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حركة األسهم

قطر تزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 
30 في المئة سنويًا

تثبيت الفائدة على الدوالر األسترالي يساهم 
في ارتفاع سعر الين

قمة أوروبية يابانية للتوصل إلى اتفاق تجاري

 فولكسفاغن توقع اتفاقًا لتصدير  اإلمارات تتصدر مؤشر سوق التجزئة عربيًا
السيارات إلى إيران

اأعلن��ت قط��ر اأنه��ا تعت��زم زي��ادة اإنت��اج الغاز 
م��دى  عل��ى  املئ��ة  يف   30 بن�س��بة  الطبيع��ي 
ال�س��نوات القليلة املقبلة، يف الوقت الذي تواجه 
فيه �س��غوطا من جريانها يف اأزمة دبلوما�س��ية 
ه��ي الأ�س��واأ من��ذ �س��نوات، وق��ال �س��عد �رشيدة 
الكعب��ي، رئي�س �رشكة قط��ر للبرتول، يف موؤمتر 
�س��حفي اإن قط��ر تعتزم رفع الإنت��اج اإىل 100 
ملي��ون طن م��ن الغ��از الطبيعي �س��نويا بحلول 

عام 2024
وق��ال الكعب��ي اإن هذا امل�رشوع اجلديد �س��يعزز 

مكانة قطر الرائدة

واأ�س��اف: �س��نبقى يف مقدم��ة منتج��ي الغ��از 
الطبيعي امل�سال ملدة طويلة جدا

وتعد قطر اأكرب منتج للغاز الطبيعي امل�س��ال يف 
العامل

77 ملي��ون ط��ن  اإنت��اج قط��ر احل��ايل  ويبل��غ 
�س��نويا. وقال الكعبي اإن هذا التو�سع �سيزيد من 
م�س��تويات الإنت��اج اإىل ما يعادل �س��تة ماليني 

برميل من النفط يوميا
وياأت��ي ه��ذا الإع��الن يف الوق��ت ال��ذي يواج��ه 
فيه اخلليج اأ�س��واأ اأزمة دبلوما�س��ية منذ �سنوات، 
ال�س��عودية  العربي��ة  اململك��ة  فر�س��ت  بعدم��ا 
وحلفاوؤه��ا عقوب��ات �س��املة عل��ى قطر ال�س��هر 

املا�سي.

هيم��ن ثبات موقف بنك اأ�س��رتاليا املركزي من 
اأ�س��عار الفائدة على اأ�س��واق العمالت الرئي�سية ، 
ليدف��ع ال��دولر الأ�س��رتايل اىل النخفا�س نحو 
واح��د يف املئ��ة ويدع��م ال��ني اىل الرتفاع من 

اأدنى م�ستوياته يف �سبعة اأ�سابيع.
وكان الني ت�رشر الأ�س��بوع املا�سي مع الدولر 
الأمريك��ي من حتول م�س��وؤويل البنوك املركزية 
خارج الوليات املتحدة �سوب ت�سديد ال�سيا�سة 
النقدية وتوقع الكثريون اأن يتبع بنك الحتياط 
الأ�س��رتايل النه��ج ذات��ه. لكن املوق��ف املحايد 
للبنك املركزي الأ�سرتايل ب�س��اأن اأ�سعار الفائدة 
مل يتغري بوجه عام وانخف�س الدولر الأ�سرتايل، 

الذي ارتف��ع يف املعامالت املبكرة، يف رد فعل 
على قرار البنك. والتزم البنك املركزي ال�سويدي 
اأي�س��ًا بتوقع��ات عدم رفع اأ�س��عار الفائدة حتى 
منت�س��ف الع��ام املقب��ل، وقال اإن��ه يف وقت ل 
يتوقع خف�س تكاليف القرتا�س جمدداً فاإنه ل 
ي�س��تبعد ذلك متامًا، ما دفع الكرونة ال�س��ويدية 
اىل النخفا�س. وارتفع الني، الذي ح�س��ل على 
الدعم اأي�سًا من امل�ستثمرين الآ�سيويني ال�ساعني 
اإىل املالذات الآمنة بعد اإطالق كوريا ال�س��مالية 
�س��اروخًا، نح��و 0.33 يف املئة مقابل الدولر 
والي��ورو. وهبط الدولر الأ�س��رتايل، الذي ارتفع 
لأعل��ى م�س��توى يف اأربع��ة اأ�س��هر يف تعامالت 
الأ�س��بوع املا�سي، 0.8 يف املئة خالل اجلل�سة 

اإىل 0.7599 دولر.

