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حركة األسهم

واردات الذهب الهندية تنتعش مع معاودة بناء المخزون

المصارف السويسرية في طريقها إلى 
فرض عقوبات على فنزويال

الدول المقاطعة تستثني الشركات مصر تخفض المهل إلصدار التراخيص الصناعية
األميركية العاملة في قطر من العقوبات

رج��ح م�س���ؤول ب��ارز يف �أك��ر معام��ل تكري��ر 
�لذه��ب �لهندي��ة يف ت�رصي��ح �سحف��ي  �رتف��اع 
و�رد�ت �لذهب �لهندي��ة مبقد�ر �لثلث هذه �ل�سنة 
لت�س��ل �إىل 750 طن��ًا ب�سب��ب �إع��ادة �لتخزي��ن 
م��ن قبل باع��ة �حلل��ي، وت�قعات ب��اأن �لأمطار 
�مل��سمي��ة �جلي��دة �ستزي��د �لطل��ب يف �ملناط��ق 
�لريفي��ة خ��ال م��س��م �لأعي��اد �ملقب��ل. وتدعم 
�ل��رد�ت �لكبرية من ث��اين �أكر م�ستهلك للذهب 
يف �لع��امل �لأ�سع��ار �لعاملي��ة �ملتد�ول��ة حالي��ًا 
ق��رب �أعل��ى م�ست�ياته��ا يف �سهري��ن لكنه��ا قد 
تزي��د �لعجز �لتج��اري للبلد. وق��ال �ملدير �لعام 
ل�رصك��ة »�إم �إم ت��ي �سي- بام��ب« لتكرير �لذهب 

ر�جي���ش خ��سا »�لطلب و�ل����رد�ت يع�د�ن �إىل 
طبيعتهم��ا بع��د تلق��ي �رصب��ة �لع��ام �ملا�سي. 
باع��ة �حللي يعي��دون �لتخزين بع��د �ل�سحب من 
�ملخزون �لعام �ملا�سي«. ووفقًا ملجل�ش �لذهب 
�لعامل��ي، ل ي�ساهي �لهن��د يف ��ستهاك �لذهب 
�س���ى �ل�سني �لت��ي ��ست���ردت 557.7 طن يف 
2016 وه��� �أدن��ى م�ست�ياته��ا يف 13 �سن��ة. 
وتظه��ر �لبيان��ات غ��ري �لنهائي��ة ل�رصك��ة »جي 
ز�دت  �ل����رد�ت  �أن  �ل�ست�ساري��ة،  �أ���ش«  �أم  �أف 
�إىل �أك��ر من مثليه��ا يف �لأ�سه��ر �ل�سبعة �لأوىل 
م��ن �لعام �حلايل لت�س��ل �إىل 550 طنًا، مقارنة 
بالفرتة ذ�تها م��ن �لعام �ملا�سي. وقال خ��سا 
على هام���ش م�ؤمتر �لذه��ب �لعاملي �ملنعقد يف 

باناجي.

