
3 عربي وعالمي Sun. 6 Nov. 2016 issue no 222
االحد 6 تشرين الثاني 2016 العدد 222

حركة االسهم
25 مليون دوالر لبناء محطة 

كهرباء في اليمن

مليار دوالر استثمارات اليابان 
في الشرق الروسي

فوز ترامب برئاسة أمريكا يضع 
الدوالر بمكان سيء 

توقعات بارتفاع النمو االقتصادي 
لبريطانيا في 2017 

السودان يرفع الدعم جزئيا 
عن الكهرباء والوقود

�أحمد  �ليمني  �ل��وزر�ء  جمل�س  رئي�س  ��صدر 
عبيد بن دغر �مر� بتحويل 25 مليون دوالر 
تنفيذ  لبدء  �إىل ح�صاب �رشكة »برتوم�صيلة« 
و�دي  يف  كهربائية  توليد  حمّطة  م�رشوع 
قابلة  م��ي��غ��او�ط   25 ب��ق��درة  ح�����رشم��وت، 
و�ملعادن  �لنفط  وزير  مع  وناق�س  للتو�صع. 
ل�رشكة  �لتنفيذي  و�ملدير  �ل�رشيف  �صيف 
�الإج��ر�ء�ت  �صميط،  بن  حممد  »برتوم�صيلة« 

�ملتخذة الإن�صاء �ملحطة.
�ملنعقد  �جتماعه  يف  �ل��وزر�ء  جمل�س  و�أق��ّر 
�ملحطة  �إن�صاء  �مل��ك��ا،  مدينة  يف  �أخ���ر�ً 
�أه��ايل  خلدمة   »10 »�لقطاع  يف  �لغازية 

25 مليون  بكلفة  منطقة و�دي ح�رشموت، 
دوالر. و�أكدت وز�رة �لنفط و�ملعادن �ليمنية 
�لتز�م »�ل�رشكة �ليمنية للغاز« �إي�صال مادة 
د�عية  �ملحافظات،  كل  �إىل  �ملنزيل  �لغاز 
�إىل  �لتنفيذية  و�الأجهزة  �ملحلية  �ل�صلطات 
مغاالة  �أو  �ختال  �أي  �صبط  يف  �مل�صاعدة 
�أن  �ل��وز�رة  يف  م�صدر  و�أعلن  �أ�صعاره.  يف 
مبديرها  ممثلة  للغاز«  �ليمنية  »�ل�رشكة 
�صتتخذ  ح�ّصان،  �صامل  �أنور  �لتنفيذي  �لعام 
خمالفة  �أي  �إز�ء  �لقانونية  �الإج���ر�ء�ت  كل 
�ملدير  مع  �لتعامل  من  وح��ّذر  ذل��ك.  حيال 
من  �ملعّي  �صقر�«  »علي  لل�رشكة  �لتنفيذي 
»ال  �أن��ه  �إىل  الفتًا  �النقابية،  �مليلي�صيات 

يحمل �أي �صفة قانونية«.

بلغت ��صتثمار�ت رجال �الأعمال �ليابانيي 
مليار  نحو  �لرو�صي  �الأق�صى  �ل�رشق  يف 
تنمية  وزير  �أعلنه  ما  ح�صب  وذلك  دوالر، 
�ل�رشق �الأق�صى �لرو�صي، �ألك�صندر غالو�صكا.
�جتماعا  مو�صكو  يف  �لرو�صي  �لوزير  وعقد 
و�ل�صناعة  و�لتجارة  �القت�صاد  وزير  مع 
خاله  بحث  �صيكو،  هرو�صيغي  �لياباين، 
�جلانبان ق�صايا �لتعاون �لرو�صي �لياباين 
يف �ل�رشق �الأق�صى، وخا�صة 18 م�رشوعا 
و�لنقل  كالطاقة  خمتلفة،  جم���االت  يف 

و�ال�صتثمار.
لعدد من  �حلكومة  دعم  �إن  غالو�صكا  وقال 
�لبنية  وتطوير  �ال�صتثمارية،  �مل�صاريع 

�لتحتية يف �ل�رشق �الأق�صى �لرو�صي �صاهم 
�إىل  ت�صل  مبا�رشة  ��صتثمار�ت  جذب  فى 
18.5 مليار دوالر، منها مليار دوالر هي 

