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حركة األسهم

الهجوم اإللكتروني يوقف بعض أنشطة رينو 

باكستان توقع اتفاقات مع الصين 
تزيد قيمتها على 500 مليون دوالر

الصين تتعهد بتخصيص 124 مليار دوالر 
لطريق الحرير الجديد

مجلس النواب المغربي يصدق  مصر تستهدف زيادة النمو لعام 2018 إلى 4.6 %

على موازنة 2017

اأعل��ن �سانع ال�سي��ارات الفرن�سي رينو تعّر�ض 
عدد من مواقع االنتاج ملوجات من الهجمات 
االلكرتوني��ة الت��ي جتت��اح الع��امل، م��ا اأج��ر 
ال�رشكة على وقف العم��ل يف م�سانع متعددة 

ملنع الفريو�ض من االنت�سار 
 وقال��ت متحدثة با�س��م ال�رشكة ،  لق��د تاأثرنا 
بالهج��وم ، واأو�سحت انه يتم العمل االآن على 
تقييم الو�سع ملحاولة ايج��اد حلول، م�سيفة 
اأن  العم��ل م�ستم��ر منذ الليل��ة املا�سية. نقوم 

مبا يلزم ملواجهة هذا الهجوم 

ودفع الهجوم االلكرتوين رينو اليقاف االنتاج 
يف مواقع خمتلفة يف فرن�سا، يف اطار اجراءات 
احلماية التي اتخذت لتجنب انت�سار الفريو�ض. 
ومل حت��دد املتحدثة املواقع الت��ي مت ايقافها، 
لكّن م�سدًرا نقابًي��ا قال ان م�سنع �ساندوفيل 
يف النورماندي )�سمال غرب( من بني املواقع 
املتوقف��ة ، واأك��د متح��دث يف املوق��ع، ال��ذي 
يعم��ل في��ه 3400 موظف، وينت��ج نحو640 
اآلي��ة يومًي��ا، انه ك��ان �سحية للهج��وم. وقال 
"تاأثرن��ا بهذا الهج��وم املعلوماتي، واالنتاج 
الليل��ي ت�رشر. لكن حل�س��ن احلظ مل يكن هناك 

انتاج كامل مقرر، بل انتاج هام�سي.

اأعلن��ت احلكوم��ة الباك�ستانية توقي��ع اتفاقات 
جدي��دة م��ع ال�س��ني  تزي��د قيمتها عل��ى 500 
ملي��ون دوالر قبل املنتدى ال��دويل الذي تعقده 
ال�س��ني يف �س��اأن مبادرته��ا »طري��ق احلري��ر« 
للتج��ارة والبين��ة االأ�سا�سي��ة الآ�سي��ا واأفريقي��ا 

واأوروبا.
وتاأتي مذكرات التفاهم تلك باالإ�سافة اإىل 57 
بلي��ون دوالر مت التعهد به��ا بالفعل ملا يعرف 
با�س��م املمر االقت�سادي ال�سين��ي الباك�ستاين، 
والط��رق  احلدي��د  �س��كك  م��ن  �سبك��ة  وه��و 

وم�رشوعات البنية االأ�سا�سية يف جمال الطاقة، 
وميث��ل ج��زءاً م��ن امل���رشوع ال�سين��ي االأو�سع 
املعروف اأي�سًا با�سم مبادرة احلزام والطريق  

وج��اءت ه��ذه االتفاق��ات يف وق��ت التقى فيه 
رئي���ض ال��وزراء الباك�ست��اين ن��واز �رشي��ف مع 
الرئي���ض ال�سين��ي �سي جني بين��غ قبل اجتماع 
قم��ة بك��ني الذي م��ن املتوق��ع اأن ت�س��ارك فيه 
م��ا ال يقل ع��ن 29 دول��ة، لت�سجي��ع روؤية �سي 
لتو�سي��ع العالقات التجاري��ة ، و�سيعقد اأع�ساء 
الوف��ود يف بكني �سل�سلة جل�س��ات اليوم، لبحث 
اخلط��ة ب�سكل اأكرث تف�سي��اًل، وخ�سو�سًا االأمور 

التجارية واملالية. 

