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حركة األسهم

تراجع العجز التجاري المصري بنسبة %46

 االتحاد األوروبي يسعى لتخفيف أزمة الغاز

ضعف النمو لالقتصاد األميركي في 3 سنوات 

صندوق النقد العربي يؤكد األهمية ازدياد أرباح 12 شركة سعودية في الربع األول 
المتزايدة للشمول المالي

تر�جصصع �لعجصصز �لتجصصاري مل�صصر �إىل 6.59 
مليار دولر يف �لربع �لأول من عام 2017، 
منخف�ضا بذلك 46 يف �ملئة عن �ملدة ذ�تها 
من �لعصصام �ملا�ضي، وفقا ملصصا ذكرته وكالة 

�أنباء �ل�رق �لأو�ضط
و�ضصصهدت م�صصر زيصصادة يف �ل�ضصصادر�ت منذ 

تعومي عملتهصصا يف نوفمرب، ما قل�ص قيمتها 
�لقصصدرة  وعصصزز  تقريبصصا،  �لن�ضصصف  مبقصصد�ر 

�لتناف�ضية ملنتجاتها يف �لأ�ضو�ق �لعاملية
و�أ�ضصصارت �لوكالة �لر�ضصصمية �إىل �أن �ضادر�ت 
م�ر يف �لربع �لأول قفزت �إىل 5.52 مليار 
حصصن  يف  دولر،  مليصصار   4.79 مصصن  دولر 
�نخف�ضت �لو�رد�ت �إىل 12.11 مليار دولر 

من 17 مليار دولر قبل عام . 

بروك�ضل – متابعة 
 �أفاد م�ضصصوؤولون �أن دول �لحتاد �لوروبي 
�تفقصصت علصصى �لتعصصاون يف مصصا بينها ل�ضصصد 
�حتياجاتهصصا للغاز و�ضصصط �أزمة خانقة يف 
وقصصت حتصصاول فيه تقليصصل �عتمادهصصا على 

رو�ضيا
وبناء علصصى �خلطط �ملطروحة، �ضصصتتعاون 
دول �لحتاد �لوروبي �ملتجاورة ل�ضمان 
و�ضصصول �لإمصصد�د�ت �إىل �لبيصصوت و�ملو�قع 
حصصال  يف  �مل�ضت�ضصصفيات  مثصصل  �لرئي�ضصصية 

حدوث نق�ص كبري
و�أو�ضح �ملجل�ص �لوروبي �لذي ي�ضم 28 
دولة �أن �خلطة �ضت�ضصصتخدم "كخيار �خري" 
بعصصد ��ضصصتنفاد جميصصع �جصصر�ء�ت �لطصصو�رئ 

�لأخرى
وقال وزيصصر �لطاقة �ملالطي كونر�د ميزي 
�لدوريصصة  �لرئا�ضصصية  بصصادة  تتصصوىل  �لصصذي 
ب�ضصصكل  �ضي�ضصصاهم  �لت�ريصصع  �إن  للتكتصصل، 

رئي�ضي يف �أمننا يف جمال �لطاقة
و�أ�ضصصاف �أنصصه �ضصصيقلل مصصن �عتمادنا على 

�لآخريصصن يف �إمد�د�تنصصا يف جمصصال �لطاقة 
وي�ضاعدنا على �لتعامل ب�ضكل �أ�رع و�أكرث 
فعاليصصة مصصع �أي �أزمصصة يف �إمصصد�د�ت �لغاز، 
ودعصصم �لربملصصان �لوروبصصي ودبلوما�ضصصيو 
�لحتاد م�ضصصودة �خلطط �إل �أنه ل يز�ل على 

�لدول �لأع�ضاء �لت�ضديق عليها
وتعد خطة �لغاز جصصزء�ً من حماولة بعيدة 
�ملصصدى لتاأمن �إمصصد�د�ت �لطاقة بعد نق�ص 
فيهصصا خصصال ف�ضصصل �ل�ضصصتاء يف �لأعصصو�م 
�ل�ضصصابقة و�ضصصط توتصصر�ت مع رو�ضصصيا، �أكرب 

