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حركة االسهم النقد الدولي : خروج بريطانيا يقلص نمو 
منطقة اليورو

هبوط اسعار النفط الكثر من شهرين 
متتالين

المركزي األوروبي يصدر أوراق يورو 
من القطن صعبة التزوير

شركات النفط بأمريكا تزيد 
منصات الحفر

تقلبات النفط تبعد صناديق 
التحوط عن األسواق

يت�سبب  �أن   ، �ل��دويل  �لنقد  �سندوق  توقع 
بريطانيا  ت�سويت  عن  �لناجت  �لغمو�ض 
يف  �لأوروب��ي  �لحتاد  من  �خلروج  ل�سالح 
تقل�ض �لنمو �لقت�سادي مبنطقة �ليورو �إىل 
1.4 يف �ملئة يف 2017 من 1.6 يف �ملئة 
تتز�يد.  �لنزولية  �ملخاطر  و�إن  �لعام،  هذ� 
وذكر �ل�سندوق، يف مر�جعته �ل�سنوية ب�ساأن 
��ستمر�ر  �أن  19دولة،  ت�سم  �لتي  �ملنطقة 
�لتباطوؤ يف �لنمو �لعاملي قد يحبط �لتعايف 
و�أن  باملنطقة،  �ملحلي  �لطلب  يقوده  �لذي 
بريطانيا  خ��روج  �آث��ار  من  يتاأثر  قد  �لنمو 

وزيادة �لالجئني وتفاقم �ملخاوف �لأمنية 
وكالة  �مل�رصيف.ونقلت  �لقطاع  و�سعف 
�لأوروبية  �لإد�رة  مدير  نائب  عن  روي��رز 
�إذ�  �إنه  قوله  بر�دهان  حممود  بال�سندوق 
طال �أجل مفاو�سات �لنف�سال بني �لحتاد 
�مل�ستثمرين  و��ستمرت يف دفع  وبريطانيا، 
�ملالية  بالأ�سو�ق  �ملخاطرة  عن  للعزوف 

فاإن �لنمو مبنطقة �ليورو �سيتباطاأ �أكرث.
 1.4 بن�سبة  �لنمو  �سيناريو  �أن  و�أ���س��اف 
مفاو�سات  يفر�ض   2017 للعام  باملئة 
�لو�سول  لربيطانيا  حتفظ  ن�سبيا،  �سل�سة 
�لكامل دون تعريفة جمركية ل�سوق �لحتاد 

�لأوروبي.

�لتعامل  بد�ية  يف  �خلام  �لنفط  �أ�سعار  هبطت 
م�ستوى  �أدنى  من  �م�ض، مقربة  يوم   ، باآ�سيا 
�ل�ستهالك  �سعف  ب�سبب  �سهرين  منذ  لها 
�أدىل  ت�رصيحات  من  �لرغم  على  �ملو�سمي 
�إن  فيها  وق��ال  �ل�سعودي،  �لطاقة  وزي��ر  بها 
�سعر  تو�زنا.وهبط  �أكرث  �أ�سبحت  �لنفط  �سوق 
خام برنت ت�سليم �سبتمرب �أيلول 22 �سنتا �إىل 
46.54 دولر للربميل بحلول �ل�ساعة 2247 

بتوقيت جرينت�ض يوم �لأحد.

 36 �جلمعة  يوم  �لإغ��الق  عند  برنت  و�رتفع 
�أكرب  �لأمريكي  �لقت�ساد  �سجل  �أن  بعد  �سنتا 
�أ�سهر  �رتفاع يف جمال �لوظائف منذ ثمانية 
من  خم���اوف  ونتيجة  ح��زي��ر�ن  يونيو  يف 
�لبنية  على  جديدة  هجمات  مت�سددين  �سن 

�لأ�سا�سية �لنفطية يف نيجرييا.
�أغ�سط�ض  ت�سليم  �لأمريكي  �خلام  �سعر  وهبط 
45.14 دولر للربميل بعد  27 �سنتا �إىل  �آب 

