
كشف األمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير 
الطاقة، عن أن ال��وزارة ستنتهي في غضون 3 
– 4 أشهر من استراتيجية الطاقة، التي ستكون 

مبنزلة برنامج عمل، ولن تكون حبيسة األدراج.
وق��ال وزي��ر الطاقة خ��ال رعايته اجللسة 
الرئيسة مللتقى رواد الطاقة 2020، الذي نظمته 
غرفة الشرقية أم��س، إن حقل اجل��اف��ورة الذي 
أعلن إمكاناته األمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد، يتضمن أهمية سياسية واقتصادية 

ووطنية واجتماعية.
وأض����اف: “في م��زي��ج ال��ط��اق��ة الكهربائية 
نستهدف الوصول إلى إنتاج %90 عبر الغاز 
والطاقة املتجددة”، مشيراً إلى أن حقل اجلافورة 
سيمكن السعودية من حتويل محطات الكهرباء 
احلالية من املنتجات النفطية إلى الغاز، الذي 
يعد ترشيداً للوقود املستهلك، وفقاً ملا نقلته 
صحيفة “االقتصادية”.وتابع: “األرقام التي مت 
كشفها عن إمكانات حقل اجلافورة أقل من واقع 
احلقل الضخم”.وقال “نستهلك 688 ألف برميل 
من الوقود السائل إلنتاج الكهرباء، عوضاً عن 
حرقها داخلياً وبسعر منخفض ميكن تصديرها 

إلى اخلارج وباألسعار الدولية”.
وعد وزير الطاقة بأن هذا التوجه سيخفض 
م��ن تكلفة إن��ت��اج الكهرباء، وبالتالي خفض 
تدريجي لتعرفة االستهاك مستقبًا. وأك��د 
األم��ي��ر عبدالعزيز ب��ن سلمان أن ل��دى وزارة 
الطاقة توجهاً لربط املناشط واملبادرات كافة في 

منظومة واحدة.
وذكر وزير الطاقة أن تعزيز احملتوى احمللي، 

يتضمن ج��وان��ب أمنية وسياسية م��ن خال 
توفير االحتياجات م��ن ال��داخ��ل، موضحاً أن 
الهدف الرئيس تعظيم الفائدة من كل ما تصرفه 

احلكومة أو الشركات.
م��ن ناحيته، أش��ار الدكتور غسان الشبل، 
رئيس هيئة احملتوى احمللي، إلى أن املشاريع 
احلكومية الكبرى التي تفوق قيمتها 100 مليون 
ريال لن تخضع للتقييم احلكومي القدمي “األقل 
سعراً”، إمن��ا سيكون لها تقييم جديد 60% 

للسعر و%40 للمحتوى احمللي.

واجه مسؤولو البنوك املركزية من الواليات املتحدة 
واليابان ومنطقة اليورو خال اجتماعهم في صحراء 
السعودية مطلع األس��ب��وع احل��ال��ي رمالهم املتحركة 
اخلاصة بهم والتي يتعني عليهم أن يجتازوها - إنه ذلك 

التضخم املخاتل.
املشكلة التي تواجه ثاثتهم هي أن منو األسعار لم يعد 
ومنذ فترة طويلة يتحرك كما هو متوقع، إذ يحول ارتفاع 
أعمار السكان والتقدم التكنولوجي دون بلوغ التضخم 
هدف االثنني باملئة العزيز عليهم رغم إج��راءات التحفيز 

الشديدة.
يقود هذا إلى إعادة تفكير عميقة من البنوك املركزية 
األكثر نفوذا في العالم، تبدأ من طريقة تعريفهم لهدفهم 
واألدوات التي يستخدمونها لتحقيقه - في عملية تزداد 

إحلاحا مع تأهب العالم ملواجهة التداعيات االقتصادية 
لتفشي فيروس كورونا.

وفر اجتماع املسؤولني املاليني ألكبر 20 اقتصادا في 
العالم في الرياض فرصة جليروم باول رئيس مجلس 
االحتياطي االحت��ادي وكريستني الج��ارد رئيسة البنك 
امل��رك��زي األوروب���ي وهاروهيكو ك���ورودا محافظ بنك 

اليابان ملقارنة ماحظاتهم.
وق��ال م��س��ؤول تنفيذي بأحد البنوك املشاركة في 
اجتماع العشرين ”البنوك املركزية الرئيسية يواجه 
جميعها مشاكل مماثلة، مبا في ذل��ك سبل التعامل مع 

تباطؤ اقتصادي جديد.“
وتابع مشترطا عدم نشر اسمه نظرا حلساسية األمر 
”يبحثون هذا املوضوع منذ فترة. حان الوقت أخيرا لكي 