مزود للغاز �إىل �وروبا
وخصصال نز�عات عامصصي 2006 و2009، 
قطعصصت مو�ضصصكو �لإمصصد�د�ت عصصن �أوكر�نيا 
خصصال ف�ضصصل �ل�ضصصتاء، مصصا �أدى �إىل نق�ص 
يف �لطاقصصة يف �أنحاء �وروبا، خا�ضصصة يف 
�لعديصصد من �لدول �ل�ضصصيوعية �ل�ضصصابقة يف 
�ل�صصرق و�لتصصي ل تز�ل تعتمد على رو�ضصصيا 
ل�ضد جميع �حتياجاتها تقريبا من �لطاقة

ويعتمصصد �لحتصصاد �لوروبصصي على رو�ضصصيا 
للح�ضصصول علصصى ثلصصث �إمد�د�تصصه مصصن �لغاز 
حيصصث ينقل نحو ن�ضصصف هصصذه �لكمية عرب 

�أوكر�نيا . 

منا �لقت�ضصصاد �لأمريكي باأ�ضصصعف وترية 
يف ثاث �ضنو�ت يف �لربع �لأول من �لعام 
يف �لوقت �لذي ز�د فيه �إنفاق �مل�ضتهلكن 
�ل�صصركات  و�ضصصخت  فح�ضصصب  قليصصا 
�إ�ضصصتثمار�ت �أقل يف �ملخزونات ما ي�ضصصكل 
�نتكا�ضصصة حمتملة لتعهصصد �لرئي�ص "دونالد 
وز�رة  وقالصصت   ، �لنمصصو  بتعزيصصز  تر�مصصب" 
�ملحلصصي  �لنصصاجت  �إن  �لأمريكيصصة  �لتجصصارة 
�لإجمايل ز�د بوترية �ضنوية بلغت 0.7% 
مصصع قيام �حلكومة �أي�ضصصا بخف�ص �لإنفاق 
على �لدفصصاع، وتلك �لقر�ءة هي �لأ�ضصصعف 

منذ �لربع �لأول من 2014 
�لربصصع  %2.1 يف  هصصذ� ومنصصا �لقت�ضصصاد 
وكان  �ملا�ضصصي،  �لعصصام  مصصن  �لأخصصري 
�قت�ضصصاديون ��ضصصتطلعت رويصصرز �آر�ءهصصم 

توقعو� منصصو �لناجت �ملجلصصي �لإجمايل �إىل 
%1.2 يف �لربع �لأخري، لكن �ل�ضتطاع 
�أجرى قبل �لبيانات �لأولية �ل�ضادرة �أم�ص 
�خلمي�ص بخ�ضصصو�ص عجز جتارة �ل�ضلع يف 
مار�صصص/ �آذ�ر و�ملخزونات و�لتي �أدت �إىل 
قيصصام �لعديد من �لقت�ضصصادين بتخفي�ص 
توقعاتهصصم للنمو يف �لربصصع �لأول ، ويقول 
�قت�ضصصاديون �إن من �ل�ضعب على "تر�مب" 
�لوفاء بتعهده بزيصصادة منو �لناجت �ملحلي 
دون  مصصن   4% �إىل  �ل�ضصصنوي  �لإجمصصايل 
زيصصادة �لإنتاجيصصة، وبلغ �لنمصصو يف �إنفاق 
�مل�ضصصتهلكن، �لذي ي�ضصصكل �أكرث مصصن ثلثي 
�لن�ضاط �لقت�ضادي يف �لوليات �ملتحدة، 
%0.3 يف �لربع �لأول، وهذه �لقر�ءة هي 
�أبطصصا وترية منذ �لربصصع �لأخري من 2009 
وتاأتصصي عقصصب معدل قوي بلصصغ %3.5 يف 

�لربع �لر�بع .