اأك��د الحت��اد الأوروب��ي اأنه �س��يعقد قم��ة اليوم 
اخلمي���س م��ع الياب��ان ياأم��ل الطرف��ان بعدها 
املعاه��دة  ح��ول  �سيا�س��ي"  اتف��اق  "اإع��الن 
التجارية التي يجري التفاو�س ب�ساأنها بينهما 
من��ذ اأرب��ع �س��نوات، وي�س��ارك يف القم��ة رئي�س 
املفو�س��ية الأوروبية جان كلود يونكر ورئي�س 
ورئي���س  تو�س��ك  دونال��د  الأوروب��ي  املجل���س 
الوزراء الياباين �سينزو اآبي. وكتب تو�سك خالل 
اللي��ل على توي��رت اأن اتفاق تب��ادل حر طموحا 
وعادل هو يف طور البحث، وي�سعى الأوروبيون 
والياباني��ون اإىل الإ�رشاع يف التو�س��ل اإىل هذا 
التف��اق ال�سيا�س��ي قب��ل انعقاد قم��ة جمموعة 
الع�رشين اجلمعة وال�سبت يف هامبورغ باأملانيا
اإعالن مثل هذا التفاق قبيل القمة �سي�سمح لهم 

بتوجيه "اإ�س��ارة قوي��ة" من اأج��ل التبادل احلر 
اإىل باق��ي العامل، ول �س��يما الرئي���س الأمريكي 
دونالد ترمب الذي �سيح�رش اإىل هامبورغ. غري 
اأن هذا التفاق �سيكون جمرد اتفاق اإطار ح�سل 
على موافقة �سيا�سية، على اأن يتم اإقرار التفاق 
النهائ��ي الفعلي بني بروك�س��ل وطوكيو بحلول 
نهاي��ة ال�س��نة، وتوجه��ت املفو�س��ة الأوروبية 
للتج��ارة �سي�س��يليا مامل�س��رتوم ب�س��كل عاج��ل 
اإىل طوكيو يف نهاية الأ�س��بوع املا�س��ي برفقة 
مفو�س الزراعة فيل هوغان لإجراء م�س��اورات 
حا�س��مة. من جهة اأخرى، و�سل وزير اخلارجية 
اإىل بروك�س��ل  اأم���س  الياب��اين فومي��و كي�س��يدا 
خلو�س مفاو�س��ات اأخرية. وق��ال الثالثاء "اإن 
مفاو�سات �س��اقة تتوا�سل. من ال�سعب التكهن 
بنتيجته��ا. اأغ��ادر )اإىل بروك�س��ل( عازم��ا على 

التو�سل اإىل اتفاق عام.

احتلت الإمارات املرتبة اخلام�سة يف 
موؤ�رش »اأيه تي كريين« لتنمية التجزئة 
جاذبية  الأكرث  ال�سوق  وكانت  العاملية، 
الكبرية  النمو  فر�س  بف�سل  املنطقة  يف 

خارج مدينة دبي املت�سبعة.
وارتفع املغرب �سبع مراكز يف الت�سنيف العاملي 
لي�سل اإىل ال�سابع »بف�سل جهود احلكومة يف جذب 
اململكة  رك��زت  حني  يف  الأجنبية«.  ال�ستثمارات 
التجزئة،  قطاع  على   )11 )املرتبة  ال�سعودية  العربية 
عن  بعيداً  اقت�سادها  لتنويع  الوطنية  خطتها  من  كجزء 

