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حركة االسهم السعودية تفرض رسوما باهظة 
على العمرة

ارتفاع مؤشر النمو في ألمانيا فاجأ الخبراء

البنك الدولي: الفوارق االقتصادية 
تهدد تراجع الفقر في العالم

أسهم أوروبا تصعد بعد خسائر في 
مستهل التعامالت

األردن يتمسك بصفقة الغاز 
و"الوفورات" المتوقعة

الر�سوم اجلديدة  ال�سعودية بتطبيق  بداأت   
لقرار  ا�ستهجان  اأثار حالة  ما  للتاأ�سريات 
رفع ثمن تاأ�سرية العمرة الثانية والذي قد 

يوؤثر على �سفر العديد اإىل اململكة.
من  كل  اأن  على  ال�سعودي  القرار  وين�ص   
اأدى العمرة خالل الثالث �سنوات ال�سابقة 
اجلديدة  التاأ�سرية  ر�سوم  بدفع  �سيلزم 

والبالغة 2000 ريال �سعودي.
ونقلت  اال�ستياء،  من  حالة  القرار  واأث��ار   
وكالة "معا" االخبارية عن �رشكات احلج 
اجلديد  القرار  اأن  فل�سطني،  يف  والعمرة 
�سيحرم االآالف من اأداء العمرة �سنويا. يف 
بغرفة  الدينية  ال�سياحة  جلنة  قالت  حني 

الزيادة  اإن  م�رش  يف  ال�سياحة  �رشكات 
باأداء  الراغبني  على  عبئا  ت�سكل  اجلديدة 

العمرة.
ثمن  رف��ع  خ��الل  م��ن  اململكة  وت��ع��ول   
التاأ�سريات على زيادة اإيرادات ميزانيتها، 
النفط  اأ�سعار  هبوط  ب�سبب  تراجعها  بعد 

التي تعد املورد االأ�سا�سي للمملكة.
دي�سمرب/ يف  الريا�ص  قررت  ذلك  وقبل   
دعم  تخفي�ص  املا�سي  االأول  ك��ان��ون 
الوقود والكهرباء واملياه يف اململكة، من 
اأن و�سل  اأجل تعزيز و�سعها املايل، بعد 

عجز املوازنة لرقم قيا�سي يف 2015.
جلاأت  االقت�سادية  ال�سغوط  ظل  ويف   
اخل��ارج،  م��ن  االق��را���ص  اإىل  ال�سعودية 
ف�سال عن ال�سحب من احتياطاتها النقدية.

 بعدما تراجع موؤ�رش النمو ملعهد البحوث 
نقطة   2.1 اأيفو  ميونيخ  يف  االقت�سادية 
نهاية اآب )اأغ�سط�ص( املا�سي، �سجل نهاية 
اأيلول )�سبتمرب( قفزة بلغت 3.2 يف املئة، 
نقطة،   109.5 اإىل   106.3 من  لريتفع 
واأظهر  العمل،  واأرب��اب  اخل��رباء  فاجاأ  ما 
ظّل  يف  االأمل��اين  لالقت�ساد  اجليد  الو�سع 
منطقة  املتعرثة يف  ال��دول  اأزم��ة  ظ��روف 
اليورو. وُتعّد هذه الزيادة االأعلى املحققة 

منذ اأيار )مايو( 2014.
وال��ط��اق��ة  االق��ت�����س��اد  وزارة  واأف�����ادت   
النمو  هذا  مقدار  ا�ست�سفت  التي  االأملانية 
منت�سف  اأ�سدرته  تقرير  يف  غريها،  قبل 

يف  "االنتعا�ص  ب���اأن  امل��ا���س��ي،  ال�سهر 
الفتة  موقعه"،  يف  ثابتًا  يزال  ال  اأملانيا 
اأن »وترية النمو االقت�سادي امل�سجلة  اإىل 
اأقل  �ستكون  ال�سنة،  الثاين من  الن�سف  يف 
ومعروف  االأول«.  الن�سف  يف  حتقق  مما 
يف   0.7 �سّجل  االأول  الربع  يف  النمو  اأن 
املئة،  يف   0.4 الثاين  الربع  ويف  املئة 
فيما ُيتوقع معدل 0.3 يف املئة يف الربع 

الثالث.
ي�ستطلع  ال��ذي  املهم  اإيفو  معهد  واأ���س��ار   
�رشكة  اآالف  �سبعة  يف  م�سوؤولني  �سهريًا 
االقت�سادية  التوقعات  اأن  اىل  اأملانية، 
ال�ستة  ولالأ�سهر  احلالية  للفرة  ل��ه��وؤالء 
عما  ملمو�ص  »حت�سن  اإىل  ت�سري  املقبلة، 

�سهده يف اآب املا�سي.

