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حركة األسهم الدوالر يحافظ على مكاسبه 
واإلسترليني يرتفع

اتحاد المصارف ينظم مؤتمرًا 
صينيًا - عربيًا

مساع مصرية الستقطاب االستثمارت 
اإليطالية 

جنوب السودان قد يلغي دعم 
النفط مع عجزه عن صرف الرواتب

تقلي���ص  م��ن  ي��وم  بع��د    ، ال��دوالر   متا�س��ك 
امل�ستثمرين رهانات على انخفا�سه بفعل زيادة 
عائ��د ال�س��ندات االأمريكية التي حقق��ت ثاين اأكرب 
ارتف��اع يوم��ي اأم��ام الني خ��ال الع��ام احلايل. 
وزادت مراك��ز الره��ان عل��ى انخفا���ص ال��دوالر 
اإىل م�س��تويات قيا�س��ية يف االأ�س��هر االأخرية، يف 
وق��ت اأدت بيانات اقت�س��ادية �س��عيفة وتغريات 
و�س��يكة داخل جمل���ص االحتياط الفيدي��رايل اإىل 
زيادة االأ�س��واق رهاناتها على عدم احتمال رفع 
اأ�س��عار الفائ��دة االأمريكية قريبًا. وا�س��تقر موؤ�رش 
الدوالر عن��د 91.829، بعدما انخف�ص اإىل اأدنى 
م�ستوياته يف �سنتني ون�سف �سنة عند 91.011 
نهاية االأ�س��بوع املا�س��ي. وا�س��تقر ال��دوالر عند 
109.57 ين، بعدما ارتفع 1.4 يف املئة اأول من 
اأم�ص، يف اأكرب ارتفاع يف يوم واحد منذ منت�سف 
كان��ون الثاين )يناير( املا�س��ي. وارتف��ع اليورو 
اأمام ال��دوالر اإىل 1.1970 دوالر يف التعامات 
املبك��رة، يف حني يتجه اجلنيه االإ�س��رليني نحو 
اأعل��ى م�س��توياته يف خم�س��ة اأ�س��ابيع عن��د نح��و 
1.32 دوالر، قبل االإعان عن بيانات الت�س��خم 
الت��ي قد تدعم مربرات تبني بنك اإنكلرا املركزي 

لر�س��الة متي��ل اأك��ر اإىل زي��ادة اأ�س��عار الفائ��دة 
يف توقعات��ه للفائ��دة التي من املقرر اأن ت�س��در 
خال االأ�س��بوع اجل��اري. وبعدما ارتف��ع اإىل اأقل 
من 91 بن�س��ًا لليورو للمرة االأوىل يف نحو �س��هر 
اأول م��ن اأم�ص، �س��عد االإ�س��رليني 0.1 يف املئة 
اإىل  املئ��ة  يف  و0.3  اأم���ص،  بن���ص   90.67 اإىل 
1.3203 دوالر. و�س��جلت اأ�س��عار الذه��ب اأدنى 
م�س��توياتها يف اأكر من اأ�س��بوع اأم�ص، مع زيادة 
اإقب��ال امل�س��تثمرين على االأ�س��ول الت��ي تنطوي 
على قدر اأكرب من املخاطرة، مثل االأ�سهم، يف ظل 
انح�سار التوترات اجليو�سيا�سية. وتراجعت اأ�سعار 
الذه��ب يف التعام��ات الفوري��ة 0.1 يف املئ��ة 
اإىل 1325.11 دوالر لاأون�س��ة، بعدما الم�س��ت 
يف وقت �س��ابق اأدنى م�س��توياتها منذ 1 اجلاري 
عن��د 1322.85 دوالر. وهب��ط املعدن االأ�س��فر 
يف العقود االأمريكية االآجلة ت�س��ليم كانون االأول 
)دي�س��مرب( 0.4 يف املئ��ة اإىل 1330.40 دوالر 
لاأون�س��ة. وانخف�ص �سعر الف�س��ة 0.2 يف املئة 
اإىل 17.77 دوالر، بعدما �س��جل يف وقت �س��ابق 
اأدن��ى م�س��توياته من��ذ االأول من ال�س��هر اجلاري، 
كم��ا تراجع الباتني 0.2 يف املئة اإىل 988.05 
دوالر، بينم��ا ارتفع البادي��وم 0.7 يف املئة اإىل 

938.25 دوالر.