�رتفاعه 27 �سنتا عند �لإغالق يوم �جلمعة

طرح �لبنك �ملركزي �لأوروبي حديثًا عمالت 
�لقطن  م�ستعمال  خمتلفة،  فئات  من  لليورو 
تزوير  متنع  جديدة  وتقنيات  �لورق  من  بدل 
�إن  �إعالمية،  تقارير  وقالت  �لنقدية.  �لأور�ق 
عملية طباعة عمالت �ليورو �لورقية �جلديدة 
�لأ�سو�ق  يف  �سابقاتها.وتنت�رص  عن  تختلف 
رغم  �ملزيفة  �لورقية  �ليورو  نقود  من  كثري 

ومت  حتملها.  �ل��ت��ي  �ل��ك��ث��رية  �لأم����ان  رم���وز 
من  �ملزيفة  �لعمالت  من  عدد  �أكرب  �كت�ساف 
�لعمل  بدء  منذ  �ملا�سي،  �لعام  �ليوروهات 
�ملركزي  �لبنك  و�سجل   .2002 �سنة  بالعملة 
يف  مزيفة  ورقية  عملة  �ألف   900 �لأوروب��ي 
خمتلف �أنحاء �لعامل، ما دعا �لبنك �لأوروبي 

�إىل �إ�سد�ر ن�سخ نقدية جديدة.

للخدمات  هيوز  بيكر  �رصكة  قالت 
�لنفطية �إن �رصكات �لنفط �لأمريكية 
�ل��ع��ام��ل��ة  �مل��ن�����س��ات  ع����دد  ز�دت 

�ستة ل��الأ���س��ب��وع �خل��ام�����ض يف 
حمليني  دفع  فيما  �أ�سابيع 
بلغ  �ل��ع��دد  ب����اأن  للتكهن 
للهبوط  م�ستوى  �أدنى  بالفعل 
�لرتفاع  �سيبد�أ يف  �لإنتاج  و�إن 

يف مطلع �لعام �لقادم.
تقريرها  يف  ه��ي��وز  بيكر  وق��ال��ت 
�لأ�سبوعي �لذي يحظى مبتابعة و��سعة 
من�سات  ع�رص  �أ�سافت  �حلفر  �رصكات  �إن 

يف  �ملنتهي  �لأ���س��ب��وع  يف 
�ل��ث��ام��ن م��ن ي��ول��ي��و مت��وز 
�حلفار�ت  عدد  �إجمايل  لي�سل 
�نخفا�سا من   351 �إىل  �لعاملة 
�لت�سغيل  قيد  كانت  حفار�   645
�لأ�سبوع  وقبل  ع��ام.  نحو  قبل 

�ملا�سي مل تزد �ل�رصكات عدد �ملن�سات هذ� �لعام �إل خم�ض مر�ت 
�أ�سبوعيا  من�سات  ثماين  مبتو�سط  �لعدد  �ل�رصكات  وخف�ست  فقط. 
�حلفر  �رصكات  خف�ست   2015 ويف  �لعام.  هذ�   195 وباإجمايل 
وبعدد  �لأ�سبوع  يف  حفار�   18 مبتو�سط  �ملن�سات  عدد  �لنفطي 
عام  منذ  �سنوي  �نخفا�ض  �أك��رب  وه��و   963 بلغ  للعام  �إج��م��ايل 
لإنهاء  �لأمريكي  للنفط  �لآجلة  �لعقود  وتتجه  �لأقل.   على   1988
�لأ�سبوع �حلايل على �نخفا�ض بنحو ثمانية باملئة قرب 45 دولر� 
�أ�سهر ب�سبب  �أ�سبوعي يف خم�سة  �أد�ء  �أ�سو�أ  للربميل لت�سجل 
ترتفع  �أن  �ملتوقع  من  لكن  �لقت�سادية.  �ملخاوف 
�لأ�سعار يف باقي �لعام ليجري تد�ولها دون 47 
2017. وقال  50 دولر� يف  دولر� وتبلغ 
�ل�سوي�رصي  يو.بي.�إ�ض  بنك  لدى  حمللون 
�ملن�سات  ع��دد  �أن  "نعتقد  تقرير  يف 
�أدنى  بلغ  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لنفطية 
م�ستوى للهبوط يف �أو�خر مايو عند حو�يل 
316 من�سة .. ونتوقع �أن يبد�أ �إنتاج �لنفط 
2017 من  �لأمريكي �ل�سعود يف فرب�ير 
 7.735 نحو  يبلغ  م�ستوى  �أدن��ى 