املدقع  الفقر  اأن  ال��دويل  للبنك  تقرير  اأف��اد   
يراجع ب�سكل ثابت يف العامل، لكن احلملة من 
اأجل الق�ساء عليه بحلول العام 2030 تواجه 
االقت�سادية.   ال��ف��وارق  تزايد  ب�سبب  تهديداً 
“الفقر  ع��ن��وان  حمل  ال��ذي  التقرير  وك�سف 
وتقا�سم االزدهار” ان ما جممله 767 مليون 
�سخ�ص ال يزالون يعي�سون مع اأقل من 1.90 
دوالراً يف اليوم خالل العام 2013، ن�سفهم 
تقريبًا يف اأفريقيا جنوبي ال�سحراء.  وتك�سف 
بن�سبة  املدقع  الفقر  تراجع  عن  االأرق��ام  هذه 
ماليني  مئات  منه  ا�ستفاد  العامل  يف   12%
التقرير  وتابع  النمو.  تباطوؤ  رغم  اال�سخا�ص 
الذي ن�رش قبل االجتماع ال�سنوي للبنك الدويل 

و�سندوق النقد الدويل يف وا�سنطن اأن “الفقر 
العامل رغم تباطوؤ  املدقع ال يزال يراجع يف 
مالحظ  الراجع  وه��ذا  الدويل”.   االقت�ساد 
انخف�ص  فقد  الطويل،  املدى  على  اأكرب  ب�سكل 
مقارنة  الن�سف  من  باأكرث  فقراً  االك��رث  عدد 
كان  عندما  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  مع 
هذا العدد ي�سارف على امللياري دوالر.  لكن 
يف  حذر  كيم  يونغ  جيم  الدويل  البنك  رئي�ص 
بيان من اأن “عدد اال�سخا�ص املحرومني من 
دخل مقبول ال يزال اقل بكثري”، اإال اأن البنك 
الدويل حذر من اأن الق�ساء على الفقر املدقع 
بحلول العام 2030 “لن يتحقق ما مل ي�ستفد 
الق�ساء  علينا  ولذلك  النمو،  من  فقراً  االكرث 
على الفوارق الكبرية خ�سو�سًا يف الدول التي 

يركز فيها العدد االكرب من الفقراء”.

 حققت االأ�سهم االأوروبية مكا�سب طفيفة 
اأم�ص االثنني مع �سعود اأ�سهم �رشكات اإدارة 
ال�سناديق يف اأعقاب �سفقة اندماج كبرية يف 

القطاع دعمت االأ�سواق.
بنك  دويت�سه  ب�ساأن  املخاوف  مازالت  ذلك  ورغم   

ت�سيطر على تفكري عدد من امل�ستثمرين. 
 وارتفع موؤ�رش �ستوك�ص 600 االأوروبي 0.2 يف باملئة 
اإال اأنه يظل منخف�سا عن م�ستواه يف بداية العام اجلاري 

بنحو �ستة يف املئة.
 وارتفع موؤ�رش فاينن�سال تاميز 1.2 يف املئة ويرجع ذلك يف 
جزء منه النخفا�ص اال�سرليني اإذ اأن �سعف اجلنيه يفيد عادة 
التي تركز على  وال�رشكات  ال�سادرات  الذي حتركه  اال�سهم  موؤ�رش 
رئي�ص  حددت  اأن  بعد  الربيطانية  العملة  ونزلت  الدولية.    االأن�سطة 
الر�سمية  العملية  لبدء  نهائيا  موعدا  اآذار  مار�ص  ماي  ترييزا  ال��وزراء 
لالن�سحاب من االحتاد االأوروبي.  وارتفعت اأ�سهم �رشكات اإدارة االأ�سول 
بعد اتفاق االندماج بني هندر�سون جلوبل انف�ستورز الربيطانية وجانو�ص 
اإىل �ستة مليارات دوالر.   وارتفع  كابيتال يف �سفقة باال�سهم ت�سل قيمتها 
املئة  يف  خم�سة  ماجنمنت  اأ�سيت  واب��ردي��ن  املئة  يف   18 هندر�سون  �سهم 

