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حركة األسهم

مبادرات مصرية لحل مشكالت الصادرات الزراعية

صادرات ألمانيا تسجل أكبر انخفاض في عامين

تراجع مؤشر تجارة التجزئة في لبنان أبوظبي تسعى الستقطاب سياح سعوديين

اأب��دى رئي���س املجل���س الت�صدي��ري للحا�صالت 
الزراعية يف م���ر عبد احلميد دمردا�س، تفا�ؤاًل 
منتج��ات  ت�ص��دير  م�ص��كالت  ت�ص��وية  باإم��كان 
زراعية لالأ�ص��واق العربية، �قال اإن م�ر ت�صعى 
اأ�ص��واق عاملي��ة جدي��دة لت�ص��دير  اإىل اقتح��ام 
اإن د�اًل عربي��ة  اخل�ص��ار �الفاكه��ة. �اأ�ص��اف 
للم�صدري��ن  بي�ص��اء  »قائم��ة  بو�ص��ع  طالب��ت 
امل�ري��ن« ل�صم��ان الثقة عن��د التعامل معهم 

مبا�رة ��صالمة منتجاتهم.
�تواجه ال�ص��ادرات الزراعية امل�رية م�صكالت 
بعدما حظرت د�ل غربية �عربية ا�صترياد بع�س 
اخل�ص��ار �الفاكه��ة من م���ر ب�صب��ب املبيدات 
احل�ري��ة. �حظرت ال�صعودي��ة يف متوز )يوليو( 
ا�صت��رياد الفرا�ل��ة امل�ري��ة ب�صب��ب متبقي��ات 
املبيدات، كم��ا اأعلنت االإمارات العربية املتحدة 
يف ني�صان )اأبريل( حظر ا�صترياد الفلفل امل�ري 
باأنواعه. �حظ��ر ال�صودان يف اأيار )مايو( دخول 

ال�صلع امل�رية الزراعية �احليوانية.
�كال��ة  اإىل  ت�ري��ح  يف  ق��ال  دمردا���س  لك��ن 
»ر�ي��رز«: »�صيك��ون هناك �ف��د م�ري ر�صمي 
ي��ز�ر ال��د�ل الت��ي حظ��رت بع���س املنتج��ات. 
ناأم��ل اأن تعا�د تلك ال��د�ل اال�صترياد من م�ر 
قب��ل بداية املو�صم الت�صدي��ري اجلديد الذي يبداأ 
يف ت�رين الث��اين )نوفمرب(«. �اأ�ص��اف: »لدينا 
يف م�ر منظومة حالي��ًا للتاأكد من خلو بع�س 
املنتجات التي كانت تعاين م�صكالت مثل العنب 
�الفلف��ل �الفرا�لة قبل ت�صديره��ا �احتمال اأن 

تن�صم اإليها الطماطم قريبًا«.
�املجل���س الت�صديري للحا�ص��الت الزراعية هو 
الناطق با�ص��م م�صّدري املنتج��ات الزراعية يف 
م���ر �هدفه الرئي���س زيادة ال�ص��ادرات �فتح 
اأ�صواق جديدة اأمام اخل�صار �الفاكهة امل�رية. 
�ي�صم املجل���س نحو 1200 ُم�صدر من اإجمايل 
نح��و 2400 ُم�ص��در للخ�ص��ار �الفاكه��ة �فقًا 

لدمردا�س.
�يبل��غ حج��م �ص��ادرات م���ر م��ن املنتج��ات 
الزراعي��ة لل��د�ل العربي��ة نح��و 1.2 مليون طن 
�صنوي��ًا. �ق��ررت �زارة التج��ارة امل�ري��ة يف 
اأي��ار باال�ص��راك م��ع �زارة الزراع��ة، اإخ�ص��اع 

الطازج��ة م��ن اخل�ص��ار  الزراعي��ة  ال�ص��ادرات 
�الفاكه��ة الإجراءات فح�س ل�صم��ان مطابقتها 
للمعايري �اال�صراطات الد�لية. �تبلغ �صادرات 
م�ر ال�صنوية من الفاكهة نحو 1.8 مليون طن 
�اخل�صار نحو 1.4 مليون طن. �ت�صدر نحو 90 
منتجًا م��ن اخل�ص��ار �الفاكهة �فق��ًا لدمردا�س 
الذي اأ�ص��ار اإىل اأن بع�س ال��د�ل العربية »طلبت 