مليون برميل يوميا

جاء �نتعا�ض �أ�سعار �لنفط يف �لن�سف �لأول من �لعام مبثابة فر�سة مهدرة 
لغالبية �سناديق �لتحوط �لتي متلك مر�كز يف �لنفط �خلام ومن �ملرجح �أن 
يوؤدي تنامي �لتقلبات �إىل زيادة �سعوبة دخول هذه �ل�سناديق لالأ�سو�ق يف 
�لن�سف �لثاين من �لعام. وحققت غالبية �سناديق �لتحوط يف �لنفط �لعاملي 
�سعود  برغم  �ملا�سي  يونيو  حتى  �لأوىل  �ل�ستة  �ل�سهور  يف  هزيلة  �أرباحًا 
�لنفط �خلام يف �لعقود �لآجلة للخام �لأمريكي ومزيج �لقيا�ض �لعاملي خام 

برنت من �أدنى م�ستوياتها يف 12 عامًا ليحققا مكا�سب 30 % تقريبًا.
�لنفط،  على  �لرهونات  تعزيز  طريق  عن  �ملخاطر  نطاق  تو�سيع  من  وبدًل 
يخف�ض بع�ض مديري �ل�سناديق حجم �لنك�ساف لتفادي �ملزيد من �خل�سائر 

حيث تتز�يد �لتقلبات جمدد�ً جر�ء �ملخاوف متعلقة بالعر�ض و�لطلب.
�سندوق  وهو  كالبيتال  ��سبكت  يف  �لإنتاج  �إد�رة  مدير  ريف  كري�ض  وقال 
ومقره  �ل�سوق  �جتاهات  �أ�سا�ض  على  قائم  دولر  مليار   6.4 حجمه  حتوط 
لندن: �لو�سع �لآن �أقل و�سوحًا بكثري مما كان قبل عام عندما كانت �سوق 

�لنفط يف م�سار نزويل و��سح.
�ل�سلع  من  وغريه  �لنفط  يتد�ول  �لذي  �لرئي�سي  ��سبكت  برنامج  و�نخف�ض 
�لأولية 2.5 % خالل �سهر يونيو وفقًا لبيانات �طلعت عليها رويرز. ويف 
على  نزولية  مر�هنات  بف�سل  تقريبًا   %  8 �لربنامج  حقق  �ملا�سي  �لعام 

�لنفط �خلام.

تجارة التجزئة والمقاوالت تتصدر القطاعات االماراتية المستفيدة

�أ�سعار  حترير  لقر�ر  �لإيجابية  �لتاأثري�ت  �متدت 
�لقطاعات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ك�سبت  ح��ي��ث  �ل��وق��ود 
من  �لعديد  تربحت  حيث  �لقت�سادية  و�لأن�سطة 
تكلفة  وت��ر�ج��ع  �لأ�سعار  حترير  من  �لقطاعات 
�لوقود ما مكنها من خلق قيمة م�سافة وخف�ض 
و�ملقاولت  �لتجزئة  جت��ارة  �لنفقات.وت�سدرت 
حترير  قر�ر  من  �مل�ستفيدة  �لمار�تية  �لقطاعات 
�لتاأثري�ت  ظهرت  حيث  �لدولة  يف  �لوقود  �أ�سعار 
�لتجزئة  جتارة  قطاعي  يف  للت�سعرية  �ملبا�رصة 
�لأكرب  �لتاأثري  وكان  رئي�سية،  ب�سفة  و�ملقاولت 
يف قطاع جتارة �لتجزئة حيث مل�ض �مل�ستهلكون 
�سهر  خ��الل  خا�سة  �ل�سلع  �آلف  �أ�سعار  تر�جع 

