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أصبح عرضة للتقلبات المفاجئة مع انخفاض مخزونات الخام العالمية

محللون 3 :مخاطر رئيسية تواجه سوق النفط العالمي

�أ�صبح �سوق النفط عر�ضة للتقلبات
املفاجئة مع انخفا�ض خمزونات
اخل���ام العاملية،و�سط ارتفاع
الأ�سعار منذ بداية العام مدعومةً
ب��ال��ت��خ��ف��ي�����ض��ات امل�����س��ت��م��رة يف
الإمدادات من قبل �أوبك والتوترات
ال�سيا�سية يف ليبيا بالإ�ضافة �إلى
العقوبات الأمريكية على �إي��ران
وفنزويال.واتفقت منظمة �أوب��ك
وحلفا�ؤها على خف�ض �إنتاج النفط
مبقدار  1.2مليون برميل يومي ًا
بداية من يناير املا�ضي من �أجل
حتقيق توازن يف ال�سوق يف الوقت
الذي يرتفع فيه الإنتاج الأمريكي
من اخلام مل�ستويات قيا�سية.
ومنذ بداية العام احل��ايل ،بلغت
مكا�سب خامي «برنت» القيا�سي
و«ناميك�س» الأمريكي نحو ،30%
و 40%ع��ل��ى التوايل.وال�سبب
الرئي�سي يف ه��ذا االرت��ف��اع هو
ت�شديد �سوق النفط وه��ذا يعني
انتهاء فائ�ض املعرو�ض العاملي
م��ن ال��ن��ف��ط ،م��ا يجعل العر�ض
والطلب متوازنني ويعر�ض ال�سوق
خلطر التقلب �أو نق�ص الإمدادات.
وقال خرباء يف �سوق النفط حول
املخاطر التي ق��د ت��واج��ه �سوق
اخلام :يرى «�ستيفن برينوك» حملل
النفط لدى �رشكة «بي.يف�.إم �أويل»
�أن اخل��ط��ر الرئي�سي احل���ايل يف
�سوق النفط هو اال�ضطرابات يف
ليبيا.و�أ�ضاف «برينوك» ان قائد
اجلي�ش الليبي يف ال�رشق خليفة
حفرت وقواته عاقدون العزم على
اال�ستيالء على طرابل�س ومعها ي�أتي
اخلطر املحتم النقطاع الإمدادات.

وتعترب ليبيا �أحد �أع�ضاء منظمة
ال��دول امل�صدرة للنفط «�أوب��ك»،
و�شهد �إنتاجها ارتفاع ًا يف �شهر
مار�س املا�ضي بنحو � 196ألف
برميل يومي ًا لي�صل �إل��ى 1.098
مليون برميل يومي ًا.
«���س��وق النفط يعاين م��ن ت�شديد
املعرو�ض ،ومن املمكن �أن تكون
دوالرا خالل
الأ�سعار يف حدود 70
ً
الربع الثاين وحتى الربع الثالث
وف ًقا ملا يحدث» ،هكذا يرى الرئي�س
العاملي لأبحاث ال�سلع يف �سيتي
غروب «�إدوارد مور�س» ،م�ؤكد ًا على
وج��ود الكثري من املتغريات بني
احلني والآخ��ر.و�أو���ض��ح «مور�س»
�أن �أحد املتغريات هو ما �إذا كانت

�إدارة الرئي�س دونالد ترامب �سوف
متدد الإعفاءات من العقوبات على
 8دول ت�ستورد النفط الإي���راين
ولديها مهلة حتى  2مايو التخاذ
قرار ب�ش�أن ذلك.
ويعتقد «م���ور����س» �أن الرتكيز
بالن�سبة للواليات املتحدة �سيكون
على العقوبات وفنزويال وهذا من
املرجح �أن ي�شهد �أخبارا �سعيدة
على من ي�ستوردون النفط الإيراين.
ومن جانبه� ،أعرب «كايلني بري�ش»
اخلبري االقت�صادي العاملي يف
وحدة املعلومات االقت�صادية «�إي.
دي.يو» عن قلقه ب�ش�أن الدور الذي
�ستلعبه العقوبات الأمريكية �ضد
�إي��ران ،م�شري ًا �إل��ى �أنها الق�ضية