يتوصلوا إلى نتيجة ما.“
ولدى كورودا العديد من الدروس عن مخاطر التغاضي 
عن ضعف األسعار لفترة أط��ول مما ينبغي. فقد ضخ 
جرعة مكثفة من التحفيز في 2013، لم تسفر إال عن تكلس 
التضخم عند مستويات أقل بكثير من هدفه البالغ اثنني 

باملئة.
وف��ي ض��وء تلك املخاطر، يعكف مجلس االحتياطي 
على مراجعة إلط��ار عمله تركز على سبل حتقيق هدف 
االثنني باملئة باستخدام أدوات مثل اإلفصاح عن اجتاهات 

السياسة النقدية في املستقبل.
وفي مراجعته اخلاصة به، بات في حكم املؤكد أن يعدل 
البنك املركزي األوروب��ي هدفه للتضخم، املعرف بأنه 
معدل لنمو األسعار ”أقل لكن قريب من اثنني باملئة“ لكي 

يشير إلى أنه ال ينظر إلى ذلك املستوى كسقف.
ميكن للتضخم أن يصبح ق��وة م��دم��رة اقتصاديا 
وسياسيا إذا ارتفعت األسعار سريعا جدا. لكن وتيرة 
متوسطة، مثل اثنني باملئة، تعتبر ض��روري��ة لتمكني 

الشركات من زيادة األجور وخلق دورة قوية لاقتصاد.
يتساءل املنتقدون إن ك��ان تعديل تعريف أه��داف 
األس��ع��ار سيكون فعاال في محاربة ال��ري��اح املعاكسة 

للعوامل السكانية ومبتكرات التكنولوجيا.
فاملجتمعات األكبر سنا تكون أقل استهاكا والتقنيات 
اجلديدة تعزز الكفاءة بتكلفة أقل. ومعا ميكن أن يصبح 

هذان العامان قوى صعبة معاكسة للتضخم.
وبغية معاجلة هذا، ينظر مجلس االحتياطي في أفكار 
مثل ”استراتيجية التعويض“، التي يتعهد البنك املركزي 
مبوجبها بالسماح للتضخم بتجاوز الهدف لتعويض 

فترات الضعف االقتصادي.
لكن هذا سيكبل أيدي صناع السياسات في املستقبل 
- مما يجعلها استراتيجية عالية املخاطر. يقول توماس 
ب��ارك��ن، رئيس بنك ريتشموند االحتياطي االحت��ادي، 
”إنها تعمل على نحو رائع في النماذج.. لكن تطبيقها يثير 

أعصابي.“
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توقع البيان اخلتامي الصادر عن االجتماع 
االول ل��وزراء املالية ومحافظي البنوك املركزية 
ل��دول مجموعة العشرين )ج��ي 20( أن ينمو 
االقتصاد العاملي بشكل متواضع في عامي 2020 

و2021.
وذكر البيان الصادر عن االجتماع الذي عقد 
في الرياض خال يومي 22 و23 فبراير اجلاري 
تأكيد املجتمعني التزامهم باستخدام جميع أدوات 
السياسات املتاحة لتحقيق منو قوي ومستدام 

ومتوازن وشامل وللوقاية من املخاطر السلبية.
وجددوا التأكيد على أهمية التجارة واالستثمار 
الدوليني كمحركني في تعزيز النمو واإلنتاجية 
واالبتكار وإيجاد فرص العمل والتنمية ومجددين 
أيضا التأكيد على ما توصل إليه قادة مجموعة 
العشرين بشأن التجارة واالستثمار في قمة 

)أوساكا(.
وعد املجتمعون تسريع اجلهود الرامية إلى 
تطوير األس���واق املالية احمللية أم��را ضروريا 
لدعم النمو وتعزيز امل��رون��ة والشمول املالي 
مرحبني ب��امل��ذك��رة املشتركة ل��ص��ن��دوق النقد 
الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن التطورات 
األخيرة في أس��واق السندات بالعمات احمللية 

في االقتصادات الناشئة.وحثوا صندوق النقد 
الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية 
متعددة األطراف األخرى على مواصلة جهودهما 
لتعزيز ق��درة املقترضني ف��ي م��ج��االت تسجيل 
الديون ومراقبتها والباغ عنها وإدارة الديون 