�لكربى  �لبيع  منافذ  غالبية  وثبتت  رم�سان 
�لدكتور  ويوؤكد  �سلعة.  �آلف   3 من  �أك��رث  �أ�سعار 
يف  �مل�ستهلك  حماية  �إد�رة  مدير  �لنعيمي،  ها�سم 
وز�رة �لقت�ساد �أن قر�ر حترير �أ�سعار �لوقود متيز 
بتخفي�ض �أ�سعار �لديزل ب�سفة رئي�سية م�سري�ً �إىل 
قطاع  يف  و�لفعال  �ل�سائد  �لوقود  هو  �لديزل  �أن 
جتارة �لتجزئة.بال �سك فاإن تر�جع �أ�سعار �لديزل 
�ل�سلع، حيث  �أ�سعار  �نخفا�ض  ظهرت و��سحة يف 
على  تخفي�سات  ط��رح  على  �لبيع  منافذ  �سجع 
مئات �ل�سلع بن�سب تر�وحت بني %20 �إىل 50% 
وظهر هذ� �لتخفي�ض و��سحًا خالل �سهر رم�سان 
�آلف  بيع  على  �ملنافذ  تناف�ست  حيث  �ملا�سي 
خالل  ن�سهد  مل  كما  م�سبوقة،  غري  باأ�سعار  �ل�سلع 
�لأ�سعار  يف  يذكر  �رتفاعًا  �لت�سعرية  تطبيق  عام 

كانت  و�إن  حتى  للقر�ر  حت�سب  �إيجابية  وه��ذه 
�مل�ستهلكني  بع�ض  نظر  يف  حم��دودة  تاأثري�ته 
يف  �لنقل  عن�رص  تكلفة  ملحدودية  نظر�ً  وذل��ك 

قطاع جتارة �جلملة و�لتجزئة.
�سوق تناف�سي

ولفت �إىل �أن �أ�سعار �لعديد من �ل�سلع �ملنتجة حمليًا 
و�مل�ستوردة �نخف�ست مو�سحًا �أن �لأ�سو�ق �سهدت 
تر�جعات كبرية يف �لأ�سعار خا�سة خالل �ملو��سم 
مثل �سهر رم�سان �أو �لعيدين وهذه �لنخفا�سات 
ترجع �إىل طبيعة �ل�سوق �لتناف�سي وكرثة �لو�رد�ت 
�أ�سعار  �نخفا�ض  �أو  لرتفاع  ولي�ض  كبري  ب�سكل 
�أ�سعار  يف  �لر�جع  باأن  علما  و�لديزل  �جلازولني 
�لأ�سعار  دفع  نحو  م�سجعًا  عاماًل  كانت  �لديزل 
�إىل م�ستويات �أقل �أو �حلفاظ على �لأ�سعار �جليدة.

وتوقع �لدكتور ها�سم �لنعيمي �أن يكون لنخفا�ض 
تكلفة �لنقل على �ملدى �لبعيد تاأثري �إيجابي على 
تر�جع �ل�سلع، مو�سحًا �أن وز�رة �لقت�ساد �سددت 
رقابتها على �لأ�سو�ق ومل�ض �ملو�طنون و�ملقيمون 
�لتناف�سية  �ل�سوق  لطبيعة  �لإيجابية  �لنتائج 
مدير  ونوه  �لأ�سعار.  على  �لديزل  �سعر  و�نخفا�ض 
�إد�رة حماية �مل�ستهلك يف وز�رة �لقت�ساد �إىل �أن 
عام �لت�سعرية �سهد تن�سيقًا كاماًل مع وز�رة �لطاقة 
لتطبيق قر�ر �لت�سعرية مو�سحا �أنه يف حال وجود 

�أية �سكاوى �أو عقبات فقد مت حلها.
خطوة ��سر�تيجية

جلمعية  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لبحر  �إبر�هيم  ويتفق 
�لنعيمي  �لدكتور  ذكره  ما  مع  �لتعاونية  �أبوظبي 
خطوة  �سكل  �لوقود  �أ�سعار  حترير  قر�ر  �أن  موؤكد�ً 

نهج  مع  و�ن�سجمت  �سايرت  مهمة  ��سر�تيجية 
دول��ة  تعتمده  �ل���ذي  �ملنفتح  �حل��ر  �لق��ت�����س��اد 
ومكانة  �سمعة  تعزيز  يف  �ساهم  مما  �لإم���ار�ت، 
�قت�سادنا �لوطني على خارطة �لقت�ساد �لعاملي 
وعلى ترتيب �لإمار�ت يف �ملوؤ�رص�ت �لقت�سادية 
يف  �ل�ستثماري  و�ملناخ  �لبيئة  وعلى  �لدولية 
�لدولة �إ�سافة �إىل �أن ربط �أ�سعار �مل�ستقات �لنفطية 
حقيقيًا  تعبري�ً  عرب  معه  و�لتغري  �لعاملي  بال�سعر 

