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عبد العزيز المخالفي: فرص وفيرة لالستثمار بين السعودية وألمانيا

سّجل لبنان بحسب"Intercontinental Exchange, Inc”  نسبة عائد 
على الدين الخارجي قدرها %3.28 في نيسان 2019، أي العائد الثاني 
في مؤشر  ناشئة مشمولة  77 سوقا  بين  الخارجي  الدين  األعلى على 
"ICE's External Debt EM Sovereign Index” في ذلك الشهر. 
بلًدا في منطقة الشرق  الثانية األعلى بين 28  النسبة  لبنان  كما سّجل 
والشرقية  الوسطى  أوروبا  منطقة  في  سوًقا   45 وبين  وأفريقيا،  األوسط 

والشرق األوسط وأفريقيا. 
وتقدم أداء لبنان على أداء األسواق الناشئة والتي بلغ العائد فيها نسبة 
%0.07 في نيسان 2019، وأداء الدول المصنفة "B" والتي بلغ العائد 

فيها نسبة %1.35- في ذلك الشهر.
قدرها  الخارجي  الدين  على  عائد  نسبة  لبنان  سّجل  ذلك،  موازاة  في 
بذلك  متقدًما   ،2019 العام  من  األولى  األربعة  األشهر  في   6.77%
على أداء األسواق الناشئة والتي بلغ العائد فيها نسبة%5,63 في الفترة 

الشرق  منطقة  في  األعلى   19 الـ  العائد  لبنان  سجل  كما  المشمولة. 
والشرقية  الوسطى  أوروبا  منطقة  في  األعلى   24 والـ  وأفريقيا،  األوسط 
والشرق األوسط وأفريقيا، والعائد الـ 41 األعلى بين االسواق الناشئة في 

األشهر األربعة األولى من العام 2019.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

تقّدم أداء لبنان في األسواق الناشئة

العزيز  األلمانية عبد  العربية  التجارة والصناعة  أمين عام غرفة  كشف 
الغرفة  عزم  عن  األوسط"،  "الشرق  صحيفة  مع  حوار  في  المخالفي 
استكشاف فرص شراكات تجارية واستثمارية جديدة بين قطاعي األعمال 
في السعودية وألمانيا، في مجاالت كثيرة تتصدرها مشاريع إنتاج الطاقة 

المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية. 
عام  العشرين  قمة  السعودية  رئاسة  »في ضوء  أّنه  المخالفي  وأوضح 
2020، توجد فرص وفيرة لالستثمار وتعزيز التعاون بين أكبر اقتصاد 
السعودية  الجهات  مع  العمل  مؤكدا  أوروبي.  اقتصاد  وأكبر  عربي 
واأللمانية ذات العالقة لتطوير العالقات لمصلحة البلدين ورجال األعمال 

السعوديين واأللمان.
ووفق المخالفي، بلغ حجم التبادل التجاري بين الرياض وبرلين نحو 8.5 
مليار يورو خالل عام 2018، وتتمثل الصادرات السعودية إلى ألمانيا 
في المنتجات المعدنية واللدائن الصناعية، إضافة إلى خامات المعادن 
تشمل  فيما  العضوية،  الكيميائية  والمنتجات  ومصنوعاته  واأللمونيوم 

والسيارات  الكهربائية  والمعدات  اآلالت  ألمانيا  من  السعودية  الواردات 
والمنتجات الدوائية.

للتطوير  واسعة  آفاقًا  البلدين  بين  االقتصادية  للشراكة  أن  على  وشدد 
مستوى  على  أو  الحكومي  المستوى  على  سواًء  التعاون؛  من  ومزيدًا 
في  الكبيرة  المشاريع  ضوء  على  وبالذات  الخاص،  القطاع  شركات 

السعودية لتحقيق »رؤية 2030«. 
المصدر )صحيفة الشرق األوسط، بتصّرف(

يأتي  حيث  المميزة،  اإلقامة  نظام  على  السعودي  الوزراء  مجلس  وافق 
القرار في سياق تنفيذ إصالحات لتنويع االقتصاد السعودي. 

وأقر مجلس الشورى، نظام اإلقامة المميزة الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح 
المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر. وينقسم مشروع "اإلقامة المميزة" إلى 
قسمين: إقامة دائمة، وإقامة مؤقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة 

األعمال التجارية وفق ضوابط معينة.
ويمنح النظام الجديد للمقيم مزايا اإلقامة مع أسرته واستصدار أذون زيارة 
لألقارب واستقدام العمالة وامتالك العقار وامتالك وسائل النقل. كما يمنح 
المقيم حرية الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق، إضافة 

إلى مزاولة األنشطة التجارية.
وسيتولى "مركز اإلقامة المميزة" شؤون هذا النوع من اإلقامة. وبحسب 
ما هو معلن حاليا، فإنه ال توجد تفاصيل شاملة حول تكلفة الحصول 
على اإلقامة المميزة، أو حجم المالءة المالية المطلوبة عند الفرد لتسهيل 
حصوله عليها. لكن من المتوقع أن يساهم تطبيق نظام "اإلقامة المميزة 
مليارات دوالر   10 الخارج وسيوفر  إلى  في خفض تحويالت األجانب 

سنويًا على االقتصاد.
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

السعودية تقّر نظام اإلقامة الممّيزة