 12 لص  �ل�ضافية  �لأربصصصاح  �رتفعت 
يف  مدرجة  �ضعودية  م�ضاهمة  �ركة 
»�ضوق �ملال �ل�ضعودية« )تد�ول( 72.4 
يف �ملئة يف �لربع �لأول من �لعام، مقارنة 

باملدة ذ�تها من �لعام �ملا�ضي.
 �إل �أنها تر�جعت بن�ضبة 8.4 يف �ملئة مقارنة 

بالربع �لر�بع من �لعام �ملا�ضي.
 و�ضّجلت �لأرباح �ل�ضافية يف �لربع �لأول من �لعام 
390 مليون دولر(  1.46 بليون ريال )نحو  �حلايل 
يف مقابل نحو 845 مليون ريال للمدة ذ�تها من �لعام 
�ملا�ضي، و1.6 بليون ريال للربع �لر�بع من �لعام �ملا�ضي 
�لوطنية للبروكيماويات« )ين�ضاب(  وت�ضّدرت �ركة »ينبع 
�ل�ركات �لص12 �لتي �أعلنت نتائجها �ملالية �لأ�ضبوع �ملا�ضي، 
بعد حتقيقها �أكرب ن�ضبة �أرباح �ضافية بلغت 608.2 مليون ريال، 
يف مقابل 422 مليون ريال للمدة ذ�تها من �لعام �ملا�ضي، بزيادة 
ن�ضبتها 44.2 يف �ملئة. و�ضّجلت �ل�ركة �أرباحًا بقيمة 609 ماين 
وبلغ  �ملئة.  0.15 يف  بن�ضبة  تر�جعًا  يعني  ما  �ل�ضابق،  �لربع  ريال يف 
�لعام  من  �لأول  �لربع  يف  ريال  مليون   728.3 »ين�ضاب«  ربح  �إجمايل 
�حلايل، يف مقابل 607 ماين ريال للربع �لأول من �لعام �ملا�ضي، بن�ضبة 
�رتفاع 20 يف �ملئة. و�رتفع �إجمايل �لربح 6 يف �ملئة مقارنة بالربع �لر�بع من 
�لعام �ملا�ضي، �لذي �ضّجل 687 مليون ريال. و�رتفعت ربحية �ل�ضهم �إىل 1.08 

�رتفاع  �إىل  �لنتائج  �ل�ركة  وعزت   ، �ل�ضابق  �لربع  يف   0.75 مقابل  يف  ريال 
متو�ضط �أ�ضعار �لبيع جلميع �ملنتجات، وزيادة �لكميات �ملباعة على �لرغم من 
�لأرباح  يف  �لطفيف  �لر�جع  عزت  بينما  �للقيم،  مو�د  �أ�ضعار  متو�ضط  �رتفاع 
�أ�ضعار  �إىل �نخفا�ص �لكميات �ملباعة، و�رتفاع متو�ضط  مقارنة بالربع �ل�ضابق 
بع�ص مو�د �للقيم. �إل �أن �لتح�ضن يف متو�ضط �أ�ضعار �لبيع جلميع �ملنتجات �ضاهم 
�أرباحًا  »�ملر�عي«  �ركة  و�ضّجلت  �لنخفا�ص.  هذ�  من  �حلد  يف  رئي�ضي  ب�ضكل 
�ضافية بقيمة 328 مليون ريال يف �لربع �لأول، يف مقابل 289 مليون ريال 
للربع �لأول 2016 بن�ضبة زيادة 14 يف �ملئة، عزتها �ل�ركة �إىل �نخفا�ص كلفة 
�لتكاليف و�نخفا�ص تكاليف �ملدخات ورفع كفاءة  �إد�رة  �ملبيعات، وحت�ضن 
و�نخفا�ص  �ملئة،  يف   4.4 بن�ضبة  �لربح  �إجمايل  زيادة  �إىل  �أدى  ما  �لت�ضغيل، 
م�ضاريف �لبيع و�لتوزيع و�مل�ضاريف �لعمومية و�لإد�رية بص 28.5 مليون ريال 

مقارنة باملدة ذ�تها من �لعام �ل�ضابق.
و�رتفعت �مل�ضاريف �لأخرى 29.3 مليون ريال مقارنة بالربع ذ�ته من �لعام 
�ل�ضابق، نتيجة تر�جع �أ�ضعار بيع �لعجول. وحققت �ل�ركة مكا�ضب بلغت 13.8 
مليون ريال يف �لربع �لأول من �لعام من �لتّغري يف �أ�ضعار �رف �لعمات، ما 
حّد من �أثر �رتفاع كلفة �لتمويل مببلغ 27.2 مليون ريال. وتر�جعت �أرباح �لربع 
�لأول من �لعام �حلايل بن�ضبة 40 يف �ملئة مقارنة بص 544 مليون ريال �أرباح 
�لربع �ل�ضابق. وحققت �ركة »كيان« �ل�ضعودية للبروكيماويات �أرباحًا �ضافية 
يف �لربع �لأول من �لعام �جلاري بلغت 264.4 مليون ريال، يف مقابل خ�ضارة 
195 مليون ريال للمدة ذ�تها من �لعام �ملا�ضي، مع �رتفاع يف �لأرباح بن�ضبة 
190 يف �ملئة مقارنة بالربع �لأخري من �ل�ضنة �ملا�ضية و�لتي بلغت 92 مليون 
و�ملباعة،  �ملنتجة  �لكميات  زيادة  �إىل  �لأربصصاح  �رتفاع  �ل�ركة  وعزت  ريال. 

