
وقعت الهيئة العامة لالستثمار في 
السعودية، 5 مذكرات تفاهم مع عدد 
من كبرى شركات البتروكيماويات 
في العالم، بقيمة بلغت 2 مليار دوالر 

)7.5 مليارات ريال(.
جللاء ذلللك خللالل حفل أقيم بفندق 
كللراون بللالزا في الللريللاض، بحضور 
محافظ الهيئة العامة لالستثمار 
إبراهيم العمر، ورئيس مجلس إدارة 
هيئة احملللتللوى احمللي واملشتريات 
احلكومية غسان الشبل، ونائب وزير 
الصناعة أسللامللة الللزامللل، ورئيس 
مجلس إدارة الهيئة امللكية للجبيل 
وينبع عبد الله السعدان، والنائب 
األعلللللللى لللرئلليللس شلللركلللة أراملللكلللو 
للخدمات الفنية أحللمللد السعدي، 
إضللافللة إلللى ممثلي كللبللرى شركات 
البتروكيماويات، وعدد من اجلهات 
احلللكللوملليللة والللقللطللاع اخلللللاص في 
اململكة. مللن جانبه، رحللب محافظ 
الهيئة العامة لالستثمار بكبرى 
شللركللات قللطللاع الللبللتللروكلليللمللاويللات 
الللعللامللليللة فللي الللسللوق الللسللعللودي، 
مللؤكللداً على أن هللذا اإلجنلللاز حتقق 
عبر سعي الهيئة الللدائللم لتسويق 
الفرص االستثمارية باململكة، ومتكني 

الشركات العاملية منها.
وأضللللللللاف اللللعلللملللر أن قللطللاع 
الللبللتللروكلليللمللاويللات يللعللد أحلللد أهللم 
القطاعات االستراتيجية التي توفر 
فللرصللا استثنائية للمستثمرين، 

ولذلك تعمل الهيئة العامة لالستثمار 
بالتنسيق والللتللكللامللل مللع اجلهات 
املعنية مبنظومة الصناعة والطاقة، 
على جذب املستثمرين ومتكينهم من 
هذه الفرص وتقدمي كل التسهيالت 

املتاحة لدخولهم السوق السعودي.
وتلللهلللدف هلليللئللة االسللتللثللمللار من 
هللذا التوقيع إلللى جللذب استثمارات 
نللوعلليللة ومختلفة فللي الصناعات 
التحويلية لقطاع البتروكيماويات، 
إذ يعتبر القطاع من الركائز األساسية 

الستراتيجية اململكة الصناعية.
وشملت مذكرات التفاهم:

- مذكرة تفاهم بني الهيئة العامة 
 ”BASF“ لللالسللتللثللمللار وشلللركلللة
األملللانلليللة، والللتللي تعد إحلللدى أكبر 
شركات البتروكيماويات في العالم، 
وتهدف املذكرة إلللى دراسللة وتقييم 
إنللشللاء مصنع إلنللتللاج كيماويات 
مللتللخللصللصللة فلللي مللديللنللة اجلللبلليللل 

الصناعية.
 ”SNF“ مذكرة تفاهم مع شركة -
الفرنسية، التي تعد أكبر منتج ملادة 
PAM فللي العالم، املستخدمة في 
معاجلة امللليللاه واسللتللخللراج النفط 

والغاز، والتعدين.
 Mitsui“ مذكرة تفاهم مع شركة -
Co &.” اليابانية، وهللي واحللدة من 
أكبر الشركات في العالم، ومبوجب 
هلللذه املللذكللرة سلليللتللعللاون الللطللرفللان 
على دراسلللة وتقييم إنللشللاء مصنع 

مبدينة اجلبيل الصناعية، إلنتاج 
مادة األمونيا بطاقة استيعابية تقدر 
مبليون طن سنوياً، وبطريقة إنتاج 
صديقة للبيئة، باإلضافة إلى مصنع 