من م�ر �جود قائمة
بي�ص��اء للم�صدري��ن امل�ري��ن« املوث��وق يف 
�صالم��ة منتجاته��م الزراعية. �ق��ال اإن املجل�س 
الت�صدي��ري للحا�صالت �صي�صعى م��ع »احلكومة 
�جمل�س النواب اإىل ��صع �صجل للم�صدرين حتى 
يكون هناك تعريف حمدد لهم ��ر�ط. نريد اأن 
يك��ون لدينا م�ص��در حا�صالت زراعي��ة حقيقي 
�م��درب... هناك ه��واة �ال بد من �قفهم حتى ال 

يت�صببوا بال�رر لبقية امل�صدرين«.
�اأ�ص��اف دمردا���س اأن املجل�س يعم��ل على فتح 
اأ�صواق ت�صديرية جديدة اأمام اخل�صار �الفاكهة 
امل�ري��ة يف اأفريقيا �اآ�صيا �اأم��ريكا ال�صمالية 
خ��الل املو�صم املقبل. �تابع: »50 يف املئة من 
�صادراتنا م��ن اخل�صار �الفاكه��ة تذهب للد�ل 
العربي��ة، �40 يف املئ��ة اإىل اأ�ر�ب��ا �ر��صي��ا 
�ع�رة يف املئة اإىل اآ�صيا. نعمل على فتح اأ�صواق 
ت�صديري��ة جدي��دة يف اآ�صي��ا �اأفريقي��ا ��صنقوم 
بع��دد من الزي��ارات للد�ل هن��اك، �اأي�صًا نعمل 

على فتح اأ�صواق للعنب يف كندا �اأ�صراليا«.
يذك��ر اأن املو�ص��م الت�صدي��ري ي�صتمر م��ن االأ�ل 
من اأيلول )�صبتمرب( حت��ى نهاية اآب )اأغ�صط�س(، 
الث��اين  ت�ري��ن  ب��ن  املو�ص��م  ذر�ة  �تك��ون 

�منت�صف ني�صان.
�يق��در دمردا�س قيمة ال�ص��ادرات امل�رية من 
اخل�صار �الفاكهة خالل املو�صم الذي ينتهي يف 
اآخ��ر ال�صهر اجلاري بنح��و 2.1 بليون د�الر يف 
مقاب��ل 2.2 بلي��ون قبل �صنة من خ��الل ت�صدير 
نح��و 3.5 مليون طن �ذلك بانخفا�س �احد يف 

املئة عن املو�صم املا�صي.
اإىل ذل��ك، فر�صت م�ر قي��وداً ت�صتهدف تقلي�س 
اأعداد امل�صتفيدين من بطاق��ات الدعم التمويني 
)ال�صل��ع الغذائي��ة( م�صتقب��اًل، اأبرزه��ا فر�س حد 
اأق�صى بواق��ع اأربعة اأفراد لالأ���رة الواحدة عند 

ا�صتخراج بطاقة جديدة.

اأظهرت بيان��ات اأن �ص��ادرات اأملانيا انخف�صت 
اأكرث من املتوق��ع يف حزيران )يونيو( املا�صي، 
�اأن الواردات هبطت بوترية اأكرب لينمو الفائ�س 

التجاري يف اأكرب اقت�صاد يف اأ�ر�با.
�تراجع��ت ال�ص��ادرات بع��د التعدي��ل الأ�صب��اب 
مو�صمي��ة 2.8 يف املئ��ة يف اأك��رب هب��وط من��ذ 
اآب )اأغ�صط���س( 2015، منهي��ة موج��ة �صع��ود 

ا�صتمرت على مدار خم�صة اأ�صهر متتالية.
االإح�ص��اءات  »مكت��ب  م��ن  بيان��ات  �اأظه��رت 
االحتادي��ة« تراجع ال��واردات 4.5 يف املئة يف 

اأكرب هبوط منذ كانون الثاين )يناير( 2009.

