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الرياض: اجتماعات »العشرين« تنطلق لتطوير السياسات 
املمكنة للشركات العاملية

انطلقت فعاليات احل���وار ملجموعة 
األعمال السعودية B20 املمثل الرسمي 
ملجتمع األع��م��ال في ال��دول األع��ض��اء في 
مجموعة العشرين، للمرة األول���ى منذ 
تولي اململكة رئاسة مجموعة العشرين 

ومجموعة األعمال املنبثقة منها.
وشهد افتتاح االجتماع، الذي تتواصل 
فعالياته ثالثة أي��ام في فندق “الريتز 
كارلتون” في الرياض، حضور ومشاركة 
أكثر من 500 شخصية من رواد الصناعة، 
ملناقشة املوضوعات ذات األولية ملجموعة 
األع��م��ال السعودية، وال سيما محورها 
الرئيس لهذه النسخة “سيدات األعمال”، 
حيث شارك قادة الفكر املؤثرون عامليا في 
سلسلة من اجللسات النقاشية والعروض 
ال��ت��وض��ي��ح��ي��ة للتعبير ع��ن أف��ك��اره��م 

ومشاركة احلضور بخبراتهم.
وميثل هذا االجتماع انطالقة رسمية 
لتطوير توصيات السياسات التي متكن 
الشركات العاملية بشكل أكثر فعالية من 
مواجهة التحديات واألوليات التي حددتها 

دول مجموعة العشرين.
وخالل العام اجلاري، من املقرر أن تقدم 
مجموعة األعمال السعودية توصياتها إلى 
رئاسة مجموعة العشرين، التي يتوالها 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
الدفاع، لتوضع في احلسبان في البيان 

املشترك ملجموعة العشرين.

وأوض��ح يوسف بن عبدالله البنيان 
رئيس مجموعة األعمال السعودية، أن 
ال��ع��ام 2020 يعد عاما مميزا للمملكة 
بوصفها أول دول��ة ف��ي منطقة الشرق 
األوس��ط وشمال إفريقيا تستضيف قمة 
دول��ي��ة مهمة مثل مجموعة العشرين، 
موضحا أن مجموعة األعمال السعودية 
تهدف إلى ضمان إيصال أصوات الشركات 

العاملية إلى قادة مجموعة العشرين.
وأف����اد ب���أن امل��ج��م��وع��ة ت��واص��ل��ت مع 
مجتمع األع��م��ال لتشكيل ف��رق العمل 
وامل��ج��م��وع��ات امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ت��رك��ي��ز على 
املوضوعات احملورية وإج��راء مناقشات 

مثمرة بشأنها، مشددا على أهمية شراكة 
املجموعة في احل��وار مع املجتمع املدني، 
واحلاجة إل��ى التعاون الوثيق من أجل 
معاجلة التحديات العاملية التي تواجهها 
األعمال واملجتمعات، مؤكدا ثقته الكبيرة 
بنجاح املجموعة في حتقيق التطلعات 

واملأمول منها.
وت��أت��ي فعاليات مجموعة األع��م��ال 
السعودية للتواصل مع مجتمع األعمال 
احمللي وال��دول��ي حت��ت شعار “التحول 
ن��ح��و ال��ن��م��و الشامل”، وت��ت��ول��ى ستة 
ف��رق عمل حتقيق أولياتها املتمثلة في: 
الرقمنة، والطاقة واالستدامة واملناخ، 

واملالية والبنية التحتية، ومستقبل العمل 
والتعليم، والنزاهة واالمتثال، والتجارة 
واالستثمار، كما حدد موضوعا “الشركات 
الصغيرة واملتوسطة وري��ادة األعمال”، 
و”أهداف التنمية املستدامة” محورين 
للتداول واملناقشة العامة بني جميع فرق 

العمل.
وف���ي إط���ار ت��ع��زي��ز احمل���ور الرئيس 
ملجموعة األعمال السعودية حتت عنوان 
“سيدات األعمال”، شكلت املجموعة 
مجلس عمل معنيا مبحور سيدات األعمال.