آخر إلنتاج كيماويات متخصصة.
- كما شملت مللذكللرة تفاهم بني 
الهيئة العامة لالستثمار وشركة 
“Shell” املتخصصة فللي مجال 
الطاقة والبتروكيماويات، وستتيح 
هذه املذكرة العمل على إنشاء مصنع 
في مدينة اجلبيل الصناعية إلنتاج 
مللحللفللزات تعمل علللللى إنللتللاج مللواد 
ذات قيمة مضافة مللن زيللت الوقود 
باإلضافة إلى تقليص مادة الكبريت 
فلليلله، وذللللك لتقليل آثلللاره السلبية 
على البيئة. - ومللذكللرة تفاهم مع 
شركتي“Shell” و“AMG”، بهدف 
إنللشللاء مصنع إلعللللادة استخالص 
معادن ذات قيمة عالية من احملفزات 
املستخدمة في عمليات تكرير النفط 
بعد استهالكها؛ حيث تستخدم هذه 
املعادن في إنتاج أنواع متخصصة من 

احلديد والصلب وغيرها.
يشار إلى أن استقطاب االستثمارات 
األجنبية في اململكة يشهد حراًكا كبيًرا 
فللي جميع القطاعات حيث أعلنت 
الهيئة مؤخًرا في تقريرها الربعي 
الثالث أن عللدد الللرخللص الللصللادرة 
لالستثمار األجنبي بلغ 251 رخصة، 
بزيادة %30 مقارنة بنفس الفترة من 

عام 2018.

كما أعلنت الهيئة أن عدد تراخيص 
االستثمار األجنبي حتى نهاية الربع 
الثالث من العام اجلللاري بلغ 809 
تراخيص، شملت مشاريع مشتركة 
مللع مستثمرين محليني، وبإضافة 

مجموع الللعللدد التراكمي على مدى 
األربللاع الثالثة املاضية خالل العام 
احلالي، والتي بلغت 809 تراخيص 
استثمارية، حيث تسجل الهيئة أكبر 
عدد للتراخيص السنوية على مدى الل 

9 أعوام املاضية.
ويللأتللي هلللذا الللنللمللو الللسللريللع في 
عللدد االستثمارات فللي الللوقللت الللذي 
نللفللذت فيه اململكة سلسلة واسعة 
مللن اإلصلللالحلللات االقللتللصللاديللة، إذ 

قفزت اململكة 30 مرتبة وفًقا لتقرير 
ممارسة األعمال 2020، الصادر عن 
مجموعة البنك الدولي، لتصبح بذلك 
أكثر االقتصادات تطوًرا على مستوى 

العالم.

809 تراخيص لـ »االستثمار األجنبي« حتى نهاية الربع الثالث من العام اجلاري 

5 مذكرات تفاهم مع شركات البتروكيماويات مبلياري دوالر السعودية: 

توقيع االتفاقية
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دعلللا رئلليللس الللبللنللك الللدولللي 
ديفيد مالباس أمللس اخلميس 
الللصللني إللللى إقللللرار إصللالحللات 
جديدة معتبرا أنها “أساسية” 
لالقتصاد الصيني، منضما بذلك 
إلللى مطالب الللواليللات املتحدة 
في سياق حربها التجارية مع 

الصني.
وقللال مالباس خللالل مؤمتر 
صللحللافللي مللشللتللرك مللع رئيس 
الوزراء الصيني لي كه تشيانغ 
ومللسللؤولللي مللنللظللمللات دوللليللة 
“جتنبا لتباطؤ )اقللتللصللادي( 
أكبر، من األساسي إيجاد تسوية 

للعالقات التجارية الثنائية”.
وقللللام الللرئلليللس األملليللركللي 
دونالد ترامب بتعيني مالباس 
الللللذي يللعللتللبللر ملللن “صقور” 
اإلدارة األميركية في منصبه 
في الربيع، إذ تقوم الواليات 
املتحدة تقليديا بتعيني رئيس 
املؤسسة املالية التي تتخذ مقرا 

لها في واشنطن.
وأوضلللح مللالللبللاس أنلله دعا 
خالل لقائه مع رئيس احلكومة 
الصينية إلى “إصالحات جديدة 

وإلى حترير” االقتصاد.
وتللنللدرج دعللللوات مالباس 

الذي وجه الكثير من االنتقادات 
للصني حني كان ال يزال مسؤوال 
في اخلزانة األميركية، في خط 