وإدارة املالية العامة وحشد املوارد احمللية.
وأك��دوا مواصلتهم مراقبة ومعاجلة أسباب 
ت��راج��ع ع��اق��ات ال��ب��ن��وك امل��راس��ل��ة وتبعاتها 
واملسائل املتعلقة بوصول شركات احل��واالت 
إلى اخلدمات املصرفية إذ يعد توجيه التمويل 
املستدام وتعزيز الشمول املالي من األمور الهامة 
لدعم النمو واالس��ت��ق��رار العامليني حيث يعمل 
مجلس االستقرار املالي على تقييم تأثير التغير 
املناخي على االستقرار املالي مرحبني مبشاركة 

القطاع اخلاص والشفافية في هذه املجاالت.
ودع���وا مجلس االس��ت��ق��رار امل��ال��ي بالتعاون 
مع جلنة املدفوعات والبنى التحتية ألس��واق 
امل��ال والهيئات األخ��رى املعنية بوضع املعايير 
واملنظمات الدولية ذات العاقة إلى استحداث 
خارطة طريق لتعزيز الترتيبات العاملية للدفع 
عبر احلدود بحلول شهر أكتوبر 2020 كما قدموا 
عددا من التوصيات في املجال املالي واالقتصادي.

لالقتصاد  متواضع  منو  توقع   :»20 »جي 
2020 و2021  العاملي عامي 

منو األسعار لم يعد منذ فترة طويلة يتحرك كما هو متوقع

رمال التضخم املتحركة تثير قلق مسؤولي البنوك املركزية الرئيسية

عبدالعزيز بن سلمان: استراتيجية للطاقة 
4 أشهر في غضون 

وفد صندوق النقد الدولي ميدد زيارته للبنان
األمير عبدالعزيز بن سلمان

قالت احلكومة اجلزائرية 
إن التضخم السنوي في الباد 
انخفض إل��ى 1.9 باملئة في 
يناير كانون الثاني من اثنني 
باملئة في الشهر السابق، بفعل 
انخفاض أسعار بعض املواد 

الغذائية.
وت���راج���ع م��ؤش��ر أس��ع��ار 
امل��س��ت��ه��ل��ك��ني ع��ل��ى أس���اس 
شهري 0.1 باملئة ف��ي يناير 
كانون الثاني، وفقا للبيانات 
الصادرة عن الديوان الوطني 

لإلحصائيات.
وانخفضت أسعار البيض 
والبطاطس 5.4 و1.3 في املئة 
على ال��ت��وال��ي ف��ي ح��ني زادت 

أسعار الفاكهة 6.1 في املئة.
وحت���اول اجل��زائ��ر تقليص 
واردات السلع مب��ا ف��ي ذلك 
امل���واد الغذائية ف��ي محاولة 
خلفض اإلنفاق بعد انخفاض 
عائدات موارد الطاقة، املصدر 

الرئيسي ملالية الدولة.
وح��ث الرئيس اجل��زائ��ري 
عبد املجيد تبون حكومته على 
ترشيد اإلن��ف��اق، مع محاولة 
عضو منظمة البلدان املصدرة 
للبترول التكيف مع تراجع في 

إيرادات الطاقة.
ص��دق��ت ح��ك��وم��ة اجل��زائ��ر 
بالفعل على خفض اإلن��ف��اق 

ال��ع��ام 9.2 باملئة ه��ذا العام 
بينما تسعى لتفادي القاقل 
االجتماعية بعد احتجاجات 
مطالبة ب��اإلص��اح على مدار 

عام.
وق��ال��ت ال��رئ��اس��ة ف��ي بيان 
عقب اجتماع ملجلس ال��وزراء 
ي��وم األح��د إن تبون دع��ا إلى 
”ضرورة ت��رش��ي��د ن��ف��ق��ات 

الدولة“.
تراجعت إي��رادات اجلزائر 
م��ن ت��ص��دي��ر ال��ن��ف��ط وال��غ��از 
تراجعا حادا بسبب انخفاض 
اإلن��ت��اج وه��ب��وط ف��ي أسعار 
اخل��ام العاملية منذ منتصف 
2014، مم���ا ي��رف��ع العجز 
ال��ت��ج��اري للباد رغ��م فرض 
قيود على االستيراد لتقليص 

اإلنفاق على ش��راء السلع من 
اخلارج.

تشكل إيرادات النفط والغاز 
94 باملئة م��ن إجمالي دخل 
ص��ادرات اجلزائر و60 باملئة 
من ميزانية الدولة إذ يظل إنتاج 
قطاعها غير النفطي ضعيفا 
بسبب نقص االستثمار.وفي 
مسعى إليجاد مصادر متويل 
جديدة، أعلنت احلكومة خططا 
إلصدار صكوك وتطوير سوق 
األسهم اجلزائرية الصغيرة 

في 2020.
وق��ال البيان إن تبون حث 
على ”تنويع اإلنتاج الوطني 
واإلس���������راع ف����ي ت��خ��ل��ي��ص 
ال��ب��اد م��ن التبعية لعائدات 

احملروقات“.