  تعه��د الرئي���ض ال�سين��ي �سي ج��ني بينغ يوم  
ام���ض االح��د بتخ�سي���ض 124 ملي��ار دوالر 
خلط��ة طري��ق احلري��ر اجلدي��د ليك��ون طريق��ا 
لل�س��الم ومّل ال�سم��ل والتجارة احل��رة ودعا اىل 
نب��ذ النم��اذج القدمي��ة للتناف���ض ودبلوما�سية 
األع��اب الق��وة، وت��روج ال�سني مل��ا تطلق عليه 
ر�سمي��ا مبادرة احلزام والطري��ق ك�سبيل جديد 
لدع��م التنمي��ة العاملي��ة من��ذ اأن ك�س��ف �س��ي 
النق��اب عن اخلطة الطم��وح يف 2013 بهدف 
تعزي��ز الرواب��ط ب��ني اآ�سي��ا واأفريقي��ا واأوروبا 
يف  ا�ستثم��ارات  خ��الل  م��ن  ذل��ك  وراء  وم��ا 
البني��ة التحتي��ة مبلي��ارات ال��دوالرات، ومينح 
اأهم ح��دث دبلوما�سي يف ال�س��ني خالل العام 
احلايل، قمة م�رشوع طريق احلرير التي ت�ستمر 
يوم��ني وي�س��ارك فيه��ا زعم��اء 29 دولة، �سي 
فر�س��ة جدي��دة لتعزي��ز طموح��ات ال�سني يف 
قي��ادة العامل بينما ي��روج الرئي���ض االأمريكي 

دونالد ترامب ملب��داأ "اأمريكا اأوال" وي�سكك يف 
مبادرات التج��ارة احلرة العاملية احلالية مثل 
نافت��ا، وق��ال �سي يف افتت��اح القم��ة يجب اأن 
نبن��ي من�سة منفتحة للتع��اون ودعم اقت�ساد 

عاملي حر والعمل على اأن ينمو
وتاب��ع اأن��ه ينبغي على الع��امل تهيئة الظروف 
لدع��م التنمي��ة احل��رة وت�سجي��ع و�س��ع اأنظمة 
عادل��ة ومقبول��ة و�سفاف��ة للتج��ارة العاملي��ة 
وقواع��د اال�ستثمار، وقال �س��ي التجارة حمرك 
مه��م للتنمية االقت�سادية . واأ�ساف اأنه ينبغي 
اأن يعزز العامل نظام التجارة متعددة االأطراف 
واإقام��ة مناطق جتارة ح��رة وت�سهيل التجارة 
احل��رة، وتعه��د �س��ي بتموي��ل �سخ��م لطري��ق 
احلرير اجلديد ي�سمل 100 مليار يوان اإ�سافية 
)14.50 مليار دوالر( ل�سندوق طريق احلرير 
القائ��م و380 مليار ي��وان قرو�سا من بنكني 
كبريي��ن و60 ملي��ار ي��وان م�ساع��دات لل��دول 
النامي��ة واملوؤ�س�س��ات الدولي��ة يف دول طريق 

احلرير اجلديد.

عر  امل�رشية  احلكومة  ت�ستهدف 
ن�سبته  خطة العام املايل املقبل، منواً 
املئة  يف   4 مقابل  يف  املئة  يف   4.6
يف  احل��ايل  امل��ايل  ال��ع��ام  نهاية  متوقعة 
تعزيز  على  وتعول  املقبل،  )يونيو(  حزيران 