الأكرث �أهمية يف جانب املعرو�ض.
و�شهد �إنتاج �إيران من النفط هبوط ًا
يف �شهر مار�س املا�ضي بنحو 28
�ألف برميل يومي ًا لي�سجل 2.698
مليون برميل ي��وم��ي � ًا ،مقارنة
بتجاوز متو�سط الإمدادات م�ستوى
 3.6ماليني برميل يومي ًا يف الربع
الثالث من العام املا�ضي.
ي��ق��ول «ب��ري��ن��وك» �إن التوقعات
ت�شري �إلى �أن وا�شنطن تعتزم زيادة
العقوبات على �إيران مبا يتما�شى
م��ع هدفها النهائي املتمثل يف
خف�ض ���ص��ادرات النفط الإيرانية
�إلى ال�صفر ،م�شري ًا �إلى �أن �سوق
النفط يعاين حال ًيا من نق�ص يف
املعرو�ض ،و�أي انخفا�ض �إ�ضايف
يف الإمدادات من ليبيا و�إيران �سوف
يت�سبب يف زي��ادة �ضغط ال�سوق
وارتفاع الأ�سعار.
وتابع« :قد يتحول هذا �إلى ما يطلق
عليه بجعة ���س��وداء لأن��ه �سيجرب
�أوبك وحلفا�ؤها على زيادة �إنتاج
ال��ن��ف��ط».وي ��أت��ي ذل��ك يف الوقت
الذي ت�سعى فيه �أوب��ك لال�ستمرار
يف خف�ض الإنتاج على الأق��ل حتى
يونيو املقبل بعد �أن �ألغت املنظمة
اجتماعها الذي كان مقررا له ال�شهر
احلايل ملناق�شة االتفاقية«.عندما
تفكر فيما تعلمناه خ�لال العام
املا�ضي� ،سرتى �أن �أوب��ك �أظهرت
قدرتها على زي��ادة الإنتاج ب�شكل
كبري للغاية وخف�ضه �أي�ض ًا ب�شكل
ك��ب�ير ،وب��ال��ت��ايل ه��ن��اك الكثري
من امل��رون��ة»� ،رصح بهذا «جيف
ك��وري» رئي�س �أب��ح��اث ال�سلع يف
غولدمان �ساك�س.

اإلنتاج الروسي يالمس  11.24مليون برميل يومي ًا
قال �ألك�سندر نوفاك وزير الطاقة
الرو�سي لل�صحافيني يف مو�سكو
«�إن بالده تخف�ض �إنتاج النفط مبا
يتما�شى مع اتفاق الإنتاج العاملي
امل�برم بني «�أوب��ك» وحلفائها».
و�أفاد م�صدر يف قطاع النفط الرو�سي
�أم�س �أن «�إنتاج البالد النفطي يف
الفرتة بني الأول من «�أبريل» و18
من ال�شهر نف�سه بلغ نحو 11.24
مليون برميل يوميا».واتفقت
منظمة البلدان امل�صدرة للنفط
«�أوب���ك» ومنتجون �آخ���رون كبار
للنفط بقيادة رو�سيا على خف�ض
�إن��ت��اج النفط  1.2مليون برميل
يوميا اعتبارا من �أول «يناير»
لتحقيق التوازن يف ال�سوق ودعم
�أ�سعار اخلام.
ومن تلك الكمية ،تعهدت رو�سيا
بخف�ض الإنتاج � 228أل��ف برميل
يوميا من م�ستوى �إنتاج «�أكتوبر»
 ،2018وهو خط الأ�سا�س لالتفاق،
ويف «�أكتوبر» من العام املا�ضي،
كانت رو�سيا ت�ضخ  11.41مليون
برميل يوميا.من جهة �أخ��رى،
�أفادت م�صادر ووثائق �أن الرئي�س