اأجرت��ه  �تخال��ف البيان��ات ا�صتطالع��ًا لل��راأي 
»ر�ي��رز«، �اأ�صار اإىل انخفا�س ال�صادرات 0.3 

يف املئة �ارتفاع الواردات 0.2 يف املئة.
�زاد الفائ�س التجاري املعدل يف �صوء العوامل 
املو�صمي��ة اإىل 21.2 بلي��ون ي��ور� م��ن 20.3 
بلي��ون يور� يف اأيار )مايو( املا�صي، لي�صل اإىل 
اأعلى م�صتوى منذ اآب )اأغ�صط�س( 2016. �قراءة 
حزيران )يونيو( اأعلى م��ن توقعات ر�يرز عند 
21 بليون يور�. ��فق بيانات غري معدلة، زاد 
فائ���س املعام��الت اجلارية ال��ذي يقي�س تدفق 
 23.6 اإىل  �اال�صتثم��ارات  �اخلدم��ات  ال�صل��ع 
بليون يور� مقارنة مع ق��راءة معدلة نز�اًل عند 

اأيار املا�صي. 16 بليون يور� يف 

لل�صياح��ة  اأبوظب��ي  »هيئ��ة  تطل��ق 
جدي��دة  تر�يجي��ة  حمل��ة  �الثقاف��ة« 
ال�صتقط��اب ال��ز�ار ال�صعودي��ن، لر�صي��خ 
مكانته��ا على خريط��ة ال�صياح��ة االإقليمية، 
حت��ت �صع��ار »اأبوظب��ي داركم«. �ت�ص��م احلملة 
�الفعالي��ات  املب��ادرات  م��ن  �ا�صع��ة  جمموع��ة 
له��م  �تتي��ح  ال�صعودي��ن  جت��ذب  الت��ي  �االأن�صط��ة 
فر�ص��ة اال�صتمتاع بباقة متنوعة من التجارب الراثية 
�الثقافي��ة يف اأبوظب��ي، م��ن �صاأنه��ا رف��ع اأع��داد ال��ز�ار 
م��ن االأ�ص��واق امل�صتهدف��ة خالل عطل��ة ال�صي��ف �عطلة عيد 
االأ�صح��ى، �احتف��االت الي��وم الوطن��ي لد�لة االإم��ارات خالل 
الربعن الثالث �الرابع من ال�صنة. �تركز احلملة على زيادة اأعداد 
ال��ز�ار من اململكة العربية ال�صعودي��ة، اإىل جانب الكويت �البحرين 
�عم��ان، �اإطالة مدة بقائهم يف اأبوظبي، م��ن خالل الركيز على هذه 
االأ�ص��واق لت�صب��ح م�صاهم��ًا رئي�صيًا يف القط��اع ال�صياحي عل��ى م�صتوى 
االإم��ارة. �ق��ال املدير العام ل��� »هيئة اأبوظب��ي لل�صياح��ة �الثقافة« �صيف 
غبا���س، اإن »ه��ذه احلمل��ة الر�يجي��ة تاأتي تتويج��ًا للعالق��ات املتبادلة مع 
اأ�صقائنا يف ال�صعودية، التي كانت �ال تزال �احدة من اأهم االأ�صواق امل�صتهدفة على 
م�صتوى القطاع ال�صياحي يف االإمارة«. �اأ�صاف اأن »اإمارة اأبوظبي تعد �جهة فريدة 
م��ن نوعها، �تقدم جمموعة غنية �متميزة م��ن مفاهيم ال�صياحة الرفيهية، مبا يف 