م�ساهمة اال�ستثمار وال�سادرات يف هذا النمو.
�سالح  واالإ واملتابعة  التخطيط  وزي��رة  واأ�سارت 
من  الكثري  حتقيق  اإىل  ال�سعيد،  ه��ال��ة  داري  االإ
ب��دء تعايف  ت��دل على  ال��ت��ي  االإي��ج��اب��ي��ة  امل��وؤ���رشات 
املايل  العام  من  الثالث  الربع  خالل  امل�رشي  االقت�ساد 
2017-2016، بينها ت�سجيل منو حقيقي ن�سبته 3.9 يف 
املئة مقارنة مبعدل بلغ 3.6 يف املئة خالل املدة ذاتها من 
27 يف  بنحو  الكلية  اال�ستثمارات  ال�سابق، وزيادة  املايل  العام 
يف  دوالر  بليون   28.52 اإىل  الدولية  االحتياطات  و�سايف  املئة، 
اآذار )مار�ض( 2017، ومنو ال�سادرات ال�سلعية بنحو 14.4 يف املئة 
بنحو  املبا�رش  االأجنبي  اال�ستثمار  وتدفقات  دوالر،  بليون   10.4 اإىل 
38 يف املئة اإىل 4.3 بليون دوالر خالل الن�سف االأول من العام املايل 

.2016-2017
واملحلية  الدولية  التحديات  من  عدداً  اأن  اإال  االإيجابية،  املوؤ�رشات  رغم  وعلى 
يواجه االقت�ساد امل�رشي، اإذ انعك�ست اأو�ساع االقت�ساد العاملي �سلبًا على حركة 
االأ�سواق  اإىل  النفاذ  ال�سناعة امل�رشية يف  ال�سوي�ض، وعلى قدرة  املرور يف قناة 

عدد  ارتفع  كما  ال�سياحة،  قطاع  تراجع  اإىل  الداخلية  االأو�ساع  واأدت  العاملية. 
)اأبريل(  ني�سان  يف  مليون   92.9 اإىل   2009 عام  مليونًا   77 نحو  من  ال�سكان 

املا�سي، مبعدل منو اقرتب من 2.4 يف املئة.
2015، مع ارتفاع معدل البطالة  27.8 يف املئة عام  وتزايد معدل الفقر ليبلغ 
خالل الربع الثاين من العام املايل 2017-2016 اإىل 12.4 يف املئة، ومعّدل 
الت�سخم ليبلغ 32.5 يف املئة يف اآذار املا�سي مقارنة باملدة ذاتها عام 2016. 
وانخف�ض االإدخار اإىل نحو 5.8 يف املئة عام 2016-2015، ما نتج عنه ات�ساع 

فجوة املوارد اإىل 9.2 يف املئة خالل العام املذكور.
اال�ستثمار  م�ساهمة  رفع  ت�ستهدف  املقبل  املايل  العام  »خطة  اأن  ال�سعيد  واأكدت 
املئة  يف   1.4 اإىل  ترتفع  اأن  على  املقبل،  العام  املئة  يف   1.2 بنحو  تدريجًا 
املحلية  اال�ستثمارات  حجم  يف  املتوقعة  للزيادة  وفقًا   2018-2019 عام 
واالأجنبية والتي �ست�ساحب التح�سن امل�ستهدف يف بيئة االأعمال كاأحد مرتكزات 
برنامج االإ�سالح االقت�سادي واالجتماعي. وت�سعى احلكومة اإىل م�ساهمة �سايف 
وذلك  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  �سلبية  م�ساهمة  بعد  النمو  يف  اإيجابًا  ال�سادرات 
بنحو 0.4 يف املئة عام 2018-2017، ترتفع تدريجًا اإىل 1.2 يف املئة عام 

.2019-2020
ومن املخطط اأن يكون اال�ستثمار وال�سادرات بدياًل عن اال�ستهالك املحلي يف دفع 

النمو، ومبا ُير�سي دعائم فل�سفة اقت�سادية جديدة تتبناها احلكومة.
املئة،  يف   7.5 مبعدل  منواً  الكهرباء  قطاع  ت�سجيل  االقت�سادية  اخلطة  وتوقعت 
والقطاع ال�سياحي 10 يف املئة، وال�سناعات التحويلية )من دون تكرير البرتول( 
برنامج  �سوء  يف  االأعمال  بيئة  يف  املتوقع  التح�سن  نتيجة  املئة،  يف   3.7
تناف�سية  على  ال�رشف  �سعر  لتحرير  االإيجابي  واالأث��ر  االقت�سادي  االإ���س��الح 

ال�سناعة امل�رشية.