عن �سعر �لإنتاج و�لتكلفة وحقق �لتو�زن بينهما.
قطاع �ملقاولت

قر�ر  �إيجابيات  فيه  ظهرت  �ل��ذي  �لثاين  �لقطاع 
يوؤكد  كما  و�لت�سييد  �ملقاولت  قطاع  هو  �لتحرير 
يف  �ملقاولني  جمعية  رئي�ض  �مل��زروع��ي،  �أحمد 
�ملقاولت  �رصكات  غالبية  �أن  �إىل  م�سري�ً  �أبوظبي 

كانت  �ل��ت��ي  �لأم����و�ل  م��ن  قل�ست  و�لإن�����س��اء�ت 
تخ�س�سها لبند �لنقل بن�سب ت�سل لأكرث من 20% 
قد  �لديزل  �أ�سعار  كانت  ولو  �لعام،  �سهور  خالل 
و��سلت �لنخفا�ض كما يف �سهري فرب�ير ومار�ض 
2016 لكانت �ملكا�سب للقطاع �ستكون �أكرب، و�إن 
طو�ل  �للر  يف  دره��م  من  باأكرث  �لأ�سعار  تر�جع 
تاأثري  �أن  �إىل  و�أ�سار  للغاية.  �إيجابيا  كان  �لعام 
و��سحا  �لديزل ظهر  �لوقود خا�سة  �أ�سعار  تر�جع 
حيث  �ملقاولت،  قطاع  يف  �ل�ستة  �لأ�سهر  خالل 
تر�جعت �مليز�نيات �لتي كانت تر�سدها �ل�رصكات 
�مل��ع��د�ت  وخ��ا���س��ة  معد�تها  �أو  عمالها  لنقل 
و�لبلدوزر�ت  �حلفار�ت  مثل  �ل�سخمة  �لإن�سائية 
�لتي ت�ستهلك كميات كبرية من �لديزل �إ�سافة �إىل 

معد�ت �لبنية �لتحتية.

وكاالت- متابعة

أزمات اقتصادية  تؤخر تعافي اقتصاد العالم

�إن �لأزمة �لتي يعانيها �لقت�ساد �لعاملي لن تنق�سع ظاللها 
وفر�ض  مقدر�ته  على  مطبقة  تد�عياتها  �ستبقى  بل  قريبا، 

منوه وتعافيه يف �مل�ستقبل �ملنظور.
�لعاملي«  �لقت�ساد  ل�سعف  عدة  »مظاهر  عنو�ن  وحتت 
�أنه على �لرغم مما بد� من مظاهر للتعايف  �أ�سافت �لن�رصة 
�لقت�ساد�ت  بع�ض  على  �ملا�سية  �لفر�ت  خالل  و�لنمو 
�لذي  �لأمريكي  �لقت�ساد  ر�أ�سها  وعلى  �لكربى  �لعاملية 
 287 �أ�ساف  �أنه  �أخري�  �ل�سادرة  �لبيانات  بع�ض  �أظهرت 
يونيو  خ��الل  و�خلا�ض  �لعام  �لقطاعني  يف  وظيفة  �أل��ف 
ما  وهو  �خل��رب�ء،  توقعات  يف  �ألفا   175 مقابل  �ملا�سي 
�أوحى �أن �لقت�ساد �لأمريكي ��ستعاد قوته �لد�فعة بعد فرة 
من �لهدوء فاإن هذه �ملظاهر �لإيجابية لن تكون كافية كما 

يبدو لنزع فتيل �لأزمة خالل �لفرة �ملقبلة.
�سعف

�لإم��ار�ت  مركز  عن  �ل�سادرة  �ل�ساعة«  »�أخبار  و�أ�سارت 
للدر��سات و�لبحوث �ل�سر�تيجية، �إىل �أن هناك �لعديد من 
مظاهر �ل�سعف �لتي يعانيها �لقت�ساد �لعاملي يف �لوقت 
عن  �لناجتة  �لغمو�ض  حالة  ر�أ�سها  على  وياأتي  �لر�هن، 
�لأوروبي  �لحتاد  من  �خلروج  مل�سلحة  بريطانيا  ت�سويت 
تقل�ض  يف  �ستت�سبب  �إنها  �ل��دويل  �لنقد  �سندوق  قال  �لتي 
�لنمو �لقت�سادي يف منطقة �ليورو �إىل 1.4 % خالل عام 