��صتثمار�ت يابانية يف �ل�رشق �الأق�صى.
مب�صوؤولي  �ل��ي��اب��اين  �ل��وزي��ر  �لتقى  كما 
�آخرين يف مو�صكو، من بينهم وزير �لتنمية 
�القت�صادية �لرو�صي، �أليك�صي �أوليوكاييف، 
حيث �تفق �جلانبان على �لعمل نحو �إحر�ز 
�لرو�صي،  �لرئي�س  زيارة  قبل  ملمو�س  تقدم 
�ل�صهر  �ملقررة  لليابان  بوتي  فادمير 
�إىل  �لياباين  �لوزير  زيارة  وتهدف  �لقادم. 
�لعا�صمة �لرو�صية �إىل و�صع خطة تت�صمن 
كان  رو�صيا،  مع  للتعاون  �جت��اه��ات   8
�صينزو  �لياباين،  �ل��وزر�ء  رئي�س  �قرتحها 

�آبي، يف مايو/�أيار �ملا�صي.

�رتفع �لدوالر من �أدنى م�صتوى يف �أربعة �أ�صابيع 
�لوظائف  بيانات  تقرير  قبيل  �جلمعة  �أم�س 
�الأمريكية غر �لزر�عية، لكنه يتجه �صوب �أ�صو�أ 
�أد�ء �أ�صبوعي له يف 12 �أ�صبوعا بفعل �ملخاوف 
�لرئا�صة  �نتخابات  يف  تر�مب  دونالد  فوز  من 
�ل��دوالر  وتر�جع  �ملقبل.  �الأ�صبوع  �الأمريكية 
1.2 يف �ملئة هذ� �الأ�صبوع مقابل �صلة عمات 
رئي�صية، مع تقل�س تقدم �ملر�صحة �لدميقر�طية 
�جلمهوري  مناف�صها  على  كلينتون  هياري 
تر�مب يف ��صتطاعات �لر�أي، بعد جتدد �جلدل 
�الإلكرتوين  �لربيد  )�صرَفر(  خادم  بخ�صو�س 

�لعملة  ك��ان��ت  ��صتخدمته.  �ل���ذي  �ل�صخ�صي 
�الأمريكية �صجلت �أعلى م�صتوى يف ت�صعة �أ�صهر 
�مل�صتثمرين  مر�هنة  مع  �ملا�صي،  �الأ�صبوع 
)�لبنك  �الحت��ادي  �الحتياطي  جمل�س  �أن  على 
�لفائدة  �أ�صعار  �صرفع  �الأمريكي(  �مل��رك��زي 
قد  تر�مب  فوز  لكن  �لعام،  هذ�  الحق  وقت  يف 
�صعر  ��صتقر  ثانية  جهة  من  �لقر�ر.  هذ�  يوؤخر 
مكا�صبه  �أك��رب  حتقيق  �صوب  متجها   ، �لذهب 
و�صط  �صبتمرب/�أيلول،  منت�صف  منذ  �الأ�صبوعية 
خماوف متعلقة بانتخابات �لرئا�صة �الأمريكية 
�ملقررة �الأ�صبوع �ملقبل، �أبطلت �أثر تقرير قوي 
�لفائدة  �أ�صعار  �لوظائف عزز توقعات رفع  عن 

�الأمريكية �ل�صهر �لقادم. 

بريطانيا  يف  �مل��رك��زي  �ل��ب��ن��ك  رف���ع 
 ،2017 لعام  و�لت�صخم  للنمو  توقعاته 

و�أبقى �أ�صعار �لفائدة عند 0.25 يف �ملئة.
ويتوقع �لبنك �أن يبلغ �لنمو �القت�صادي ن�صبة 
1.4 يف �ملئة خال �لعام �لقادم، بدال من 0.8 
2018 من  لعام  �لتوقعات  لكنه خف�س  �ملئة.  يف 

1.5 يف �ملئة. �إىل  1.8 يف �ملئة 
ما كان  �أمثال  �لت�صخم ثاثة  يرتفع  �أن  �ملحتمل  ومن 
عليه تقريبا لي�صل �إىل 2.7 يف �ملئة �لعام �ملقبل، بح�صب 

