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حركة األسهم

توقعات بتأثر االقتصاد العالمي بسياسات 
التجارة األميركية الجديدة 

صندوقا »برقان« و»كامكو« األفضل في 2016

التجار حول العالم يتحركون ببطء نحو 
التحول الرقمي 

اكتشاف احتياطات نفط واعدة 
في مأرب والجوف

توقعات بارتفاع أسعار الذهب 
إلى ما فوق 1400 دوالر

يكاد ُيجمع املحللون واملعلقون االقت�صاديون، 
العاملية  واملالية  االقت�صادية  واملوؤ�ص�صات 
كبريها و�صغريها، على اأن "اخلطر االأكرب على 
ياأتي  احلايل  العام  خالل  العاملي  االقت�صاد 
من �صيا�صات احلمائية التجارية التي وعد بها 

الرئي�س االأمريكي اجلديد دونالد ترامب 
يف  ترى  ن��ادرة  �صعيفة  اأ�صواتا  هناك  اأن  اإال 
ذلك اال�صتنتاج تهويال مبالغا فيه، ال يقل عن 
ما  الأمر  املروجون  ي�صتعمله  الذي  الت�صخيم 

على طريقة  الفزاعة 
فر�س  اإج����راءات  ه��ي  التجارية،  واحلمائية 
ال�صلع  م��ن  ال����واردات  على  ور���ص��وم  ���رائ��ب 
وامل��وردي��ن  للمنتجني  كحماية  واخل��دم��ات 

الوطنيني 
يتعلق  فيما  خ��ا���ص��ة  ب��ج��دي��د  االأم����ر  لي�س   

احلماية  و�صيا�صات  االأم��ريك��ي  باالقت�صاد 
لل�صناعات واملنتجات االأمريكية.

 وال نعني هنا فقط �صيا�صات احلماية واإجراءات 
فر�س الر�صوم وال�رائب على الواردات لل�صوق 
اقت�صادات  وخدمات  منتجات  من  االأمريكية 
اأخرى، التي كان اأهمها يف نهاية القرن الثامن 

ع�ر واآخرها يف ثمانينات القرن املا�صي
العوملة  منحى  اأن  ك��ث��ريون  يتنا�صى  واإمن���ا 
ي�صهد ردة فعل �صلبية منذ �صنوات، وكرثت يف 
والدرا�صات  املقاالت  االأخرية  اخلم�صة  االأعوام 
على  فقط  لي�س  ال�صلبية  اآثارها  تناق�س  التي 
واإمنا  اقت�صاديا"  املحظوظة  "غري  ال�صعوب 

على االقت�صاد العاملي ككل
وبالتايل، ي�صعب حتميل دعوات ترامب التخاذ 
اإجراءات حمائية لت�صجيع ال�صناعات الوطنية، 
م�صوؤولية الرتدي املتوقع يف التجارة العاملية 

اأو االقت�صاد العاملي

ان��ت��ه��ت ���رك��ة ك��ام��ك��و ل��ال���ص��ت��ث��م��ار من 
لالأ�صهم  ل�صناديقها  النهائية  امليزانية 
تقوم  اخرى  �صناديق  اىل  ا�صافة  املحلية، 
�صندوق  لها  اال�صتثماري  امل�صت�صار  بدور 
"برقان" حقق  ال�صندوق  اف�صل اداء بنهاية 
قيمة  �صايف  وبلغ   2016 دي�صمرب   31
مليون   72.670 برقان  ل�صندوق  االأ�صول 
الوحدة  قيمة  �صايف  بلغ  حني  يف  دينار، 
نحو 1.698 دينار كاأعلى �صندوق، مقارنة 

مع 13 �صندوقا اأخرى متناف�صة 
يف   4.88 نحو   2016 لعام  العائد  وبلغ 
على  العوائد  اف�صل  ب��ني  م��ن  وه��و  امل��ئ��ة، 
موجهة  �صندوقا   13 ت�صم  قائمة  م�صتوى 
كامكو  �ركة  وتقوم  التقليدية.  لالأ�صهم 

لال�صتثمار بدور امل�صت�صار املايل 
يف  اال���ص��ت��ث��م��اري  كامكو  ���ص��ن��دوق  وح��ل 
تبلغ  اأ�صول  قيمة  ب�صايف  الثانية  املرتبة 
قيمة  وبلغ �صايف  دينار،  مليون   24.576
يف  فل�صا،   923 نحو   2016 لعام  الوحدة 
بداية  من  املئة  يف   4.77 العائد  بلغ  حني 