القطاع النفطي.
و�ساعد تو�سع مراكز الت�سوق يف اجلزائر )املرتبة 14( وزيادة 
تدفق ال�سياح يف تون�س )املرتبة 24( على دعم قطاع التجزئة. 
يف حني مل تدخل م�رش موؤ�رش ال�سنة احلالية، على الرغم من كونها 
يف  املتف�سية  الغمو�س  حالة  »ب�سبب  املنطقة،  اأ�سواق  اأكرب  اإح��دى 
ال�سوق،، وتو�سل موؤ�رش تنمية التجزئة العاملية لل�سنة احلالية ال�سادر 
بعنوان »ع�رش الرتكيز«، اإىل اأن منو جتارة التجزئة يف الهند هي الأعلى. 
اإىل جانب  القوي فيها وتنامي طبقتها املتو�سطة،  الناجت املحلي  وا�سطلع 
يف  مهمة  ب��اأدوار  املا�سية،  ال�سنوات  مدى  على  املح�ّسنة  التنظيمية  البيئة 

حتقيق هذه النتيجة.

القت�سادي  منوها  تباطوؤ  من  الرغم  على  الثانية  املرتبة  يف  ال�سني  وحّلت 
العام، اإذ جعل منها حجم �سوقها والتطور امل�ستمر يف جتارة التجزئة واحدة من 

الأ�سواق الأكرث جاذبية ل�ستقبال ا�ستثمارات التجزئة.
عرو�سها  ا�ستمرار  ظل  يف  ال�سنة،  هذه  اخلام�سة  املرتبة  الإم��ارات  واحتلت 
اجلاذبة للتجزئة، والتي »متيزت العام املا�سي بالبتكار مع اإدخال جممعات 
التجزئة املمتدة، والت�ساميم الفريدة من نوعها ومراكز الرتفيه ودور ال�سينما 
يف الهواء الطلق. ويهدف كل ذلك اإىل اإيقاد �رشارة اهتمام امل�ستهلك والبتعاد 
الأعوام  يف  املئة  يف   30 نحو  فيها  الإلكرتونية  التجارة  ومنت  املاألوف.  عن 
ونون  كوم  دوت  ل�سوق  اأمازون  )ك�رشاء  الأخرية  التطورات  ومنحت  املا�سية، 

دوت كوم( م�ساراً قويًا لنمو الت�سوق الرقمي.
الو�سع  م��ن  ال��رغ��م  على   11 املرتبة  ال�سعودية  العربية  اململكة  وحققت 
القت�سادي اململوء بالتحدي، اإذ امتاز قطاعها للتجزئة باملرونة م�سجاًل منواً 
اإىل  الذي تهدف فيه احلكومة  القطاع  2016. وهو  املئة عام  4.6 يف  ن�سبته 
توليد الوظائف اجلديدة. يف حني تركز على تنمية الأ�سكال احلديثة والتجارة 
للملكية  ال�سماح  مثل  الأخ��رية،  التنظيمية  التغيريات  و�ستعزز  الإلكرتونية. 
مل�ساريع  التمويل  وزيادة  التجزئة  قطاع  يف  املئة  يف   100 بن�سبة  الأجنبية 

التجزئة ال�سغرية، من موا�سلة تطوير هذا القطاع.
واأو�سحت امل�ساركة يف اإعداد درا�سة »اإيه تي كريين« يانا بيرتوفا، اأن الدرا�سة 
»ر�سدت مواجهة جتار التجزئة العامليني تنامي املناف�سة املحلية والإقليمية 
يف الأ�سواق النا�سئة، التي �سهدت طفرة يف م�ستوى تقنيات التجزئة والتجارة 
للتو�سع  ا�سرتاتيجياتهم  يف  النظر  اإع��ادة  على  �سيجربهم  ما  الإلكرتونية، 

العاملي«.