�لتوقعات.
 ، �ملا�صي  �أغ�صط�س/�آب  منذ  �لثاثة  �الأ�صهر  "يف  �لبنك  وقال 
م�صتوياتها  �أدنى  من  �ل�رشكات  وثقة  �لن�صاط  موؤ�رش�ت  تعافت 
�ملدى  على  �لن�صاط  "توقعات  و�أ�صاف   ، �ال�صتفتاء  بعد  مبا�رشة 

�لقريب �أقوى مما كان متوقعا قبل ثاثة �أ�صهر."
مارك  �ملركزي  �لبنك  حمافظ  �أ�صار  �لقر�ر،  ل�رشح  �صحفي  موؤمتر  ويف 
كارين �أي�صا �إىل �أن �إنفاق �الأ�رش جاء �أف�صل مما كان متوقعا منذ �لت�صويت 

على �خلروج من �الحتاد �الأوروبي.
وقال بول هولنغ�صوورث، من جمموعة كابيتال �إيكونوميك�س، �إن �لتوقعات 

�القت�صادية �لقوية لعام 2017 "تعني �أنه من غر �ملرجح �أن يكون هناك 
من  مزيد  هناك  �صيكون  �أنه  نعتقد  �لو�قع،  يف  �لفائدة.  ل�صعر  �آخر  تخفي�س 

�ملفاجاأت يف �القت�صاد."
وبح�صب فيليب �صو، �خلبر �القت�صادي مبجموعة "�نف�صتيك" �مل�رشفية، فاإن 
�رتفاع  ب�صاأن  �ملخاوف  لتهدئة  حماولة  كان  �لفائدة  الأ�صعار  �لبنك  تغير 

�لت�صخم، ولي�س �إ�صارة على رفع معدل �لفائدة."
�لت�صخم  على  �ال�صرتليني  �جلنيه  قيمة  �نخفا�س  تاأثر  �إن  �لبنك  وق��ال 
�ل�صيا�صة  ت�صديد  مع  كامل  ب�صكل  تعوي�صه  وحماولة  موؤقت،  �أنه  "�صيثبت 
�لنقدية �صيكون مكلفا ب�صكل مفرط" ، وال يتوقع �لبنك �أن يعود �لت�صخم �إىل 

�ملعدل �مل�صتهدف �لذي ي�صل �إىل 2 يف �ملئة حتى عام 2020.
وقال �ملعهد �لوطني للبحوث �القت�صادية و�الجتماعية �إنه يتوقع �أن يرتفع 
�لت�صخم �إىل �أربعة �أ�صعاف لي�صل �إىل حو�يل 4 يف �ملئة يف �لن�صف �لثاين 
"�صرتتفع  �الأ�صعار  �أن  من  �أي�صا  �الأبحاث  مركز  وح��ذر  �ملقبل.  �لعام  من 
�إىل  �ال�صرتليني  �جلنيه  �نخفا�س  تاأثر  ي�صل  حي   2017 خال  ب�رشعة" 
�مل�صتهلكي. وز�د تد�ول �جلنيه �ال�صرتليني بن�صبة 1.5 يف �ملئة لي�صل �إىل 
1.2488 دوالر بعد �صدور تقرير �لبنك عن �لت�صخم، كما �رتفعت �لعائد�ت 
و�صول  �أن  من  �لبنك  وحذر  �ملتحدة.  �ململكة  يف  �حلكومية  �ل�صند�ت  على 
ب�صكل جوهري" بعد  "يقل  �أن  �الأوروبي ميكن  �أ�صو�ق �الحتاد  �إىل  بريطانيا 
خروج بريطانيا من �الحتاد، وهو �الأمر �لذي �صي�رش �لنمو �القت�صادي خال 

"فرتة طويلة".