التضخم السنوي في اجلزائر يتراجع بشكل 
طفيف خالل  يناير

ق��ال وزي��ر املالية الفرنسي برونو لو مير إن فرنسا 
مستعدة لدعم لبنان ماليا، في إط��ار ثنائي أو متعدد 
األط��راف، محذرا من خلط التعافي االقتصادي في لبنان 
مع اجلهود التي تقودها الواليات املتحدة ملواجهة إيران 

في املنطقة.
وقال لرويترز في نهاية اجتماع ملسؤولي املالية من 
مجموعة العشرين ”فرنسا مستعدة دائما ملساعدة لبنان. 
لقد كان احلال دائما في املاضي وسيكون هذا هو احلال في 

املستقبل“.
وأضاف ”إذا طلب لبنان أي مساعدة فستكون فرنسا 
موجودة“. وتصاعدت األزم��ة االقتصادية الطويلة في 
لبنان العام املاضي وسط تباطؤ تدفقات رأس املال في 

الباد واندالع االحتجاجات على النخبة احلاكمة.
وفيما تتعمق األزمة وتضر عموم اللبنانيني بشدة، ال 
يوجد أي مؤشر على املساعدات اخلارجية. وأوضحت 
دول اخلليج العربية التي ساعدت في املاضي أن أي دعم 
يتوقف على تنفيذ بيروت إلص��اح��ات ط��ال انتظارها 

ملعاجلة األسباب اجلذرية مثل الفساد وسوء اإلدارة.
وق��ال وزي��ر املالية السعودي إن اململكة على اتصال 
باحللفاء والهيئات الدولية لتنسيق أي دعم للبنان على 

أساس اإلصاحات االقتصادية التي اقترحتها بيروت.
وناقش فريق من صندوق النقد الدولي جميع اخليارات 
املمكنة في اجتماعاته األخيرة مع املسؤولني اللبنانيني، 
الذين يسعون للحصول على مشورة فنية ملعاجلة األزمة 
في الوقت ال��ذي تبحث فيه بيروت خطة للتعامل مع 

مدفوعات الديون قريبة األجل.
وقال لو مير إن ثمة حاجة ماسة ألن تتخذ احلكومة 

اللبنانية قرارات لتحسني الوضع على األرض.
وأردف قائا ”نريد التحرك في املنتديات الرسمية 
ونعتقد أن صندوق النقد الدولي قد يكون له دور يلعبه 
في مرحلة ما ولكن األم��ر متروك للحكومة اللبنانية... 
لكن إذا كانت هناك أي حاجة للمساعدة، في إطار ثنائي أو 

متعدد األطراف، فإننا على استعداد لتقدمي العون“.
ومنذ ان��دالع االحتجاجات في أكتوبر تشرين األول 
انخفضت العملة اللبنانية بنحو 60 في املئة في السوق 
املوازية وأصبحت الدوالرات شحيحة وارتفعت األسعار 

وخسرت الباد آالف الوظائف.
وتولت حكومة رئيس ال��وزراء اللبناني حسان دياب 
املسؤولية الشهر املاضي بدعم من حزب الله، اجلماعة 
الشيعية املدعومة م��ن إي���ران وحلفائها فيما تواصل 
واشنطن سياسة ”الضغوط القصوى“ في مواجهة إيران 

بعقوبات واسعة النطاق.
وقال لو مير ”نعرف أن ثمة روابط بني املسألتني، لكننا 
ال نريد خلط قضية التعافي االقتصادي في لبنان، وهو 

اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران“.

لو مير : فرنسا مستعدة ملساعدة لبنان ماليا

وزراء مالية العشرين
كريستني الجارد

برونو لو مير
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قالت مصادر مطلعة إن وفد صندوق النقد الدولي 
الذي يزور لبنان سيواصل اجتماعاته مع املسؤولني 
اللبنانيني أم��س  االثنني مم��ددا الزيارة التي كان من 
املتوقع أن تنتهي والتي تستهدف تقدمي املشورة 

الفنية.
وب���دأ وف��د ال��ص��ن��دوق اج��ت��م��اع��ات م��ع السلطات 
اللبنانية في 20 فبراير إلسداء مشورة فنية موسعة 
فيما يتعلق بسبل معاجلة أزم��ة مالية واقتصادية 
متفاقمة بالباد. وك��ان الصندوق قد أعلن أن وفده 