�ل�س�ي�رصي��ة  و�مل�س��ارف  �مل�ؤ�س�س��ات  ب��د�أت 
�لرئي���ش  م�ؤ�س�س��ات  م��ن  بالبتع��اد  �لك��رى 
�لفنزويلي نيك�ل�ش مادورو، �أ�س�ة بامل�ؤ�س�سات 
�لأمريكي��ة �لت��ي �بتع��دت بع��د �لعق�ب��ات �لتي 
و�زدي��اد  فنزوي��ا،  عل��ى  �سلطاته��ا  فر�سته��ا 
وت��رية �لتهدي��د�ت �لت��ي كان �آخره��ا �لتل�ي��ح 
بالتدخ��ل �لع�سكري �لأمريك��ي. وبا�رص »كريدي 
�س�ي���ش«، ث��اين �أك��ر م�رصف �س�ي���رصي جلهة 
�لأ�س���ل بع��د م�رصف »ي��� بي �أ���ش«، �إجر�ء�ت 
عل��ى  �عتم��اد�ً  كار�كا���ش  حك�م��ة  ت�سته��دف 
�إمن��ا ذ�ت  �عتب��ار�ت غ��ري �سيا�سي��ة ظاهري��ًا، 
عاق��ة ب�سمع��ة �مل���رصف �ل�س�ي���رصي �لدولية. 
وتاأت��ي ه��ذه �خلط���ة �مل�رصفي��ة �ل�س�ي�رصي��ة 
بعدم��ا قررت حك�م��ة و��سنطن من��ع كّل رجال 
�لأعم��ال �لأمريكيني من �إقامة عاقات جتارية 
�خل�����ر�ء  ويدر���ش  كار�كا���ش.  حك�م��ة  م��ع 
�مل����س���رف���ي���ن �ل�س�ي�رصي���ن حاليًا، و�أولهم 
�أولئ��ك �لتابع���ن مل���رصف »كري��دي �س�ي�ش«، 
�إع��ادة تق���مي �لعاق��ات �لتجارية م��ع حك�مة 
م��ادورو و�مل�ؤ�س�س��ات �لتابع��ة له��ا.  و�أوق��ف 
�ملعام��ات  للم���رصف  �لتابع���ن  �مل�سغل���ن 
�خلا�سة بن�عني من �ل�سند�ت: �ل�سادر مبا�رصة 
ع��ن حك�م��ة كار�كا���ش، و�ل�س��ادر ع��ن �رصكة 
»برتول�ي�ش دي فنزوي��ا« �حلك�مية. ويبدو �أن 
م���رصف »كري��دي �س�ي�ش« ين���ي �لبتعاد من 
م�قف حمرج جد�ً تعر�ش له م�رصف »غ�لدمان 
�ساك���ش« �لأمريكي، �لذي ��سرتى يف نهاية �أيار 
)ماي���( �ملا�س��ي، �سن��د�ت حك�مي��ة فنزويلية 
بقيم��ة 2.8 بلي�ن دولر مع خ�سم �رص�ئي ر�سا 
على 70 يف �ملئة. ويفي��د �خلر�ء يف �لعا�سمة 
ب��رن، باأن م�س��ارف �س�ي�رص� �لك��رى �لأخرى، 
على غر�ر »ي� بي �أ�ش« و »ي�لي��ش بري« �ستمنع 
م�سغليه��ا خ��ال �ل�سه��ر �جل��اري م��ن �لت��د�ول 
بع��د  �ل�س��ادرة  �لفنزويلي��ة  �مل��ال  مبنتج��ات 
حزي��ر�ن )ي�ني�(. ويت�ق��ع �ملحلل�ن �أن تت��سع 
�لإج��ر�ء�ت �ل�س�ي�رصي��ة �أم��ام فنزوي��ا لت�سمل 

�ل���رصكات �ل�س�ي�رصي��ة �خلا�سة �أي�س��ًا. وتاأتي 
ه��ذه �لإج��ر�ء�ت يف حماول��ة م��ن �مل�ؤ�س�س��ات 
�ل�س�ي�رصية لتجنب م��جهة �أخرى مع �ل�ليات 
�ملتحدة، �إذ دفع م�رصف »كريدي �س�ي�ش« عام 
2009، مبلغ��ًا و�س��ل �إىل 536 ملي���ن دولر 
لت�س�ي��ة ق�سي��ة قان�ني��ة مع حك�م��ة و��سنطن 
ناجم��ة م��ن تعامل��ه م��ع دول فر�س��ت �أمريكا 

عليها عق�بات �قت�سادية على ر�أ�سها �إير�ن.
ولف��ت �أن �مل�ستثمري��ن �ل�س�ي�رصيني يف قطاع 
�مل����د �لأولية كالذهب مث��ًا، يخ�س�ن �نعكا�ش 
�لعق�بات �لدولية بحق فنزويا على ن�ساطاتهم 
هن��اك، خ�س��س��ًا �أن �حتياط��ات فنزوي��ا من 