�سّدق جمل�ض النواب املغربي على موازنة العام احلايل، التي كان اأرجاأ 
ُقّدرت  باعتمادات  احلكومة،  ت�سكيل  تاأخر  ب�سبب  الرملان  يف  اإقرارها 
ب�399 بليون درهم )نحو 41 بليون دوالر( بزيادة 2.44 يف املئة عن 
موازنة العام املا�سي، على اأ�سا�ض عجز مايل يف حدود 3 يف املئة من 

الناجت االإجمايل وت�سخم بنحو 1.7 يف املئة 
اإن  الرملان،  اأمام  االقت�ساد واملال املغربي حممد بو�سعيد  وقال وزير 
طموح  اقت�سادي  اأمنوذج  اإىل  �رشيع  النتقال  توؤ�س�ض  اجلديدة   املوازنة 
االقت�ساد  يف  واالندماج  الت�سدير  على  يراهن  ال�ساعدة،  الدول  �سمن 
وحت�سني  املبادرات،  وت�سجيع  اال�ستثمارات  زي��ادة  خالل  من  العاملي 
وتاأهيل  املعرفة،  باقت�ساد  والعناية  االأعمال  مناخ  وتطوير  الدخل 
ال�سباب،  بطالة  ملعاجلة  العمل  ب�سوق  واالرت��ق��اء  املحلية،  الكفاءات 

والت�سامن االجتماعي يف ان�سجام تام بني االإرادة والواقعية 
ال�سنة  خالل  الناجت  من  املئة  يف  ب�4.5  منو  حتقيق  املوازنة  وتتوقع 
وزيادة  الزراعي  االإنتاج  يف  ملحوظ  حت�سن  من  باال�ستفادة  احلالية، 
اال�ستهالك  معدل  وارتفاع  الفالحية،  غري  االإنتاجية  القطاعات  ن�ساط 
ال�سيارات،  �سناعة  خ�سو�سًا  لل�سادرات  اجليد  واالأداء  لالأ�رش  املحلي 
والتدفقات  املغرتبني  وحتويالت  ال�سياحة  عائدات  ا�ستقرار  عن  ف�ساًل 

املالية.

 تراجع الطلب يقلص السيولة في المملكة العربية إلى 3.6 بليون دوالر 

�سجلت ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( تراجعًا يف 
التي ت�سمل  االأ�سبوع اجلاري،  االأداء خالل  معدالت 
ال�سفقات  وعدد  وكميتها  املتداولة  االأ�سهم  قيمة 
االأ�سبوع  ال�سوق  ب���اأداء  امل��ق��ارن��ة  ل��دى  املنفذة 
االأ�سهم  الطلب على  اإىل تدين  املا�سي. وُيعزى ذلك 
وتقّل�ض ال�سيولة املتاحة للتداول، بعد تقّلب اأ�سعار 

االأ�سهم يف اجلل�سات االأخرية 
العام لل�سوق ارتفاعًا يف ثالث  اأداء املوؤ�رش  وحقق 
جل�سات من اأ�سل خم�ض ي�سملها االأ�سبوع، يف حني 
نهايتها  يف  فاقداً  املا�سي  االأحد  جل�سة  يف  خ�رش 
0.97 يف املئة من قيمته. وكانت اخل�سارة الثانية 
يف جل�سة اخلمي�ض املا�سي مرتاجعًا بن�سبة 0.69 
على  االأ�سبوع  تعامالت  املوؤ�رش  لينهي  املئة،  يف 

نهاية   6924.08 مقابل  يف  نقطة   6882.51
ن�سبتها  نقطة   41.57 بخ�سارة  املا�سي،  االأ�سبوع 
0.60 يف املئة. وبذلك ترتفع خ�سارة املوؤ�رش منذ 
 4.6 بن�سبة  نقطة   328 اإىل  احل��ايل  العام  مطلع 
عام  نهاية  املوؤ�رش  بقراءة  املقارنة  لدى  املئة  يف 