يذكر أن مجموعة األعمال السعودية 
تلتزم بتقدمي توصيات تشجع تطبيق 

نقلت وكالة أنباء الصني اجلديدة )شينخوا( 
ع��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س ال����وزراء الصيني ليو خه 
قوله إن اتفاق املرحلة 1 أوج��د بيئة إيجابية 
ملستقبل العالقات التجارية بني الواليات املتحدة 

والصني.
وأض���اف امل��س��ؤول الصيني أن العالقات 
االقتصادية والتجارية بني البلدين كانت دوما 
قاعدة التوازن ومحرك الدفع ملجمل العالقات 

الثنائية.
وقالت متحدثة باسم مصلحة الدولة للنقد 
األجنبي، إن الصني ستجري حتسينا على نظام 

اليوان وتعزز مرونة العملة.
وقالت وانغ تشون يينغ خالل مؤمتر صحافي 
في بكني، إن من املتوقع أن يظل ميزان املعامالت 
اجلارية يسجل فائضا محدودا هذا العام، وإن 
سوق الصرف األجنبي ستظل مستقرة ومتوازنة 

بوجه عام.
وفي سياق متصل، قال نينغ جي تشه رئيس 
املكتب الوطني لإلحصاءات في الصني، اليوم 
اجلمعة، إن بكني سُتبقي على سياسة مالية 
استباقية وسياسة نقدية حصيفة في 2020، 
وإن��ه��ا ستتخذ امل��زي��د م��ن إج����راءات ال��دع��م مع 

مواجهة االقتصاد ضغوطا نزولية.
وقال نينغ خالل مؤمتر صحافي في بكني، إن 
الصني ال تسعى عن عمد لتحقيق منو اقتصادي 
مرتفع، وإن من الطبيعي أن يتلقب منو الناجت 

احمللي اإلجمالي.
وتأتي تصريحات نينغ بعد بيانات رسمية 
أظهرت اليوم اجلمعة منو اقتصاد الصني 6.1% 
في 2019، وهي أبطأ وتيرة في 29 عاما على 
ال��رغ��م م��ن أنها م��ا زال��ت تقع ضمن املستهدف 

احلكومي الذي يتراوح بني 6 و6.5%.

1 التجاري   ليو خه: اتفاق املرحلة 
يعزز مستقبل العالقات بني الصني وأميركا

ليو خه

بات السفر اجلوي، التجاري أو اخلاص في 
سويسرا قريبا من اخلضوع لضريبة تسمى 
“حماية البيئة” أو “ضريبة اإليكولوجي”، في 

خطوة جديدة ملواجهة االحتباس احلراري.
في حني يعتزم االحتاد األوروبي أيضا اتخاذ 
قرار نهائي متعلق بالشأن ذاته قبل نهاية العام 
اجل��اري، ما يعد ضريبة قاسية على شركات 

الطيران األوروبي.
وصوتت جلنة البيئة والتخطيط والطاقة 
التابعة ملجلس النواب السويسري ملصلحة هذه 
الضريبة بأغلبيه 17 صوتا ضد 8، وسبق ذلك 
أن صوتت جلنة مماثلة تابعة ملجلس الشيوخ 
ملصلحة ه��ذه الضريبة بأغلبية 11 صوتا 

وامتناع 1.
ي���راوح املبلغ املقترح ب��ني 30 فرنكا كحد 
أدنى للرحالت األوروبية و120 فرنكا للسفر 
عبر القارات “املبلغ ذاته بالدوالر تقريبا” على 
ك��ل ت��ذك��رة ط��ائ��رة بحسب املسافة املقطوعة 
ودرج��ة النقل “اقتصادية أو درجة األعمال”، 
كما سيضاف مبلغ آخ��ر إل��ى رح��الت األعمال 

التجارية.
وتريد اللجنة أيضا أن يقدم الطيران التجاري 
هو اآلخر تعويضا عن انبعاثاته من ثاني أكسيد 
الكربون. لكنها ذهبت أبعد من مجلس الشيوخ، 
ال��ذي رأى ف��رض ضريبة بقيمة 500 فرنك 
لكل رحلة خاصة من الطيران اخلاص لرجال 

األعمال واألثرياء.

ن���واب آخ���رون اق��ت��رح��وا ف��رض م��ا يسمى 
ب�”ضريبة الطيران العامة”، تراوح بني 500 
وخ��م��س��ة آالف ف��رن��ك ح��س��ب ح��ج��م ال��ط��ائ��رة 
وعدد املقاعد، آخرون ذهبوا إلى حد رفع سقف 
الضريبة إلى 20 ألف فرنك، غير أن هذا االقتراح 

لم يجد تأييدا من اللجنة.
وأعطت اللجنة الضوء األخضر لتأسيس ما 
يسمى ب�”صندوق املناخ” الذي أطلقه مجلس 
النواب وأن تتم تغذية هذا الوعاء املالي مبوارد 
مختلفة. سيأتي ثلث اإلي��رادات “ما يصل إلى 
450 مليون فرنك كحد أقصى” من الضريبة 
املفروضة على وقود الطائرات “تسمى ضريبة 
ثاني أكسيد الكربون”، وسيأتي جزء آخر من 
الرسوم اإلضافية املفروضة على أسعار التذاكر 

