
قالت وكالة موديز للتصنيف 
االئ��ت��م��ان��ي، إن دول اخل��ل��ي��ج 
امل��ص��درة للنفط ستظل معتمدة 
بشكل كبير على إنتاج النفط على 
مدى السنوات العشر املقبلة على 
أقل تقدير، رغم إحرازها جهودا في 

تنويع اقتصاداتها.
وذك��رت الوكالة في تقرير، أن 
دول اخلليج الست ستبقى تعتمد 
على مداخيل النفط كأكبر مساهم 
في الناجت احمللي اإلجمالي، في 
حال بقاء سعر البرميل 55 دوالرا 

أو أكثر.
وي��ب��ل��غ س��ع��ر ب��رم��ي��ل النفط 
كمتوسط منذ مطلع العام اجلاري 

61 دوالرا للبرميل.
توقعات ال��وك��ال��ة، تأتي بعد 
م���رور 5 س��ن��وات على ب��دء دول 
اخلليج إع��داد برامج إصالحات 
اق��ت��ص��ادي��ة ت��ه��دف إل���ى تنويع 
اقتصاداتها بعيدا عن النفط اخلام.
وزادت: »ب���ي���ن���م���ا ت��ق��ود 
دول اخل��ل��ي��ج ج��ه��ودا لتنويع 
اقتصاداتها، إال أنها قد تتأثر سلبا 

م��ن ضعف ال��ت��م��وي��الت ال��الزم��ة 
لتحقيقها في حال تسجيل أسعار 

منخفضة لبرميل اخلام«.
ورأت أن أحد قنوات السيولة 
غير النفطية خالل الفترة املقبلة، 
يتمثل في فرض ضرائب واسعة 
على الدخل، ما سيساهم في خفض 
االعتماد على النفط كمصدر أول 

لإليرادات.
وكثفت السعودية والكويت 
واإلم���������ارات وس��ل��ط��ن��ة ع��م��ان 
والبحرين وقطر، جهودها لتنويع 
مصادر الدخل منذ أزم��ة انهيار 
أسعار النفط في 2015، أبرزها 
السعودية التي أعلنت خطة 2030 

في أبريل 2016.
وال��س��ع��ودي��ة أك��ب��ر م��ص��ّدر 
للنفط اخلام في العالم مبتوسط 
يومي 7.5 ماليني برميل يوميا 
ف��ي ال���ظ���روف الطبيعية، رغ��م 
أنها تأتي ثالثا من حيث اإلنتاج 
بعد ال��والي��ات املتحدة وروسيا، 
مب��ت��وس��ط 9.8 م��الي��ني برميل 

يوميا.

 أعلنت احلكومة املوريتانية 
أنها حصلت على 40 مليون دوالر 
من البنك الدولي لدعم مشاريع 
تشغيل الشباب والتخفيف من 
البطالة. وأوضحت احلكومة في 
بيان أن مجلس إدارة مجموعة 
البنك الدولي وافق خالل اجتماعه 
في واشنطن على تقدمي منحة من 
املنظمة الدولية للتنمية بقيمة 
40 مليون دوالر لدعم مشروع 
تشعيل الشباب وخلق فرص عمل 
الئقة. وأطلقت موريتانيا قبل عام 
»مشروع تشعيل الشباب« بهدف 
خلق فرص تشغيل الئقة لصالح 
الشباب والنساء، وخاصة من 

الفئات الهشة واحملرومة.
وي��ه��دف ه��ذا امل��ش��روع، ال��ذي 
ت��ش��رف عليه وزارة التشغيل 
والتكوين املهني، إل��ى حتسني 
وخ��ل��ق ف����رص ع��م��ل للشباب 
وخصوصا الفتيات، في مناطق 
مختلفة م��ن البلد ف��ي )والي��ات 
ن��واك��ش��وط ال���ث���الث، احل��وض 

ال��ش��رق��ي، احل����وض ال��غ��رب��ي، 
لعصابة، اترارزة، كيدمياجا(.

وسيركز هذا املشروع بشكل 
خاص على الشباب في املناطق 
الريفية الذين تتراوح أعمارهم 
م��ا ب��ني 15 و 24 ع��اًم��ا وال��ذي��ن 
لم يساعدهم احل��ظ في متابعة 
دراستهم ولم يستفيدوا يوما من 
تدريب أو تكوين مهني أو الذين 

يجدون أنفسهم في أوضاع عمل 
غير مستقرة.

