 
البريطاني مع االحت��اد األوروب��ي وفي الوقت 
الذي واصل فيه اليورو التراجع بفعل الضبابية 

السياسية بشأن ميزانية إيطاليا.
وقالت رئيسة ال��وزراء البريطانية تيريزا 
ماي ، إن معظم اتفاق بريطانيا لالنفصال عن 
االحت��اد األوروب��ي جرت املوافقة عليه، لكنها 
كررت معارضتها ملقترح من االحتاد األوروبي 
يتعلق باحلدود األيرلندية، وفقا ملقتطفات من 

بيانها للبرملان.
وانخفض اجلنيه اإلسترليني %0.73 إلى 

1.297 دوالر.
وارتفع مؤشر الدوالر الذي يقيس أداء العملة 
األميركية مقابل سلة تضم ست عمالت 0.36 % 

خالل اليوم وبلغ 96.003 في أحدث قراءة.
وفشل اليورو في احلفاظ على مكاسبه التي 
حققها في التعامالت املبكرة لينخفض 0.71%، 
من مستوى مرتفع بلغ 1.1550 دوالر خالل 
اجللسة. وسجلت العملة األوروبية املوحدة في 

أحدث قراءة 1.147 دوالر.
كما تراجعت العملة األوروبية املوحدة مقابل 

الفرنك السويسري 0.40%.
ارتفع اليورو بفضل هبوط تكلفة اقتراض 
احل��ك��وم��ة اإلي��ط��ال��ي��ة ب��ع��د االرت���ف���اع األخ��ي��ر 
لتنعم السوق بشيء من الهدوء بينما ساهمت 
التعهدات مبزيد من التحفيز االقتصادي في 

الصني في تخفيف أثار بواعث القلق السياسي.
وخفضت وكالة موديز للتصنيفات االئتمانية 
تصنيف دي��ون احلكومة اإليطالية اجلمعة 
املاضية لكنها أبقت على النظرة املستقبلية 

مستقرة على غير املتوقع.
أدى ذلك، إلى جانب تصريحات نائب رئيس 
ال����وزراء لويجي دي م��اي��و ب��ش��أن استعداد 
احلكومة لعقد محادثات مع االحتاد األوروبي 
وسط خالف بشأن ميزانية روم��ا، إلى زيادة 
الطلب علي الدين اإليطالي بعد هبوط حاد في 

األسابيع األخيرة.
وعلى مدار العام احلالي نزل اليورو غالبا 
كلما ارت��ف��ع��ت ع��ائ��دات ال��س��ن��دات احلكومية 

اإليطالية.
وزادت العملة امل��وح��دة 0.3 باملئة إلى 
1.1550 دوالر لتسجل أعلى مستوى خالل يوم 
االثنني وتبتعد عن املستويات املنخفضة للفترة 

األخيرة عند 1.1433 دوالر.
وهبط مؤشر الدوالر 0.3 باملئة إلى 95.472.
وارتفع اليورو 0.2 باملئة إلى 1.1487 فرنك 
سويسري وزاد بنفس النسبة أم��ام اجلنيه 

االسترليني ليسجل 88.26 بنس.
ورغم صعود اليورو فإن محللني يقولون إنه 
مازال حتت رحمة التطورات في إيطاليا في ظل 

قدر كبير من الضبابية بشأن املستقبل.
وص��ع��د ال�����دوالر م��ق��اب��ل ال���ني ال��ي��اب��ان��ي. 
وتراجعت العملة اليابانية 0.2 باملئة إلى 
112.71 ين للدوالر لتنزل عن أقوى مستوى 
خالل الشهر الذي سجلته في 15 أكتوبر تشرين 

األول عند 111.16 ين.