اأعلنت »فولك�س��فاغن« الأملانية توقيع اتف��اق مع »ماموت خودرو« الإيرانية 
ل�س��ترياد �سيارات من طرازي »تيغوان« و»با�س��ات« من خالل ثمانية وكالء 

مع الرتكيز على منطقة طهران الكربى.
وتبداأ »فولك�س��فاغن« ت�سدير �سيارات اإىل اإيران ال�سهر املقبل، لتعود بذلك اإىل 
ال�س��وق الإيرانية وت�س��تاأنف الن�س��اط بعد م��ا يزيد عل��ى 17 عامًا، يف حترك 
قد ي�س��اعد ال�رشكة الأملانية على تقلي�س اعتمادها على اأ�س��واق متقلبة مثل 
ال�س��ني والربازيل. وت�س��عى اأكرب جمموعة ل�سناعة ال�س��يارات يف اأوروبا اإىل 
دخ��ول اأ�س��واق خارجي��ة جدي��دة، يف الوق��ت الذي تع��اين فيه كلف��ًا بباليني 
اليوروات ب�سبب ف�سيحة النبعاثات، ويف حني تعكف على حتول ا�سرتاتيجي 

نحو ال�سيارات الكهربائية وخدمات التنقل اجلديدة.
وهبطت مبيعات املجموعة اإىل ال�سني، اأكرب اأ�سواق »فولك�سفاغن« التي ت�سهم 
مب��ا يزي��د على ثلث مبيعاته��ا، 3.3 يف املئة يف املدة ما ب��ني كانون الثاين 
)يناير( املا�س��ي واأيار )مايو( اإىل 1.51 مليون �س��يارة. وانخف�ست مبيعات 

املجموعة يف الربازيل 1.9 يف املئة اإىل 116 األفًا و600 �سيارة.
وت�س��عى »فولك�س��فاغن« اإىل مواكب��ة �رشكت��ي »بيجو« و»رينو« الفرن�س��يتني 
اللت��ني تدخ��الن بقوة اإىل اإيران منذ اتفاق البالد مع القوى العاملية يف العام 

2015 على رفع العقوبات مقابل كبح طهران لأن�سطتها النووية.

روسيا ال تستبعد احتمال ارتفاع أسعار النفط

مل ي�س��تبعد وزي��ر الطاق��ة الرو�س��ي األك�س��ندر نوف��اك، 
احتم��ال »ارتف��اع اأ�س��عار النف��ط العاملية يف الن�س��ف 
الث��اين م��ن ال�س��نة احلالي��ة«. وراأى يف ت�رشي��ح نقلته 
اأ�س��واق  وكال��ة »انرتفاك���س« لالأنب��اء، اأن الطل��ب يف 
النفط »�س��يزيد يف الربع الثالث من ال�سنة«. وتوقع عقد 

اجتماع منف�سل مع نظريه ال�سعودي خالد الفالح.
وزادت �س��ادرات منظم��ة البل��دان امل�س��درة للب��رتول 
)اأوب��ك( من النفط اخلام لل�س��هر الث��اين على التوايل يف 
حزي��ران )يونيو( املا�س��ي، ما يرجع يف الأ�س��ا�س اإىل 
زيادة ال�س��حنات من الأع�س��اء الأفارق��ة يف املنظمة، 
بح�س��ب »توم�س��ون رويرتز اأويل ري�س��ري�س«. و�سدرت 
»اأوب��ك« مبا يف ذلك الع�س��و اجلديد غينيا ال�س��توائية، 

25.92 ملي��ون برمي��ل يوميًا بزي��ادة 450 األفًا عن 
م�س��توى اأيار )مايو( املا�س��ي، وبزيادة 1.90 مليون 

برميل يوميًا مقارنة باملدة ذاتها قبل عام.
وازدادت �س��ادرات نيجريي��ا وليبي��ا وال�س��عودية نحو 
1.1 مليون برميل يوميًا عن ال�س��هر ال�سابق، لتعو�س 