التي يتحملها املسافر “تصل إلى 49 في املائة”.
وس��ت��ن��زل ف���ي ال��ص��ن��دوق أي��ض��ا مبالغ 
التعويضات املالية التي يدفعها مستوردو 
السيارات الذين تتجاوز سياراتهم اجلديدة 
احل��د األقصى ملعايير انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون. فعلى سبيل املثال، سيتعني فرض 
ضريبة على املركبات التي ينبعث منها أكثر 
من 95 جراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلو 
متر بنسبة تصل إلى 90 في املائة على األكثر 
و20 في املائة على األقل. وبعبارات ملموسة، 
سيزداد سعر البنزين والديزل مبقدار عشرة 
سنتات للتر الواحد حتى 2024، وبحد أقصى 

12 سنتا من 2025.

ضرائب قاسية على الطيران األوروبي

قالت املديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي 
كريستالينا جورجيفا إن توقيع اتفاق املرحلة 1 
للتجارة بني الواليات املتحدة والصني سيقلل، 
لكنه لن ميحو، حالة عدم اليقني التي تؤثر سلبا 

على النمو االقتصادي العاملي.
ومتحدثة في ندوة في معهد بترسون لعلم 
االقتصاد الدولي، امتنعت جورجيفا عن اعطاء 
توقعات معدلة للنمو العاملي، قائلة أن تلك 
التوقعات ستنشر ي��وم االث��ن��ني ف��ي املنتدى 

االقتصادي العاملي في دافوس بسويسرا.
لكنها ق��ال��ت إن ص��ن��دوق النقد يتوقع أن 
اتفاق التجارة سيضمن أن ينمو الناجت احمللي 
االجمالي للصني بنسبة 6 باملئة في 2020، 
وإنها ناقشت تلك التوقعات مع نائب رئيس 
ال���وزراء الصيني ليو خ��ه أث��ن��اء اجتماع هذا 

األسبوع.
وقالت جورجيفا إن تقديرات لصندوق النقد 

في السابق أش��ارت إلى أن التوترات التجارية 
العاملية ستقتطع 0.8 باملئة، أو 700 مليار 
دوالر، من النمو االقتصادي العاملي. وحوالي 
ثلث ذلك املبلغ فقط بسبب الرسوم اجلمركية 
في حني أن احلصة األكبر ناجتة عن تباطؤ في 

استثمارات الشركات.
وأضافت أنه بالنظر إلى أن اتفاق التجارة 
األمريكي-الصيني هو حل مؤقت فقط فإنه 
تأثيره لن ميحو حالة عدم اليقني التي حتيط 

باالستثمارات.
”ما ن��ش��ه��ده اآلن ه��و أن��ن��ا ل��دي��ن��ا بعض 
االنخفاض في حالة عدم اليقني هذه، لكنها لم 
تنقشع“.وقالت جورجيفا أيضا إن صندوق 
النقد يحبذ بشكل عام اتفاقيات متعددة األطراف، 
وحذرت من أن االتفاقيات الثنائية قد يكون لها 
تأثيرات سلبية على النمو االقتصادي العاملي 

في األجل الطويل.

شكوك  يخفف  ال��ت��ج��ارة  ات��ف��اق  جورجيفا: 
النمو االقتصادي العاملي

كريستالينا جورجيفا

أوقفت موانئ في شرق ليبيا ص��ادرات النفط اخلام 
فيما يقلص إنتاج البالد بأكثر من النصف ويزيد التوتر 

قبل قمة في أملانيا لبحث الصراع الليبي.
واقتحم رجال قبائل في مناطق تسيطر عليها قوات 
ش��رق ليبيا )اجليش الوطني الليبي( بقيادة اللواء 
خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي وأعلنوا إغالق كل 

املوانئ اخلاضعة لسيطرة اجليش الوطني.
وقال أحمد املسماري املتحدث باسم اجليش الوطني 
للصحافيني في وقت الحق إن “الشعب الليبي هو الذي 

أقفل املوانئ النفطية واحلقول ومنع تصدير النفط”.
وقال مصدر في املؤسسة الوطنية للنفط، إن اجليش 
الوطني الليبي وحرس املنشآت النفطية في شرق البالد 
أمرا بإغالق املوانئ. وأكد حرس املنشآت النفطية وقف 