و�رتفاع متو�ضط �أ�ضعار بيع �ملنتجات وحت�ضن �لأد�ء �لت�ضغيلي.

�أكد �ضندوق �لنقد �لعربي �لأهمية �ملتز�يدة لق�ضايا �ل�ضمول �ملايل 
يف حتقيق �لتنمية �مل�ضتد�مة يف �لدول �لعربية، م�ضتعر�ضًا �ملبادرة 
�لعاملي  »�لتحالف  مع  �ل�ضندوق  فيها  يتعاون  �لتي  �لإقليمية 

لل�ضمول �ملايل« و»�لوكالة �لأملانية للتنمية«
بن  عبد�لرحمن  �لعربي  �لنقد  �ضندوق  �إد�رة  جمل�ص  رئي�ص  وقال 
ُعقد  �أم�ص  من  �أول  �ضحايف  موؤمتر  يف  ت�ضديده  �حلميدي  عبد�هلل 
�لكبرية  �لفر�ص  على  �ملايل«،  لل�ضمول  �لعربي  »�ليوم  منا�ضبة  يف 
�لكامنة �لتي ُيكن حتقيقها من خال تعزيز �لو�ضول �إىل �خلدمات 

�ملالية يف �ملجتمعات �لعربية.
وت�ضري �لإح�ضاء�ت �إىل �أن ن�ضبة �ل�ضكان �لبالغن يف �لدول �لعربية 
�لذين ل تتو�فر لهم فر�ص �لو�ضول �إىل �خلدمات �ملالية و�لتمويلية 
 78 �إىل  �لن�ضبة  هذه  وت�ضل  �ملئة.  71 يف  نحو  �ىل  ت�ضل  �لر�ضمية 
يف �ملئة عند �لن�ضاء، و93 يف �ملئة عند �لفئات �لفقرية وحمدودة 

�لدخل يف �لدول �لعربية.
و�أكد جمل�ص حمافظي �مل�ضارف �ملركزية وموؤ�ض�ضات �لنقد �لعربية 
حت�ضن  ق�ضايا  �إيصصاء  ��ضتمر�رية  على  �حلر�ص  �ل�ضياق،  هذ�  يف 
�ل�ضيا�ضات  �إطصصار  يف  �لكبرية  و�لأهمية  �لأولصصويصصة  �ملصصايل  �ل�ضمول 

�لقت�ضادية �مُلتخذة.

تباين في أداء بورصات الخليج خالل األسبوع الماضي

�لأ�ضبوع  خصصال  �خلليجية  �لبور�ضات  �أد�ء  تباين 
�ملا�ضي، فهبطت موؤ�ر�ت 4 بور�ضات، بينما �رتفعت 
�لدبيانية  �ل�ضوق  وتر�جعت  بور�ضات.   3 مصصوؤ�صصر�ت 
1.53 يف �ملئة، و�لقطرية 1.48 يف �ملئة، و�لظبيانية 
بينما  �ملئة،  يف   0.17 و�لبحرينية  �ملئة،  يف   0.19
و�ل�ضعودية  �ملئة،  يف   0.93 �لعمانية  �ل�ضوق  �رتفعت 