لتنظي��م  العربي��ة  امل�س��ارف  احت��اد  ُيع��ّد 
طري��ق  الإحي��اء  عرب��ي   - �س��يني  موؤمت��ر 
احلري��ر الع��ام املقب��ل، وفقًا ملا اأعل��ن اأمينه 
العام و�س��ام فت��وح، على هام�ص م�س��اركته 
ال�س��يني   - العرب��ي  االأعم��ال  موؤمت��ر  يف 
يف ن�س��خته ال�س��ابعة ال��ذي ُعق��د يف مدين��ة 
ينت�س��وان ال�سينية، يف ح�سور وزير التجارة 
وال�س��ناعة امل���رشي ط��ارق قابي��ل وقادة 
وم�س��وؤولني  وال�س��ينيني  الع��رب  االأعم��ال 

واقت�ساديني دوليني.
تط��ور  ع��ن  املوؤمت��ر  يف  فت��وح  وحت��ّدث 
االقت�س��ادين االأمريكي وال�س��يني، الفتًا اإىل 
اأن »حجم الناجت املحلي االإجمايل لاقت�ساد 
ال�س��يني ت�س��اعف نح��و 9 م��رات، من 1.2 
 11.2 اإىل   2000 ع��ام  دوالر  تريلي��ون 
اأن  2016«، متوقع��ًا  تريلي��ون دوالر ع��ام 
»ي�سل اإىل 17.7 تريليون دوالر عام 2022 
».  واإذ لفت اإىل اأن »اقت�ساد الواليات املتحدة 
ه��و االأك��رب يف الع��امل، وق��د �س��جل الن��اجت 
املحل��ي 30.4 يف املئة م��ن الناجت العاملي 
عام 2000، يف مقابل 3.6 يف املئة ن�س��بة 
الن��اجت املحل��ي االإجمايل ال�س��يني من ذلك 
العاملي«، اأو�س��ح اأن هذه الن�سب »تغريت يف 

كل م��ن اأمريكا وال�س��ني اإىل 24.7 يف املئة 
و14.9 يف املئ��ة على التوايل عام 2016«. 
ورّج��ح اأن »ت�س��جل 23.8 يف املئة و17.7 
يف املئ��ة على الت��وايل فى ع��ام 2022، ما 
يعك���ص تنام��ي حج��م االقت�س��اد ال�س��يني 

واأهميته يف العامل«.
م��ن  الف��رد  »ح�س��ة  اأن  اإىل  فت��وح  واأ�س��ار 
الن��اجت املحلي االإجمايل القت�س��اد ال�س��ني، 
ارتفع��ت م��ن 959 دوالراً للفرد عام 2002 
وتوق��ع   .»2016 ع��ام  دوالراً   8113 اإىل 
اأن »ي�س��ل اإىل 12363 دوالراً للف��رد ع��ام 
2022«. وق��ال »ل��دى مقارنة هذه الن�س��ب 
بالوالي��ات املتح��دة، فهي مثلت 38 �س��عفًا 
لن�س��يب الفرد م��ن الن��اجت املحل��ي مقارنة 
ع��ام  الن�س��بة  تل��ك  و�س��تنخف�ص  بال�س��ني، 
2022، لتمثل 5.7 �س��عف ح�سة الفرد فى 

ال�سني«.
ووقع فتوح ورئي�ص جمل�ص االإدارة التنفيذي 
لغرف��ة طريق احلرير للتج��ارة العاملية جان 
تع��اون، يف ح�س��ور  كاريي��ه مذك��رة  غ��ي 
رئي���ص جمل���ص اإدارة االحت��اد ال�س��يخ حممد 
جراح ال�س��باح، ورئي���ص غرفة طريق احلرير 
للتج��ارة العاملية لو جيانزونغ، على هام�ص 
قمة التجارة العاملية لطريق احلرير 2017، 

يف والية غزيان �سمال ال�سني.