وجوبير اأربعة يف املئة و�رشودرز اثنني يف املئة.  ومل جتر تداوالت على اأ�سهم 
عامة  عطلة  مبنا�سبة  ال�سوق  الإغالق  نظرا  اأملانيا  يف  املدرجة  بنك  دويت�سه 
ويكر�ص  امل�ستثمرين.   اهتمامات عدد كبري من  ت�سدرت  البنك  م�ساكل  اأن  اإال 
دويت�سه بنك جهوده للتو�سل اإىل اتفاق قبل انتخابات الرئا�سة االأمريكية ال�سهر 
املقبل مع ال�سلطات االأمريكية التي تطالبه بدفع غرامة ت�سل قيمتها اإىل 14 
مليار دوالر على خلفية بيع اأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق 

الت�سليل.   
نزل اال�سرليني الأقل م�ستوى يف ثالثة اأعوام مقابل اليورو اأم�ص االثنني، بعد 
اأن ذكرت رئي�سة الوزراء ترييزا ماي اإن العملية الر�سمية لالن�سحاب من االحتاد 
االأ�سهم الربيطانية لل�سعود الأعلى  اآذار ما دفع  االأوروبي �ستنطلق قبل نهاية 
16 �سهرا.   وقالت ماي الأع�ساء حزب املحافظني يف االجتماع  م�ستوى يف 
والفوز  االنف�سال  قدما يف عملية  امل�سي  اإنها م�سممة على  للحزب،  ال�سنوي 
"باتفاق مالئم" لتهدئة املخاوف داخل احلزب من احتمال تاأجيل هذه اخلطوة.
 ومقابل العملة االأمريكية نزل اال�سرليني واحدا يف املئة اإىل 1.2845 دوالر 
وهو اأقل م�ستوى منذ متوز مقربا من اأدنى م�ستوى يف 31 عاما الذي �سجله 
يف ال�ساد�ص من متوز عند 1.2798 دوالر بعد اأيام من اال�ستفتاء على ع�سوية 

بريطانيا يف االحتاد االأوروبي يف 23 يونيو حزيران.
منذ  م�ستوى  اأعلى  م�سجال  املئة  يف  واحدا  الربيطانية  االأ�سهم  موؤ�رش  وارتفع   
التي�سري  2015 و�سط توقعات بتبني بنك اجنلرا مزيدا من اجراءات  حزيران 

ما يعزز املعنويات.

 قال وزير الدولة االأردين ل�سوؤون االإعالم حممد املومني اإن اتفاقية 
"ال  املا�سي  اال�سبوع  اإ�رشائيل  مع  املوقعة  الطبيعي  الغاز  ا�سترياد 
جتعل االأردن مرتهنا الإ�رشائيل"، موؤكدا اأنها �ستوفر على اململكة نحو 

�ستمئة مليون دوالر �سنويا.
احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق  اأي�سا  -وه��و  املومني  وذك��ر   
"اتفاقية  اأن  االأردين  الر�سمي  للتلفزيون  ت�رشيحات  يف  االأردنية- 
الغاز مع اإ�رشائيل هي اأحد خيارات اململكة يف اال�سراتيجية املبنية 

على تنوع م�سادر الطاقة".
هناك  الأن  ال�سحيح،  مبكانها  االأم��ور  تو�سع  اأن  "يجب  واأ�ساف   
معاهدة �سالم بني االأردن وبني اإ�رشائيل وهناك جتارة قائمة، وهذا 

ال ينتق�ص من موقفنا الراف�ص لالحتالل".
 واأ�سار املومني اإىل اأن انقطاع الغاز امل�رشي اأدى اإىل تكبد اخلزينة 
العامة لالأردن ما جممله �ستة مليارات دوالر. وجرى تعليق �سادرات 
الغاز  خطوط  على  عديدة  هجمات  بعد  االأردن  اإىل  امل�رشي  الغاز 

امل�رشي يف �سيناء منذ اندالع ثورة يناير/كانون الثاين 2011.
 يف املقابل ت�ستمر فعاليات �سعبية للتعبري عن رف�ص هذه االتفاقية، 
االأنوار  اأخرى  اأردنية  ومدن  العا�سمة عمان  اأطفاأ حمتجون يف  وقد 

ملدة �ساعة م�ساء االأحد للتنديد باالتفاقية.