انخفا�س ال�سادرات من الإمارات واإيران واجلزائر.
واأظه��ر التقري��ر ال�س��ادر عن »توم�س��ون روي��رتز اأويل 
ري�س��ري�س« ال�س��هر اجلاري، وامل�س��تندة ح�س��اباته اإىل 
تتب��ع تدفق��ات النف��ط اخل��ام وبيان��ات الناق��الت، اأن 
�س��حنات النفط اخلام م��ن الإمارات »تدّن��ت 340 األف 
برميل يوميًا من م�س��تواها يف اأي��ار، اإىل 2.57 مليون 
برميل يوميًا ما يعود رمبا اإىل اأ�سعار اأكرث تناف�سية من 
بقية منتجي اخلليج. وكانت �س��ادرات الإمارات ال�سهر 

املا�سي الأقل منذ ت�رشين الأول )اأكتوبر( 2016.

واأو�س��ح التقري��ر اأن قطر »مل تواجه �س��عوبة يف اإبقاء 
�س��ادراتها من النفط اخلام عند م�ستويات مماثلة لتلك 
امل�س��جلة يف اأيار. و�سحنت 630 األف برميل يوميًا من 
اخلام ال�س��هر املا�س��ي، بزيادة 20 األ��ف برميل يوميًا 
عن ال�س��هر ال�سابق. وا�ستقرت �س��ادرات املكثفات عند 

األف برميل يوميًا.  316
و�س��ّدرت نيجريي��ا 2.22 ملي��ون برمي��ل يومي��ًا يف 
حزيران املا�س��ي، وهو اأعلى م�ستوى منذ كانون الأول 
)دي�س��مرب( 2015 وبزي��ادة 410 اآلف برمي��ل يوميًا 
على اأ�س��ا�س �س��هري. وارتفعت �سادرات ليبيا اإىل اأعلى 
م�س��توى يف اأرب��ع �س��نوات ال�س��هر املا�س��ي، متجاوزة 
730 األف برميل يوميًا، اأي بارتفاع 140 األف برميل 

يوميًا عن م�ستويات اأيار.
و�س��جلت �س��ادرات النفط ال�س��عودي زيادة لت�س��ل اإىل 

7.47 ملي��ون برمي��ل يومي��ًا ال�س��هر املا�س��ي، بع��د 
نزول ال�س��ادرات على مدى �س��هرين اىل ما دون �سبعة 
مالي��ني برمي��ل يومي��ًا. ودعم��ت م�س��رتيات من اآ�س��يا 
زيادة ال�س��حنات من اململكة. وارتفعت �سادرات اخلام 
العراقي 34 األف برميل يوميًا على اأ�س��ا�س �س��هري اإىل 
اإيران  3.53 مليون برميل يوميًا. وتراجعت �سادرات 
بعدما زادت اإىل اأعلى م�س��توى يف ثالثة اأ�سهر يف اأيار. 
و�س��درت 2.18 مليون برميل يوميًا بانخفا�س 138 

األف برميل يوميًا مقارنة باأيار.
ويف الأ�سواق، تدنى �سعر النفط يف التعامالت الآ�سيوية 
اأم���س، بعدم��ا �س��جل موج��ة �س��عود ا�س��تمرت ثمانية 
اأي��ام، و�س��ط دلئل عل��ى فق��دان الزيادة امل�س��تمرة يف 
اإنت��اج اخلام يف الوليات املتحدة زخمها. ونزل �س��عر 
مزي��ج »برن��ت« 13 �س��نتًا اأو ما ي��وازي 0.3 يف املئة 

اإىل 49.55 دولر للربميل، و�س��عر خام غرب تك�س��ا�س 
الو�س��يط الأمريكي ت�سعة �س��نتات اأو ما يعادل 0.2 يف 
املئ��ة اإىل 46.98 دولر للربميل. وياأت��ي الهبوط بعد 
تع��ايف اخلام��ني بنح��و 12 يف املئة من امل�س��تويات 