 
امل���رشي  االأعم��ال  »جمل���ص  ناق���ص    
االإيطايل« �س��تة حماور رئي�سة لتنمية االأعمال 
ب��ني القاه��رة وروم��ا يف الفرة املقبل��ة، بهدف 
الفر���ص  واقتنا���ص  التجاري��ة  العاق��ات  تعزي��ز 
اال�ستثمارية. وكان املجل�ص عقد اجتماعًا مع م�ساعد 
وزير اخلارجية لل�س��وؤون املتعددة الطرف واالأمن الدويل 
امل�رشي ه�س��ام بدر الذي ُعنّي �س��فرياً مل���رش لدى اإيطاليا، 
لتحدي��د �ُس��بل تنفيذ املح��اور الرئي�س��ة، والتي �س��ملت معظم 

القطاعات التجارية واال�ستثمارية.
وق��ال رئي�ص املجل���ص خالد اأبوبكر، اإن »املحاور ال�س��تة ت�س��منت 
كيفية تفعيل التو�س��ع يف ال�س��ياحة االإيطالية اإىل م�رش، وامل�ساعدات 
الفنية يف جمال بناء القدرات وم�س��اريع ال�س��كك احلديد، وطرحًا �س��امًا 
للقوانني واالإ�ساحات اال�ستثمارية املنّفذة يف الفرة االأخرية للم�ستثمرين 
االإيطاليني«. ولفت اإىل »مناق�سة كيفية اطاع ال�رشكات االإيطالية املتخ�س�سة 
عل��ى تط��ورات م���رشوع تنمية حمور قن��اة ال�س��وي�ص واملثلث الذهبي، ودرا�س��ة 
اإن�س��اء اجلامع��ة االإيطالي��ة يف م���رش اأو عدد م��ن املعاه��د الفنية املتخ�س�س��ة«. 
وبح��ث املجل�ص م��ع بدر يف خطط العمل امل�س��تقبلية، وعر�ص معظ��م جماالت العمل 
االقت�س��ادي والتج��اري واال�س��تثماري ب��ني البلدي��ن، اإ�س��افة اإىل متابعة امل�س��اريع 

امل�سركة اجلارية والفر�ص اال�ستثمارية املتاحة. واأو�سح اأبوبكر اأن اجلانب امل�رشي 
»حري���ص على طرح الفر�ص اال�س��تثمارية امل�رشية اأمام اجلان��ب االإيطايل، والذي مل 
تت��ح له فر�س��ة االطاع على التطورات االقت�س��ادية املتنوع��ة واجلريئة خال الفرة 
املا�س��ية«.  واأعل��ن املجل�ص دعمه الكام��ل جهود احلكومة امل�رشية يف االإ�س��احات 
االقت�س��ادية التي تبنتها، يف اإطار برنامج �سي�س��ع الباد بني اأف�سل 30 اقت�ساداً يف 
العامل، �س��من »روؤية م�رش 2030«. واأكد اأع�س��اء اجلانب امل�رشي التعاون التام مع 

بدر، الذي �سيت�سلم مهماته قريبًا.
واأ�س��ار بدر اإىل اأن م�رش »من اأهم ال�رشكاء اال�س��راتيجيني الإيطاليا يف منطقة ال�رشق 
االأو�س��ط واأفريقيا على كل امل�س��تويات، باعتبارها من اأكر الدول جذبًا لا�ستثمار يف 
منطقة اليورومتو�س��ط«. يف املقابل، ُتعترب اإيطاليا من اأهم االأ�س��واق ال�سياحية مل�رش، 
وتوج��د اإمكان��ات لنمو هذا القط��اع، وهي تعد ال�رشي��ك التجاري الث��اين لها وخام�ص 
م�سدر لا�ستثمار االأجنبي. واأكد »الدور املهم الذي ي�سطلع به رجال االأعمال يف دفع 
العاق��ات بني البلدي��ن«. وح�ص املجل�ص على »اال�س��تمرار يف البحث عن اآفاق جديدة 
للتعاون االقت�س��ادي بني البلدين يف كل املجاالت، و�س��بل نقل اخلربات االإيطالية اإىل 

م�رش، خ�سو�سًا يف جمال اإن�ساء معاهد فنية متخ�س�سة«.
وتت��وزع اال�س��تثمارات االإيطالي��ة يف م�رش يف جماالت، منها نح��و 1.5 بليون دوالر 
ع��رب 900 �رشكة يف جماالت ال�س��ناعة واخلدمات والتموي��ل وتكنولوجيا املعلومات 
واملقاوالت والزراعة، اإىل جانب اال�ستثمارات يف جماالت الغاز، والتي ت�سمل �رشكتي 
»اإيني« امل�س��اركة يف اكت�س��اف حقل »ظهر« و »اإدي�س��ون« يف منطقة اأبوقري، مبا يرفع 

حجم اال�ستثمارات اإىل نحو 9 بايني دوالر.