7210 نقاط  2016 البالغة 
وُنّفذت خالل التعامالت من االأ�سبوع احلايل �سفقة 
 39 بقيمة  »امل��راع��ي«  �رشكة  �سهم  على  خا�سة 
 74.50 ب�سعر  األف ريال،   525 مليون ريال بعدد 

ريال لل�سهم 
تدنٍّ  ت�سجيل  عمومًا،  احلركة  م�ستوى  على  ولوحظ 
الفت للنظر يف معدالت االأداء، اإذ انخف�ست ال�سيولة 
بليون   3.6( ري��ال  بليون   13.4 اإىل  املتداولة 
دوالر(، يف مقابل 18.2 بليون ريال )4.9 بليون 
دوالر( لالأ�سبوع املا�سي، اأي بن�سبة 27 يف املئة. 

اإىل  املئة  يف   26 بن�سبة  املتداولة  الكمية  وهبطت 
ُنفذت  بليون،   1.2 مقابل  يف  �سهم  مليون   862
األفًا   412 مقابل  يف  �سفقة  األف   336 خالل  من 
18 يف املئة، تقّل�ض معها متو�سط  برتاجع ن�سبته 

ال�سفقة اإىل 2567 �سهمًا اأي بن�سبة 9 يف املئة 
التداول  العمل،  اأ�سبوع  خالل  اجلل�سات  و�سهدت 
 120 اأ�سهم  اأ�سعار  انخف�ست  �رشكة،   172 باأ�سهم 
5 �رشكات  اأ�سهم  47. وحافظت  اأ�سهم  منها وزادت 
ال�سوقية  القيمة  لترتاجع  ال�سابقة،  اأ�سعارها  على 
لالأ�سهم املدرجة اإىل 1.623 تريليون ريال )433 
)بليونا  ريال  بليون   7.5 بخ�سارة  دوالر(  بليون 

دوالر( اأي بن�سبة 0.47 يف املئة 
وت�سدر �سهم »دار االأركان« قائمة االأ�سهم املدرجة 
يف نهاية اأ�سبوع التداول، حمققًا اأكر كمية و�سيولة 
متداولة يف ال�سوق بلغت 1.65 بليون ريال �سكلت 

املتداولة. جاءت من  ال�سيولة  من  املئة  12.3 يف 
31 يف املئة من  268 مليون �سهم ن�سبتها  تداول 
اإىل  ب�سعره  �سعدت  املتداولة،  االإجمالية  الكمية 

0.96 يف املئة  6.30 ريال بهبوط 
جلهة  الثانية  املرتبة  يف  »���س��اب��ك«  �سهم  وح��ّل 
ريال  بليون   1.6 بالغة  منه،  املتداولة  ال�سيولة 
ن�سبتها 12 يف املئة من ال�سيولة االإجمالية، نتيجة 
تداول 17 مليون �سهم ن�سبتها 2 يف املئة، تراجع 
 96.60 اإىل  املئة  0.25 يف  بن�سبة  �سعره خاللها 

ريال 
املتداولة  الكمية  جلهة  ثانيًا  »االإمناء«  �سهم  وورد 
املئة  يف   13 ن�سبتها  ماليني   110 والبالغة  منه 
من االإجمايل يف ال�سوق، بلغت قيمتها 1.56 بليون 
ريال ون�سبتها 11.75 يف املئة من �سيولة ال�سوق، 
�سعد �سعره خاللها اإىل 14.33 ريال بن�سبة 1.85 

�سهم »�سالمة« يف �سدارة قائمة  ، وجاء  املئة  يف 
االأ�سهم الرابحة يف ال�سوق بعد ارتفاع �سعره بن�سبة 
12.73 يف املئة اإىل 15.94 ريال من تداول 12 
مليون �سهم، تاله �سهم »اإ�سمنت اأم القرى« املرتفع 

اإىل 19.74 ريال بن�سبة 9.48 يف املئة 
وتكبد �سهم »ال�سقر« اأكر خ�سارة يف ال�سوق ن�سبتها 
ريال من   32.47 اإىل  ليرتاجع  املئة،  13.76 يف 
»اخل�رشي«  �سهم  ت��اله  �سهم.  مليون   4.2 ت��داول 
اإىل  هبوطًا  قيمته  من  املئة  يف   9.19 اخلا�رش 