سيبقى هناك حتى 23 فبراير.
ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق، إذ 
يضع خطة ملواجهة أزمة مالية قائمة منذ أمد طويل 
وتفاقمت العام املاضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس 

األموال واندالع احتجاجات مناهضة للنخب احلاكمة.
وق���ال���ت امل���ص���ادر امل��ط��ل��ع��ة ع��ل��ى االج��ت��م��اع��ات 
إن احمل��ادث��ات ستستمر إل��ى ح��ني ات��خ��اذ احلكومة 
اللبنانية قرارا بشأن قضايا تتصل باملساعدة الفنية. 
وأضافت املصادر دون اخلوض في تفاصيل أن نتائج 

االجتماعات كانت ”إيجابية“.
ويعاني لبنان من أزم��ة ح��ادة في السيولة دفعت 
البنوك إل��ى ف��رض ض��واب��ط ص��ارم��ة خشية ه��روب 
رؤوس األموال. وتراجعت الليرة اللبنانية بنحو 60 

باملئة في السوق املوازية، مما زاد التضخم.

وعلى ب��ي��روت، املثقلة بأحد أكبر أع��ب��اء الديون 
العامة في العالم، أن تقرر بسرعة ما يجب فعله بشأن 
مدفوعات الديون مبا في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 

مليار دوالر تستحق في التاسع من مارس آذار.

وخفضت وكالتا التصنيف االئتماني ستاندرد آند 
بورز وموديز التصنيف االئتماني للبنان يوم اجلمعة، 
بسبب اخلسائر املتوقعة للدائنني نتيجة إعادة هيكلة 

ديون محتملة.

الوفد خال اجتماع مع حسن دياب

2018 اإلمارات: أعلى وتيرة توظيف في القطاع اخلاص منذ 
كشف البنك املركزي اإلم��ارات��ي أنه بلغ 
إجمالي ع��دد املوظفني في القطاع اخلاص 
في دولة اإلمارات 5.095 مليون موظف في 
نهاية 2019، منهم %27.1 في أبوظبي، 
و%51.5 في دب��ي، و%21.4 في الشارقة 
واملناطق الشمالية من الدولة؛ وذلك بحسب 

بيانات وزارة املوارد البشرية والتوطني.
ويضم س��وق العمل في دول��ة اإلم��ارات 
ث��اث مجموعات إقليمية رئيسية؛ هي: 
أبوظبي ودبي واملناطق الشمالية من الدولة؛ 
ويغطي كذلك القطاع اخل��اص باستثناء 
املناطق احلرة.وتظهر إحصاءات ال��وزارة 
ارتفاع معدل التوظيف في اإلمارات بنسبة 
%2 على أس��اس سنوي في الربع الرابع 
من 2019 مع منو التوظيف في املناطق 
اجلغرافية ال��ث��اث كلها، مقارنة بزيادة 
%1.1 في الربع السابق. وعلى أساس ربع 
سنوي، كانت أبوظبي هي احمل��رك للنمو 

الربعي على املستوى الكلي، حيث منت 
بنسبة %0.3 على أس���اس رب��ع سنوي، 
وفقاً لصحيفة “اخلليج”.القطاع اخلاص 
وارتفع التوظيف في أبوظبي بنسبة 1.1% 

على أساس سنوي في الربع الرابع، مقارنة 
بانخفاض %1.3 في الربع السابق. وارتفع 
التوظيف في القطاع اخل��اص %1.3 على 
أساس ربع سنوي، مقارنة بنمو صفري في 

الربع الثالث من 2019. وارتفع التوظيف 
في القطاع اخل��اص في دب��ي كذلك بنسبة 
%2 في الربع الرابع من 2019 وهو معدل 
النمو نفسه الذي سجل في الربع السابق. 
إال أن التوظيف شهد انخفاضاً على أساس 
ربع سنوي في دبي بنسبة %0.1، مقارنة 
بزيادة قدرها %0.1 في الربع الثالث من 
2019.وعلى نحو مم��اث��ل، ارت��ف��ع معدل 
التوظيف في املناطق الشمالية من الدولة 
على أساس سنوي بنسبة %2.9 في الربع 
الرابع من 2019، مقارنة بارتفاع بنسبة 

%2 في الربع الثالث من 2019.
تصاريح العمل وطبقاً ل��وزارة امل��وارد 
البشرية والتوطني، ارتفع مجموع تصاريح 
العمل الصادرة حديثاً على أس��اس صاف 
في دولة اإلمارات مبقدار 64641 في األشهر 
ال��ث��اث��ة األخ��ي��رة م��ن ع��ام 2019 مقارنة 

بالفترة نفسها من العام السابق.