كما  �جلاري،  �لعام   1.6% بنحو  مقارنة   2017
�أن  �لنزولية تتز�يد، ما يعني  �أن �ملخاطر  �أكد  �أنه 

�لر�جع يف �لنمو قد ل يقف عند هذ� �حلد، وجتدر 
�لإ�سارة هنا �إىل �أن �لآثار �ل�سلبية لهذ� �لر�جع 

ل تتوقف على منطقة �ليورو فح�سب، بل �إنها 
تطول �لقت�ساد �لعاملي كله.

ه�سا�سة مالية
وذكرت �أن �لأو�ساع �ملالية �له�سة يف 

�آخر  �سببًا  متثل  �لبلد�ن  من  �لعديد 
ب�ساأن  و�لقلق  �خل��وف  �أ�سباب  من 

�ل��ع��امل��ي،  �لق��ت�����س��اد  م�ستقبل 
وكالة  قالت  �ل�سدد  ه��ذ�  ويف 

»فيت�ض« �لعاملية �ملتخ�س�سة 
�أخري�  �لئتماين  بالت�سنيف 

�سيكون   2016 ع��ام  �إن 
خف�ض  يف  قيا�سيا  عاما 

�ل�سيادية،  �لت�سنيفات 
�أنه  �لوكالة  وذك��رت 

قيامها  جانب  �إىل 
على  ي���زي���د  مب���ا 

خ��ف�����س��ا   12
ل��ل��ت�����س��ن��ي��ف 

�لئ���ت���م���اين 
ل�����ل�����دول 

خ�������الل 

�لن�سف �لأول من �لعام �جلاري فاإن هناك 22 دولة �أخرى 
قيد �لتحذير من خف�ض �لت�سنيف خالل ما تبقى من �لعام.

�لعامة  �ملالية  �أو�ساع  باأن  ي�سي  �لأمر  هذ�  �أن  و�أو�سحت 
�ستظل  و�أنها  �ل�سعوبات،  من  �لكثري  تعاين  ماز�لت  للدول 
على هذ� �لنحو خالل �لفرة �ملتبقية من �لعام، وهو ما ميثل 
نقطة �سعف كبرية بالن�سبة �إىل �لقت�ساد �لعاملي و�قتطاعا 
تعافيه  ثم  ��ستقر�ره ومنوه ومن  كبري� ومبا�رص� من فر�ض 

خالل �لفرة �ملقبلة.
توقعات

�لتجارة  منظمة  توقعت  نف�سه  �ل�سياق  يف  �أن��ه  و�أ�سافت 
�لعاملية �أخري�ً �أن ت�سهد حركة �لتجارة �لعاملية منو� �سعيفا 

خالل �لربع �لثالث من عام 2016.
�ل�سلبية  �ملعطيات  هذه  �أن  �إىل  �ل�ساعة«  »�أخبار  وخل�ست 
متثل يف جمملها عامل تثبيط لقدرة �لقت�ساد �لعاملي على 
�لأوروبي  �لحتاد  من  �لربيطاين  �خلروج  �أن  وبرغم  �لنمو، 
تاأثري  ذو  ح��دث  �أن��ه  على  �لأح��ي��ان  بع�ض  يف  �إليه  ينظر 
طويلة  فرة  تاأثريه  �متد�د  فاإن  �لعاملي  �لنمو  يف  حمدود 
�لتي تعانيها  �ل�سعوبات �ملالية  يف �مل�ستقبل وتز�منه مع 
�لتجارة  �لعامل وكذلك �سعف منو  بع�ض �لقت�ساد�ت حول 
فر�ض  تاآكل  يف  تت�سبب  �سعوبات  من  ذلك  وغري  �لعاملية 
على  كبرية  م�سوؤوليات  وتلقي  �ملنتظرة  �لعاملي  �لتعايف 
�حلكومات �لتي يجب عليها �أن ت�ستعد لفرة طويلة من �لأد�ء 

�لقت�سادي �لعاملي �له�ض.
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