مطالب أعربت عنها واشنطن.
وقللللال إن علللللى الللصللني أن 
“حتد مللن دعللمللهللا للشركات 
العامة” و”تزيل احلللواجللز 
أمللام املنافسة”، في وقت تقوم 
حرب جتارية منذ العام املاضي 
بني بكني وواشنطن على وقع 
زيلللادات متبادلة فللي الللرسللوم 

اجلمركية.
ورأى أن “تطبيق )هللذه 
اإلصللللالحللللات( ألللليلللم، لكنها 
أساسية للحد من التباين ورفع 

املستوى املعيشي”.
مللن جهته أكللد لللي أن بللالده 
ستكثف سياسة االنفتاح التي 
تعتمدها، في وقت تشكو اإلدارة 
األميركية باستمرار من معاملة 
غير عادلة للشركات األجنبية 

في الصني.

قال املدير التنفيذي لصندوق 
مصر الللسلليللادي “ثراء” أمين 
محمد سليمان، في مقابلة مع 
“العربية”، إنلله يتوقع زيللادة 
رأسللمللال الللصللنللدوق املرخص 
به إلى تريليون جنيه من 200 
مللللليللار جللنلليلله حللاللليللا خلللالل 3 
سللنللوات أو أقللل حسب الشهية 
االسلللتلللثلللملللاريلللة واسللتللجللابللة 
املستثمرين. وكان وافق مجلس 
الللنللواب املصري في يوليو من 
الللعللام املللاضللي علللللى تأسيس 
صللنللدوق للللللثللروة الللسلليللاديللة 
برأسمال مرخص به يبلغ 200 
مليار جنيه ورأسمال مدفوع 5 

مليارات جنيه.
وسلليللعللمللل اللللصلللنلللدوق في 
قللطللاعللات الللصللنللاعللة والللطللاقللة 
التقليدية واملتجددة والسياحة 

واملناطق األثرية.
وتابع: “نتحدث عن رأسمال 
200 مليار جنيه سيتم زيادته 

إلى تريليون جنيه ولكن املدفوع 
5 مليارات حولت منه املالية 
مليارا واحدا فقط، وسيتم طلب 
الل4 مليارات األخرى من املالية 

بحسب الفرص االستثمارية”.
وكشف أن نحو 50 إلللى 60 

مليار جنيه هو حجم األصللول 
املللسللتللهللدف ملللن الللصللنللدوق 

السيادي في الوقت الراهن.
ولللفللت إللللى أن الللصللنللدوق 
السيادي هو أحللد آليات جذب 
الللقللطللاع اخللللاص لالستثمار، 
ومللسللاعللدة املستثمر األجنبي 

بالدخول في السوق احمللية.
من جهة أخللرى، أكد سليمان 
أن املللنللصللة االسللتللثللمللاريللة بني 
الصندوقني السياديني املصري 
واإلمللاراتللي برأسمال 20 مليار 
دوالر مللنللاصللفللة، اسللتللهللدفللت 
شللركللات وأصلللول مللن مختلف 
القطاعات الغذائية واللوجستية 

والدوائية.
وأضاف أن هناك مباحثات مع 
صناديق سيادية أخرى لتبادل 
اخلبرات واآلراء، مشيرا إلى أن 
الشهية االستثمارية مفتوحة 
للتعامل مع صناديق السعودية 

والكويت وعمان.

البنك الدولي يدعو بكني
إلى إصالحات أساسية لالقتصاد

ديفيد مالباس

صندوق مصر السيادي: نستهدف 
60 مليار جنيه 50 إلى  أصواًل بني 

أمين سليمان

ريثيون: الشرق األوسط 
40 باملئة من حصة  يشكل 

األسواق الدولية لدينا
تواجدت العديد من 
الللشللركللات املختصة 
بللللالللللسللللالح اجللللللوي 
واألنللظللمللة الللدفللاعلليللة 
خللللالل ملللعلللرض دبللي 
للطيران فللي نسخته 