الصادرات.
وُق��در إنتاج النفط الليبي بنحو 1.3 مليون برميل 
يوميا قبل إغ��الق امل��وان��ئ. ويقدم حجم اإلنتاج الذي 

يتعطل من إغالق املوانئ بنحو 700 ألف برميل يومياً.
وفي وقت سابق، قال شيوخ القبائل املتحالفون مع 
حفتر إن حكومة فائز السراج متهمة باستخدام إيرادات 
النفط لدفع أجور ملقاتلني أجانب، في إش��ارة إلى قرار 

تركيا إرسال جنود ومقاتلني من سوريا إلى غرب ليبيا.
وميثل إغالق املوانئ عقبة أمام جناح مؤمتر برلني 
املزمع ي��وم األح��د وال��ذي من املتوقع أن يشارك فيه 
حفتر ورئيس وزراء احلكومة فائز السراج وداعموهما 

األجانب والقوى الغربية.
والقمة التي تعقد على مدى يوم واح��د هي األحدث 
بعد سلسلة من املؤمترات واملفاوضات الفاشلة الرامية 

إلرساء االستقرار في ليبيا.
وحذرت املؤسسة الوطنية للنفط في وقت سابق من 

إغالق املوانئ في شرق ليبيا.
ونقل بيان أص��درت��ه املؤسسة ع��ن رئيس مجلس 
إدارتها مصطفى صنع الله قوله “قطاع النفط والغاز 
ه��و ش��ري��ان احل��ي��اة بالنسبة لالقتصاد الليبي وهو 
كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي. املنشآت 
النفطية ملك للشعب الليبي وال يجب استخدامها كورقة 

للمساومة السياسية”.
وتسعى امل��ؤس��س��ة الوطنية للنفط ال��ت��ي مقرها 
طرابلس لالبتعاد عن الصراع، لكنها تواجه ضغوطا من 
اجليش الوطني الليبي الذي يسيطر على أغلب املوانئ 

النفطية.
وأض��اف��ت شركات الطاقة األمريكية ه��ذا األسبوع 
حفارات نفطية للمرة األولى في أربعة أسابيع رغم أن 
وتيرة النمو في انتاج قياسي للخام األمريكي من املتوقع 

أن تتباطأ.
وق��ال��ت ش��رك��ة بيكر ه��ي��وز خل��دم��ات ال��ط��اق��ة ، في 
تقريرها األسبوعي ال��ذي يحظى مبتابعة وثيقة، إن 
الشركات أضافت 14 حفارا نفطيا في األسبوع املنتهي 
في السابع عشر من يناير كانون الثاني، ليصل اجمالي 

عدد احلفارات النشطة إلى 673 .

وفي نفس األسبوع قبل عام، كان هناك 852 حفارا 
قيد التشغيل.

وفي 2019، هبط عدد حفارات النفط النشطة في 
الواليات املتحدة، وهو مؤشر أولي لإلنتاج مستقبال، 
للعام األول منذ 2016 م��ع ق��ي��ام ش��رك��ات مستقلة 
لالستكشاف واالن��ت��اج بخفض االنفاق على عمليات 
احلفر اجلديدة بينما يسعى املساهمون الى عوائد أفضل 

في بيئة من أسعار الطاقة املنخفضة.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة األمريكية هذا 
األسبوع أن وتيرة منو انتاج النفط ستتراجع الى 3 
باملئة في 2021، وهو أدنى معدل منذ 2016 . ويقارن 
ذلك مع زي��ادة متوقعة بنسبة 9 باملئة في 2020 إلى 
مستوى قياسي جديد عند 13.3 مليون برميل يوميا، 

وزيادة بلغت 18 باملئة في 2019 .

بيكر هيوز: ارتفاع عدد حفارات النفط في أميركا للمرة األولى في أربعة أسابيع

700 ألف برميل نفط يوميًا ليبيا: إقفال املوانئ يعطل إنتاج 

قادة العشرين
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هبطت السندات السيادية اللبنانية األق��ص��ر أجال 
وسجلت بعضها أكبر هبوط ليوم واحد في حوالي ثالثة 
أشهر، مع تزايد املخاوف من أن مبادلة مقترحة للسندات 

قد تثير تخلفا شامال عن السداد.
وأظهرت بيانات )آر آر بي اس بوندز( أن اإلصدار الذي 
يحني موعد استحقاقه في مارس 2020 هبط 5.8 سنت 
إلى 82 سنتا للدوالر، وهو أكبر هبوط ليوم واحد منذ 
أواخر أكتوبر بينما تراجع اإلصدار استحقاق يونيو 3.6 