وتشير التقديرات إلى أن 156 
ألف شاب وشابة من هذه الفئة 
في املناطق املختارة، والتي متثل 
حوالي ثلث سكان البالد والذين 
ت��ت��راوح أعمارهم بني 15 و 24 
عاًما في هذه املناطق، هم املستفيد 

األول من هذا املشروع.

رغم إحرازها جهودًا في تنويع اقتصاداتها

»موديز«: النفط سيظل مصدر الدخل الرئيسي
لدول اخلليج بالعقد املقبل
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40 مليون  موريتانيا حتصل على 
دوالر من البنك الدولي
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قطر: سنرفع إنتاجنا من الغاز 
2026 40 في املئة بحلول 

أكد أمير قطر متيم بن حمد آل ثاني، أن بالده تستهدف رفع إنتاجها 
من الغاز الطبيعي املسال بنسبة 40 باملئة بحلول العام 2026.

جاء ذلك في كلمة ألقاها األمير في اجللسة االفتتاحية ل�«منتدى 
قطر االقتصادي األول«، الذي ينظم بالتعاون مع وكالة »بلومبيرج« 
األمريكية لألنباء، بحضور رؤس��اء دول وحكومات وخ��ب��راء من 

مختلف دول العالم.
وق��ال أمير قطر، ال��ذي ألقى كلمة افتتاح املنتدى عبر »الفيديو 
كونفرانس« ونقلتها وكالة األنباء القطرية: »استعدادا للمرحلة 
القادمة، حرصنا على انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة عبر مواصلة 

توسعة مشروع الغاز في حقل الشمال«.
وأض��اف: »يهدف املشروع إلى زيادة إنتاجنا من الغاز الطبيعي 
املسال بنسبة %40 بحلول عام 2026، وستستخدم هذه الزيادة في 

تعزيز استثماراتنا لصالح األجيال القادمة«.
ويقع حقل الشمال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لقطر، واكتشف 
في عام 1971، وتقدر احتياطاته بنحو 900 تريليون قدم مكعب، مبا 

يعادل 10 باملئة من االحتياطيات العاملية املكتشفة من الغاز.
ويبلغ إنتاج قطر من الغاز املسال حاليا 77 مليون طن سنويا، 

وتستهدف رفعه إلى 110 ماليني طن سنويا بحلول العام 202 .
كما استعرض أمير قطر جتربة بالده في إدارة أزمة كورونا.

وقال: »وجهنا باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للحد من التبعات 
االقتصادية للجائحة، وتقدمي دعم للقطاع اخلاص املتضرر قدره 75 

مليار ريال )حوالي 20 مليار دوالر(«.
وأوضح األمير أن سلطات بالده »اعتمدت املرونة وعدم التطرف 
في الفتح واإلغ���الق لتكون استراتيجية في التعامل مع الوضع 
الراهن«. ودعا دول العالم إلى مزيد من التعاون من أجل التوزيع 

العادل والشامل للقاح كورونا.
ويعقد املنتدى حتت شعار »آفاق جديدة للغد« في الفترة 23-21 

يونيو اجلاري.
ويشارك في املنتدى، عبر االتصال املرئي ، الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغ��ان، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس 
روان��دا بول كاغامي، ورئيس أرمينيا أرم��ني سركيسيان، ورئيس 
السنغال ماكي س��ال، ورئيسة وزراء بنغالديش حسينة واج��د، 

ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

أبدى جيروم ب��اول، رئيس مجلس االحتياطي 
االحت��ادي )الفيدرالي األمريكي(، تفاؤله حيال 
ظهور حتسن متسارع في اقتصاد بالده ملا تبقى من 

2021، مدفوعا باستمرار توزيع اللقاحات.
وقال باول في بيان صادر عن مكتبه خالل وقت 
متأخر اإلثنني، إن توزيع اللقاحات في مختلف 
الواليات ساهم في إجراء تعاف سريع في السياسة 
النقدية واملالية، وتعزيز التوظيف، »بينما يسير 

الناجت احمللي اإلجمالي على الطريق الصحيح«.
وتضرر االقتصاد األمريكي بشدة من تداعيات 
تفشي فيروس كورونا خالل العام املاضي، قبل أن 
يظهر حتسنا في مؤشرات عدة، منها حتسن اإلنفاق 
األس���ري، وع��ودة قطاعات اإلس��ك��ان واالستثمار 