10.67 ريال 
اأم�ض  املالية  ال�سوق  هيئة  جمل�ض  اأ�سدر  ذلك،  اإىل 
»�سند  �رشكة  اأ�سهم  اإدراج  باإلغاء  القا�سي،  ق��راره 
ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  التعاوين«  للتاأمني 

)تداول(.
)ت��داول(،  موقع  على  للهيئة  بيان  يف  ذلك  وجاء   

»�سند  �رشكة  اتخاذ  ع��دم  اإىل  »ن��ظ��راً  فيه  ذك��رت 
الالزمة  النظامية  االإج��راءات  التعاوين«  للتاأمني 
ال�سوق  نظام  مع  يتوافق  مبا  اأو�ساعها  لت�سحيح 
املالية ولوائحها التنفيذية ونظام ال�رشكات، واأخذاً 
من   150 املادة  يف  الواردة  االأحكام  االعتبار  يف 
نظام ال�رشكات، واالإجراءات التي يجب على ال�رشكة 

اتخاذها خالل املدد النظامية املحددة 
االإدارة  جمال�ض  دعت  املالية  ال�سوق  هيئة  وكانت 
جتاوزت  التي  املدرجة  ال�رشكات  يف  وامل�ساهمني 
اإىل  راأ�سمالها،  من  املئة  يف   50 ن�سبة  خ�سائرها 
اأو�ساعها قبل انتهاء مهلة تطبيق املادة  ت�سحيح 
الهيئة  جمل�ض  وكان  ال�رشكات.  نظام  من   150
»جمموعة  �رشكة  اأ�سهم  اإدراج  باإلغاء  قراراً  اأ�سدر 
ال�سعودية  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وق  يف  امل��ع��ج��ل«  حممد 

)تداول(.  

فرص جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مشاريعه المجدية

ر�س��دت موؤ�رشات ال�رشاء وقوة الطلب احلالية على املنتجات ال�سوقية 
غ��ري النفطية، ت�سجيل حت�سن ملمو�ض يف اأ�سعار ال�سلع واخلدمات التي 
تنتجه��ا، يف ظل تقا�سم القطاعات غري النفطية اخل�سائر التي حملتها 
تقلب��ات اأ�سع��ار النفط وتراجعها، على اقت�س��ادات الدول املنتجة منذ 

بداية االنخفا�ض حتى االآن 
واأف��ادت �رشكة »نفط الهالل« يف تقريره��ا االأ�سبوعي، باأن التوقعات  
ت�سري اإىل تو�سع نطاق احلركة االقت�سادية، وخطط الرتويج والت�سويق 
اخلا�س��ة بها، وحت�سني ج��ودة منتجاتها، وفتح اأ�س��واق جديدة لل�سلع 

واخلدمات اخلا�سة بها يف امل�ستقبل 
واأو�سح��ت اأن »موؤ���رشات الطل��ب ون�ساط��ات ال�رشاء ت��دل على حت�سن 
ملح��وظ يف م�ستوياته��ا احلالي��ة«، عازي��ة ذل��ك اإىل »دور الن�ساطات 
والقطاع��ات غ��ري النفطية يف التخفيف من االأعب��اء االقت�سادية على 
قط��اع الطاقة والنفط«، اإذ ا�سطلعت ب� »دور اأكرث فعالية على م�ستوى 
االقت�ساد املحلي، وفتحت اآفاقًا جديدة اأمام القطاع اخلا�ض لتو�سيع 
ن�ساطات��ه ذات اجل��دوى االقت�سادي��ة املرتفع��ة التي ميكنه��ا التاأثري 

اإيجاب��ًا يف االأ�س��واق، يف ظ��ل الرتاجع امل�سج��ل الذي فر�سه 
ت��دين االإنفاق احلكوم��ي وح�س�ض القطاع��ات االقت�سادية 