السادسة عشرة.
وأكللللللللد اللللرئللليلللس 
الللتللنللفلليللذي لللشللركللة 
ريلللثللليلللون اللللدولللليلللة 
امللللتلللخلللصلللصلللة فللي 
الللصللنللاعللات الدفاعية 
جلللللون هللللاريللللس، أن 
اللللللشلللللرق األوسلللللللط 
يشكل %40 من حصة 
األسللللللللواق اللللدولللليلللة 

للشركة
وأضاف خالل لقاء له مع “العربية” “نحن هنا نعرض 
منتجاتنا مللع عللدد مللن زبائننا املهمني هنا فللي املنطقة. 
الشرق األوسللط كللان ومللازال من أهللم األسللواق لنا. 30% 
من أسواقنا هي دولية و%40 من هذه النسبة هي هنا في 
الشرق األوسط. لذا نحن هنا لنتواصل مع زبائننا ونفهم 

احتياجاتهم خللق حلول مبتكرة”.
وتابع “نعرض هنا صواريخ دفاعية موجهة، وحلول 
ملكافحة الطائرات املسيرة والسيطرة على املجال اجلوي، 
من أحدث التقنيات التي نستعرضها هي في مجال مكافحة 
الطائرات املسيرة. رأينا تقدماً تقنياً عالياً في هذا النوع 
من التهديدات سواًء في األسواق املدنية أو الدفاعية، نعمل 
على إيجاد حلول ليس فقط للتنبؤ بل وهزمية هذا النوع من 

الهجمات”.
وأوضللح أن استراتيجية الشركة تركز على السوق 
الدولي، وقال “قد حققنا منواً على مدار 15 ربعاً متواصالً، 
حصتنا الللسللوقلليللة تللنللمللو، للللذا نستمر بللاالسللتللثللمللار في 
التكنولوجيا واألشللخللاص ونركز على قضاء الوقت مع 

زبائننا هنا”.

بعث مجلس االحتياطي االحتادي األمريكي 
)البنك املركزي( مجددا بإشارات تفيد بأنه لن 

يتم إجراء تخفيض جديد لسعر الفائدة.
ونشر املجلس محضر جلسة سعر الفائدة 
التي عقدها يومي التاسع والعشرين والثالثني 

من أكتوبر املاضي.
وجاء في احملضر أن تقدير غالبية أعضاء 
املللجلللللس يلللرون أن مللسللتللوى سللعللر الللفللائللدة 
بللعللد التخفيض األخلليللر “جيد”، بحسب 

مانشرتة”االملانية”.
في الوقت نفسه، ذكر احملضر أن العديد من 
األعضاء ال يزالون يللرون أن هناك “ مخاطر 
عالية للهبوط” بالنسبة للنظرة املستقبلية 

لالقتصاد.
كان مجلس االحتياطي األمريكي قد خفض 
أسعار الفائدة في العام اجلللاري ثالث مرات 

متتالية بنسبة %0.25 في كل مرة.
ويتراوح سعر الفائدة االسترشادي حاليا 

بني 1.50إلى %1.75، لكن املجلس لم يعد في 
آخر مرة بإجراء تخفيض جديد على الفائدة.

وكللللان جلليللروم بللللاول، رئلليللس املجلس 

االحتياطي االحتادي، قد أعلن مؤخرا بأن من 
غير املتوقع إجللراء تخفيض جديد على سعر 

الفائدة قريبا.

الفيدرالي األميركي يلمح مجددًا إلى 
عدم إجراء تخفيض جديد لسعر الفائدة

جون هاريس

»موديز« تخفض النظرة 
املستقبلية للنظام املصرفي 

في أملانيا إلى سلبية

خفضت وكللالللة “موديز” النظرة املستقبلية للنظام 
املصرفي في أملانيا إلى سلبية بدالً من مستقرة، مع ضعف 
ربحية البنوك واجلللدارة االئتمانية في ظل بيئة معدالت 

الفائدة املنخفضة.
وقالت وكالة التصنيف االئتماني في تقريرها املنشور 
على موقعها اإللكتروني، أمللس  اخلميس، إن الربحية 
الضعيفة بالفعل للبنوك في أملانيا سوف تتراجع أكثر في 
غضون الل12 لى 18 شهراً املقبلة مع تراجع صافي دخل 
الفوائد. وأوضحت الوكالة أن البنوك التجارية التقليدية 
وخاصًة املؤسسات القائمة على الودائع املمولة ستعاني 
للتغلب على تكاليفها في ظل استمرارية بيئة معدالت 
الفائدة املنخفضة حتى رغم أن مخصصات خسائر القروض 