0.6 يف �ملئة. 0.68 يف �ملئة، و�لكويتية 
ور�أى رئي�ص »جمموعة �ضحارى« �أحمد مفيد �ل�ضامر�ئي 
للبور�ضات  �لعام  »�لأد�ء  �أن  �لأ�ضبوعي  حتليله  يف 
حال  عليها  �ضيطرت  �عتيادية  تد�ولت  �ضجل  �لعربية 
حن  يف  �لأ�ضبوع،  تصصد�ولت  خال  و�حلذر  �لرقب  من 
�لتد�ولت  و�أحصصجصصام  بقيم  �ملتعلقة  �ملصصوؤ�صصر�ت  بقيت 
نحو  لاجتاه  �لبور�ضات  �أمصصام  �لأكصصرب  �لتحدي  ت�ضكل 

منذ  ت�ضجلها  �لتي  �لر�جعات  على  و�ل�ضيطرة  �لتما�ضك 
ملا  �لأفصصصر�د،  �ملتعاملن  �أمصصام  م�ضابه  وحتصصدي  فصصرة، 
و�لحتفاظ  و�لبيع  �ل�ر�ء  قصصر�ر�ت  يف  تاأثري  من  لذلك 
�لأ�ضهم  لتخلي  »كصصان  و�أ�ضاف:  �حلالية،  �ملصصدة  خال 
قيادة  يف  �ملتقدمة  �أدو�رهصصصصا  بع�ص  عصصن  �لقيادية 
و�لأحصصجصصام  �لقيم  م�ضتوى  على  �ليومية  �لصصتصصد�ولت 
و�جتاهات �لأ�ضعار و�لإغاقات �ليومية، دور كبري يف 
ت�ضجيل مزيد من �لر�جعات وعدم �لقدرة على �خر�ق 
م�ضتويات مقاومة رئي�ضية وثانوية، لتغلق �لبور�ضات 
تد�ولتها �لأ�ضبوعية يف ظل ��ضتمر�ر �ل�ضغوط و�نح�ضار 
للمحفز�ت �حلقيقية، ولفت �لنتباه �إىل �أن »�لبور�ضات 
ف�ضلت يف �لتما�ضك وبناء مر�كز جديدة نتيجة �ل�ضغوط 
�ل�ضيولة  لقيم  �ملتدين  �مل�ضتوى  حملها  �لتي  �ملبا�رة 
�حلفاظ  خالها  من  يكن  ل  و�لتي  حاليًا،  �ملتد�ولة 
قادرة  وغري  �لأ�ضهم،  لأ�ضعار  �حلصصايل  �مل�ضتوى  على 

�أن  �إىل  �أي�ضًا على قيادة موجة �ضعود جديدة«. و�أ�ضار 
»مدة �إعان �لنتائج �لربعية غالبًا ما حتمل مزيد�ً من 
�ل�ضيولة �مل�ضاربية وت�ضجيل �رتفاعات ��ضتثنائية على 
من  لا�ضتفادة  وذلك  �ليومية،  �لتد�ولت  و�أحجام  قيم 
�لبور�ضات  على  ت�ضيطر  �لتي  و�لتذبذب  �لتقلب  حالة 
نتيجة وجود فجوة بن توقعات نتائج �لأد�ء �مل�ضبقة 
�ليومية  �لتد�ولت  ت�ضجله  �ملعلنة، ما مل  �لفعلية  وبن 

للبور�ضات حتى �للحظة
فر�ضتها  �لتي  �لإربصصاك  »حال  �أن  �ل�ضامر�ئي  و�أو�ضح 
وترية �إعان نتائج �لأد�ء للربع �لأول من �لعام �حلايل 
�لأ�ضبوع، جاءت  تد�ولت  نهاية  �لبور�ضات حتى  لدى 
�ضمن �لتوقعات، وُيرجح �أن ت�ضتمر تاأثري�تها �ليجابية 
حال  نتيجة  �ملقبلة،  �لتد�ول  جل�ضات  خال  و�ل�ضلبية 
�ملبا�ر  غري  �ل�ضتثمار  وترية  ت�ضجلها  �لتي  �ل�ضعف 
�ل�ضغوط  حزمة  بقاء  �إىل  نظر�ً  �ملنطقة  م�ضتوى  على 