10 خطوات لحل أزمة الدوالر بمصر تبدأ بتعويم الجنيه
 حدد خرباء وحمللون اقت�ساديون 10 حماور حلل 
اأزمة الدوالر التي ي�سهدها ال�سوق امل�رشي، والتي 

تبداأ بتعومي اجلنيه مقابل الدوالر.
 ورمب���ا ي��ب��داأ ال��ب��ن��ك امل��رك��زي امل�����رشي خ��الل 
ال�ساعات املقبلة خطة التعومي باأول خف�ص لقيمة 
يف  البنوك  يف  �سعره  لي�سل  الدوالر  مقابل  العملة 
اأول  بعد  و12.5 جنيه   12 بني  ما  تراوح  حدود 

خف�ص لقيمة العملة املحلية.
هذه  ثاين  اإن  ر�سا،  حممد  امل��ايل،  املحلل  وق��ال   
اخلطوات يتمثل يف اإدارة املعرو�ص ولي�ص حتجيم 
الطلب لتداول الدوالر االأمريكي، مع ت�سعري اجلنيه 
للدوالر،  �سعرين  على  للق�ساء  احلقيقية  بقيمته 
ال���دوالر  م��ن  ال�����س��وق  احتياجات  ك��اف��ة  وت��وف��ري 

االأمريكي.

تداول  على  املفرو�سة  القيود  اإلغاء  بخالف  هذا   
على  القيود  اإلغاء  مع  املحلي،  بال�سوق  ال��دوالر 
حتويالت الدوالر للخارج، ووقف نزيف االحتياطي 
اأ�سعار  النقدي والعمل على زيادته، واالجتاه نحو 
اأذون  اإ�سدارات  حتجيم  واأي�سًا  منخف�سة،  فائدة 
و���رشورة  امل�����رشي،  باجلنيه  اخل��زان��ة  و�سندات 
ال�سيا�سات  تدعم  نقدية  �سيا�سات  نحو  االجت��اه 

املالية لالقت�ساد امل�رشي.
امل�رشي  امل��رك��زي  البنك  اعتماد  اأن  واأو���س��ح،   
املحلي  ال�سوق  احتياجات  توفري  �سيا�سة  على 
االأم��ريك��ي م��ن خ��الل االقتطاع من  ال���دوالر  م��ن 
االحتياطي النقدي ت�سبب يف نزيف حاد الحتياطي 
البالد من النقد االأجنبي مع ا�ستمرار اعتماده على 
اآلية العطاءات من خالل �سوق االإنربنك الدوالري 
الدوالر  اأمام  اجلنيه  �سعر  وتثبيت  الدوالر  لتوفري 

االأمريكي عند م�ستوى غري حقيقي.

ال��دوالر  توافر  عدم  اإىل  ال�سيا�سات  هذه  وانتهت   
قيام  النقدي، وبداًل من  االحتياطي  وتراجع حجم 
املركزي باحلفاظ على االحتياطي النقدي والبحث 
احتياجات  لتلبية  اأخ��رى  متويلية  م�سادر  عن 
لتداول  �سارمة  اإج����راءات  بو�سع  ق��ام  ال�سوق، 
لتمويل  رئي�سي  كم�سدر  نف�سه  وو�سع  ال���دوالر 
ال  الذي  الوقت  يف  ال��دوالر  من  ال�سوق  احتياجات 
الكافية  ال��دوالري��ة  ال�سيولة  املركزي  فيه  ميتلك 

لتلبية احتياجات ال�سوق.
النقدي،  االحتياطي  ا�ستنزاف  النتيجة  وكانت   
البنك  اتخذها  التي  االإج����راءات  اأن  اإىل  اإ�سافة 
ظل  يف  ل��ل��دوالر  ال�سوداء  ال�سوق  لكبح  امل��رك��زي 
عدم توافر الدوالر ويف ظل عدم قدرته على تلبية 
احتياجات ال�سوق من الدوالر اأدت اإىل عرقلة قدرة 
ال�رشكات على ا�سترياد املكونات الو�سيطة واملواد 
اخلام من اخلارج مما اأدى اإىل تعرث منو االقت�ساد 

العديد  وتوقف  ك�ساد  والدخول يف حالة  امل�رشي 
من امل�سانع واملوؤ�س�سات.