رفع �ل�صود�ن جزئيا �لدعم عن �لوقود و�لكهرباء، وذلك يف �إطار 
خف�س  �إىل  تهدف  �لتي  �القت�صادية،  �ال�صاحات  من  حزمة 
�الإنفاق �حلكومي. وقال وزير �ملالية �ل�صود�ين، بدر �لدين حممود، 
يف موؤمتر �صحفي ، "حزمة �الإجر�ء�ت كانت �رشورية حلل م�صكلة 
�القت�صاد، و�إذ� مل نقم بهذه �الإجر�ء�ت �صتت�صاعف م�صكلة �لوطن 

و�ملو�طني".
�صعر  وزي��ادة  للغالون،   30% بنحو  �لبنزين  �صعر  زيادة  وتقرر 
كيلوو�ط �لكهرباء ب� 6 قرو�س عند جتاوز ��صتهاك �لكهرباء 400 
�إجر�ء�ت تق�صف يف �الإنفاق  �أي�صا  كيلوو�ط. وت�صمل �الإ�صاحات 
�مل�صوؤولي  �صفر  ونفقات  �ل�صيار�ت  ب�رش�ء  يتعلق  فيما  �حلكومي 

للخارج، �إ�صافة �إىل فر�س قيود على ��صتر�د �للحوم و�الأ�صماك.
وقالت �حلكومة �إنها �صتحظر ��صتر�د بع�س �ل�صلع، ومنها �للحوم 
�مل�صتوردة  �ل�صلع  بع�س  على  �لر�صوم  وزيادة  و�الأ�صماك  �حلمر�ء 

للحد من ��صتر�دها. ومل حتدد �حلكومة تلك �ل�صلع �مل�صتوردة.
ويو�جه �قت�صاد �ل�صود�ن �صعوبات منذ �نف�صال جنوب �ل�صود�ن 
�لباد  �إنتاج  �أرب��اع  ثاثة  �خلرطوم  �أفقد  مما   2011 �لعام  يف 
و�إير�د�ت  �الأجنبية  �لرئي�صي للعملة  �لذي يعد �مل�صدر  �لنفط،  من 

�لدولة.

بعد تعويم الجنيه .. قلق مصري من ارتفاع األسعار
�خلمي�س   ، �مل�رشي  �مل��رك��زي  �لبنك  �أعلن  �أن  بعد 
�لعر�س  الآليات  �ل�رشف وفًقا  �صعر  ، حترير  �ملا�صي 
و�لطلب، وو�صل �صعر �لدوالر مقابل �جلنيه يف �لبنوك 
�لذي  �ل��دويل،  �لبنك  ل�رشوط  تنفيًذ�  جنيًها،   13 �إىل 
ا بقيمة 12 مليار  �أبرم �تفاقا مع م�رش ملنحها قر�صً
�لقلق  من  حالة  ت�صيطر   ، �صنو�ت  ثاث  على  دوالر 
من  جديدة  ملوجة  �نتظاًر�  �مل�رشيي،  على  و�لرتقب 
�رتفاع �الأ�صعار، ال�صيما يف �ل�صلع �ل�رشورية و�ملو�د 

�لغذ�ئية.
يف  �ل��دوالر  �صعر  و�صل  �أن  وبعد  متوقعة،  خطوة  يف 
يف  ثابتًا  ظل  بينما  جنيًها،   18 �إىل  �ل�صود�ء  �ل�صوق 
�لبنك  قرر  جنيهات،   8.88 حد  عند  �لر�صمية  �ل�صوق 
�صعر  حترير  �خلمي�س،  �ل��ي��وم  �مل�����رشي،  �مل��رك��زي 
�صعر  وو�صل  و�لطلب،  �لعر�س  الآليات  وفًقا  �ل�رشف 

جنيًها،   13.5 �إىل  �لبنوك  يف  �جلنيه  مقابل  �لدوالر 
و�أ�صيب �صعر �لدوالر يف �ل�صوق �ل�صود�ء باالنهيار.

وجتمدت حركة �لبيع و�ل�رش�ء يف �ل�صوق �ل�صود�ء بعد 
قر�ر �لبنك �ملركزي حترير �صعر �رشف �جلنيه مقابل 
�لدوالر، وتوقفت �صفحات �بر�م �ل�صفقات على موقع 
ي�صفره  ملا  �نتظاًر�  "في�صبوك"،  �الجتماعي  �لتو��صل 

عنه �لقر�ر. 
�ل�صوق  �أ�صاب  �لقر�ر  �إن"  �ل�صوق  يف  متعامل  وقال 
�ل�صود�ء باالنهيار �لتام"، م�صًر� �إىل �أن" �ل�صعر و�صل 
م�صاء �أم�س �الأربعاء �إىل 14 جنيهًا، بعد �أن كان �أول 
�ل�صود�ء  �ل�صوق  �أن"  �إىل  ولفت  جنيًها".   18 �أم�س 
�ملقبلة،  �لقليلة  �الأ�صابيع  خال  متامًا  تختفي  �صوف 
توفر  �ملركزي يف  �لبنك  �إذ� جنح  لاأبد  تختفي  وقد 