ذل��ك �جهات الرفيه العائلي �اجلذب ال�صياح��ي«، مثل »جزيرة يا�س« �ما تت�صمنه 
م��ن �جه��ات ترفيهي��ة على غ��رار »يا�س ��ت��ر ��رل��د«، � »عامل ف��رياري«، اإ�صافة 
اإىل »يا���س م��ول« �فندق »يا�س فاي�ص��وري«. �اأكد املدير التنفي��ذي لقطاع ال�صياحة 
باالإنابة يف الهيئة �صلطان املطوع الظاهري، اأن »اأبوظبي تعد �جهة مثالية لق�صاء 
العطالت، �صواء لل�صياح العاملين اأ� االإقليمين، خ�صو�صًا ال�صوق ال�صعودية، اإذ تقدم 
جمموع��ة متنوعة من الوجهات �الفعاليات ال�صياحية التي تواكب اأذ�اق الز�ار على 
اخت��الف اأعماره��م �خلفياتهم الثقافية، من خالل ما متتاز به من مقومات طبيعية 
�صاح��رة �مبادرات جديدة ا�صتثنائي��ة«. �اأ�صاف اأن »االإمارة توؤمن عر��صًا �صياحية 
فري��دة من نوعها تلبي رغبات ال�صي��اح كافة، �خ�صو�صًا العائ��الت ال�صعودية، بدءاً 
م��ن الت�صوق �املطاعم �احلدائق الرفيهية، ��ص��واًل اإىل حمبي الن�صاطات الرفيهية 
املخ�ص�ص��ة للعائالت«. �تق��دم هيئة اأبوظبي لل�صياحة �الثقاف��ة باقة من العر��س 
امل�صمم��ة خ�صي�صًا للم�صافرين م��ن الد�ل املجا�رة على م��دار ال�صنة، �التي ت�صمل 
خ�صوم��ات كبرية �دخ��واًل جمانيًا اإىل املع��امل ال�صياحية الك��ربى، ف�صاًل عن نخبة 
م��ن العر��س االأخ��رى التي تتيح جمموع��ة �ا�صعة من اخلي��ارات الرفيهية. �ت�صم 
هذه احلمل��ة جمموعة من املبادرات التي ت�صتعر�س اإمكان��ات العا�صمة االإماراتية، 
با�صتخ��دام امل�صابقات التناف�صية �احلمالت الر�يجية الداخلية �اخلارجية، اإ�صافة 
اإىل العر����س الر�يجي��ة يف املراكز التجاري��ة داخل مدن الريا���س �جدة �الدمام 
يف اململك��ة العربية ال�صعودية. كما �صتقدم الفعاليات اجلارية، �منها »مو�صم �صيف 
اأبوظب��ي 2017«، ع��دداً م��ن العر����س الر�يجية املوجه��ة خ�صو�ص��ًا اإىل ال�صياح 
اخلليجي��ن �صم��ن اأه��م الوجهات ال�صياحي��ة �الفن��ادق، اإ�صافة اإىل �صب��اق »جائزة 
االحتاد للطريان الكربى للفورموال 1« �»مهرجان اأبوظبي للماأكوالت« �»املهرجان 

الوطني للحرف �ال�صناعات التقليدية« 

�صجل »موؤ�ر جمعية جتار بري�ت- فرن�َصبنك لتجارة التجزئة« 45.57 يف 
الرب��ع الثاين من العام اجلاري، يف مقاب��ل 47.97 يف الربع االأ�ل، ا�صتناداً 
اإىل م��ا �رد يف تقري��ر �ص��ادر عن اجلمعي��ة �امل�رف، ح��ول تطور احلركة 
التجاري��ة يف االأ�ص��واق اللبناني��ة.  اإذ الح��ظ اأن »التط��ورات االإيجابية التي 
ط��راأت يف الربع الثاين م��ن ال�صنة على ال�صعد ال�صيا�صي��ة �االأمنية �املالية، 
�دفع��ت املراقبن اإىل التفا�ؤل، مل يكن لها االأثر املرجو جلهة تن�صيط احلركة 
يف قطاع��ات جتارة التجزئة، �تفعي��ل االإقبال اال�صتهالكي يف االأ�صواق على 
اختالفه��ا«. �عزا اأح��د اأ�صباب ذل��ك اىل »الثقل الذي ميث�له الن��ز�ح ال�صوري 
عل��ى لبنان �على اقت�صاده �بنيته التحتية، م��ا ي�صبب با�صتمرار زيادة عدد 
اللبناني��ن العاطلن من العمل، �صواء لندرة فر���س العمل املتاحة اأ� نتيجة 
ت�ريحه��م م��ن الوظائف التي كان��وا ي�صغلونها، بفعل الك�ص��اد ال�صائد �عدم 
متك�ّ�ن اأ�صحاب العم��ل من اال�صتمرار يف الوفاء مبتوج�ّ�باتهم لهم �للجهات 
الر�صمية«. �كانت النتيجة �فق التقرير »تنامي تاآكل القدرة ال�رائية لالأ�ر 
اللبناني��ة، �مزي��د من الراجع يف ثقة تلك االأ�ر بتحقيق حت�صن يف اأحوالهم 
املالية، ف�صاًل عن ندرة الز�ار، ��صعف متزايد يف احلركة اال�صتهالكية �عدم 
ر�اج ال�صلع �فقًا لد�رة جتارية طبيعية«. �مل يغفل »القلق من �صلة ال�رائب 
اجلديدة املتوقع اإقرارها، مع ما �صيكون لها من مفاعيل �صلبية على االأ�صعار 
�االقت�ص��اد، يف حال ُنّفذت«. ُت�صاف اإىل ذل��ك، »زيادة احلمايات اجلمركية 
�االأج��واء ال�صائ��دة التي تقّل���س عزمي��ة اأي ا�صتثمارات م�صتج��ّدة، �تقلي�س 

الفر�س لهذا االقت�صاد ال�صتعادة بع�س ما فقده من قدرة على النمو .