�لذهب تتخطى �سبعة �آلف طن.
وتخطط ت�سع �رصكات متع����ددة �جلن�سية، ي�سم 
بع�سه��ا روؤو���ش �أم����ل �س�ي�رصي��ة، ملبا���رصة 
ن�ساط��ات �لتنقي��ب و�لإنتاج د�خ��ل 14 منطقة 
مع����روف��ة با�س��م »�أرك��� ميني��ريو«، حددته��ا 
�أن  �إىل  �لإ�س��ارة  م��ع  كار�كا،  حك�م��ة  ل���ه��م 
�لأخي������رة لديه��ا 65 يف �ملئ��ة م��ن ح�س���ش 
�لأ�سهم يف م�ساريع ��ستخ��ر�ج �لذهب و�إنتاجه، 
وفق��ًا للق��نني �ملحلية. و�سي�س��كل منع حك�مة 
ب��رن �مل�ستثمري��ن �ل�س�ي�رصي��ني م��ن �لتعام��ل 
م��ع فنزوي��ا، �رصبة قا�سية له��م، خ�س��سًا �أن 
فنزوي��ا ُتعتر حاليًا من �لأ�س����ق �ل��عدة جد�ً 
يف جم��ال ��ستخ��ر�ج �لذه��ب، �إذ حتت��ل �ملرتبة 
�لأوىل يف �أم��ريكا �لاتيني��ة يف ه��ذ� �ملج��ال، 
كما م��ن �ملت�قع �أن يرتفع �لإنتاج خال �ل�سنة 
�جلاري��ة يف فنزوي��ا 20 يف �ملئ��ة و�س�ًل �إىل 
�إليه  100 ط��ن �سن�يًا وه��� م�ست���ى مل ت�سل 
�أي دولة بعد با�ستثن��اء جن�ب �أفريقيا �ملنتجة 
�لأوىل للذه��ب عاملي��ًا. ُيذك��ر �أن �خل��اف ��ستد 
ب��ني �ل�ليات �ملتح��دة وفنزويا بع��د �نتخاب 
يف  �ل�سلط��ات  �حتك��رت  تاأ�سي�سي��ة«  »جمعي��ة 
فنزوي��ا، وحتظ��ى ب�ساحي��ات و��سع��ة بينها 
�س���غ د�ست�ر جديد وحّل �لرملان �لذي ت�سيطر 
علي��ه �ملعار�سة. وتعي���ش فنزوي��ا �لي�م على 
وقع �حتجاجات مت�ساعدة منذ ني�سان )�أبريل( 

�ملا�سي �أوقعت �أكر من 235 قتيًا

يف �إط��ار �جله���د �مل�رصية �لر�مية 
�إىل تعزي��ز مكانته��ا يف قائمة �لدول 
وزي��ر  �أعل��ن  لا�ستثم��ار�ت،  �جلاذب��ة 
�لتجارة و�ل�سناعة �مل�رصي طارق قابيل، 
تقلي���ش زمن �إ�س��د�ر �لرت�خي���ش �ل�سناعية 
�لرتخي���ش  لفئ��ة  �أي��ام  �سبع��ة  م��ن  �أق��ل  �إىل 
بالإخط��ار م��ن 600 ي���م يف �ل�ساب��ق، و�إىل �أق��ل 
م��ن 30 ي�م��ًا للرتخي���ش �ملتعل��ق بالأن�سطة عالية 
�لأخط��ار على �لأمن و�ل�سحة و�لبيئة. وجاء ذلك خال 
م�ؤمت��ر �سح��ايف م��سع عقده �ل�زير �أم���ش لإعان �إ�سد�ر 
�لائح��ة �جلدي��دة، يف ح�س�ر رئي���ش »�حت��اد �ل�سناعات« 
حمم��د �ل�س�ي��دي ورئي���ش »�لحتاد �لع��ام للغ��رف �لتجارية« 
�أحم��د �ل�كي��ل، ورئي�ش »�حتاد �مل�ستثمري��ن« حممد فريد خمي�ش 
ورئي���ش »جلن��ة �ل�سناعة يف جمل�ش �لن��ب« �أحم��د �سمري. و�أ�ساف 
قابيل �أن ذلك ياأتي يف �إطار �لائحة �لتنفيذية لقان�ن تي�سري �إجر�ء�ت 
منح �لرت�خي���ش �ل�سناعية يف خط�ة ُت�سهل �لإجر�ء�ت على �ل�سناعيني 
و�مل�ستثمري��ن. وذك��ر �أن �لائح��ة �لتنفيذي��ة لقان�ن تي�سري �إج��ر�ء�ت منح 
�لرت�خي���ش �ل�سناعية »�ست�ؤثر ب�سكل �إيجابي عل��ى �لت�سنيف �لعاملي مل�رص 
يف تقاري��ر �أد�ء �لأعم��ال �ل�س��ادرة م��ن �مل�ؤ�س�س��ات �لدولي��ة و�ستق�س��ي عل��ى 
�لبريوقر�طية«. و�سهلت �حلك�مة �إجر�ء�ت منح �لرت�خي�ش للم�ستثمرين و�سمحت 

بالتقدم بطلب �حل�س�ل على �لرتخي�ش باليد �أو �إلكرتونيًا �أو بالريد �أو عن طريق 
�رصكات �ل�سح��ن، وخف�ست �لدورة �مل�ستندية بهدف �لق�س��اء على �لبريوقر�طية، 
نظر�ً �إىل �أن هذه �لع��مل ُتعتر �أحد �أهم �لعنا�رص �مل�ؤثرة على ت�سنيف م�رص يف 