العام
تراوحت  �صندوقا   13 نحو  عوائد  اأن  يذكر 
حيث  املئة،  يف  و4.88   )-2.13( بني  ما 
حقق عدد من ال�صناديق خ�صائر واداًء �صلبيا 

خالل العام املا�صي
برقان  �صندوق  حقق  مت�صل،  �صياق  ويف 
للنظر  الفتا  اإيجابيا  اأداًء  كامكو  و�صندوق 
م�صتويات  على  وحافظت  العام،  بداية  منذ 
ال�صوق  موؤ�رات  من  باأف�صل  عالية،  قيمة 

للعام املا�صي

جتار  اأن  �صي�صكو  ن�رته  بحثي  تقرير  ك�صف 
�صديد  ببطء  يتحركون  العامل  حول  التجزئة 
جتاه التحول الرقمي، على الرغم من املخاطر 
ال  قد  واأن��ه��م  ذل��ك،  على  ترتتب  التي  اجلّمة 
ي�صتثمرون بال�رورة يف اجلوانب ال�صحيحة. 
فتقارير املبيعات ال�صعيفة يف مو�صم االأعياد 
لي�س  اأخرياً  الكربى  املتاجر  واإغالق عدد من 

�صوى البداية 
من  االأف�صل  كان   2016 اإن  حمللون  وقال 
منذ  االأعياد  مو�صم  يف  املبيعات  منو  حيث 
من  ي��اأِت  مل  النمو  ه��ذا  اأن  اإال   .2005 ع��ام 

وقنوات  التقليدية  املتاجر  عرب  املبيعات 
عرب  املت�صوقون  ك��ان  ب��ل  امللمو�صة  البيع 
اأرقام  اأنقذ املو�صم بت�صجيل  االإنرتنت هم من 
يف  االإلكرتونية  للمبيعات  جديدة  قيا�صية 
»اجلمعة  فعاليات  منها  عديدة  منا�صبات 
ومنا�صبات  ال�صيرباين«  و»االثنني  االأ�صود« 

اأخرى 
ويرتتب على ذلك اآثار �صخمة للق����طاع وعلى 
 ،  2017 التجزئة عام  التقنية لتجار  اخلطط 
فاملت�صوق عرب قنوات التجزئة املتعددة يدفع 
مبوجة التطور الرقمي التي تهّدد خروج نحو 
ن�صف قادة قطاع التجزئة من املجال ح����ال 

تاأخرهم عن ركب التحول الرقمي .

احتياطات  اكت�صاف  ميني  م�صوؤول  اأعلن 
نفطية يف حقول القطاع 18 يف حمافظتي 
�صافر  »�ركة  ت�صّغله  والذي  واجلوف،  ماأرب 
وزير  وق��ال  واالإن��ت��اج«.  اال�صتك�صاف  لعمليات 
تروؤّ�صه  ل��دى  ال�����ري��ف،  �صيف  وامل��ع��ادن  النفط 
م��اأرب«  و»م�صايف  ال�ركة  ق��ي��ادات  مع  اجتماعًا 
و»دائرة �صافر للغاز«، اإن االحتياطات املكت�صفة »تفوق 
وتت�صّمن  املا�صية  ال�30  ال�صنوات  خالل  اإنتاجه  مت  ما 
قطاعًا  و23  اإنتاجيًا  قطاعًا   13 النفطية  اليمن  خارطة 
قبل  النفط  اإنتاج  بلغ  بينما  مفتوحًا،  قطاعًا  و68  ا�صتك�صافيًا 
ال�ركات  ال�ريف  ودعا  يوميًا،  برميل  األف   300 نحو  احلرب 
واال�صتك�صاف  التطوير  عمليات  تعزيز  يف  ال�راكة  اإىل  العاملية 
اإنتاج  الإعادة  ال�ركة  »خطة  االجتماع  وناق�س  ماأرب.  يف  واالإنتاج 
ا�صتخدام  ال�ركة يف  »م�صي  واأكد  وت�صديرهما«.  امل�صال  والغاز  النفط 
االحتياط،  من  النوع  هذا  ال�صتثمار  احلديثة  والتقنيات  التكنولوجيا 
مبا  اال�صتك�صايف  امل�صمار  يف  الفر�س  ا�صتغالل  اىل  احلاجة  اإىل  نظراً 
داعيًا  ا�صرتاتيجيني،  �ركاء  عن  البحث  اأهمية  على  و�صّدد  اال�صتثمار«.   يعّزز 
ال�ركات االأجنبية اىل اال�صتثمار يف القطاعني النفطي والغازي، م�صرياً اإىل اأن 