حذر كبار المستثمرين يقلق الشركات الناشئة

يعي���س ع��امل التكنولوجي��ا الي��وم يف خ��وف م�صتمر 
م��ن تكرار االأزم��ة التي اأ�صابت قط��اع االإنرنت بن 
عام��ي 2001 �2002، �اأدت اإىل االإطاحة باأغلبية 
���ركات االإنرن��ت التي اأ�ص�صت بع��د الدخول الكثيف 
له��ذه التقني��ة اإىل ع��امل املوؤ�ص�ص��ات �االأعم��ال عام 

اآنذاك باأزمة »د�ت كوم كرا�س«. 1997، �عرفت 
اأ�  ال�صيئ��ة  النتائ��ج  م��ن  املخ��ا�ف  ه��ذه  �تاأت��ي 
اأف�ص��ل االأح��وال، الت��ي حتققه��ا  »املتوا�صع��ة« يف 
ال���ركات النا�صئة يف الواليات املتح��دة، خ�صو�صًا 
بعد ذهابها اإىل االكتتاب العام، ناهيك عن انخفا�س 
اأع��داد هذه ال�ركات �صنويًا. �ف�ص��اًل عن ذلك، ي�صود 
ح��ذر �صديد اأ��ص��اط امل�صتثمرين الذي��ن اعتاد�ا على 

�ص��خ بالين ال��د�الرات يف هذه ال���ركات على اأمل 
اأن تكون »فاي�صبوك« اأ� »غوغل« املقبلة.

�الف��ت للنظ��ر اأي�ص��ًا اأن امل�صتثمرين ب��داأ�ا ي�صعر�ن 
باملبالغ��ة يف تقدي��ر قيم��ة ال���ركات النا�صئة التي 
ُت�صن��ف ك� »يونيك��ورن«، �هي ال���ركات التي ُتقدر 

قيمتها ال�صوقية باأكرث من بليون د�الر.
�لع��ل جترب��ة »اأ�ب��ر« الت��ي ُتع��د اإح��دى اأب��رز ه��ذه 
ال���ركات بقيمة تزي��د على 69 بلي��ون د�الر، دليل 
ي�ص��اف اإىل �صج��ل ال�ركات التي ُيعتق��د اأنها مبالغ 

يف تقديرها.
 اإذ متكن��ت �ركة التكنولوجي��ا التي تعمل يف جمال 
النقل على �صبيل املثل ال احل�ر، من حتقيق اإيرادات 
ُتق��در ب���5.5 بلي��ون د�الر الع��ام املا�ص��ي، اإال اأن 
خ�صائره��ا ��صلت اإىل 2.2 بلي��ون د�الر يف االأ�صهر 

الت�صعة االأ�ىل من عام 2016 من اأ�صل مبيعات ُتقدر 
ب�3.8 بليون د�الر. �من غري املمكن فعليًا احل�صول 
على معلوم��ات دقيقة عن حجم االأرب��اح �اخل�صائر، 
نظ��راً اإىل اأن ال�رك��ة مل تذه��ب اإىل االكتت��اب العام، 
ما يعن��ي اأنها غري ملزمة ب� »االإف��راج« عن نتائجها 
املالية، �صاأنها �ص��اأن كل ال�ركات التي تندرج حتت 

�صفة »النا�صئة«.
�بعيداً عن »اأ�ب��ر«، هناك انخفا�س ملحوظ يف عدد 
امل�صتثمري��ن الذين ميولون ال���ركات النا�صئة، على 
الرغم من اأن حجم التمويل مل يتغري تقريبًا، ما يعني 
اأن امل�صتثمري��ن يغامر�ن مببال��غ اأكرث على �ركات 
اأق��ل. �ت�صري االإح�ص��اءات اإىل انخفا���س ملحوظ يف 
ن�صب التمويل لل�ركات النا�صئة. اإذ اأفاد تقرير �صادر 
ع��ن �رك��ة »كي ب��ي ام جي« حم��ل عن��وان »نب�س 

متوي��ل امل�صاريع للربع الث��اين 2017«، بانخفا�س 
اأعداد �صفقات التمويل خ�صو�صًا يف املراحل االأ�لية 
لل�رك��ة النا�صئة، مع مالحظة ا�صتقرار قيمة التمويل 