سنت إلى 74 سنتا للدوالر.
وبينما يعاني لبنان من أس��وأ أزم��ة اقتصادية منذ 
احل��رب األهلية التي عصفت بالبالد بني عامي 1975 
و1990، اق��ت��رح البنك امل��رك��زي أن ي��ب��ادل احل��ائ��زون 
احملليون للسندات األق��ص��ر أج��ال بسندات أط��ول أجال 

لتخفيف الضغوط على املالية العامة.
وط��ل��ب علي حسن خليل وزي���ر املالية ف��ي حكومة 
تصريف األعمال من مصرف لبنان املركزي أن يوقف هذه 
اخلطط بعد أن حذرت وكاالت للتصنيفات االئتماني من 
أنها قد تشكل تخلفا انتقائيا عن السداد، حسبما قال مصدر 

مطلع يوم األربعاء.
ول��دى لبنان، ال��ذي يئن حت��ت واح��د م��ن أثقل أعباء 
الديون في العالم، سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دوالر 

مستحقة في 2020 مبا في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار 
دوالر يحني موعد استحقاقها في مارس.

ق��ال وزي��ر االقتصاد اللبناني ف��ي حكومة تصريف 
األعمال منصور بطيش، إنه يتعني على لبنان أن يخفض 
أس��ع��ار الفائدة بشكل كبير كخطوة أول��ى نحو إنقاذ 
االقتصاد، معربا عن قلقه من أن االقتصاد قد يكون انكمش 

بنحو %7 العام املاضي.
ول��ب��ن��ان املثقل ب��ع��بء دي���ون كبير ف��ي خضم أزم��ة 
اقتصادية بلغت أوجها العام املاضي عندما خرج محتجون 
إلى الشوارع، داعني إلى إقصاء النخبة السياسية احلاكمة 
على خلفية فساد في الدولة وسوء اإلدارة، وهي األسباب 

اجلذرية للمشكلة.
وق���ال بطيش ف��ي مقابلة “نحن ف��ي مرحلة خطرة 
ج��داً وق��د نكون في بداية أزم��ة وطنية كبرى قد تؤدي 
إلى االنهيار”، مرجعا األزم��ة إلى اختالالت بنيوية في 

االقتصاد اللبناني منذ أوائل تسعينات القرن املاضي.
وتضرر الناجت احمللي اإلجمالي للبنان، الذي بلغ 55 
مليار دوالر في 2018، بشدة في الربع األخير من العام 
املاضي عندما دفعت االحتجاجات رئيس ال��وزراء سعد 

احلريري لالستقالة.
ووفقا لتقديرات بطيش، وصل الناجت احمللي اإلجمالي 

في 2019 إلى “51 مليار دوالر أكثر أو أقل. هذا تقدير. 
ونتأمل أن يكون 52 )مليار دوالر(”. وقال إن البطالة 
اآلن “أكيد تزيد عن 35 و%40”.وينتمي بطيش للتيار 
الوطني احلر، وهو احلزب السياسي الذي أسسه الرئيس 
ميشال عون والذي من املتوقع أن يتمتع بنفوذ كبير في 
احلكومة اجلديدة برئاسة رئيس الوزراء املكلف حسان 
دياب.وقال وزير املالية في حكومة تصريف األعمال علي 
حسن خليل ي��وم أم��س اخلميس، إن البالد على أعتاب 

تشكيل حكومة جديدة.
وتتضمن القضايا العاجلة التي ت��واج��ه احلكومة 
اجلديدة كيفية إدارة دين الدولة العام، وهو أحد أضخم 

الديون بالنظر إلى حجم االقتصاد.
“يجب تخفيض الفوائد بنسبة كبيرة جداً وهذا يسمح 

بنسبة كبيرة جداً بتخفيض الفوائد على الدين العام”.
وقال “هذا جزء من سلسلة من اإلجراءات. يجب اتخاذ 
ه��ذا اإلج��راء بأسرع وق��ت ممكن. طالبنا حاكم مصرف 
لبنان وجمعية املصارف بالسير بهذا االجتاه”. وأضاف 

أنه يجب أن توافق البنوك على التغيير طواعية.
وقال “ما يهمني هو زيادة اإلنتاج في لبنان، ويهمني 
أيضاً تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير ج��داً ألن هذا 

التخفيض ال ميس بجوهر الودائع”.

السندات السيادية اللبنانية تهبط بفعل مخاوف بشأن مبادلة مقترحة

بطيش: يتعني على لبنان خفض أسعار الفائدة

منصور بطيش حسن خليل