�ملالية و�لقت�ضادية ذ�ت �لعاقة باملعطيات �ملحلية 
و�لإقليمية و�لعاملية على حالها

موؤ�ر�ً  ت�ضكل  ل  �لأول  للربع  �لأد�ء  نتائج  باأن   وختم 
�إذ  �ملصصدرجصصة،  لل�ركات  �لفعلي  �لأد�ء  على  حقيقيًا 
�لهيكلة  تدخل �ضمن مدة تغري �ل�ضر�تيجيات و�إعادة 
وغريها  �مل�ضتهدفة  �لأ�ضو�ق  م�ضار�ت  على  و�لتعرف 
�لت�ضويق  خطط  يف  �ملبا�ر  �لتاأثري  ذ�ت  �لعو�مل  من 

و�لرويج �لتي �ضتنتهجها 
ال�سعودية والإمارات

خال  �أد�ئها  يف  �رتفاعًا  �ل�ضعودية  �ل�ضوق  و�ضجلت 
تد�ولت �لأ�ضبوع بلغ 46.74 نقطة �أو 0.68 يف �ملئة، 
وقيم  �أحجام  و�رتفعت  نقطة.   6945.74 عند  ليقفل 
�لتد�ولت بعدما تد�ول �مل�ضتثمرون 970 مليون �ضهم 

بص15.9 بليون ريال )4.2 بليون دولر(.
�لأ�ضهم  قادتها  ب�ضغوط  �لدبيانية  �ل�ضوق  وتر�جعت 

�لعقاري.  �لقطاع  يف  �ملدرجة  خ�ضو�ضًا  �لقيادية، 
 1.53 �أو  نقطة   53.11 �لعام  �ل�ضوق  موؤ�ر  وتر�جع 
تد�ول  بعدما  نقطة،   3416.71 عند  ليقفل  �ملئة  يف 
�مل�ضتثمرون 892.2 مليون �ضهم بص1.26 بليون درهم 

)353.9 مليون دولر(.
�أد�ء  يف  تباين  و�ضط  �لظبيانية  �ل�ضوق  وتر�جعت 
�أحصصجصصام وقيم  و�رتصصصفصصصاع يف  و�لأ�صصضصصهصصم  �لصصقصصطصصاعصصات 
�أو  نقطة   8.7 �لعام  �ل�ضوق  موؤ�ر  وتر�جع  �لتعامات. 
بعدما  نقطة،   4512.91 عند  ليقفل  �ملئة  يف   0.19
بص814.8  �ضهم  مليون   329.32 �مل�ضتثمرون  تد�ول 

مليون درهم 
الكويت وقطر

و�رتفع موؤ�ر �ل�ضوق �لكويتية 40.74 نقطة �أو 0.6 يف 
�ملئة ليقفل عند 6854.27 نقطة، يف حن �نخف�ضت 
51.54 و42.54 يف �ملئة على  �أحجام وقيم �لتد�ول 

مليون   700.44 �مل�ضتثمرون  تصصد�ول  بعدما  �لتو�يل، 
يف  دولر(  مليون   253( دينار  مليون  بص76.6  �ضهم 

33240 �ضفقة
البحرين وُعمان

من  �ضغط  و�ضط  تر�جعًا  �لبحرينية  �لبور�ضة  و�ضجلت 
 2.27 �لعام  �ل�ضوق  موؤ�ر  وتر�جع  قطاعاتها.  معظم 
نقطة �أو 0.17 يف �ملئة ليقفل عند 1332.16 نقطة. 
و51.16   65.95 �لتد�ولت  وقيم  �أحجام  و�نخف�ضت 
 15 �مل�ضتثمرون  تد�ول  بعدما  �لتو�يل،  على  �ملئة  يف 
مليون   9.01( دينار  مليون  بص3.394  �ضهم  مليون 
�لعمانية  �لبور�ضة  و�ضجلت  �ضفقة.   389 يف  دولر( 
�رتفاعًا ملمو�ضًا بدعم من قطاعاتها كافة، و�ضط تر�جع 
�ل�ضوق  موؤ�ر  و�أقفل  و�لأحجام.  �ل�ضيولة  موؤ�ر�ت  يف 
نقطة   51.01 بارتفاع  نقطة،   5525.43 عند  �لعام 

�أو 0.93 يف �ملئة.