حول العامل.
�ي�صي��ف التقري��ر، اأن ع��دد �صفق��ات التموي��ل التي 
اأجري��ت يف الرب��ع الثاين م��ن ال�صن��ة، انخف�س 7 يف 
املئة مقارنة بعددها يف الربع االأ�ل، اإال اأن �صخامة 
التموي��ل خ�صو�ص��ًا يف املراح��ل االأخ��رية لل�ركات 
النا�صئ��ة، �صاعدت يف بقاء املع��دالت العاملية قريبة 
م��ن تل��ك الت��ي حتقق��ت يف الربع الث��اين م��ن العام 
املا�ص��ي. ��صجل��ت اال�صتثمارات العاملي��ة يف الربع 
الث��اين من ال�صن��ة انخفا�ص��ًا بنح��و 14.2 يف املئة 
لتبل��غ 40 بلي��ون د�الر تت�صم��ن التموي��ل ال�صخ��م 
ال��ذي ح�صل��ت علي��ه �ركة النق��ل ال�صيني��ة »ديدي 

�صوك�صينغ« بقيمة 5.5 بليون د�الر، اإ�صافة اإىل نحو 
بلي��ون د�الر ح�صلت عليها �ركة »توتيا�« لالإعالم 
م��ن �ركتي »�صيكويا كابيتال« � »�صي �صي بي« من 

46.7 بليون د�الر للربع ذاته من العام املا�صي.
مبعن��ى اآخر، ف��اإن هذه االأرق��ام تعن��ي اأن ال�ركات 
النا�صئ��ة تواج��ه �صعوب��ة نوعية يف اإيج��اد التمويل 
يف مراحله��ا املبكرة، يف ح��ن اأن حظوظ ح�صولها 
عل��ى متويل يف املراح��ل املتقدمة ال ت��زال م�صتقرة، 
م��ا يوؤ�ر اىل »احلذر« الذي ي�ص��ود امل�صتثمرين حول 

العامل.
�الف��ت للنظ��ر اأن ن�صب ارتفاع اأع��داد ال�ركات التي 
ُت�صن��ف »يونيك��ورن«، تنخف�س ب�ص��كل تدريجي. اإذ 
ت�ص��ري االإح�صاءات اإىل ارتف��اع عددها ب�صكل ملحوظ 
بن عامي 2014 �2015، اإذ �صجل الربع االأ�ل من 

2014 ��صول 54 �ركة نا�صئة اإىل هذا التو�صيف، 
لي�صجل الرب��ع الثاين 61 �ركة، اأم��ا الثالث �الرابع 

فقد �صجل ��صول 70 �79 �ركة على التوايل.
اأم��ا ع��ام 2015، �الذي ُيعد ع��ام ال��ذر�ة بالن�صبة 
اإىل ه��ذه ال���ركات، ف�صجل الرب��ع االأ�ل منه ��صول 
96 �ركة �115 �ركة للربع الثاين، �138 �ركة 

للرب��ع الثال��ث �144 للراب��ع.
�انته��ى الرب��ع االأ�ل م��ن ع��ام 2016 بزي��ادة 6 
�ركات فق��ط، لي�صل العدد اإىل 148، يف حن �صجل 
الرب��ع الث��اين 151 �رك��ة بزيادة 3 ���ركات فقط. 
�انخف���س للم��رة االأ�ىل اإىل 150 �رك��ة يف الرب��ع 
الثال��ث، ليعود �يرتف��ع يف الراب��ع اإىل 154 �ركة. 
�مع نهاية الربع االأ�ل من ال�صنة احلالية، عاد الرقم 

اإىل االنخفا���س لي�صب��ح 153 �رك��ة.

استقرار أسعار النفط مع تقليص السعودية إمداداتها

ا�صتق��رت اأ�صعار النفط، بعد اأنباء ع��ن تقل�س اإمدادات اخلام من ال�صعودية 
بددت اأثر زيادة اإمدادات منتجن اآخرين بينهم الواليات املتحدة.