�حتياجات �مل�صتوردين من �لدوالر".
توفر  يف  �ملركزي  �لبنك  ينجح  مل  �إذ�  �أنه  �إىل  ونّبه 
و�مل�صتوردين  م�رش  يف  �لعاملة  لل�رشكات  �ل��دوالر 

�صوف تعود �ل�صوق �ل�صود�ء و�صوف ي�صل �صعر �لدوالر 
�إىل �أكرث من ع�رشين جنيًها، على حد قوله.

تغطية احتياجات ال�سوق
طرح  قرر  �ملركزي  �لبنك  باأن"  معلومات  و�ف��ادت 
لتغطية   ، دوالر  مليار�ت   4 ب�  يقدر  ��صتثنائي  عطاء 
�ل�صوق  على  �لق�صاء  يتم  وحتى  �ل�صوق،  �حتياجات 
�ل�صود�ء متامًا، وتبيع �لبنوك �لر�صمية، وال�صيما �لبنك 
�ل�صوي�س،  قناة  وبنك  م�رش،  وبنك  �مل�رشي،  �الأهلي 
وهي �أكرب �لبنوك �لر�صمية �لعاملة يف م�رش، �لدوالر 
�لتو�زين  �ل�صعر  هو  وهذ�  جنيهًا،   13.5 ب�صعر  �ليوم 
جنيهات   8.88 ولي�س  جنيًها،   18 ولي�س  للدوالر، 

كما كان يف �ل�صابق".
 ،48% بن�صبة  �ليوم  �جلنيه  �ملركزي  �لبنك  وح��رر 
لي�صل   ،10% بن�صبة  حترك  هام�س  �إىل  باالإ�صافة 
�لبنوك  يف  �ليوم  �ل�صعر  �أن  �إىل  م�صًر�   ،58% �إىل 
 15 �أو   14 �إىل  يرتفع  وقد  جنيًها،   13.5 �إىل  و�صل 

جنيًها، ح�صب �لعر�س و�لطلب. وقال �خلبر �مل�رشيف 
حممد عادل �إن قر�ر حترير �صعر �رشف �جلنيه مقابل 
�أنه �صدر  �إىل  �لدوالر جاء يف توقيت منا�صب، م�صر� 
يف �أعقاب تفاقم �الأو�صاع وو�صول �لدوالر يف �ل�صوق 
�ل�صود�ء �إىل 18 جنيهًا، وهو �صعر غر م�صبوق، ي�صهم 

يف �نهيار �القت�صاد.
و�أو�صح �أن �الأ�صعار �صوف ترتفع ب�صكل غر م�صبوق، 
ويرتفع معها معدل �لت�صخم، م�صدًد� على �رشورة �أن 
تتخذ �حلكومة �جر�ء�ت ر�دعة ل�صبط �الأ�صو�ق، وعدم 
�ل�صماح باالإنفات، ال�صيما مع �قرت�ب موعد ما يعرف 
ب�"ثورة �لغابة" يف 11 نوفمرب �جلاري، �لتي يلعب 
�لد�عون لها على وتر غاء �الأ�صعار و�رتفاع تكاليف 

�ملعي�صة.
للغرف  �لعام  �الحتاد  رئي�س  �لوكيل،  �أحمد  دعا  فيما 
حملة  يف  �ال�صتمر�ر  �إىل  و�ل�صّناع  �لتجار  �لتجارية، 
�لقادمة  �لثاثة  خ��ال  �الأ�صهر  �ال���ص��ت��ر�د،  تر�صيد 

�الإنتاج،  وم�صتلزمات  �الأ�صا�صية  �ل�صلع  على  وق�رشه 
�لتي لي�س لها ر�صيد �أو �لتعاقد�ت غر �لقابلة لاإلغاء 