تقارير »�أد�ء �لأعمال« �ل�سادرة عن �مل�ؤ�س�سات �لدولية.
و�أك��د �أن »ه��ذ� �لقان�ن �سيحدث ث�رة يف مع��دلت �ل�ستثمار �ل�سناعي يف م�رص 
خال �ملرحلة �ملقبلة، ما �سي�ساهم يف و�سع م�رص يف م�ساف �لدول �لأكر جذبًا 

لا�ستثمار �ل�سناعي �إقليميًا ودوليًا«.
وب�ساأن مقارنة �مل�ستند�ت �ملطل�بة ملنح تر�خي�ش �لت�سغيل وفقًا للقان�ن �جلديد 
مقارن��ة بالقان���ن �لق��دمي، �أو�سح قابي��ل �أن »�لقان�ن �جلديد ح��دد جهة و�حدة 
للتعام��ل بدًل م��ن 11 جه��ة يف �لقان�ن �لق��دمي، و�خت�رص �لعملي��ات �لإجر�ئية 
�لأ�سا�سي��ة �لتي يق�م بها �مل�ستثمر )طال��ب �لرتخي�ش( يف 3 عمليات بدًل من 7 
عمليات، ف�سًا عن �خت�سار �لإجر�ء�ت �لد�خلية بالهيئة من 154 �إجر�ء �إىل 19 
�إج��ر�ء فقط«. و�أ�ساف �ل�زير �أن »�لقان�ن يتبن��ى للمرة �لأوىل، منهج �لرتخي�ش 
بالإخطار، با�ستحد�ث نظام للرتخي�ش بالإخطار لل�سناعات �لتي ل متثل درجة 
كب��رية م��ن �لأخطار على �ل�سح��ة و�لبيئة و�ل�سامة و�لأم��ن )وهي متثل 80 يف 
�ملئ��ة من �ل�سناعات �لقائمة يف م�رص(، وتلت��زم هذه �ل�سناعات باإخطار �جلهة 
�لإد�ري��ة �ملخت�سة بن�ساطها مرفقًا بالبيانات و�مل�ستند�ت �لتي حتددها �لائحة 
�لتنفيذي��ة، وفق��ًا لطبيعة �لأخطار �لت��ي ميثلها �لن�ساط«، لفت��ًا �إىل �أن »�لائحة 
�أج��ازت تقدمي �لإخطار بالت�سغيل و�مل�ستند�ت �س��ء بالي��د �أو �لكرتونيًا �أو �لريد 
�مل�سج��ل بعل��م �ل��س���ل �أو من طري��ق �رصكات �سح��ن �لطرود �لريدي��ة، و�ألزمت 
�لائح��ة هيئة �لتنمي��ة �ل�سناعية بت�سلي��م �ساحب �ل�ساأن يف �لي���م ذ�ته �س�رة 

طبق �لأ�سل من من�ذج ُيعد مثابة ترخي�ش غري حمدد �ملدة«.

قال��ت �أربع��ة م�س��ادر �إن �ل��دول �لعربية �لأرب��ع �لتي فر�س��ت عق�بات 
عل��ى قطر، �أبلغت �ل�ليات �ملتحدة �أنها ل��ن تعاقب �ل�رصكات �لأمريكية 
�لعاملة معها �لتي تعمل مع �لدوحة �أي�سًا.  وتت�خى �ل�رصكات �لأجنبية 
�حل��ذر يف معاماته��ا ع��ر �حلدود، بفع��ل ب��ع��ث �لقلق م��ن �أن مت�سها 
تد�عي��ات �أك��ر �أزم��ة ديبل�ما�سي��ة يف �ملنطق��ة من��ذ �سن����ت. وبعث��ت 
�ل�سع�دية و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وم�رص و�لبحرين، خطابًا �إىل وزير 
�خلارجي��ة �لأمريكي ريك�ش تيلر�س�ن يف مت�ز )ي�لي�( �ملا�سي، تطمئنه 
فيه باأن �ل���رصكات �لأمريكية لن تتعر�ش �إىل عق�بات نتيجة �ملقاطعة، 
وذل��ك وفق ما �أفادت م�سادر مطلعة على �لر�سالة. و�أبلغت بعثة �لحتاد 
�لأوروب��ي �إىل �لإمار�ت »رويرتز« �أن �لحت��اد تلقى »تطمينات �سفهية... 
ر�سمي��ة« مماثلة م��ن �لإمار�ت. وقالت �ل��دول �لأرب��ع يف ر�سالتها وفقًا 
مل�س��در �طلع على �خلطاب، �إنها تثمن عاقاتها مع �ل�رصكات �لأمريكية 
وتن�ي �حلفاظ  عليها، و�إن تلك �لعاقات لن تتاأثر باملقاطعة. و�أحجمت 
�ل�سفارة �لأمريكية يف �أب�ظبي عن �لتعليق. ومل ترد �لدول �لعربية �لأربع 
حت��ى �لآن على �أ�سئلة م��ن »رويرتز« يف �ساأن �خلط��اب. وكان تيلر�س�ن 
ق��ام بزيارة ��ستمرت �أربعة �أي��ام �إىل �ملنطقة يف مت�ز )ي�لي�( �ملا�سي، 

و�لتقى طريف �لنز�ع، وقدم مقرتحات لإنهاء �لأزمة.