اليمن،  لال�صتثمار يف  العاملية  ال�ركات  لكربيات  �صتكون حافزاً  االحتياطات 
مبا  الواحد  الفريق  بروح  العمل  على  �صافر«  »�ركة  موّظفي  ال�ريف  وح�ّس 
اأبناء اليمن الذين ينظرون اىل القطاع البرتويل كمنقذ من حال  يلّبي تطّلعات 
اإىل توجيهات  االنهيار الذي يعي�صه االقت�صاد الوطني ولفت وزير النفط النظر 
النفط  اإي��رادات  من  املئة  يف  بتخ�صي�س  20  هادي  من�صور  ربه  عبد  الرئي�س 
والغاز مل�صلحة التنمية يف املحافظات النفطية »بعدما عانت احلرمان وجاء 
الوقت لتاأخذ حّقها من الرعاية واالهتمام، متا�صيًا مع خمرجات موؤمتر احلوار 
واالإعداد  االآبار  �صيانة  على  بالعمل  �صافر«  »�ركة  واأمر  ال�صامل«.   الوطني 
اجلهود  اإىل  النفط  وزير  وتطّرق  قريبًا  واال�صتك�صاف  احلفر  عمليات  ال�صتئناف 
اليمن  يف  العاملة  النفطية  القطاعات  كل  ت�صغيل  الإعادة  الوزارة  من  املبذولة 
يف القريب العاجل بعدما اأعيد الت�صغيل واالإنتاج والت�صدير من حقول امل�صيلة 
من  واالإنتاج  الت�صدير  عودة  على  تعمل  ال��وزارة  اأن  مو�صحًا  ح�رموت،  يف 
حقول »�صافر« و»جّنة هنت« و»العقلة« خالل االأيام القليلة املقبلة، و�صواًل اإىل 
ت�صغيل خمتلف القطاعات االإنتاجية ثم ا�صتئناف عمليات اال�صتك�صاف والتطوير 
ووافق  واملعدين  البرتويل  القطاعني  منها يف  للواعد  والرتويج  القطاعات  لكل 
املحلية يف  ال�صلطة  ال�ريف مع  �صيف  النفط واملعادن  لوزير  اجتماع م�صرتك 
ماأرب على اإن�صاء اأربع حمّطات منوذجية للنفط يف املحافظة تابعة لفرع �ركة 
والنقل  التوزيع  وعمليتي  والغاز،  النفط  اإنتاج  ق�صايا  وناق�س  اليمنية.  النفط 
والتحديات وامل�صكالت املت�صلة بها، واملعاجلات اخلا�صة بها، اإىل جانب ديون 

النفط والغاز لدى املوؤ�ص�صات احلكومية. 

الو�صط  يف  عليه  ويطلق  اجلاذبية  الدائمة  اال�صتثمارات  من  الذهب  يعد 
تقلبات  ت�صهد  التي  ال�صنوات  االآمن«، خ�صو�صًا خالل  »املالذ  اال�صتثماري 
العام  الروؤية، وهو ما ينطبق حرفيًا على  اقت�صادية عديدة وعدم و�صوح 
اجلاري 2017. ويوؤكد خرباء اأن توقعات العام اجلاري ت�صري اإىل اأن اأ�صعار 
الفائدة �صيكون  اأ�صعار  التوقعات باأن رفع  % يف ظل   15 الذهب �صرتتفع 
اإىل  املركزية  البنوك  �صيدفع  ما  �صيظل مرتاجعًا،  الدوالر  اأن  حمدوداً  كما 
تكوين االحتياطات من الذهب عو�صًا عن الدوالر. ما �صيدفع االأ�صعار اإىل 
اأن   2017 من  االأول  الربع  نهاية  مع  املتوقع  من  اإذ  االرتفاع.  من  مزيد 