و�ل�صلع �لتي مت �صحنها.
غر  �ل�صلع  ����رش�ء  تاأجيل  �مل�����رشي��ي   نا�صد  كما 
�أ�صهر،  ثاثة  ملدة  و�ملعمرة  و�ال�صتهاكية  �الأ�صا�صية 
على  �لطلب  من  �حلد  يف  ا  �أي�صً �صي�صاعد  �لذي  �الأم��ر 
��صعارها  ��صتقر�ر  �إىل  و�صيوؤدي  �الأجنبية  �لعمات 
�مل�صتهلك  �صالح  يف  �صيكون  و�لذي  �لعادلة،  للقيمة 
يف �لنهاية، حيث �صتنخف�س �أ�صعار �ل�صلع �لتي �صرتد 
�لعمات،  �أ�صعار  ��صتقر�ر  بعد  �لقادمة  �الأ�صهر  يف 

وبالتايل �صيوفر �مل�صتهلك عند تاأجيل �ل�رش�ء.
و�أ�صار رئي�س �لغرف �لتجارية �إىل �أن �لقطاع �خلا�س 
ثابتة  وم�صاريف  خ�صائر  و�صيتحمل  بدوره  قام  قد 
و�أجور� من �أجل م�رش و�قت�صادها، و�لدور �الآن على 
نقدية  �صيا�صات  لتنفيذ  �ملركزي  و�لبنك  �حلكومة 
�إىل  �ل�صعر  �لنزول  ل�صمان  وناجزة  مت�صقة  ومالية 

�لعادل و��صتقر�ر �أ�صعار �ل�رشف. 
ع��ودة  �ىل  ���ص��ي��وؤدي  ذل���ك  ك��ل  �أن  �ل��وك��ي��ل  و�أك����د 
�صندوق  �تفاقية  مع  �صتتكامل  �لتي  �ال�صتثمار�ت، 
عودة  وبدء  �القت�صادية  و�ال�صاحات  �لدويل  �لنقد 
�القت�صاد  ليعود  �لعامل  ربوع  خمتلف  من  �ل�صياحة 

�مل�رشي قويًا.
حتقيق الإ�ستقرار النقدي

�إنه   ، �ملا�صي  �خلمي�س  له  بيان  يف  �لبنك،  وق��ال 
�مل�رشي  �القت�صاد  يف  ثقته  تاأكيد  على  منه  ا  حر�صً
�أدنى  ��صتهد�ًفا مل�صتويات  �لنقدي  �ال�صتقر�ر  وحتقيق 
لت�صحيح  �إجر�ء�ت  �تخاذ عدة  �لت�صخم، فقد قرر  من 
�أ�صعار  �صيا�صة تد�ول �لنقد �الأجنبي من خال حترير 
م�رش  يف  �لعاملة  للبنوك  مرونة  الإعطاء  �ل�رشف 
��صتعادة  بهدف  �الأجنبي  �لنقد  وبيع  �رش�ء  لت�صعر 
�ل�صوق  متاًما  و�إنهاء  �ل�رشعية  �لقنو�ت  د�خل  تد�وله 

�ملو�زية للنقد �الأجنبي.

القاهرة – متابعة

إقبال كبير على اإلصدار األول 
للسندات السعودية

�أول مرة بنجاح.  �لدولية  �لقرو�س  �ل�صعودية �صوق  تكلل دخول 
مليار   17.5 بقيمة  �صند�ت  ��صد�رها  من  �مل�صرتين  فعدد 
�ملعاير  كل  متخطية  �ملطلوب،  �لعدد  �أمثال  �ربعة  كان  دوالر 
�أن  على  �ملحللون  و�تفق  �لنا�صئة.  �الأ�صو�ق  الكتتابات  �ل�صابقة 
هذ� �القبال تزكية خلطة ويل ويل �لعهد �الأمر حممد بن �صلمان 
�لر�مية �إىل �إنهاء �عتماد �ململكة على �لنفط، و�لتقدم نحو بناء 

�قت�صاد متو�زن مدفوع باملعرفة و�لتطور �لتقني. 
عا�صفة حتديات

�القت�صادية.  �لتحديات  من  عا�صفة  ملو�جهة  �لريا�س  ت�صتعد 
فهبوط �أ�صعار �لنفط يف خال �لعامي �ملا�صيي �أوجد عجًز� يف 
�مليز�نية بلغ 98 مليار دوالر يف �لعام �ملا�صي، وُيقدر �أن يبلغ 