الموازنة السعودية ... تراجع العجز خالل النصف األول من العام الحالي

�أعلن��ت وز�رة �مل��ال �ل�سع�دية �أن �لعج��ز يف م��زنتها 
و��س��ل �نخفا�س��ه يف �لربع �لثاين م��ن 2017 لت�سل 
ن�سب��ة تر�جعه �إىل 51 يف �ملئ��ة يف �لن�سف �لأول من 
�لعام �حلايل مقارنة بالفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�سي، 
يف ظل قيام �ململكة بخف�ش نفقاتها وفر�ش �رص�ئب.
و�أف��ادت يف تقريره��ا �ملايل �ل��دوري ب��اأن �لعجز يف 
�لرب��ع �لث��اين بلغ 46.517 بلي�ن ري��ال )نح� 12.4 
بلي���ن دولر( م�سج��ًا �نخفا�سًا بن�سب��ة 20 يف �ملئة 
مقارنًة بالربع ذ�ته من �لعام �ملا�سي. وبهذ� �لرت�جع 
�لإ�سايف، يك�ن �لعجز يف �لن�سف �لأول من �ل�سنة بلغ 
72.728 بلي���ن ريال )19.2 بلي�ن دولر( م�سجًا 
�نخفا�س��ًا بن�سبة 51 يف �ملئة مقارن��ة بالفرتة ذ�تها 

م��ن ع��ام 2016. و�أ�س��ارت �ىل �ن �إجم��ايل �لإير�د�ت 
للربع �لثاين بلغ نح� 163.906 بلي�ن ريال، م�سجلًة 
�رتفاع��ًا بن�سب��ة �ست��ة يف �ملئ��ة ع��ن �لرب��ع �ملماث��ل 
م��ن �لعام �ملا�س��ي، �إذ بلغ��ت �لإير�د�ت غ��ري �لنفطية 
62.916 بلي�ن ريال، و�لإير�د�ت �لنفطية 100.99 
بلي���ن ري��ال، بن�سب��ة من��� بلغ��ت 28 بلي�ن��ًا مقارنًة 
بالرب��ع �ملماثل م��ن �لعام �ملا�س��ي، مدف�عًا بتح�سن 
�أ�سعار �لنفط يف �لأ�س��ق �لعاملية. وك�سف م�ساعد وزير 
�مل��ال لل�س�ؤون �لفنية هن��دي �ل�سحيمي، خال �مل�ؤمتر 
�ل�سح��ايف �ل��ذي عق��ده �أم���ش نياب��ًة عن وزي��ر �ملال 
حممد �جلدع��ان يف مقر �ل�ز�رة بالريا���ش، بالأرقام 
ع��ن �لتط�ر�ت �لإيجابي��ة يف �أد�ء م��زن��ة �لدولة لهذ� 
�لرب��ع و�ملتمثل��ة يف مزيد م��ن �لتق��دم يف �لإير�د�ت، 
وحت�س��ني كف��اءة �لإنف��اق �لع��ام، و�نخفا���ش �لعج��ز 

�ملايل، مع �حلف��اظ على م�ست�ى �خلدم��ات �لأ�سا�سية 
�ملقدم��ة للم��طن��ني يف �أول�ي��ات �لإنف��اق �حلك�مي. 
وتعليقًا عل��ى �لنتائج �ملالية للرب��ع �لثاين، قال وزير 
�مل��ال حممد �جلدعان: »تعك�ش �لأرقام �ملالية �ملعلنة 
ع��ن �أد�ء �مل��زنة للربع �لثاين �لتح�سن يف �أد�ء �ملالية 
�لعام��ة للدول��ة، �إ�ساف��ة �إىل تاأكيد �لتق��دم �ملحرز يف 
حتقيق �أد�ء مايل يت�سم بالت��زن يف �ملدى �ملت��سط«.