• ألكسندر نوفاك

الفنزويلي نيكوال�س مادورو يقوم
بتحويل ال�سيولة م��ن مبيعات
النفط عرب م�ؤ�س�سة الطاقة الرو�سية
العمالقة رو�سنفت فيما ي�سعى �إلى
جتنب عقوبات �أمريكية تهدف �إلى
الإطاحة به من ال�سلطة.
واملبيعات هي �أحدث م�ؤ�رش على �أن
تنامي اعتماد فنزويال التي تعاين
نق�ص ال�سيولة النقدية على رو�سيا
فيما ت�شدد ال��والي��ات املتحدة
القيود املالية على مادورو الذي

ت�صفه ب�أنه ديكتاتور.يف الوقت
ال��ذي ي��رزح فيه االقت�صاد حتت
�سنوات من الركود واالنخفا�ض
احل��اد يف �إن��ت��اج النفط ،كانت
فنزويال تكابد بالفعل لتمويل
ال��واردات والإنفاق احلكومي قبل
�أن تفر�ض وا�شنطن قيودا �صارمة
على �رشكة «بي.دي.يف�.إ�س�.إيه»
النفطية احلكومية يف «يناير».
وميثل النفط �أك�ثر من  % 90من
�صادرات البلد الع�ضو يف منظمة
�أوب���ك ،كما ميثل ن�صيب الأ�سد
م��ن �إي�����رادات احل��ك��وم��ة ،واتهم
مادورو الرئي�س الأمريكي دونالد
ترامب ب�شن حرب اقت�صادية على
ف��ن��زوي�لا.وذك��رت امل�����ص��ادر �أنه
منذ «يناير» جتري �إدارة مادورو
حم��ادث��ات مع حلفاء يف مو�سكو
ب�ش�أن طرق لاللتفاف على عمالء
يدفعون ل�رشكة «ب����ي.دي.يف.
�إ�س�.إيه» بالدوالر .وقالت رو�سيا
علنا «�إن العقوبات الأمريكية غري
قانونية و�إنها �ستعمل مع فنزويال
على تفاديها ،ومبوجب اخلطة،
بد�أت �رشكة «بي.دي.يف�.إ�س�.إيه»

مترير فواتري مبيعاتها النفطية
�إلى «رو�سنفت».
ووف��ق��ا ل��ل��وث��ائ��ق وامل�����ص��ادر،
تدفع ال�رشكة الرو�سية العمالقة
ل�رشكة «بي.دي.يف�.إ�س�.إيه» على
الفور بتخفي�ض على �سعر البيع،
لتتفادى الإطار املعتاد ال�ستكمال
املعامالت النفطية ال��ذي يراوح
ب�ين  30و 90ي��وم��ا ،وحت�صل
املبلغ كامال يف وق��ت الح��ق من
امل�شرتي.وتظهر الوثائق �أنه طلب
من �رشكات طاقة كربى مثل �رشكة
ريالين�س الهندية العمالقة� ،أكرب
عميل يدفع بالنقد ل�رشكة «بي.
دي.يف�.إ���س�.إي��ه»� ،أن ت�شارك يف
اخلطة بالدفع لـ«رو�سنفت» مقابل
النفط الفنزويلي.ونقلت وكالة
�إنرتفاك�س للأنباء ،عن �أنطون
�سيليانوف وزير املالية الرو�سي
قوله �أم�س «�إن فنزويال �سددت �أحدث
مدفوعات فوائد ديون �إلى رو�سيا
يف موعدها» ،وكان من املقرر �أن
ت�سدد كراكا�س فوائد تزيد على
 100مليون دوالر لرو�سيا يف نهاية
ال�شهر املا�ضي.

روسيا تدفع  3.3مليارات دوالر لشركات النفط
قال �أليك�سي �سازانوف ،رئي�س �إدارة ال�رضائب
بوزارة املالية الرو�سية ،اجلمعة� ،إن رو�سيا
تتوقع �أن تدفع ل�رشكات النفط نحو 210
مليارات روبل « 3.3مليارات دوالر» من �أموال
�صندوقها الوطني للرثوة هذا العام يف �إطار
اتفاق للإبقاء على �أ�سعار البنزين والديزل
املحلية منخف�ضة.واتفقت احلكومة و�رشكات
النفط العام املا�ضي على خف�ض �أ�سعار اجلملة
للوقود املحلي ك�إجراء م�ؤقت لكبح تكاليف
البنزين والديزل.ومبقت�ضى االتفاق الذي
بد�أ �رسيانه يف �أول نوفمرب وي�ستمر حتى 30
يونيو �ُ ،سمح ل�رشكات النفط فقط ب�أن تزيد
ببطء تكاليف البنزين والديزل التي بد�أت يف