يالم�س �صعر الذهب 1400 دوالر لالأون�صة
نهاية  �صجلت  الذهب  اأ�صعار  اإن  زي��دان  حممد  االقت�صادي،  اخلبري  وقال 
الكبرية  االأحداث  2016 عام  و يعد  �صهراً،   11 لها يف  �صعر  اأدنى   2016
وخروج  البرتول،  واأ�صعار  االقت�صادية  للموؤ�رات  انهياراً  �صهدنا  حيث 
بريطانيا والت�صويت على الد�صتور االإيطايل وانتخاب ترامب ورفع الفائدة 
يف  اإرهابية  وعمليات  االأو�صط  ال�رق  وتوترات  تركيا  وانقالب  االأمريكية 
الذهب �صعوداً  اأ�صعار  قوية يف  تقلبات  اإىل  اأدت  العوامل  اأوروبا، كل هذه 

وهبوطًا
واالآن ما ينتظرنا �صيناريوهان خمتلفان: اإما �صتنخف�س اأ�صعار الذهب دون 

1400 دوالر اإىل ما فوق  اأو ترتفع  1000 دوالر، 

انتعاش قطاعات الطاقة في المنطقة يعد بنمو اقتصادي كبير خالل 2017
اأك��رث  اأن  العاملي��ة  والبيان��ات  املوؤ���رات  اأظه��رت 
القطاع��ات تطوراً ومنواً على م�صت��وى العامل، هو قطاع 
الطاقة يف كل اأ�صكاله، ما جعله ي�صكل اأحد اأهم العوامل 
املوؤث��رة اإيجاب��ًا يف الن��اجت املحل��ي االإجم��ايل لل��دول 
املنتجة للطاق��ة، على الرغم من الظ��روف االقت�صادية 
الت��ي تعي�صها املنطق��ة، كما اأن قطاع��ات النفط والغاز 
والطاق��ة املتج��ددة والنظيف��ة ال ت��زال تت�ص��در عر���س 

اال�صتثمارات املجدية واملربحة
واأ�ص��ارت �ركة »نفط اله��الل« يف تقريرها االأ�صبوعي، 
اإىل اأن »موؤ���رات قط��اع الطاق��ة من نفط وغ��از تظهر 
ا�صتمراري��ة حفاظه��ا عل��ى دورها الرئي�ص��ي يف تعظيم 
عوائ��د اال�صتثمارات االقت�صادية عل��ى م�صتوى املنطقة 
والع��امل، وُيتوق��ع اأن تعم��ل التعدي��الت عل��ى م�ص��ادر 

الطاق��ة خ��الل االأع��وام املقبل��ة عل��ى رف��ع ح�ص���س 
امل�ص��ادر االأخ��رى، وع��دم انخفا���س حجم االإنت��اج اأو 

اال�صتهالك من النفط عن م�صتوياته احلالية 
واأ�ص��اف التقري��ر اأن »خلط��ط تر�صيد اال�صته��الك اأدواراً 
متع��ددة واإيجابي��ة يف تعوي���س ازدي��اد الطل��ب عل��ى 
م�ص��ادر الطاقة، ب�صبب ارتفاع ع��دد ال�صكان يف العامل، 
ف�صاًل ع��ن اأهمية ا�صتخدام امل�ص��ادر البديلة وتنويعها 
ب��ني اآون��ة واأخ��رى، ملا له��ا من تاأث��ري جي��د يف تقليل 
اال�صته��الك وتر�صيده، مث��ل ا�صتخدام الطاق��ة ال�صم�صية 
يف العديد من االأماكن واالآالت التي ال حتتاج اإىل طاقة 
كبرية  و�ص��دد التقرير على »اأهمية الق��رارات والقوانني 
والت�ريع��ات التي يتم اإ�صداره��ا، اأو اجلاري اعتمادها 
يف عملي��ة تر�صي��د اال�صته��الك وتنظي��م قط��اع الطاقة 
يف معظ��م ال��دول املنتج��ة وامل�صتهلك��ة له��ا، اإذ �صكلت 
م�ص��ارات اأ�ص��واق الطاق��ة من��ذ منت�ص��ف ع��ام 2014 

وحت��ى اللحظة، دافع��ًا للكثري من ال��دول لتطوير البيئة 
الت�ريعي��ة والقانونية لديها، لدعم وت�صجيع املبادرات 
اخلا�صة باإنتاج الطاقة من امل�صادر النظيفة املتجددة، 