املتدنية الأخرية يف 21 من ال�سهر املا�سي.
ولح��ظ متعامل��ون اإق��دام متعاملني كرث على ت�س��وية 
مراك��ز قبل عطلة عيد ال�س��تقالل يف الوليات املتحدة 
اأم�س يف الرابع من ال�س��هر اجل��اري، بينما واجه مزيج 
»برن��ت« مقاوم��ة فنية م��ع اقرتاب��ه من م�س��توى 50 
دولراً للربمي��ل. ويف قط��ر، ُح��دد باأث��ر رجع��ي �س��عر 
البيع الر�س��مي ل�س��حنات حزيران من خامه��ا البحري 
عن��د 45.85 دولر للربمي��ل، بانخفا�س 4.20 دولر 
للربميل عن ال�س��هر ال�س��ابق، بح�س��ب ما ذكر م�سدران 
جتاري��ان، وه��و اأدن��ى م�س��توى من��ذ ت�رشي��ن الث��اين 

)نوفمرب( املا�س��ي. ويجعل ذلك الفارق بني �سعر البيع 
الر�سمي للخام البحري القطري 0.62 دولر دون خام 

دبي، بانخفا�س 13 �سنتًا عن ال�سهر ال�سابق.
وح��ددت قطر اأي�س��ًا �س��عر البيع الر�س��مي للخام الربي 
برتاج��ع  للربمي��ل  دولر   46.50 عن��د  حزي��ران  يف 
4.15 دولر عن ال�س��هر ال�س��ابق. وهب��ط الفارق بينه 
وب��ني خ��ام دب��ي ثماني��ة �س��نتات اإىل ثالثة �س��نتات 
للربمي��ل يف حزيران. اإىل ذلك، اأعل��ن الرئي�س التنفيذي 
ل� »قطر للبرتول« �س��عد الكعبي، اأن قطر »تخطط لزيادة 
اإنت��اج الغاز من حقل ال�س��مال، لرف��ع الإنتاج من الغاز 
الطبيعي امل�سال بن�سبة 30 يف املئة«. واأو�سح الكعبي 
يف موؤمتر �س��حايف يف الدوحة اأن اإنتاج قطر من الغاز 
امل�س��ال »�س��ريتفع اإىل 100 مليون طن من 77 مليون 

طن �سنويًا«. 

عجز ميزان تجارة السلع في الدول العربية يرتفع 
إلى 66 بليون دوالر

ارتف��ع العج��ز يف ميزان جتارة ال�س��لع واخلدمات يف ال��دول العربية من 
2016، وكذلك  66.4 بليون عام  2015 اإىل  60.3 بليون دولر عام 
ح�س��تها من الناجت العربي من 2.4 يف املئة اإىل 2.7 يف املئة، ا�ستناداً 
اإىل تقري��ر للموؤ�س�س��ة العربية ل�س��مان ال�س��تثمار وائتمان ال�س��ادرات. 
وعزت ذلك اإىل اأ�س��باب اأبرزها ا�س��تمرار تراجع اأ�سعار النفط يف الأ�سواق 
العاملي��ة، م��ا اأف�س��ى اإىل هب��وط يف قيمة �س��ادرات ال�س��لع العربية اإىل 
740.2 بلي��ون دولر«. ولح��ظ املدي��ر الع��ام للموؤ�س�س��ة فه��د را�س��د 
الإبراهيم يف افتتاحية ن�رشة »�س��مان ال�س��تثمار« الف�سلية، »ا�س�ت�م�رار 
ال�ت�ركز اجلغرايف ب�سيطرة 10 دول عربية على اأكرث من 92 يف املئة من 
التج��ارة اخلارجية الإجمالي��ة للدول العربية، منها دولتان ت�س��تحوذان 

على اأكرث من 52 يف املئة من الإجمايل عام 2016«.
واأو�سح اأن جتارة ال�سلع »مثلت نحو 77 يف املئة من الإجمايل يف الدول 
العربي��ة كمتو�س��ط عام بني عام��ي 2014 و2016، لكن تقّل�س��ت حدة 
�س��يطرة امل��واد الأولية التي ت�س��مل منتجات الزراعة والوق��ود والتعدين 

على ال�سادرات يف املدة ذاتها«.
واأف��ادت الن�رشة التي ا�س��تندت اإىل بيانات وطني��ة ودولية، باأن 