�اأك��دت م�ص��ادر مطلع��ة لوكالة »ر�ي��رز« اأن »�ركة اأرامك��و ال�صعودية 
�صتخف�س خم�ص�صات اخلام لزبائنها حول العامل يف اأيلول )�صبتمرب( مبا 
ال يق��ل عن 520 األف برميل يوميًا«. �يتما�صى هذا اخلف�س مع التزامات 
اململك��ة يف اتفاق خف�س االإنتاج الذي تق��وده »منظمة البلدان امل�صدرة 
للبر�ل« )اأ�بك( �الذي يهدف اإىل تعزيز اأ�صعار اخلام التي ت�ررت الأكرث 

من ثالث �صنوات من تخمة يف املعر��س.
�اأك��د امل�ص��در االأ�ل اأن »خم�ص�ص��ات اخل��ام ل���ركات النف��ط الك��ربى 
�بع���س الزبائ��ن يف اأ�ر�ب��ا �صتنخف�س بواق��ع 220 األف برمي��ل يوميًا 
يف اأيل��ول، بينما تتقل�س االإمدادات للوالي��ات املتحدة بنحو 1.1 مليون 
برمي��ل اإجم��ااًل ال�صه��ر املقبل«. �م��ن بن ت�صع م�ص��اف اآ�صيوي��ة �صملها 
م�ص��ح »ر�يرز«، لفتت �صت م�صاف االنتب��اه اإىل اأنها اأُبلغت باأ�ل خف�س 
لالإم��دادات منذ اتفاق املنظمة �منتجن اآخرين. �اأ�صار اأحد امل�صادر اإىل 
اأن املخ�ص�صات ال�صعودية لل�صن �صتنخف�س بواقع مليوين برميل كاًل يف 
اأيل��ول. ��صتنخف�س اإمدادات النفط لل�ص��ن يف االأغلب بن خم�صة �ع�رة 
يف املئ��ة �فق��ًا الأحد امل�صادر، اإال اأن زبونًا �احداً رئي�صيًا يف االأقل، اأ�صار 
اإىل اأن��ه �صيح�صل على املخ�ص�صات كاملة، �قال اآخر اإن اخلف�س اأقل من 
خم�ص��ة يف املئة. �اأكدت م�ص��ادر خمتلفة اأن خم�ص�ص��ات م�صفاتن يف 
جن��وب �رقي اآ�صي��ا خف�صت ما ب��ن 10 �13 يف املئ��ة، بينما خف�صت 

املخ�ص�صات مل�صفاة يف كوريا اجلنوبية ع�رة يف املئة.
�اأك��د امل�ص��در االأ�ل اأن اخلف�س يف خم�ص�صات كوري��ا اجلنوبية جتا�ز 
ملي��وين برمي��ل لل�صه��ر كاماًل، بينم��ا تتج��ا�ز اخلفو�صات للهن��د مليون 
برمي��ل. �تابع اأن »خف�س خم�ص�ص��ات اليابان يقرب من مليوين برميل 
يف اأيلول«. �خف�صت »اأرامكو ال�صعودية« االإمدادات اإىل الواليات املتحدة 
�اأ�ر�ب��ا �لك��ن ن�صب اخلف�س كانت اأقل يف اآ�صيا خ��الل ال�صهور املا�صية 
م��ن اأج��ل حماية ح�صته��ا يف ال�ص��وق يف املنطقة التي ت�صه��د اأ�رع منو 
للطل��ب. �قال متعام��ل كبري طلب عدم ن�ر ا�صمه عم��اًل ب�صيا�صة ال�ركة، 
اإن »م��ن املتوق��ع اأن تبقي ال�صعودية على اخلفو�ص��ات للواليات املتحدة 

جنح��ت«.  االأمريك��ي  املخ��ز�ن  خلف���س  ا�صراتيجيته��ا  الأن 
�اأ�ص��ارت م�ص��ادر اإىل اأن معظ��م اخلفو�ص��ات ال�صعودية هي 

م��ن اخلام��ات اخلفيف��ة مثل »اخل��ام العرب��ي« اخلفيف اأ� 
»اخلام العربي« اخلفي��ف جداً، اإذ اإن »اأرامكو ال�صعودية« 

تخط��ط الأعم��ال �صيان��ة حق��ل �صغ��ري �صتت�صب��ب يف 
خف���س اإمدادات اخل��ام اخلفيف يف اأيل��ول. �ارتفع 

خ��ام القيا�س العامل��ي مزيج »برن��ت« 20 �صنتًا 
اإىل 52.57 د�الر للربمي��ل، بينم��ا زاد اخل��ام 

االأمريك��ي اخلفي��ف 20 �صنت��ًا اإىل 49.59 
د�الر للربميل.