خ�صو�صًا الطاقة ال�صم�صية 
وزاد اأن »ال��دول املنتج��ة للطاق��ة بات��ت تتج��ه نح��و 
اخلط��ط واال�صرتاتيجي��ات الت��ي حت��ّد م��ن اال�صته��الك، 
وخ��ري دلي��ل عل��ى ذل��ك القان��ون ال�ص��ادر ع��ن وزارة 
الطاق��ة االإماراتية، الذي ين�س عل��ى متكني االأ�صخا�س 
العادي��ني واملوؤ�ص�ص��ات من اإنتاج الكهرب��اء من الطاقة 
ال�صم�صي��ة، وال��ذي ي�صته��دف دم��ج اأف��راد املجتم��ع يف 
خطط وا�صرتاتيجيات لتعزيز اإنتاج الطاقة من امل�صادر 
املتج��ددة، وجع��ل املجتمع م�ص��اركًا رئي�صيًا يف عملية 
اإجن��اح اخلطط قي��د التنفيذ خلف�س اال�صته��الك وزيادة 
االإنت��اج واأك��د تقرير »نف��ط الهالل« ���رورة »االجتاه 
نح��و اإيجاد جمموع��ة من التداب��ري للحد م��ن ا�صتهالك 

النفط والغاز، ب�صبب بيانات وموؤ�رات ا�صتهالك الطاقة 
واملي��اه ل��دى دول املنطق��ة، الت��ي ت�ص��ري اإىل تزايده��ا 
وارتفاعه��ا ب��ني اآون��ة واأخ��رى، اإذ بات م��ن ال�روري 
االجت��اه اأي�ص��ًا اإىل اإيجاد اأدوات واآلي��ات حمددة ل�صبط 
ا�صته��الك املي��اه عند م�صتوي��ات معينة، لتقلي��ل الكلفة 
الكب��رية عل��ى ال��دول، اإذ اإن معظ��م املي��اه امل�صتخدمة 
القوان��ني  »اتب��اع  اأهمي��ة  اىل  النظ��ر  ولف��ت   ، حم��الة 
والت�ريع��ات الت��ي ال تتعار���س م��ع خط��ط التنمي��ة 
وا�صرتاتيجي��ات التن��وع االقت�ص��ادي وتنوي��ع م�صادر 
الدخ��ل، واتخاذ م�ص��ارات ت�صب يف م�صلح��ة اإجناحها 
وتعظي��م عوائده��ا وتقلي���س امل��دد الزمني��ة الالزم��ة 
لتحقيقه��ا، ف�صاًل ع��ن اأن تكون تل��ك الت�ريعات نابعة 
م��ن حاجة و�رورة حملية ملح��ة، وت�صتهدف ت�صويب 
االخت��الالت وفق خط��ط حمددة ومدرو�ص��ة، اإ�صافة اإىل 
وجوب التاأك��د من اأن اخلط��ط واال�صرتاتيجيات تت�صف 

بال�صمولي��ة، مبا فيه��ا القطاعات االأخ��رى ذات العالقة 
بها، لتحقيق النتائج امل�صتهدفة ب�صكل كامل و�صحيح 

 وا�صتعر���س التقري��ر اأب��رز االأح��داث يف قط��اع النف��ط 
فف��ي  اخللي��ج،  منطق��ة  يف  االأ�صب��وع  خ��الل  والغ��از 
ال�صعودي��ة، ُيتوق��ع اأن تطل��ق اململك��ة خ��الل االأ�صابيع 
املقبل��ة برناجمًا للطاق��ة املتجددة ي�صم��ل ا�صتثمارات 
ت��راوح قيمته��ا ما ب��ني 30 و50 بلي��ون دوالر بحلول 
عام 2023. و�صتبداأ يف االأ�صابيع املقبلة اجلولة االأوىل 
من العط��اءات مل�صاريع �صم��ن الربنامج ال��ذي �صينتج 

10 غيغاواط من الكهرباء 
ويف االإم��ارات، اأكد نائب رئي�س املجل�س االأعلى للطاقة 
يف دب��ي الع�ص��و املنت��دب الرئي���س التنفي��ذي ل�«هيئة 
كهرب��اء ومياه دب��ي« �صعيد حمم��د الطاي��ر، اأن »اإمارة 
دبي ب��داأت فعليًا تنفيذ م�روع الفح��م النظيف الإنتاج 
اإن »الكلفة التقديرية احلالية  2400 ميغاواط«. وقال 