�س��ادرات املنتج��ات ال�س��ناعية العربي��ة »ازدادت اإىل 234 
بلي��ون دولر وكذلك ح�س��تها م��ن الإجم��ايل العاملي لتبلغ 

2 يف املئ��ة. كما زادت �س��ادرات املنتجات الزراعية اإىل 
33.4 بليون دولر لت�سل ح�ستها اإىل 2.1 يف املئة من 

الإجمايل العاملي عام 2015«.
ويف ما يتعلق باأكرب امل�س��درين للمنتجات امل�سنعة 

م��ن حيث القيمة، »متي��ز اأداء الإمارات وال�س��عودية 
واملغرب، فيما جلهة الن�س��بة اإىل الناجت ت�س��درت 

تون�س الرتتيب تلتها الأردن ثم املغرب«.
وعلى �س��عيد التجارة البينية العربية، اأ�سارت 

الن���رشة اإىل »منو لف��ت للنظر حققت��ه بالغًا 
9.7 يف املئة من 133.6 بليون دولر عام 

2014 اإىل 146.6 بليون عام 2015«. 
وك�س��فت بياناتها عن التاأثري املتباين 

والرتتيب��ات  التجاري��ة  لالتفاق��ات 
الإقليمي��ة، خ�سو�س��ًا دول جمل���س 

التع��اون اخلليج��ي التي بلغ حجم 
 75.3 نح��و  البيني��ة  جتارته��ا 

بلي��ون دولر. يف ح��ني بلغ��ت 
ال�س��ادرات  م��ن  ح�س��تها 

العربي��ة البيني��ة نح��و 84 
وح�س��تها  املئ��ة،  يف 

م��ن ال��واردات العربي��ة 
البيني��ة 58 يف املئ��ة 

ذاته«. وبذلك،  للعام 
م�س��اهمتها  ُتق��در 

الإجمالي��ة بنحو 
املئ��ة  يف   71

م��ن التج��ارة 
بي��ة  لعر ا

 ، لبيني��ة ا
عل��ى 

الرغ��م 

من ت�سابه اقت�سادات تلك الدول وهيكل اإنتاجها وجتارتها 
يف املقاب��ل، ذك��رت الن�رشة اأن حج��م التجارة البينية ب��ني دول املغرب 
العرب��ي اخلم���س »بل��غ 3.6 بليون دولر، ل��ذا مل تزد م�س��اهمتها على 8 
يف املئ��ة م��ن الواردات العربي��ة البينية، و2.5 يف املئة من ال�س��ادرات 
العربي��ة البيني��ة، عل��ى الرغم من تن��وع اقت�س��ادات تلك ال��دول وهيكل 
اإنتاجه��ا وجتارته��ا«. واأمل��ت املوؤ�س�س��ة العربي��ة ل�س��مان ال�س��تثمار 
وائتمان ال�س��ادرات، باأن »ت�س��اهم خدماتها املقدمة يف جمال �س��مان 
ائتم��ان ال���س���ادرات وواردات ال��س���ل�ع الراأ�س��مالية وال�س��رتاتيجية يف 
ال��دول العربية، يف منو ال�س��ادرات العربية، مع التوقع��ات الدولية بنمو 
حجم جتارة الدول العربية من ال�سلع واخلدمات اإىل 2135 بليون دولر 

خالل ال�سنة احلالية، واإىل 2220 بليونًا عام 2018 
واأك��دت اهتمامه��ا بالتجارة اخلارجي��ة، لأنها »منف��ذ لت�رشيف فائ�س 
الإنتاج عن حاجة ال�س��وق املحلية، وم��ورد لتعزيز املوازنة من ال�رشف 

الأجنبي«.
 كم��ا ُتع��د  موؤ���رشاً اإىل قدرة ال��دول الإنتاجية والتناف�س��ية يف الأ�س��واق 
العاملي��ة، ونتيج��ة تنامي التحدي��ات التي تواجه املنطق��ة العربية على 

ال�سعيد التجاري . 
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