����رح رئي���س اأ�ص��واق ال�صل��ع االأ�لي��ة 
ل��دى »�صاك�ص��و بن��ك« يف الدمن��ارك 

منت��دى  اىل  هان�ص��ن،  اأ�يل 
»ر�يرز« النفط��ي العاملي، باأن 

ا�صتق��رار  م��ن  ياأت��ي  »الدع��م 
االأمريكي��ة  ع��دد احلف��ارات 

يف  املخ��ز�ن  �تراج��ع 
املتح��دة  الوالي��ات 

ال�صعودي��ة  �خف���س 

�صادراته��ا«، م�صيف��ًا: »لك��ن يف املقاب��ل م��ا زال لدينا النم��و الكبري يف 
اإمدادات الواليات املتحدة �ليبيا �نيجرييا«.

اإىل ذل��ك، لفت��ت م�صادر مطلعة االنتباه اإىل اأن م�صوؤ�لن من »اأ�بك« �من 
خارجها، يجر�ن اجتماعات لليوم الثاين يف اأبوظبي ملناق�صة �صبل تعزيز 
م�صت��وى االلتزام باتفاق خلف�س اإنتاج النفط. �اأكد اأحد امل�صادر اأن جلنة 
ت�ص��م ر��صيا �الكوي��ت �ال�صعودية، اإىل جانب م�صوؤ�ل��ن من مقر »اأ�بك« 
يف فيين��ا عقد�ا اجتماعات منف��ردة يف اأبوظبي مع م�صوؤ�لن من العراق 
�االإم��ارات �قازاخ�صت��ان �ماليزيا. �اأ�صارت م�ص��ادر اإىل اأن بيانًا ب�صاأن 
جه��ود تعزي��ز االلتزام تتم �صياغت��ه. يف �صياق منف�ص��ل، اأظهرت بيانات 
مالحي��ة اأن �اردات الهند النفطية م��ن العراق ازدادت 31.5 يف املئة يف 
متوز عن ال�صهر ال�صابق، ما ي�صاهم يف عودة البلد ال�رق االأ��صطي لي�صبح 
اأكرب مورد نفط اإىل الهند لل�صهر الرابع على التوايل. �ا�صتوردت الهند 954 
األف��ًا �400 برمي��ل من النفط يوميًا من الع��راق يف متوز يف مقابل 725 
األفًا �800 برميل يوميًا يف حزيران. �ارتفعت �اردات النفط الهندية من 
العراق يف متوز اأي�صًا بن�صبة 50 يف املئة تقريبًا عن ال�صهر ذاته من العام 
املا�صي. كما اأظهرت البيانات اأي�صًا هبوط �اردات اخلام االإيرانية 16.3 

يف املئة خالل متوز، بانخفا�س 20.7 يف املئة عن ال�صنة املا�صية.
�يف �صياق منف�صل، اأظهرت �ثيقة اطلعت عليها »ر�يرز« اأن قطر حددت 
باأث��ر رجع��ي �صعر البيع الر�صم��ي ل�صحنات متوز من خامه��ا البحري عند 
46.95 د�الر للربميل، بارتفاع 1.10 د�الر للربميل عن ال�صهر ال�صابق. 
كم��ا حددت �صعر البي��ع الر�صمي للخام الربي يف متوز عند 47.80 د�الر 

للربمي��ل بارتف��اع 1.30 د�الر ع��ن ال�صه��ر ال�صاب��ق.
�تراجع متو�صط �اردات النفط ال�صينية اليومية يف متوز )يوليو( اإىل اأدنى 
م�صتويات��ه من��ذ كانون الث��اين )يناير( مع �صحب امل�ص��ايف من املخز�ن 
بع��د ���راء كميات كب��رية يف �قت �صابق م��ن ال�صن��ة، �يف �قت خف�صت 
امل�ص��ايف اإنتاجها.�اأف��ادت االإدارة العامة للجمارك ب��اأن ال�صن ا�صرت  
34.74 ملي��ون طن من النف��ط اخلام يف متوز، �اإن كان هذا يظل اأعلى 
بنحو 12 يف املئة من م�صتويات متوز 2016. �اأظهرت بيانات اجلمارك 
اأن ال��واردات زادت يف اأ�ل �صبع��ة اأ�صه��ر م��ن ال�صن��ة 13.6 يف املئة على 
اأ�صا���س �صنوي. �اأظهرت البيانات ارتفاع �اردات الغاز الطبيعي ثالثة يف 

املئة على اأ�صا�س �صهري.
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