للم���روع تزيد عل��ى 4 بالي��ني دوالر، وامل�روع ُينفذ 
وفق نظ��ام املنتج امل�صتقل على اأ�صا���س البناء والتملك 

والت�صغيل، وبالتعاون مع �ركات القطاع اخلا�س 
وفازت �ركة »دود�صال« التي تتخذ من دولة االإمارات 
مق��راً، بعقد قيمته 3.2 باليني درهم، لبناء خط اأنابيب 
لنقل النفط اخلام والغ��از اىل م�صفاة الزور يف الكويت. 
ويتاأل��ف امل�روع من خطوط اأنابي��ب يبلغ طولها نحو 
350 كيلوم��رتاً لتوف��ري 615 األ��ف برمي��ل يوميًا من 
النفط اخلام، و300 مليون قدم مربعة يوميًا من الغاز 
ويف الع��راق، اأعلن��ت م�صادر اأن اإنت��اج الغاز يف جنوب 
الب��الد بلغ 700 مليون قدم مكعبة يومي��ًا، وُيتوقع اأن 
ي�صل اإىل بلي��ون قدم مكعبة يوميًا نهاية العام احلايل. 
واأ�ص��ارت اإىل اأن »�رك��ة غ��از اجلن��وب« العراقية بداأت 
�صخ الغاز يف خط اأنابيب جديد تبلغ �صعته 200 مليون 

قدم مكعبة يوميًا .

 اإلمارات: إنفاق حكومي يراعي النمو االقتصادي

االإماراتي  االقت�صاد  يف  تاأثريات  عامليًا  النفط  اأ�صعار  تراجع  ترك 
عمومًا،  النفط  عائدات  على  تعتمد  التي  الدول  واقت�صادات  خ�صو�صًا، 
االأف��راد  امل�صتهلكني  على  متفاوتة  بدرجات  التاأثري  هذا  ان�صحب  كما 
املواطنني  دخ��ل  ارتفاع  ب�صبب  فيها  واملقيمني  البالد  مواطني  من 
اختالف  اإىل  اإ�صافة  احلكومة،  توفرها  التي  االجتماعية  وامل�صاعدات 
االجتماعية  العادات  ب�صبب  واملقيمني  للوافدين  املعي�صية  احلياة  منط 

واحلياتية للطرفني . 
االختالط  ن�صبة  ارت��ف��اع  نتيجة  بالتقل�س  ال��ف��روق��ات  ه��ذه  وب���داأت 
التي  العي�س  واأ�صاليب  بالعادات  منهما  كل  وتاأثر  بينهما،  االجتماعي 
حتكم املجتمع االإماراتي، وتلك التي حملها املقيمون معهم من دولهم. 
وبرز تاأثري اأ�صعار النفط على النا�س عمومًا بعد الرتاجع الكبري من نحو 
120 دوالراً للربميل منت�صف عام 2014، اإىل نحو 27 دوالراً للربميل، 
قبل اأن يتعافى لرياوح حاليًا عند 55 دوالراً، ولذلك �صجل موؤ�ر اأ�صعار 
مع  تراجعه  بعد  املا�صية،  امل��دة  خالل  متباينة  م�صتويات  التجزئة 
التح�صن الن�صبي يف اأ�صعار النفط وال�صيا�صات التي اتخذتها الدولة للحد 

من تاأثري هذا االنخفا�س يف االقت�صاد الوطني. 
اأ�صعار  انخفا�س  اأن  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  االقت�صاد  وزير  واأكد 
على  النفطية،  غري  القطاعات  من  العديد  منو  يف  اإيجابًا  �صيوؤثر  النفط 
الرغم من اأن هذا االنخفا�س قد ي�صكل حتديًا للناجت املحلي االإجمايل، 
النفط  اإيراداتها على �صادرات  االإمارات ال تزال تعتمد يف  اأن  اإىل  نظراً 

وم�صتقاته بنحو 31 يف املئة. 
واأ�صاف اأن تقديرات الوزارة ت�صري اإىل انخفا�س الت�صخم اإىل 3 يف املئة 
اأن »هذه الن�صبة  2015، مو�صحًا  3.8 يف املئة عام  2016، من  عام 

مقبولة بالن�صبة اإىل م�صتوى دخل الفرد، خ�صو�صًا اإذا ما قورنت 
باالأو�صاع املحلية يف العديد من الدول املجاورة«.