 .2016 87 مليار دوالر يف عام 
�لتي  �لنقدية  �حتياطاتها  �إىل  تلجاأ  �أن  �ململكة  على  تعي 
 562 �إىل   2014 نهاية  يف  دوالر  مليار   732 من  �نخف�صت 

مليار دوالر يف �كتوبر هذ� �لعام. 
تق�صفية  �جر�ء�ت  �ململكة  �تخذت  �لو�صع،  هذ�  و�إز�ء 
�لوظيفية  �ل��درج��ات  بع�س  رو�ت��ب  خف�س  بينها 

و�لغاء �لدعم عن عدد من �ل�صلع فيما �صهدت �الأ�صهر 
�لقليلة �ملا�صية خف�س �النفاق �لر�أ�صمايل بن�صبة 

ز�دت على 70 يف �ملئة. 
علي  �ل�صابق  �ل�صعودي  �لنفط  وزي��ر  وك��ان 

يف  دول  �طلقتها  دع��و�ت  رف�س  �لنعيمي 
"�وبك" �إىل  للنفط  �لبلد�ن �مل�صدرة  منظمة 

�أ�صعار  �أجل رفع  و�صع �صقف لانتاج من 
�لنفط. 

�أهد�ف ��صرت�تيجية
�إىل �صببي  ��صتند �لنعيمي يف رف�صه 
يف  �ل�صعودية  ح�صة  على  للحفاظ 

عودة  هما  �لعاملية،  �لنفط  �صوق 
بعد  �لنفطية  �ل�صوق  �إىل  �إي���ر�ن 
�التفاق �لنووي ورفع �لعقوبات 

و�صناعة  عليها،  �ملفرو�صة 
�ل�صخري  �لنفط  ��صتخر�ج 
�لتي  �ل�صمالية  �مركا  يف 

ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ع��م��ل��ي��ات 
باهظة  مائية  تك�صر 

�لكلفة. 
�الأث���ن���اء،  ه����ذه  يف 
����ص��ت��ع��ادت �إي����ر�ن 

ح�������ص���ت���ه���ا م��ن 
�لنفطية  �ل�صوق 
ب������ل �رت����ف����ع 

�ن���ت���اج���ه���ا 
م���ن �ل��ن��ف��ط 
�أع��ل��ى  �إىل 

�لنفطية  مو�ردها  ت�صتخدم  وهي  �صنو�ت،  خم�س  منذ  م�صتوياته 
ويحاول  �ملنطقة.  يف  �ال�صرت�تيجية  �هد�فها  خلدمة  �جلديدة 
�ل�صعوديون �الآن �إقناع �الإير�نيي باملو�فقة على خف�س �النتاج 
)ومعهم  و�الي��ر�ن��ي��ون  نوفمرب،   30 يف  �وب��ك  جتتمع  عندما 
كانت  بعدما  �النتاج  خف�س  يرف�صون  �لذين  هم  �لعر�قيون( 

�ململكة هي �لتي ترف�س. 
�جلذرية  �الإ�صاحات  تكون  �أن  �القت�صاديي  من  كثر  يتوقع 
�أكرث. فالنفط  �ل�صعودي م�صاألة وقت ال  �القت�صاد  الإعادة هيكلة 
من  �لطاقة  ��صو�ق  تغر  ومع  �ملطاف.  نهاية  يف  نا�صبة  ثروة 
�أطلق  �لعاملي،  �القت�صاد  ي�صهده  �لذي  و�حل��ر�ك  �آخر،  �إىل  عام 
�الأمر حممد بن �صلمان خطة لفتح �القت�صاد �لوطني با�صتدر�ج 
وحتويل  �الجتماعية  �لقيود  وتخفيف  �الأجنبية  �ال�صتثمار�ت 
�قت�صاد يقوم على �ملعرفة.  ومن مرتكز�ت �خلطة  �إىل  �ململكة 
 1 بي  ما  بيع   ،"2030 �ل�صعودية  "روؤية  با�صم  �أُطلقت  �لتي 
�لعائد  و��صتخد�م  �ل�صعودية،  �أر�مكو  �رشكة  من  �ملئة  يف  و5 

ال�صتحد�ث �أكرب �صندوق ثروة �صيادية يف �لعامل.
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