والصناعة للنشاط مجددا.
واعتبر باول أن الفيدرالي يتبع حاليا، »سياسة 
نقدية تهدف إلى تعزيز اقتصاد قوي ومستقر ميكنه 
حتسني النتائج االقتصادية جلميع األمريكيني.. 
زاد التضخم بشكل ملحوظ في األشهر األخيرة، 

وهو مؤشر على حتسن االستهالك«.
لكنه رأى أن الوباء ما يزال يشكل مخاطر على 
التوقعات االقتصادية.. »أدى التقدم في اللقاحات 
إلى احلد من انتشار الفيروس، لكن ظهور سالالت 

جديدة يربك االقتصاد احمللي«.
ماليا، أوض��ح ب��اول أن ضخ قرابة تريليوني 
دوالر في االقتصاد احمللي، »أسهم في تسريع 
عجلة عودة االقتصاد إلى طريق النمو خالل العام 

اجلاري.. نتوقع منوا لم يسبق له مثيل منذ عقود«.
وفي أبريل املاضي، قال صندوق النقد الدولي، 

إنه يتوقع تعافيا أسرع من املتوقع في االقتصاد 
األمريكي بفضل لقاحات كورونا وخطط اإلنعاش.

ويتوقع الصندوق منو اقتصاد الواليات املتحدة 
بنسبة 6.4 باملئة في العام اجلاري، و3.5 باملئة في 

العام املقبل 2022.
وانكمش االقتصاد األمريكي بنسبة 3.5 باملئة 
في 2020 كامال، وفق بيانات وزارة التجارة، بأقل 
مبقدار النصف من توقعات صندوق النقد الدولي 

بانكماش 6.6 باملئة.

»الفيدرالي« متفائل بتحسن 
2021 االقتصاد في 

جيروم باول

االحتاد األوروبي 
يسعى إلى إلغاء الرسوم 

األميركية على املعادن
  

قال سفير االحت��اد األوروب��ي لدى واشنطن ستافروس 
المبرينديس، إن االحتاد يسعى إلى إقناع الواليات املتحدة 
بإلغاء ال��رس��وم املفروضة على واردات��ه��ا م��ن املنتجات 

املعدنية األوروبية بنهاية العام احلالي.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء عن المبرينديس قوله 
خالل مشاركته في حلقة نقاشية عبر اإلنترنت في مركز 
ويلسون ، »نعمل من أج��ل اجللوس معاً خ��الل الشهور 
اخلمسة املقبلة وحتى نهاية ال��ع��ام، علينا محاولة حل 
املوضوع األساسي اخلاصة بالطاقة اإلنتاجية الفائضة، 
والوصول إلى هدفنا النهائي وهو رفع الرسوم اجلمركية« 

على املنتجات املعدنية.
تأتي تصريحات السفير األوروب���ي ف��ي ال��وق��ت ال��ذي 
تسعى فيه الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي إلى حتسني 
العالقات الثنائية التي تدهورت في ظل إدارة الرئيس 

األمريكي السابق دونالد ترامب.
كان قادة االحتاد األوروبي والرئيس األمريكي جو بايدن 
قد تعهدوا خالل القمة األمريكية األوروبية التي عقدت في 
بروكسل في األسبوع املاضي بإنهاء النزاعات التجارية 
بني جانبي األطلسي، مع التعهد بإلغاء الرسوم املتبادلة 
املرتبطة بالرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس األمريكي 
السابق دونالد ترامب على واردات الصلب واأللومنيوم 

القادمة من االحتاد األوروبي.
كان الرئيس السابق ترامب قد فرض في 2018 رسوما 
بنسبة %25 على واردات الواليات املتحدة من الصلب من 
دول االحت��اد األوروب��ي والعديد من دول العالم  وبنسبة 

%10 على واردات األلومنيوم.

تراجعت التجارة اخلارجية 
ل��ل��ص��ني م���ع ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
بنسبة 10 باملئة على أس��اس 
سنوي، خالل 2020 بالتزامن 
مع الظروف التجارية وتراجع 
الطلب على االستهالك، في عام 

تفشي جائحة كورونا.
ج����اء ذل����ك ب��ح��س��ب مسح 
ل���ألن���اض���ول اس���ت���ن���ادا على 
تصريحات صحفية ص��درت، 
عن نائب وزير التجارة الصيني 
»تشيان ك��ه مينغ«، وبيانات 

صدرت في 2020.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة أن���ب���اء 
)شينخوا(، عن »تشيان« قوله 
في مؤمتر صحفي، إن التبادل 
ال��ت��ج��اري ب��ني اجلانبني سجل 
239.8 م��ل��ي��ار دوالر خ��الل 

.2020
وب��ح��س��ب ب��ي��ان��ات ص���ادرة 
عن وزارة التجارة الصينية، 
ص��درت ف��ي 2020، بلغ حجم 
ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري م��ع ال��دول 
العربية 266.4 مليار دوالر 

خالل 2019.
والصني، أكبر شريك جتاري 
ل���ل���دول ال��ع��رب��ي��ة ب���ص���ادرات 
123.1 مليار دوالر في 2020، 

رغم تأثيرات جائحة »كورونا«، 
بحسب املسؤول الصيني.

ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت ال�������واردات 
الصينية م��ن ال���دول العربية 
115.8 مليار دوالر؛ ليسجل 
الفائض التجاري الصيني مع 
ال���دول العربية 7.3 مليارات 
دوالر. وتشكل ص��ادرات النفط 
اخلام ومشتقاته أبرز الواردات 

الصينية من الدول العربية.
وزاد امل���س���ؤول الصيني: 
»رص��ي��د االس��ت��ث��م��ار الصيني 

املباشر في ال��دول العربية بلغ 
20.1 مليار دوالر حتى نهاية 
عام 2020، في حني بلغ إجمالي 
استثمارات ال��دول العربية في 

الصني 3.8 مليارات دوالر«.
وت������ش������ارك ال����ص����ني ف��ي 
م���ش���روع���ات ع��رب��ي��ة ك��ب��رى، 
أب����رزه����ا، م��ن��ط��ق��ة ال��س��وي��س 
للتعاون االقتصادي والتجاري 
ف��ي م��ص��ر، وال��ب��ن��اء املشترك 
للحزام وال��ط��ري��ق عبر ال��دول 

العربية التي مير منها.

جتارة الصني مع الدول العربية 
2020 10 باملئة في  تتراجع 

قالت وزارة الطاقة اجلزائرية 
أن ال��ب��ن��زي��ن ب����دون رص���اص 
سيكون البنزين الوحيد املوزع 
في السوق الوطنية واملتاح دون 
غيره في محطات اخلدمات وذلك 

ابتداء من شهر يوليو 2021.
وج��اء تأكيد وزارة الطاقة 
خ����الل ال���ي���وم ال��ت��ق��ن��ي ح��ول 
تعميم استعمال البنزين بدون 
رص���اص ال���ذي افتتحه وزي��ر 
الطاقة واملناجم، محمد عرقاب، 
ووف��ق��اً مل��ا ذك��ره موقع »البالد 

نت« اإللكتروني.
ويأتي هذا التنظيم قبل أيام 
معدودة من دخول حيز التنفيذ 
إلزال���ة البنزين احمل��ت��وي على 
ال��رص��اص املتمثل في البنزين 
العادي والبنزين املمتاز على 
مستوى جميع محطات اخلدمات 

في البالد.
وأش��ار املصدر أن »التخلص 
ال��ت��دري��ج��ي م��ن ال��رص��اص في 
ال��ب��ن��زي��ن ه��و ت��ت��وي��ج لعملية 

ب���دأت ف��ي ع��ام 1998 ب��إدخ��ال 
البنزين اخلالي من الرصاص 
في س��وق ال��وق��ود احمللي حيث 
يبلغ استهالك البنزين اخلالي 
من الرصاص حاليا 1.3 مليون 
طن سنوياً، حيث ارتفعت حصة 
البنزين بدون رصاص من 29٪ 
في عام 2015 إلى ٪40 في عام 

.»2020

وأش��ار البيان أن السيارات 
ال��ت��ي ك��ان��ت تستعمل م��ادت��ي 
البنزين العادي واملمتاز أصبح 
بإمكانها استعمال بنزين بدون 
رص����اص ال����ذي سيطيل عمر 
شمعات اإلش��ع��ال، وي��زي��د في 
فترات تغييرات الزيت ويطيل 
عمر نظام العادم وكامت الصوت 

للمحركات.