وعن �لتحديات، قال �جلدعان: »على رغم �أن �لتحديات 
�لقت�سادي��ة ل تز�ل قائمة، �إل �أننا و�ثق�ن من قدرتنا 
عل��ى حتقي��ق ت�قعاتن��ا يف �س��اأن �لعجز �مل��ايل لعام 
2017، كم��ا ُيظه��ر �لتقري��ر �لربع��ي �لث��اين فاعلية 
�لإ�ساحات و�لإج��ر�ء�ت �لقت�سادية �لتي جاءت يف 
برنام��ج �لتح�ل �ل�طني �سم��ن روؤية �ململكة 2030. 
�إذ �ساهم��ت تل��ك �لإ�ساح��ات يف �إيج��اد مزي��د م��ن 

�لإير�د�ت غ��ري �لنفطية، وحت�سني كف��اءة �لإنفاق، مبا 
ي�ؤدي �إىل حال من �لت����زن �ملايل كهدف �إ�سرت�تيجي 
يف �مل��دى �ملت��س��ط، وبالت��ايل ينعك���ش �إيجاب��ًا على 
�قت�ساد �ل�ط��ن ورفاهية �مل��طنني«. و�أ�ساف: »�أ�ساد 
�سندوق �لنقد �ل��دويل يف تقريره �لأخري بالتقدم �لذي 
حققته �ململكة، وعّزز ت�قعاته �لإيجابية بنم� �لقطاع 
غ��ري �لنفط��ي، كما �أبدى ثقت��ه بالنجاح��ات �مل�ستمرة 
�ل�سن��د�ت  �إ�س��د�ر�ت  بر�م��ج  عل��ى  �لكب��ري  و�لإقب��ال 
و�ل�سك���ك للمملك��ة، حمليًا ودولي��ًا«. و�أك��د �أن وز�رة 
�مل��ال ملتزم��ة �ل�سفافي��ة و�لإف�س��اح �مل��ايل، وقال : 
»نح��ن ملتزم���ن �لتز�مًا كام��ًا تطبي��ق �أعلى معايري 
�ل�سفافي��ة و�لإف�س��اح �ملايل من خ��ال ن�رص �لبيانات 
و�لتقاري��ر �لدوري��ة، مب��ا يحاف��ظ عل��ى ثق��ة جمي��ع 
�أ�سحاب �مل�سال��ح �إز�ء �لتقدم �لذي نحرزه يف حتقيق 

�أه��د�ف روؤي��ة �ململك��ة 2030«.
و�أو�سح م�ساعد وزير �ملال لل�س�ؤون �لفنية، �أن �إجمايل 
�لنفقات خال �لربع �لثاين بلغ 210.42 بلي�ن ريال، 
م�سجًا �نخفا�سًا بن�سبة 1.3 يف �ملئة مقارنًة بالربع 
�ملماث��ل م��ن �لع��ام �ملا�س��ي، وبلغ��ت ن�سب��ة �لإنفاق 
�لفعل��ي خ��ال �لرب��ع �لث��اين نح��� 23 يف �ملئ��ة م��ن 
�إجم��ايل �مل��زن��ة �ملق��درة خال �لع��ام، يف حني بلغ 
�لعج��ز يف �لربع �لثاين 46.517 بلي�ن ريال، م�سجًا 
�نخفا�سًا بن�سبة 20 يف �ملئة مقارنًة بالعجز �مل�سجل 
يف �لرب��ع �ملماث��ل من �لع��ام �ملا�سي، م�س��ري�ً �ىل �أن 
�لَدي��ن �لع��ام �رتفع م��ن 316.580 بلي���ن ريال �إىل 
341.4 بلي�ن ري��ال، مدف�عًا بالإ�سد�ر�ت �لناجحة 

لل�سك�ك.
وجاءت �مل�ؤ�رص�ت �ملالية لأد�ء �مل��زنة �لعامة للدولة 

للن�س��ف �لأول م��ن �ل�سن��ة �ملالي��ة 2017، لت�ؤك��د �ن 
�إجمايل �إي��ر�د�ت �لن�سف �لأول بلغ 307.982 بلي�ن 
ري��ال �سع�دي، م�سجل��ًة �رتفاعًا بن�سب��ة 29 يف �ملئة 
مقارن��ة بالفرتة �ملماثلة من �لع��ام �ملا�سي. كما بلغ 
�إجم��ايل نفقات �لن�س��ف �لأول 380.71 بلي�ن ريال 
�سع�دي، م�سجل��ًة �نخفا�سًا بن�سبة 2 يف �ملئة مقارنًة 
بالف��رتة �ملماثلة م��ن �لع��ام �ملا�سي. و�سج��ل �لعجز 
يف �لن�س��ف �لأول 72.728 بلي���ن ريال، بانخفا�ش 
ن�سبت��ه 51 يف �ملئ��ة مقارن��ًة بالف��رتة �ملماثل��ة م��ن 