النفط يصعد من أدنى مستوى في شهر

يف  �ضهر  يف  م�ضتوى  �أدنى  �إىل  �نخف�ضت  بعدما   ، �لنفط  �أ�ضعار  �رتفعت 
�مل�ضتويات  عند  �ل�ر�ء  على  �مل�ضتثمرين  حّفز  ما  �ل�ضابقة،  �جلل�ضة 
�لرخي�ضة قبيل �جتماع »�أوبك« �ملقرر يف �أيار )مايو( و�لذي قد يدد فيه 

�ملنتجون خفو�ص �لإنتاج.
توقع  مع  �لإنتاج  كبح  �تفاق  متديد  �حتمال  ب�ضاأن  �لتفاوؤل  ويتنامى 
معظم �ملحللن يف ��ضتطاع �أجرته »رويرز« متديد �لتفاق �ملربم بن 
»منظمة �لبلد�ن �مل�ضدرة للبرول« )�أوبك( و�ملنتجن من خارجها �لذي 
�لتي  �ملكا�ضب  �لعام. وتلقت  �إىل نهاية  �لعام �ملا�ضي،  �إليه  �لتو�ضل  مت 
�أن  على  وموؤ�ر�ت  �لدولر  �إ�ضافيًا من �ضعف  دعمًا  �لنفط  �ضعر  حققها 
رو�ضيا غري �لع�ضو يف »�أوبك« تلتزم بالكامل بقيود �لإنتاج �ملتفق عليها 

بن كبار �ملنتجن �أو�خر �لعام �ملا�ضي.
دولر   51.88 »برنت«  �لعاملي  �لقيا�ص  خلام  �لآجلة  �لعقود  و�ضجلت 
للربميل، بزيادة 44 �ضنتًا. وبلغ �خلام �لأمريكي �خلفيف 49.55 دولر 
للربميل مرتفعًا 58 �ضنتًا. وعلى �لرغم من �ملكا�ضب �لتي حققها �لعقد�ن، 
�لتو�يل،  على  �أ�ضبوعية  خ�ضارة  ثاين  ت�ضجيل  �ضوب  يتجهان  فاإنهما 
�أنباء عن  وتكّبد خ�ضارة �ضهرية بعدما �نخف�ضت �لأ�ضعار �خلمي�ص بفعل 
»�أر�مكو  رئي�ص  قال  ذلك،  �إىل  ليبيا.  يف  نفطية  حقول  عمل  ��ضتئناف 
�ل�ضعودية« �أمن نا�ر خال »قمة �لنفط �لعاملية« �لتي يعقدها �خلبري 
�لنفطي بيار ترزيان نا�ر جملة »برو�ضر�تيجي« وير�أ�ضها وزير �لنفط 
�ل�ضعودية حُت�ر  »�ر�مكو  �إن  �حل�ضن،  �آيت  �لدين  نور  �ل�ضابق  �جلز�ئري 
�لبور�ضة  ر�أ�ضمالها يف  من  �ملئة  تطاول خم�ص يف  عملية طرح  لإجر�ء 
مبوعدها، متوقعًا �أن يح�ضل ذلك يف 2018 و�أن يتم در�ص �ملكان �لذي 

�لطاقة و�ل�ضناعة و�لرثوة  و�أو�ضح وزير  �لأ�ضهم.  �ضتطرح فيه 
يرتفع  �أن  �ملرجح  من  �أن  �لفالح،  خالد  �ل�ضعودي  �ملعدنية 

�لعام،  من  �لثاين  �لن�ضف  يف  �لنفط  على  �لعاملي  �لطلب 
يتحدث  كان  �لذي  �لفالح  وز�د  �لأول.  بالن�ضف  مقارنة 

�لنفط يف  �لطلب على  �آ�ضتانة: »نحن على ثقة باأن  يف 
�لن�ضف �لثاين �ضيكون �أعلى من �لن�ضف �لأول 

�أم�ص،  نوفاك  �ألك�ضندر  �لرو�ضي  �لطاقة  وزير  و�أفاد 
�ركة  مع  وم�ضاريع  �لنفط  �ضوق  ناق�ص  باأنه 

نل�ضون  �لفنزويلي  نصصظصصريه  مصصع  »رو�صصضصصنصصفصصت« 
و�أ�ضاف  �خلمي�ص.  �جتماع  خال  مارتينيز 