اجلزائر تعلن الدخول في نظام 
الوقود دون رصاص

دول غرب أفريقيا
تتبنى خطة لطرح عملة 

2027 موحدة في 
  

تبنت مجموعة تضم 15 دولة في غرب أفريقيا، خارطة 
طريق جديدة لطرح عملة موحدة في عام 2027 بعد أن أدت 

جائحة فيروس كورونا إلى إحباط خططها السابقة.
وقال جان كلود كاسي برو، رئيس مفوضية املجموعة 
االقتصادية ل��دول غ��رب أفريقيا )إي��ك��واس( ف��ي مؤمتر 
صحافي بعد قمة للزعماء في غانا ، إن رؤس��اء إيكواس 

وافقوا على خارطة الطريق اجلديدة.
وتأمل هذه ال��دول أن تساعد العملة املوحدة في تعزيز 

التجارة والنمو االقتصادي.
وقال برو: »بسبب صدمة اجلائحة قرر رؤس��اء الدول 

تعليق تنفيذ اتفاقية التقارب في 2021-2020«.
وأض��اف »لدينا خارطة طريق جديدة واتفاقية تقارب 
جديدة تغطي الفترة بني 2022 و2026 وسيتم في 2027 

إطالق اإليكو« في إشارة إلى اسم العملة اجلديدة.

مصر تعتزم تفعيل التعاون 
في مجال الطاقة والربط 

الكهربائي مع اليونان
ُعقدت، بالقاهرة، جلسة مباحثات موسعة بني مصر 
واليونان، ترأسها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 

وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس احلكومة اليونانية.
وأع���رب مدبولي ع��ن تطلعه لتعزيز ال��ع��الق��ات على 
املستوي الثنائي بني البلدين السيما فيما يتعلق بتفعيل 
التعاون في مجال الطاقة، والربط الكهربائي عبر جزيرة 
»كريت«، والعمل مع احلكومة اليونانية لتصدير الفائض 
من الغاز الطبيعي إلى أوروب��ا، مضيًفا أنه يتابع بصفة 
شخصية مع الوزراء املعنيني مقترحات وخطط التعاون في 

إطار »منتدى غاز شرق املتوسط«.
وفيما يخص مجال السياحة، أشار مصطفي مدبولي إلي 
اجلهود التي بذلتها احلكومة املصرية خالل الفترة املاضية 
لتوفير مناخ صحي آمن للسائحني، من أجل استعادة حركة 
السياحة الوافدة، وتقدمي أفضل خدمات للسائحني، داعياً 

اجلانب اليوناني إلى تعزيز التعاون السياحي بني البلدين.

يتوقع م��ؤمت��ر األمم امل��ت��ح��دة للتجارة 
والتنمية )أونكتاد( تعافي االستثمارات 
األجنبية املباشرة في العالم خالل 2021 بعد 
تراجعها بنسبة %35 خالل 2020 نتيجة 
إجراءات اإلغالق التي شهدها العالم ملواجهة 
اجلائحة وأدت إل��ى »تباطؤ  املشروعات 

االستثمارية القائمة«.
وق��ال في »تقريره إن االستثمار العاملي 
سيستعيد بعض خسائر 2020 من خالل 
منو بني 10 و 15 % خ��الل 2021«. وكان 
االقتصاد العاملي قد انكمش خ��الل 2020 
بأكثر م��ن %3 لكن م��ن املتوقع من��وه بني 

5 و 6 % خ��الل 2021 بحسب تقديرات 
البنك الدولي ومنظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية.
ورغم النمو املتوقع لالستثمارات األجنبية 
املباشرة في العالم مع منو إجمالي الناجت 
احمللي فإنها ستظل أق��ل بنسبة %25 عن 
مستواها في 2019 في أعقاب 2020 الصعب 

بحسب جيمس شاجن املسؤول في أونكتاد.
وكانت االستثمارات في ال��دول املتقدمة 
قد تراجعت خالل 2020 بنسبة %58 إلى 
312 مليار دوالر وهو أقل مستوى لها منذ 
2003 حيث تراجعت في أوروبا %80 عن 

مستواها في 2019. في حني كانت أمريكا 
أكثر ال��دول جذبا لالستثمارات األجنبية 
املباشرة خالل 2020 رغم تراجعها بنسبة 

%40 عن 2019.
وكانت دول آسيا النامية هي الوحيدة 
التي سجلت منوا في االستثمارات األجنبية 
امل��ب��اش��رة خ��الل 2020 كما كانت مصدرا 
وم��ق��ص��دا ألك��ث��ر م��ن نصف االس��ت��ث��م��ارات 
األجنبية املباشرة حيث كانت الصني وهوجن 
كوجن وسنغافورة والهند أكبر 4 دول في 
العالم جذبا لالستثمارات األجنبية املباشرة 

خالل 2020 بعد أمريكا.

%  15 أونكتاد : االستثمار العاملي سيستعيد بعض خسائره هذا العام من خالل منو بنحو 