عمالت عاملية

خالد الفالح

األسهم اليابانية تغلق منخفضة 
بفعل النتائج ومخاوف عاملية

أغلقت األسهم اليابانية منخفضة ام��س  الثالثاء وهبط املؤشر 
توبكس إل��ى أق��ل مستوى ف��ي سبعة أشهر نتيجة ضعف أرب��اح 
الشركات وهبوط أوس��ع لألسهم العاملية حتت ضغط معنويات 

املستثمرين.
ونزل املؤشر نيكي القياسي 2.67 باملئة إلى 22010.78 نقطة 
ليتخلى عن املكاسب املتواضعة لليوم السابق اقتداء بخسائر وول 
ستريت ليل االثنني. والمس املؤشر 21993.07 نقطة خالل تعامالت 

يوم الثالثاء وهو أقل مستوى منذ 16 أغسطس آب.
وختم املؤشر توبكس األوسع نطاقا امس  الثالثاء منخفضا 2.63 
باملئة إلى 1650.72 نقطة وهو أقل مستوى له منذ 26 مارس آذار 

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 33.
وتسبب تراجع األسهم الصينية امس  الثالثاء في خسائر لألسهم 
اليابانية وبقية األس��واق اآلسيوية، في حني كانت مكاسب كبيرة 

ألسهم الصني في اجللسة السابقة مصدر دعم لنيكي.
وانخفضت أسهم هيتاشي كيميكال 8.6 باملئة بعد أن أعلنت 
الشركة تراجع صافي ربح الفترة من أبريل نيسان إلى سبتمبر أيلول 

2.1 باملئة إلى 16.41 مليار ين.
وفقد سهم كاواساكي للصناعات الثقيلة 1.3 باملئة مواصال 
خسائره إثر انخفاضه أكثر من تسعة باملئة في اجللسة السابقة بعد 

أن قلصت الشركة توقعاتها للعام املالي احلالي.
وتراجع سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 2.6 باملئة بعد أن 
قالت هيئة اإلذاعة اليابانية إن الشركة جتهز دعما ماليا حجمه 220 
مليار ين لوحدتها لصناعة الطائرات التي تواجه صعوبات في تسليم 

أول طائرة نقل ركاب لها.

امرأة تقف أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي

91 مليارًا متويالت بنكية 
10 أشهر لعقارات دبي في 

سجل سوق متويل العقارات في دبي قفزة كبيرة في أدائه منذ بداية 
العام اجلاري، بعد ضخ 91.3 مليار درهم في صفقات رهن عقاري 
متنوع في اإلمارة بنمو %61 مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي 

والتي بلغت 56 مليار درهم.
ووفقاً لصحيفة “البيان” برزت األراضي كالعب رئيس في زيادة 
زخم أداء سوق الرهن العقاري وأكثر العقارات وأوفرها حظاً في 
احلصول على متويالت ضخمة من البنوك، حيث حصدت األراضي 
على اختالف استخداماتها خاصة األراض��ي التجارية حصة األسد 
بإجمالي ره��ون بلغت 79.5 مليار دره��م، تلتها ع��ق��ارات الشقق 
السكنية والتجارية ب� 8.5 مليار درهم، فيما بلغت القيمة اإلجمالية 

لصفقات رهن الفلل السكنية أكثر من 3.3 مليار درهم.
وأوض��ح خبراء بالسوق العقاري، أن البنوك وامل��ص��ارف بعد 
تخليها عن تشددها في اإلقراض تتحرك منذ عامني في اجتاه زيادة 
التمويل العقاري، مدفوعة بثالثة محركات: األول النمو االقتصادي 
واستقرار سوق العقارات وسعيها لزيادة عائداتها وهي على أبواب 

نهاية السنة املالية.

أسواق أوروبا تهبط ألدنى 
مستوياتها في عامني

تراجعت األس��ه��م األوروب��ي��ة 
إل��ى أدن��ى مستوياتها ف��ي نحو 
ع��ام��ني ام���س  ال��ث��الث��اء حيث لم 
تخفف دفعة جديدة من نتائج 
الربع الثالث من العام بواعث 
القلق بشأن خ��روج بريطانيا 
من االحت��اد األوروب��ي وميزانية 
إيطاليا وقضية مقتل الصحفي 
ال��س��ع��ودي ج��م��ال خاشقجي 
وحروب التجارة والنمو الصيني 

وأسعار الفائدة األمريكية.
وف��ي الساعة 0826 بتوقيت 
جرينتش ك��ان املؤشر ستوكس 
600 األوروب����ي منخفضا 1.1 
باملئة مسجال أدنى مستوياته منذ 
ديسمبر كانون األول 2016 مع 
اجتاهه صوب تكبد خسائر لليوم 
اخلامس بعد إغالقات سلبية في 