�لعام �ملا�سي.
�أهمي��ة �جتماعي��ة  ذل��ك، حظي��ت قطاع��ات ذ�ت  �إىل 
كالتعليم و�ل�سح��ة، و�لتنمي��ة �لجتماعية و�خلدمات 
�لبلدية بن�سبة 46 يف �ملئة من نفقات م��زنة �لن�سف 

�لأول.
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م��ع �رتفاع �لطلب �مل���رصي على �لطاقة يف �ل�سن����ت �لأخرية، تطمح م�رص 
�إىل زي��ادة �إنتاجها م��ن �لنفط و�لغ��از، خ�س��سًا مع �كت�س��اف حقل »ُظهر« 
للغ��از يف 2015 و�ل��ذي ُيعت��ر �أك��ر حقل غ��از يف �لبحر �ملت��س��ط وُتقدر 

�حتياطات��ه بنح��� 850 بلي���ن ق��دم مكعب��ة.
ويف ه��ذ� �ل�سي��اق، �أعلن وزي��ر �لبرتول �مل�رصي طارق �مل��ا �أن م�رص تن�ي 
��ست��ري�د 80 �سحن��ة من �لغاز �لطبيع��ي �مل�سال يف �ل�سن��ة �ملالية -2017
2018 �نخفا�س��ًا من 118 �سحنة يف 2017-2016. تبد�أ �ل�سنة �ملالية 
مل���رص يف �أول مت�ز )ي�لي�( وتنتهي 30 حزير�ن )ي�ني�(. وقال �ملا: »كان 
م��ن �ملخط��ط ��ست��ري�د 154 �سحنة من �لغ��از �مل�س��ال يف 2016-2017، 
لكنن��ا ��ست�ردن��ا بالفع��ل 118 �سحن��ة ب�سب��ب زي��ادة �إنتاج �لغ��از حمليًا«، 
م�سيفًا: »نخطط ل�ستري�د 80 �سحنة من �لغاز �مل�سال يف 2017-2018«. 
وتت�ق��ع م�رص �رتف��اع �إنتاجها من �لغاز �لطبيعي بلي���ن قدم مكعبة ي�ميًا 
لي�سل �إىل 6.2 بلي�ن قدم مكعبة ي�ميًا نهاية �ل�سنة �ملالية �حلالية. وكانت 
»�إين��ي« �لإيطالي��ة �كت�سف��ت يف �ملي��اه �مل�رصية �حلقل »ُظه��ر« يف 2015. 
و��ستكمل��ت �ل�رصك��ة �لإيطالي��ة �إج��ر�ء�ت �مل��فق��ة على تط�ي��ره يف �سباط 
)فر�ي��ر(، ومن �ملق��رر بدء �إنتاج �لغ��از منه بنهاية �ل�سن��ة �حلالية. وتت�قع 

م�رص حتقيق �لكتفاء �لذ�تي من �لغاز �لطبيعي نهاية 2018.
ويف �ل�سي��اق �لنفط��ي، �أعلنت »�ل�رصكة �لعامة للب��رتول« �مل�رصية �أم�ش، عن 
مز�ي��دة عاملية لإبر�م �تفاق خدم��ات ��ستك�ساف و�إنت��اج يف مناطق �متياز 
�ل�رصك��ة بال�سح��ر�ء �ل�رصقي��ة. و�أ�ساف��ت �ل�رصكة يف �إعان ن���رص بال�سحف 
�ملحلي��ة، �أن �آخر م�عد »ل�ستام �لعرو�ش ي���م 28 كان�ن �لأول )دي�سمر( 

2017 �ل�ساع��ة �لثانية ع�رصة ظهر�ً بت�قيت �لقاهرة«. و�أكدت �أن 
�ملناطق �ملعرو�سة للبحث و�ل�ستك�ساف هي »منطقة و�دي د�ر� 

 )G( مب�ساحة �إجمالية 50 كيل�مرت�ً مربعًا تقريبًا وقطاع جي
يف منطقة غرب غارب �لرية مب�ساحة �إجمالية 20 كيل�مرت�ً 

مربعًا تقريبًا«.
يف �سي��اق منف�س��ل، تعم��ل ف��رق ط����رئ ك�يتي��ة من��ذ 

�خلمي���ش عل��ى مكافحة بقع نفطي��ة مت�رصبة يف �ملياه 
�لإقليمي��ة للدولة �خلليجية ق��رب حقل نفطي م�سرتك 