جوهريًا  عائقًا  ال��دوالر  توافر  عدم  اأ�سبح  وكذلك 
واالأج��ان��ب  ال��ع��رب  امل�ستثمرين  دخ���ول  اأم����ام 
لال�ستثمار يف ال�سوق امل�رشي �سواء يف اال�ستثمار 
اأدت  وكذلك  امل�رشية،  البور�سة  اإىل  اأو  املبا�رش 
االإطاحة  اإىل  ال��دوالر  اأمام  اجلنية  ت�سعري  �سيا�سة 
ظل  يف  حيث  اخل��ارج،  يف  امل�رشيني  بتحويالت 
وجود �سعرين للدوالر يرف�ص امل�رشيون باخلارج 
ب�سبب  البنوك  طريق  عن  االأمريكي  الدوالر  حتويل 
ال�سعر املنخف�ص وغري احلقيقي يف البنوك يف حني 
اأن �سعر الدوالر يف ال�سوق املوازي يزيد عن املعلن 

من البنك املركزي مبا يقرب من 5 جنيهات.
االأجانب  امل�ستثمرون  يرف�ص  ال�سبب  ولنف�ص   
حتويل الدوالر االأمريكي لال�ستثمار يف م�رش الأنه 
الدوالر  يخ�رش  �سوف  البنوك  عرب  التحويل  مبجرد 

من قيمته ما يقرب من 5 جنيهات.
بحاجة  مل�رش  النقدية  "ال�سيا�سة  "ر�سا":  وتابع   
لل�سيولة  الطلب  اإدارة املعرو�ص ولي�ص حتجيم  اإىل 
الدوالرية، وت�سعري اجلنيه بقيمته احلقيقية، واإلغاء 
بال�سوق  ال���دوالر  ت��داول  على  املفرو�سة  القيود 
ال��دوالر  حتويالت  على  القيود  واإل��غ��اء  املحلي، 

للخارج، ووقف نزيف االحتياطي النقدي.
اأ�سعار  نحو  واالجتاه  النقدي،  االحتياطي  وزيادة 
اأذون  اإ���س��دارات  حتجيم  م��ع  منخف�سة،  ف��ائ��دة 

و�سندات اخلزانة.
 لذلك يجب ت�سعري اجلنيه بقيمته احلقيقية و�سواًل 
لقيمته احلقيقية اأو العادلة عن طريق ال�سوق دون 
واحلفاظ  امل�رشي  املركزي  البنك  من  تدخل  اأي 
�سعرين  وج��ود  من  ب��داًل  النقدي  االحتياطي  على 
من  اأق��ل  املركزي  البنك  من  معلن  �سعر  للدوالر، 
ال�سعر احلقيقي، و�سعر يف ال�سوق ال�سوداء اأعلى من 

املعرو�ص  اإدارة  خالل  من  وذلك  احلقيقي،  ال�سعر 
مع  ال���دوالري،  ال�سوق  يف  الطلب  حتجيم  ولي�ص 
تداول  على  املفرو�سة  القيود  كافة  اإلغاء  �رشورة 
الدوالر يف ال�سوق املحلي وكذلك اإلغاء كافة القيود 

على حتويالت الدوالر للخارج.
العر�ص  لقوى  اجلنيه  �سعر  حتديد  ي��رك  واأن   
والطلب بال�سوق وهو ما يطلق عليه التعومي، وذلك 
اأمام اجلنيه من  من خالل تعومي تدريجي للدوالر 
خالل خطة زمنية معلنة، و�سيوؤدي ذلك اإىل توفري 
ال�سوق  احتياجات  لتلبية  للدوالر  م�سادر متويلية 
و�سيكون  النقدي  االحتياطي  ا�ستنزاف  عن  بعيداً 
ال�سوق  جاذبية  ارتفاع  على  اإيجابي  مردود  لذلك 
املبا�رشة  االأجنبية  اال�ستثمارات  وزيادة  امل�رشي 
امل�رشيني  حتويالت  وع��ودة  ال�سادرات  وزي��ادة 
وزيادة  النمو  حتفيز  على  �سينعك�ص  مما  باخلارج 

االحتياطي امل�رشي من العمالت االأجنبية.