آسيا والواليات املتحدة.
وت��ك��ب��دت م���ؤش���رات أخ���رى 

خسائر ثقيلة هي األخ��رى، حيث 
ت��راج��ع امل��ؤش��ر داك���س األمل��ان��ي 
1.4 باملئة وهو أدنى مستوياته 
منذ ديسمبر كانون األول 2016 

أيضا.
وكان أداء قطاع التكنولوجيا 
األوروب��ي هو األس��وأ بانخفاضه 
2.2 باملئة بعد أن هوى سهم ايه.
ام.اس لصناعة الرقائق 17 باملئة 

إثر توقعات لم تقنع املستثمرين.
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احد حقول ارامكو

ال����������������ف����������������ال����������������ح: ح���������������ض���������������ور ق������������������������������ادة دول������������������ي������������������ني مب���������������ج���������������ال ال������������ن������������ف������������ط دل���������������ي���������������ل ث������������ق������������ة ب������ن������ا
دوالر م���������������ل���������������ي���������������ار   30 م����������������������ن  ب���������������أك���������������ث���������������ر  ص�������������ف�������������ق�������������ة   15 ت�������������������وق�������������������ع  أرام��������������������������ك��������������������������و 
ب��������ن��������ك س�������������������وف�������������������ت  ع���������������ب���������������ر  ش�������������������رك�������������������ة   60 ف�����������������������ي  اس��������������ت��������������ث��������������م��������������رن��������������ا  ال�����������������������رم�����������������������ي�����������������������ان: 
س����������ع����������ودي����������ة مل��������������ش��������������اري��������������ع  دوالر  م������������ل������������ي������������ار  ي���������������رص���������������د  ال�����������������������روس�����������������������ي«  »االس���������������ت���������������ث���������������م���������������ار 

تراجع جتارة الصني مع كوريا 
9 أشهر 57.1 باملئة في  الشمالية 

أظهرت بيانات اجلمارك الصينية ام��س  الثالثاء تهاوي جتارة 
الصني مع كوريا الشمالية بنسبة 57.1 باملئة في الفترة من يناير 
كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول لتسجل 1.71 مليار دوالر مقارنة بها 

قبل عام.
وانخفضت الواردات من كوريا الشمالية 89.6 باملئة إلى 153.81 
مليون دوالر في حني انخفضت الصادرات إليها 37.7 باملئة إلى 1.56 

مليار دوالر.
وبلغ إجمالي قيمة جت��ارة الصني مع كوريا الشمالية 218.53 
مليون دوالر في سبتمبر أيلول انخفاضا من 219.9 مليون في الشهر 

السابق.
وبلغت الصادرات إلى كوريا الشمالية 200.33 مليون دوالر في 

سبتمبر أيلول انخفاضا من 200.7 مليون دوالر في الشهر السابق.

باكستان تسعى لطلب قروض لدعم 
استثمارات وإعادة خدمة الدين

قال رئيس ال��وزراء الباكستاني عمران خان امس  الثالثاء إن 
باكستان تطلب قروضا من صندوق النقد الدولي والدول الصديقة 

إلعادة خدمة الدين ودعم اقتصادها.
وقال خان للحاضرين في مؤمتر دعم مبادرة االستثمار في 
الرياض ”نأمل أن ننجح على نحو ما في أمرين: احلصول على 

قرض من صندوق النقد الدولي وقروض من حكومات صديقة“.
وي��زور خ��ان، ال��ذي انتخب رئيسا للوزراء في يوليو متوز، 
اململكة للمرة الثانية الشهر اجلاري للحصول على مساعدة مالية 
في إطار سعي باكستان لتفادي أزمة وشيكة في ميزان املدفوعات.

وق��ال خ��ان إن بلده يحتاج أيضا مصفاتني للنفط لتلبية 
الطلب مضيفا أنهم يتحدثون مع مستثمرين سعوديني بشأن 

املشروعات.
وذكر أن ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان ينظم 

وفدا من رجال األعمال السعوديني لالستثمار في باكستان. بورصة فرانكفورت