منخفضة بشكل غير مستدام.
وتللرى وكالة “موديز” أن البنوك األصغر املمولة من 
الودائع في أملانيا ستكون األكثر تضرراً، حيث أن القروض 
واألوراق املالية يحل آجل سدادها مبعدالت فائدة منخفضة 
في حني أن معدالت الفائدة املدفوعة على ودائللع التجزئة 

تكون عند أو بالقرب من الصفر.

اقتراض القطاع العام
في بريطانيا يصعد

ألعلى مستوى بـ5 أعوام

ارتفع صافي اقتراض القطاع العام  في اململكة املتحدة ألعلى 
مستوى في 5 أعوام خالل الشهر املاضي، ما يضاف للضغوط 

التي تواجهاا احلكومة.
وكشفت بيانات صللادرة عن هيئة اإلحصاءات الوطنية في 
بريطانيا، أمس  اخلميس، أن صافي اقتراض القطاع العام في 
اململكة املتحدة ارتفع إلى 11.2 مليار جنيه إسترليني في شهر 
أكتوبر املاضي وهو أعلى بنحو 2.3 مليار إسترليني مقارنة مع 

نفس الفترة من العام املاضي.
وكانت تقديرات احملللني تشير إلى أن اقتراض القطاع العام 
البريطاني فللي الشهر املللاضللي سللوف تبلغ 9.3 مليار جنيه 

إسترليني.
ويعتبر اقتراض القطاع العام في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي 

هو األعلى لشهر أكتوبر منذ عام 2014.
وفي العام املالي حتى اآلن - من أبريل وحتى أكتوبر - ارتفع 
اقتراض القطاع العام إلى 46.3 مليار إسترليني وهو أعلى بنحو 
4.3 مليار إسترليني أو ما يعادل 10 باملائة مقارنة مع نفس 

الفترة من العام املاضي.
ويعتبر االقتراض في العام املالي حتى اآلن هو األعلى منذ عام 

.2017
وبالنسبة ملعدل ديون القطاع العام باستثناء مصارف القطاع 
العام، فبلغ 1.798 تريليون جنيه إسترليني بنهاية شهر أكتوبر 
)ما يعادل 80.4 باملائة من الناجت احمللي اإلجمالي( وهو أعلى 

بنحو 32.1 مليار إسترليني عن نفس الفترة من عام 2018.
وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع 
اجلنيه اإلسترليني مقابل الدوالر األمريكي بأكثر من 0.1 باملائة 

مسجالً 1.2944 دوالر.

قالت شركة النفط احلكومية بتروناس إن مجمعها الضخم 
للتكرير والبتروكيماويات في جنوب ماليزيا، وهو مشروع 
مشترك مع أرامكو السعودية بقيمة 27 مليار دوالر، سيبدأ 
التشغيل التجاري كما كان مخططا بحلول نهاية العام، نافية 

تقرير عن تأخير.
وقالت بتروناس في رسالة بالبريد اإللكتروني إن وحدة 
إلزالة الكبريت، تضررت بفعل حريق في أبريل ، ستبدأ العمل 

بحلول منتصف 2020.
وقالت لرويترز ”تود بتروناس توضيح أن مجمع بنجيراجن 
املتكامل التابع لها هو في خضم أنشطة بدء التشغيل وسيبدأ 

التشغيل التجاري كما هو متوقع ومخطط له بنهاية 2019“.
وقالت بالتس األسبوع املاضي إن احلريق أرجأ بدء التشغيل 
التجاري لبنجيراجن للتكرير والبتروكيماويات، وهو جزء من 
املجمع، إلى النصف الثاني من 2020، وذلك نقال عن تعليقات 

ألرامكو في نشرة طرحها العام األولي.

»بتروناس« تتوقع بدء التشغيل التجاري 
ملصفاتها بجنوب ماليزيا هذا العام