االرتفاع ب�سبب �صعود �أ�سعار النفط العاملية.
ورو�سيا جزء من اتفاق عاملي خلف�ض �إنتاج
النفط بهدف دعم �أ�سعار اخلام ،وهو م�صدر
رئي�سي لإي��رادات رو�سيا ،لكن ذلك له ت�أثري
�سلبي يف الداخل مع ارتفاع تكلفة البنزين
وهي �أحد العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على
الت�ضخم.وقال �أليك�سي �سازانوف ،رئي�س
�إدارة ال�رضائب ب��وزارة املالية الرو�سية،
لل�صحافيني� ،إنه يف �شهر فرباير وحده دفعت
رو�سيا من � 20إلى  30مليار روبل ل�رشكات
النفط ل�ل�إب��ق��اء على �أ���س��ع��ار ال��وق��ود حتت
ال�سيطرة.وت�ستخدم رو�سيا ال�صندوق الوطني
للرثوة ك�أداة لتخفيف �آثار �صدمات خارجية

حمتملة ودفع معا�شات �أو دعم بع�ض امل�شاريع
املهمة يف الداخل ،وتعد قواعد الإنفاق �صارمة
حيث تريد رو�سيا احلفاظ على ال�صندوق.
ومبقت�ضى «قاعدة للمالية العامة» ف�إن �أي
�إي���رادات من �أ�سعار للنفط ف��وق  40دوالرا
للربميل تذهب �إلى ال�صندوق الوطني للرثوة،
وهو جزء من احتياطيات رو�سيا من الذهب
والعمالت الأجنبية املحتفظ بها لدى البنك
املركزي.ولدى ال�صندوق حاليا  59مليار
دوالر ،ومن املتوقع �أن يرتفع الرقم ب�أكرث
من � 4أ�ضعاف لي�صل �إلى �أكرث من  200مليار
دوالر� ،أو  12%من الناجت املحلي الإجمايل
يف .2021

 729مليار دوالر قيمة السوق العالمي
للبتروكيماويات

• حضور شركات النفط العاملية الكبرى في قطاع البتروكيماويات

قالت جمموعة «ترافيجورا» العاملية
لتجارة ال�سلع الأولية �إن قيمة ال�سوق
العاملية للبرتوكيماويات تقدر
بنحو  729مليار دوالر ،وهي �آخذة
يف النمو.و�أعلنت «ترافيجورا»،
التي مقرها جنيف� ،أنها ب�صدد دخول
جمال جت��ارة البرتوكيماويات من
خالل التحالف مع جمموعة «�ألتي�س
انرتنا�شونال» ،مقرها هيو�ستون،

لال�ستفادة من قطاع ي�شهد منوا.
وت��ع��زز ��شرك��ات النفط العاملية
ال���ك�ب�رى ح�����ض��وره��ا يف ق��ط��اع
البرتوكيماويات ،من خالل ا�ستثمار
مليارات الدوالرات يف م�صانع جديدة
من �آ�سيا �إل��ى الواليات املتحدة،
مراهنة على منو الطلب على منتجات
البال�ستيك م��ن الطبقة الو�سطى
النامية يف الأ�سواق النا�شئة.

وتبني «روي��ال دات�ش �شل» م�صنع
ب�تروك��ي��م��اوي��ات يف بن�سلفانيا،
�سي�ستخرج الإي���ث���ان م��ن الغاز
ال�صخري.ويف ال�سعودية ،وقعت
«ت��وت��ال» الفرن�سية و»�أرام���ك���و»
ال�����س��ع��ودي��ة ات��ف��اق��ا ب��ق��ي��م��ة 5
مليارات دوالر لبناء جممع عمالق
للبرتوكيماويات يف م�صفاة �ساتورب
باجلبيل.