نوفاك �أنه يناق�ص عقد �جتماع حمتمل مع 
نظريه �ل�ضعودي خالد �لفالح، و�أن رو�ضيا 

�ضتحدد موقفها من متديد �تفاق خف�ص 
�إنتاج �لنفط �لعاملي بحلول 24 �أيار.
خف�ص  بصصاتصصفصصاق  يتعلق  مصصا  ويف 

�لإنصصتصصاج �صصضصصاري �ملصصفصصعصصول، قال 
�لنفط  �إنتاج  خفو�ص  �إن  نوفاك 

�إىل  تقريبًا  و�ضلت  �لرو�ضي 
يوميًا،  برميل  �ألصصف   300

تعهدها  مع  يتما�ضى  ما 
عاملي.  �تفاق  �إطصصار  يف 

»�إنصصتصصاج  �أن  و�أ�صصضصصاف 
�لصصصنصصصفصصصط �لصصصرو�صصصضصصصي 

تصصصصصصصصصر�جصصصصصصصصصع يف 
 254 �ملتو�ضط 

�ألف برميل يوميًا من �لأول �إىل �ل�ضاد�ص و�لع�رين من ني�ضان )�أبريل(، 
�ضيكون  �أنه  موؤكد�ً  �ملرجعي«،  )�أكتوبر(  �لأول  ت�رين  مب�ضتوى  مقارنة 

هناك خف�ص مبقد�ر 300 �ألف برميل يوميًا بنهاية �ل�ضهر 
�ضابقًا  �ل�ضوفيتيتن  �جلمهوريتن  بزيارة  يقوم  �لصصذي  �لفالح  وكصصان 
�إن  �ضابق  وقت  يف  قال  قد  بالطاقة،  �لغنيتن  وكاز�خ�ضتان  �آذربيجان 
م�ضاهمة رو�ضيا يف �تفاق �لإنتاج كانت جيدة يف ني�ضان. و�لتقى �لفالح 
على  و�تفقا  �خلمي�ص،  �أم�ص  من  �أول  علييف  ناطق  �لأذربيجاين  بنظريه 
دعم ��ضتمر�ر �لتفاق وفقًا ملا كتبه وزير �لطاقة �ل�ضعودي على »توير«. 
و�أحجم نوفاك عن �لتعليق يف �ضاأن ما �إذ� كانت رو�ضيا �ضتدعم �أّي قر�ر 

لتمديد �لتفاق �إىل �لن�ضف �لثاين من �لعام 
�أفادت وز�رة �لتجارة �ل�ضينية باأن �ل�ضن عززت �حتياطياتها  �ضينيًا، 
من  �لأول  �لن�ضف  يف  طن  مليون   1.28 مبقد�ر  �ل�ضر�تيجية  �لنفطية 
�لحتياطات  �أكرب  �أحد  لبيانات  حتديث  �أول  يف  وذلك  �ملا�ضي،  �لعام 
 ،2016 �أ�ضهر. وبحلول منت�ضف  �أكرث من �ضتة  �لنفطية يف �لعامل خال 
�أ�ضبح لدى �حلكومة 33.25 مليون طن من �لنفط �خلام، ما يعادل 242 
مليون برميل �رتفاعًا من 31.97 مليون طن يف بد�ية 2016. ي�ضري ذلك 
�إىل معدل ملء مقد�ره 52 �ألف برميل يوميًا يف �ملتو�ضط. وكان �لتحديث 

�ل�ضابق للبيانات �حلكومية يف �أيلول )�ضبتمرب( من �لعام �ملا�ضي 
�أكدت »�إك�ضون موبيل« �أكرب �ركة نفط مدرجة يف  ويف �ضياق منف�ضل، 
�لعامل، �أن �أرباحها �لف�ضلية �رتفعت �إىل �أكرث من �ضعفيها، بف�ضل �رتفاع 
�أ�ضعار �خلام وخف�ص �لتكاليف. وحققت �ل�ركة ربحًا �ضافيًا بلغ 4.01 
بص1.81 بليون دولر  لل�ضهم، مقارنة  �ضنتًا   95 بليون دولر، ما يعادل 
�أو 43 �ضنتًا لل�ضهم قبل �ضنة. و�نخف�ص �لإنتاج �أربعة يف �ملئة �إىل 4.2 

مليون برميل من �ملكافئ �لنفطي يوميا ً 
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