 وتوقع اأن »ي�صل حجم الناجت املحلي االإجمايل باالأ�صعار 
اجلارية اإىل 1.8 تريليون درهم )عام 2016(، واأن ي�صل 

منو القطاعات غري النفطية باالأ�صعار احلقيقية اإىل 3.6 
يف املئة خالل العام احلايل. 

بني  احلكومي  االإنفاق  »ارتفاع  املن�صوري  واأك��د 
ما  مبرحلة  مقارنة  املئة  يف  و6  املئة  يف   4.5

من  الرغم  على  النفط،  اأ�صعار  انخفا�س  قبل 
»االأداء  اإن  وق��ال  النفطية«.  امل��وارد  تراجع 

الدولة  حققته  ال��ذي  اجليد  االقت�صادي 
وال�صنوات  احلايل  العام  خالل  �صي�صتمر 

نحو  ال��دول��ة  ت��وج��ه  نتيجة  املقبلة، 
النمو،  لتحفيز  مالية  �صيا�صات  تبني 

و�صاعدها يف ذلك متانة اقت�صادها 
واالحتياطات  الفوائ�س  وتوافر 

غري  لديها،  املرتاكمة  املالية 
ارتفاع  من  يحّد  مل  ذل��ك  اأن 

اأ�صعار التجزئة عام 2016 
مقارنة بالعام ال�صابق. 
وال����الف����ت ل��الن��ت��ب��اه 

اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��اع  اأن 
ت��ف��اوت،  التجزئة 

ف��ب��ل��غ االرت��ف��اع 
اإىل  بالن�صبة 

2.3 يف  املواطنة  االأ�ر غري  ول�ريحة  املئة،  1.7 يف  املواطنة  االأ�ر 
املئة، ولالأ�ر اجلماعية 2.5 يف املئة. 

ويف اإمارة اأبوظبي الغنية بالنفط والتي ت�صتحوذ على اأكرث من 95 يف 
3.3 ماليني  اإنتاج النفط يف الدولة الذي يقدر بنحو  اإجمايل  املئة من 
برميل يوميًا، بلغ معدل ت�صخم 0.2 يف املئة عام 2016 مقارنة بعام 
املئة  يف   0.8 التجزئة  اأ�صعار  يف  التغري  معدل  بلغ  حني  يف   ،2015
خالل كانون االأول )دي�صمرب( املا�صي مقارنة بال�صهر ذاته عام 2015، 
وانخف�س الرقم القيا�صي الأ�صعار التجزئة 0.5 يف املئة يف كانون االأول 

املا�صي، مقارنة بال�صهر ال�صابق 
الت�صخم،  م�صتويات  ير�صد  تقرير  يف  اأبوظبي«  االإح�صاء  »مركز  واأكد 
اأن جمموعة »ال�صكن واملياه والكهرباء والغاز واأنواع الوقود االأخرى«، 
كانت االأكرث م�صاهمة يف ارتفاع الت�صخم خالل عام 2016 مبا ن�صبته 
يف   5.6 املجموعة  هذه  اأ�صعار  معدل  ارتفاع  نتيجة  املئة،  يف   92.1
املئة،  يف   3.2 »االت�صاالت«  جمموعة  اأ�صعار  تراجعت  حني  يف  املئة، 

و�صاهمت يف خف�س االرتفاع 7.4 يف املئة 
واأ�صار املركز اإىل اأن »معدالت اأ�صعار التجزئة لالأ�ر يف �ريحة الرفاه 
الدنيا ارتفعت 2.2 يف املئة عام 2016، ويف �ريحة الرفاه املتو�صطة 

1.9 يف املئة.  2.2 يف املئة، و�ريحة الرفاه العليا 
واأكد مراقبون اأن تراجع اأ�صعار النفط �صتكون له انعكا�صات على اأ�صعار 
)اأغ�صط�س(  اآب  منذ  النفطية  امل�صتقات  االإم��ارات  حّررت  بعدما  الوقود 

 .2015
انخفا�س  من  امل�صتهلكون  ي�صتفيد  هل  االآن،  املطروح  ال�صوؤال  ويبقى 
اأ�صعار الوقود يف االإمارات؟ يوؤكد م�صوؤولون يف رّدهم على هذا الت�صاوؤل 
ارتفاع  �صي�صهد  كما  الت�صخم،  يف  اإيجابًا  �صيوؤثر  االنخفا�س  هذا  اأن 

االأ�صعار تباطوؤاً خالل املدة املقبلة .
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