اقتصاد

«فيتش» تتوقع بلوغ سعر «برنت»
 62.5دوالراً في 2020

• متوسط سعر النفط في عام  2019نحو  65دوالرا للبرميل

يرى دميرتي مارينت�شنكو املدير البارز يف وكالة
فيت�ش للت�صنيف االئتماين� ،أن تعرث االقت�صاد العاملي
قد يبد�أ بالت�أثري يف الطلب النفطي خ�لال العام
احلايل.
و�أ�ضاف مارينت�شنكو �أن «فيت�ش» تتوقع �أن يتباط�أ النمو
االقت�صادي العاملي �إل��ى  % 2.8خالل عامي 2019
و 2020من  % 3.2يف  .2018و�أ�شار �إلى �أنه «�إذا �أ�صبح
التباط�ؤ العاملي �أكرث و�ضوحا �أو �إذا �أ�صبح الركود
ملمو�سا ،عندئذ ف�إن الطلب على النفط قد يهبط ب�شدة،
وهو اخلطر الرئي�س على �أ�سعار النفط العاملية».
وتتوقع «فيت�ش» �أن يكون متو�سط �سعر النفط يف عام
 2019نحو  65دوالرا للربميل و�أن ينخف�ض �إلى 62.50

دوالر للربميل يف  2020و�إلى  57.50دوالرا بحلول عام
 .2022ويراوح �سعر خام برنت حاليا نحو  70دوالرا
للربميل بعد تعاون منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوبك» ومنتجني كبار بقيادة رو�سيا خلف�ض الإمدادات.
وما يكبح �إنتاج اخل��ام �أي�ضا العقوبات الأمريكية
على �إيران واال�ضطرابات ال�سيا�سية واالقت�صادية يف
فنزويال.
وقال مارينت�شنكو �إن م�ستقبل اتفاق «�أوبك� »+سيكون
مرهونا على الأرج��ح بالو�ضع يف فنزويال و�إيران،
و�أن��ه من املحتمل تعديل حجم تخفي�ضات الإنتاج،
متوقعا �أن «يوا�صل �إنتاج النفط يف فنزويال االنخفا�ض
و�سيتعني مراجعة احل�ص�ص».

أحد أكبر قرارات االستثمار منذ بداية العام الحالي

أذربيجان تعتزم تشييد منصة تنقيب
جديدة لـ  3حقول نفطية

• اإلنتاج في قطاع النفط خالل الربع األول كان بقيمة سبعة مليارات و 748.6مليون مانات

قالت �رشكة «بي.بي�-أذربيجان»
يف بيان �إن �رشكة النفط العمالقة
«بي .بي» و�رشكة الطاقة احلكومية
الأذربيجانية «�سوكار» وقعتا اتفاقا
�أم�س لت�شييد من�صة تنقيب جديدة
لثالثة حقول نفطية مهمة بالبالد.
و�أ�ضافت ال�رشكة �أن��ه من املتوقع
�أن تنتج من�صة �أذري �سنرتال �إي�ست
«�إيه�.سي�.إي»� ،أحدث مرحلة حلقول
النفط العمالقة الأذربيجانية �أذري-
�شرياج-جوني�شلي� 100 ،ألف برميل
يوميا من النفط و�أن تبلغ تكلفة
ت�شييدها �ستة مليارات دوالر.
وامل�رشوع �أحد �أكرب قرارات اال�ستثمار
يف �أن�شطة املنبع يف �أذربيجان منذ
بداية العام احلايل ،وب�إمكان حقول
�أذري���-ش�يراج-ج��ون��ي�����ش��ل��ي ،التي
�أنتجت حتى الآن  3.5مليارات برميل
من النفط� ،إنتاج ثالثة مليارات
برميل �أخرى من اخلام .وذكر رونق
عبداللهييف رئي�س �رشكة النفط
احلكومية الأذربيجانية «�سوكار»