القاهرة ـ متابعة

آر بي إس: النفط إلى 60 دوالرًا العام القادم

اإ�ص«  بي  »اآر  لدى  االقت�سادية  املحللة  كروفت  هيليما  قالت   
املعطيات  اإىل  وبالنظر  اإن��ه  �سي«،  بي  اإن  »�سي  مع  مقابلة  يف 
احلالية يف اأ�سواق النفط العاملية واإىل اإبداء ال�سعودية ا�ستعدادها 
االأ�سعار  حتظى  اأن  املتوقع  من  فاإن  النفط،  من  اإنتاجها  خلف�ص 
بو�سوح  يوؤكد  "هذا  قائلة:  كروفت  واأ�سافت  االنتعا�ص.  ببع�ص 
ب�سدة  يوؤثر  النفط  اأ�سعار  انخفا�ص  اأن  االقت�سادية  لالأو�ساط  تام 
ال�سعودية  اأنه ينبغي على  اإىل  واأ�سارت كروفت  ال�سعودية".   على 
اإبداء مرونة اأكرب يف تقبل دخول اإيران اإىل االأ�سواق العاملية، يف 

اأن االأمر  �سبيل الو�سول اإىل اتفاق يف هذا ال�ساأن، موؤكدة 
من  لالإنتاج  خف�ص  هو  بل  فح�سب،  جتميداً  يكون  لن 

م�ستوياته احلالية.
 ويعترب التخفي�ص الذي �سين�ساأ مبوجب االتفاق االأول 

من نوعه منذ العام 2008، فعندما مت االإعالن عن 
تلك االتفاقية ارتفعت اأ�سعار النفط اخلام باأكرث من 

تداوالته  يغلق  اأن  قبل  املا�سي،  االأربعاء   5%
االأ�سبوعية فوق 48 دوالراً. اأما االآن فاإن كروفت 

التي ظلت تدعو اإىل تثبيت اأ�سعار النفط عند 50 
دوالرا اأو�سحت اأن »اآر بي اإ�ص« متفائلة ب�ساأن 

اجلاري.  العام  نهاية  حتى  االأ�سعار  ارتفاع 
ت�سهد  اأن  »ميكن  كروفت:  قالت  ه��ذا  ويف 

اإىل  ا�ستناداً  كبرية  تغريات  النفط  اأ�سعار 
البيانات االأ�سبوعية، اأتوقع اأن يبلغ �سعر 

الربميل 60 دوالراً يف العام القادم«.
النفط  اأ�سعار  اأخرى، هبطت   من جهة 

التجار  ت�سكيك  مع  االث��ن��ني،  اأم�ص 
النفط  اتفاق م�سدري  يكون  اأن  يف 

خلف�ص االإنتاج كافيا لكبح اإنتاج 
اال�ستهالك  جت��اوز  ال��ذي  اخل��ام 

معظم ال�سنوات الثالث املا�سية.
التعاقدات  اأ�سعار  وانخف�ست 

�سنتات   9 ل��ربن��ت  االآج��ل��ة 
 50.10 اإىل   0.18% اأو 

يف  ل���ل���ربم���ي���ل،  دوالرا 
ح��ني ت��راج��ع��ت اأ���س��ع��ار 

ال���ت���ع���اق���دات االآج���ل���ة 
تك�سا�ص  غ��رب  خل��ام 

 18 مبقدار  الو�سيط 
���س��ن��ت��ا م���ا ي��ع��ادل 

اإىل   0.37% نحو 
دوالرا   48.06

للربميل.
 وي���اأت���ي ه��ذا 

بعد  ال��راج��ع 
و�������س������ول 

اإن������ت������اج 
 " بك و اأ "

ىل  اإ

مثل  "اأوبك"  يف  اأع�ساء  اإحجام  عقب  جديدة  مرتفعة  م�ستويات 
ال�سعودية واإيران والعراق عن التخلي عن ح�س�سها يف ال�سوق. 

 ومن املحتمل اأن ي�سل اإنتاج "اأوبك" من النفط اإىل 33.60 مليون 
برميل يوميا يف �سبتمرب/اأيلول، مرتفعا من 33.53 مليون برميل 
لها  م�ستوى  اأعلى  وهو  اأغ�سط�ص/اآب  يف  املنظمة  �سجلتها  يوميا 
يف التاريخ احلديث.  ي�سار هنا اإىل اأن الدول االأع�ساء يف "اأوبك" 
اتفقت االأربعاء املا�سي يف اجلزائر على خف�ص االإنتاج من نحو 
33.5 مليون برميل يوميا اإىل ما بني 32.5 و33 مليون برميل 

يوميا.
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