م��ع �ل�سع�دية، وفقًا ل� »م�ؤ�س�س��ة �لنفط �حلك�مية«. 
وقال �لناطق با�س��م �مل�ؤ�س�سة �ل�سيخ طال �خلالد 

�ل�سباح �إن »فرق �لط����رئ �ملخت�سة بالقطاع 
�لنفط��ي تبذل جه���د�ً حثيثة ملعاجل��ة �لبقع 

�ملي��اه  جن���ب  يف  �ملت�رصب��ة  �لنفطي��ة 
�لإقليمي��ة للك�يت بالتع��اون مع �جلهات 

يف  و�أ�س��اف  �ملعني��ة«.  �حلك�مي��ة 
ت�رصي��ح ن���رص على �حل�س��اب �لر�سمي 

للم�ؤ�س�س��ة، �أن �لعم��ل يرتك��ز حاليًا 
على »�سحب و�سف��ط كميات �لبقع 

و�لقريب��ة  �ملتجمع��ة  �لنفطي��ة 
م��ن �ل�ساحل م��ع �لتن�سيق مع 

�جلهات �ملعنية«.
م�س��در  بع��د  يع��رف  ومل 

�لت��ي  �لنفطي��ة  �لبق��ع 
�لأوىل  للم��رة  ظه��رت 

�ملا�س��ي  �خلمي���ش 
حق��ل  ق��رب 

 » خلفج��ي � «

�لنفط��ي �لك�يت��ي �ل�سع���دي، ول حجمه��ا. �إل �أن وز�رة �لب��رتول رجحت يف 
بيان �أن يك�ن م�سدرها »خارج �ملياه �لإقليمية �لك�يتية«.

ونقل��ت و�سائل �إعام حملية عن خر�ء �أن م�سدر �لبقعة قد يك�ن �أنب�ب نفط 
يف »حقل �خلفجي«، م�سريين �إىل �أن نح� 35 �ألف برميل قد تك�ن ت�رصبت �إىل 
مي��اه �لك�يت �أمام »�لزور« حيث تبني �ل��دول �خلليجية جممعًا نفطيًا بقيمة 

30 بلي�ن دولر ي�سم م�سفاة �سخمة.
و�أعلن��ت �ل�سع�دي��ة و�لبحري��ن �أن بق��ع �لنف��ط مل ت�س��ل بع��د �إىل مياههم��ا 
�لإقليمي��ة، لكن �لريا�ش قامت بتفعيل »خط��ة �إد�رة �لأزمات« ومب�سح ج�ي 
للمنطق��ة »ل�سمان �سام��ة �ملن�س��اآت و�ل�س��طئ«. وت�ساند �رصك��ة »�سيفرون 
�لعربي��ة �ل�سع�دي��ة« فرق �لط����رئ �لك�يتي��ة يف عملها، وفق��ًا لل�سيخ طال 

�خلالد �ل�سباح.
�إىل ذل��ك، تر�جعت �أرقام �أعم��ال »�رصكة �لنفط �لعام��ة« �لفنزويلية وفقًا ملا 
�أعلنت��ه �أول م��ن �أم�ش، بن�سب��ة �لثلث )33.5 يف �ملئة( خ��ال �ل�سنة �حلالية، 
ب�سب��ب تر�جع �أ�سعار برميل �لنفط، يف وقت جتت��از �لباد �أ�س��أ �أزمة �سيا�سية 
من��ذ عق�د. ويعتر �لنفط �ل��روة �لأوىل يف فنزويا وي�ؤمن 96 يف �ملئة من 

عائد�ت �لباد من �لعمات �ل�سعبة.
ووفق��ًا ل�رصكة �لنفط �ل�طني��ة فاإن رقم �لأعمال و�س��ل �إىل 48 بلي�ن دولر 

لع��ام 2016، يف مقاب��ل 72.17 بلي���ن لع��ام 2015.
وبل��غ �ل�سع��ر �ل��سط��ي لرميل �لنف��ط 35.15 دولر لع��ام 2016، يف حني 
كان 44.65 دولر لع��ام 2015، �أي برت�ج��ع بل��غ 21 يف �ملئ��ة. و�سدرت 
فنزوي��ا 2.57 ملي���ن برميل ي�مي��ًا خال �لعام �ملا�س��ي، يف مقابل 2.9 
ملي���ن خال �لعام �ل�سابق. وت���سل �لنخفا�ش خال �لعام �حلايل لي�سجل 

1.9 ملي�ن برميل. 
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