�أن �رشكتي «���س��وك��ار و»ب���ي .بي»
ومن جملتها ال�رشكات الأخرى التي
ت�شارك يف م�رشوع ا�ستغالل جمموعة
حقول «�آذري – جرياق  -قون�شلي»
يف القطاع الأذرب��ي��ج��اين م��ن بحر
اخلزر تعتزم امل�شاركة يف العطاء
ل�رشاء �أ�سهم «�شيفرون» و«�إك�سون
موبيل» يف امل�رشوع.
و�أو����ض���ح روب����رت م��وري�����س كبري
املحللني ل��دى «وود ماكنزي» يف
بيان �أن الهدف الرئي�س لـ «بي.
ب��ي» حاليا ه��و تعزيز ا�ستخراج
املتبقية.و�أ�ضاف
االحتياطيات
�أن «من�صة �أي���ه� .سي� .إي عن�رص
�أ�سا�سي لتلك اخلطط� ،إذ �إنها ت�ضيف
� 100ألف برميل يوميا من الإنتاج
كحد �أق�صى يف منت�صف ع�رشينات
القرن احل��ايل» .وم��ددت «بي .بي»
و�أذرب��ي��ج��ان يف  2017اتفاقهما
لتطوير ح��ق��ول �أذري����-ش�ي�راج-
جوني�شلي �إل��ى ع��ام  ،2050وهي
ال�صفقة التي و�صفتها احلكومة

الأذربيجانية ب�أنها «عقد القرن»
حني وقعتها يف البداية عام ،1994
وكان من املقرر يف الأ�صل �أن ينتهي
�أجل الرتتيب يف .2024
ومت توجيه مليار و 94.8مليون
مانات �إلى قطاع النفط خالل الربع
الأول للعام احلايل ،و�أفادت وكالة
�أذرت����اج نقال ع��ن هيئة الإح�صاء
احلكومية �أن الإنتاج يف قطاع النفط
خالل الربع الأول كان بقيمة �سبعة
مليارات و 748.6مليون مانات.
وارت��ف��ع الإن��ت��اج يف ق��ط��اع النفط
بن�سبة  % 2.9مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام املا�ضي ،وارتفعت القيمة
امل�ضافة يف هذا القطاع بن�سبة 4.6
 .%ومت �إنتاج  % 71.7من الإنتاج
ال�صناعي يف قطاع التعدين ،ومت
توظيف � 34.4ألف �شخ�ص يف قطاع
النفط يف االقت�صاد ،وبلغ جمموع
الأجور اال�سمية يف قطاع النفط �ألفني
و 824.9مانات يف الفرتة من «يناير»
�إلى «فرباير» للعام احلايل.

جهاز قطر لالستثمار يشتري حصة بمحفظة عقارية في نيويورك
ا�شرتك جهاز قطر لال�ستثمار مع �رشكة
كراون �أكويز�شنز العقارية اخلا�صة يف
��شراء ح�صة كبرية يف حمفظة متاجر
عقارية �شهرية يف نيويورك مملوكة
ل�رشكة ف��ورن��ادو ريالتي ترا�ست،
و�أعلنت �رشكة فورنادو اخلمي�س املا�ضي
�أنها باعت ح�صة يف حمفظة عقارات يف
نيويورك تقع يف اجلادة اخلام�سة «فيفث
�أفينيو» يف مانهاتن ،وب���رودواي يف
تاميز �سكوير مقابل حوايل  1.2مليار
دوالر نقدا .
ويف بيان عن جهاز قطر لال�ستثمار
قوله �إنه ا�شرتى ،باال�شرتاك مع �رشيكه
كراون �أكويز�شنز ،ح�صة قدرها  % 24يف
املحفظة العقارية البالغة قيمتها 5.6
مليارات دوالر ،وقال البيان �إن حمفظة
الأ�صول تت�ضمن واحدة من �أ�شهر بنايات
متاجر التجزئة يف نيويورك وت�ضم
عالمات جتارية من بينها ماك ،وبولو،

• منصور آل محمود

وفوريفر  ،21وديزين.
ووفقا للبيان فقد �رصح من�صور �آل حممود
الرئي�س التنفيذي جلهاز قطر لال�ستثمار
ب�أن «هذا اال�ستثمار يربز طموح جهاز
قطر لال�ستثمار يف �أن يزيد ب�شكل كبري