الرئي�سية من قيم االإنفاق احلالية 
واأ�س��ار التقري��ر اإىل اأن »البيان��ات الناجت��ة م��ن اأ�سواق 

املنطق��ة تو�س��ح مقدار النم��و اأو الرتاج��ع امل�سجل يف 
االإنت��اج وحج��م الطل��ب وموؤ���رش اأ�سع��ار املنتج��ات، 

اإ�سافة اإىل موؤ�رش التوظيف«. 
وبّين��ت املوؤ�رشات حت�سن��ًا ملمو�سًا يف الربع االأول 

م��ن الع��ام احل��ايل«. يف ح��ني خال��ف موؤ���رش 
التوظي��ف االجت��اه م�سجاًل انخفا�س��ًا ملحوظًا 

ع��ن امل�ستويات امل�سجلة يف الربع االأخري من 
العام املا�سي 

والح��ظ اأن املعطي��ات احلالي��ة لالأ�س��واق 
يف املنطق��ة »تعك���ض ا�ستم��رار الرتق��ب 

القطاع��ات  اأداء  يف  الو�س��وح  وع��دم 
االقت�سادي��ة، نتيج��ة ا�ستمرار �سعف 

اأ�س��واق النف��ط وبقاء االأ�سع��ار دون 
م�ست��وى 50 دوالراً حت��ى االآن، ما 

�سغط عل��ى الن�ساط��ات واخلطط 
القطاع��ات  تنتهجه��ا  الت��ي 

ب�سبب  االأخ��رى،  االقت�سادي��ة 
توا�سل �سع��ف اأ�سواق النفط 

وتراجعها 
اأداء  اأن  التقري��ر  وذك��ر 

قط��اع النف��ط يف الربع 
ال�سن��ة  م��ن  االأول 

»�سج��ل  احلالي��ة 
و�سعفًا  انخفا�س��ًا 

دون  وك��ان 
ت  قع��ا لتو ا

 ، ة ج��و ملر ا
ت�س��ري  اإذ 

ت  ن��ا لبيا ا
املتداول��ة 

ىل  اإ

ا�ستم��رار ال�سع��ف وغمو�ض الروؤية حول متديد اتف��اق منظمة »اأوبك« 
م��ع ال��دول امل�ساركة خلف���ض م�ستويات االإنت��اج«. كما تع��ّول الدول 
املنتج��ة حاليًا »عل��ى متديد االتف��اق للحفاظ على ا�ستق��رار االأ�سعار 

ودعم ارتفاعها جمدداً اإىل امل�ستويات امل�ستهدفة 
يف املقاب��ل، راأت »نف��ط اله��الل« اأن اتف��اق املنتج��ني عل��ى م�سارات 
حم��ددة »�سيك��ون لها اأث��ر اإيجاب��ي على اأ�س��واق النف��ط العاملية على 
امل��دى الق�سري، اإذا مل ُتقاوم حتركات اأ�سعار �رشف الدوالر وتعديالت 
اأ�سع��ار الفائ��دة وموؤ�رش املخ��زون، والتي باتت اأكرث تقلب��ًا من اأ�سواق 

النفط ذاتها 
وخُل�س��ت اإىل اأن الن�ساط��ات والقطاع��ات غري النفطي��ة »باتت قادرة 
عل��ى فر�ض الت��وازن يف اقت�سادات دول املنطق��ة، واأ�سبحت احلاجة 
ملح��ة اإىل البحث ع��ن و�سائل ل�سبط حتركات اأ�س��واق النفط ال�سلبية«. 
ومل تغف��ل يف هذا املجال »�رشورة االجت��اه نحو فر�ض �سقوف اإنتاج 
وح�س�ض كافية على منتجي النفط وم�سدريه على امل�ستوى العاملي، 
وتطبيقه��ا على ال��دول التي متلك ق��درات اإنتاجي��ة وت�سديرية عالية 
امل�ست��وى، لو�س��ع االأ�سع��ار يف امل�س��ار ال�سحي��ح ودع��م اقت�سادات 

املنتجني، ورفع وترية الن�ساط االإنتاجي لدى امل�ستهلكني . 
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