ا�ستثماراتنا يف الواليات املتحدة على
م��دار الأع��وام املقبلة» ،وق��ال البيان
�إن اال�ستثمار الذي قام به جهاز قطر
لال�ستثمار هو جزء من هدفه لزيادة
ا�ستثماراته يف الواليات املتحدة �إلى
 45مليار دوالر يف الأعوام املقبلة.
ويف وقت �سابق قال الرئي�س التنفيذي
جلهاز قطر لال�ستثمار من�صور �إبراهيم �آل
حممود �إن اجلهاز ي�ستهدف زيادة حجم
اال�ستثمارات يف الواليات املتحدة �إلى
 45مليار دوالر يف العامني املقبلني
من حوايل  30مليار دوالر حاليا.و�أكد
�آل حممود على هام�ش فعاليات احلوار
الإ�سرتاتيجي القطري الأمريكي الثاين
ال��ذي ا�ست�ضافته الدوحة م�ؤخرا� ،أن
ال�صندوق يتطلع �إلى موازنة اال�ستثمارات
بحيث يقرتب م�ستوى اال�ستثمارات
الأم�يرك��ي��ة م��ن نظريتها الأوروب��ي��ة.
وتتحدث تقديرات �سابقة عن ان حجم

ا�ستثمارات دول��ة قطر يف االقت�صاد
الأمريكي يبلغ حاليا نحو  100مليار
دوالر ،مبا يف ذلك  10مليارات دوالر
يف البنى التحتية ،وترتكز اال�ستثمارات
يف القطاع ال�صحي والقطاع املايل
وتكنولوجيا املعلومات والطاقة.
وح�سب البيانات الر�سمية ت�ستثمر قطر
يف ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة ما
ي�ساوي  24%من �إجمايل اال�ستثمارات
القطرية اخل��ارج��ي��ة ،فيما ت�ستثمر
الواليات املتحدة الأمريكية يف دولة قطر
حوايل  26مليار ًا وثالثمائة مليون ريال.
ويرتبط القطاع اخلا�ص القطري ونظريه
الأمريكي بعالقات تعاون قوية وم�شاريع
ا�ستثمارية م�شرتكة ،وتعمل حاليا 650
�رشكة �أمريكية يف ال�سوق القطري ،منها
 117بر�أ�سمال �أمريكي  ،100%و 55حتت
مظلة مركز قطر للمال والباقي �رشاكات
قطرية – �أمريكية م�شرتكة.

«المركزي التركي» يثبت أسعار الفائدة حتى يوليو
�أظهر ا�ستطالع �أن من املتوقع �أن يبقي البنك املركزي
الرتكي �سعر الفائدة الرئي�سي بال تغيري عند  24%يف
اجتماعه الأ�سبوع املقبل ،وتوقع خرباء اقت�صاديون
�أن يبد�أ البنك تي�سري ال�سيا�سة النقدية يف يوليو و�أن
يخف�ض الفائدة نحو  250نقطة �أ�سا�س بحلول نهاية
العام .وتوقع جميع اخلرباء االقت�صاديني ال�ستة
الع�رش الذين �شملهم ا�ستطالع رويرتز �أن املركزي
الرتكي �سيبقي �سعر الريبو بال تغيري يف اجتماع

جلنته لل�سيا�سة النقدية يف اخلام�س والع�رشين من
�أبريل.
وق��ال املركزي الرتكي �إن��ه �سيبقي على ت�شديد
ال�سيا�سة النقدية حتى يظهر الت�ضخم حت�سنا مقنعا.
وقفزت �أ�سعار الغذاء يف وقت �سابق هذا العام وهو
ما رفع ت�ضخم �أ�سعار امل�ستهلكني �إلى نحو 20%
على الرغم من م�ساع غري تقليدية خلف�ضه .وهبطت
اللرية الرتكية نحو  9%مقابل الدوالر الأمريكي منذ

بداية العام احلايل مع ت�رضرها من خماوف ب�ش�أن
احتياطيات البنك املركزي من العمالت الأجنبية
وتوتر الروابط مع الواليات املتحدة وال�شكوك التي
�أحاطت بنتائج انتخابات حملية .ويف ا�ستطالع بلغ
متو�سط التوقعات ل�سعر الفائدة الرئي�سي بحلول
نهاية العام  .21.50٪ويف اال�ستطالع ال�سابق توقع
خرباء اقت�صاديون �أن تهبط الفائدة �إلى 20.75%
بحلول نهاية العام.