 

ق��ال نائب وزي��ر املالية يف جنوب ال�س��ودان اإن باده تدر�ص اإلغ��اء دعم النفط 
لعجزه��ا عن ���رشف اأج��ور موظف��ي احلكومة الأربع��ة اأ�س��هر باالإ�س��افة لطرد 
موظف��ني دبلوما�س��يني يف اخلارج ب�س��بب عدم دف��ع االإيجارات. واأ�س��اف "مو 
اأمربو�ص طييك" قائا يف مقابلة مع رويرز اأن اإلغاء الدعم �سيتيح �سيولة نقدية 
ت�س��تد احلاجة اإليها. يذكر اأن الت�س��خم بلغ %165 يف اأغ�سط�ص/ اآب، ليظل يف 
خانة املئات لل�س��هر احلادي والع�رشين عل��ى التوايل. هذا وتعتمد احلكومة على 
اإي��رادات النفط، لكن الهجمات التي �س��هدها القطاع قل�س��ت االإنتاج اإىل اأقل من 
ثل��ث م�س��تويات ما قبل احل��رب. وتتوقع احلكوم��ة جني اإي��رادات نفطية قدرها 
820 ملي��ون دوالر ه��ذا العام، ومن املقرر توجيه 453 مليون دوالر من هذا 
املبل��غ اإىل ال�س��ودان املجاور لدفع م�س��تحقات ل��ه عن ا�س��تخدام بنيته التحتية 
يف الت�س��دير وتخ�س��ي�ص 183 ملي��ون دوالر لدعم النف��ط و166 مليون دوالر 
للميزانية التي ت�س��هد عجزاً مت�س��عًا. اجلدير بالذكر اأن النفط املدعم يباع ب�س��عر 
ق��دره 22 جنيها للر، لكن نق�س��ًا ل�س��ديداً يف االإمدادات يعن��ي �رشاء املواطنني 
اللر يف ال�س��وق ال�سوداء ب�سعر 300 جنيه. ويجري تداول جنيه جنوب ال�سودان 
عند حوايل 17.5 جنيه للدوالر يف ال�سوق ال�سوداء و17.68 يف البنك املركزي. 
وعملية توزيع الوقود املدعم الذي ي�س��رى بكوبونات ت�س��درها احلكومة لي�ست 
وا�س��حة. واأقر طييك باأن اخلدم��ات االجتماعية مزرية وق��ال اإن وزارة املالية 

ت�سعى لتوفري اأموال،

االقتصاد العالمي مستقر رغم التحديات واألسواق تشكك في اإلصالح الضريبي األميركي

ي�س��تمر االقت�س��اد العاملي م�س��تقراً، على رغ��م مواجهته 
حتديات متثلت بتوتر االأو�س��اع ال�سيا�سية واملناخية يف 
الفرة االأخرية. اإذ يف وقت تفاوت اأداء بع�ص االقت�سادات 
ال�س��خمة بني اال�س��تقرار والتح�س��ن، تعّر�س��ت االأ�س��واق 
ل�س��غوط نتيج��ة توت��ر االأو�س��اع ال�سيا�س��ية م��ع كوريا 
ال�س��مالية، و�س��وء االأو�س��اع املناخية يف اأم��ريكا. ولفت 
»بن��ك الكوي��ت الوطني« يف تقرير اأم���ص، اإىل اأن املحللني 
»�سككوا يف خطط االإ�ساح االقت�سادية يف اأمريكا، بعدما 
ف�س��لت املحاوالت ال�س��ابقة«. وعلى رغم حت�سن البيانات 
»تراجع��ت  ال�س��ندات  عائ��دات  اأن  الح��ظ  االقت�س��ادية، 
عموم��ًا، كم��ا ب��ددت اأ�س��واق االأ�س��هم بع���ص مكا�س��بها، 
وا�س��تمر ال��دوالر بالراج��ع عن اأق�س��ى م�س��توياته التي 

�س��جلها عام 2016، متا�س��يًا مع حت�س��ن اقت�ساد منطقة 
اليورو«. و�سيطرت التطورات ال�سيا�سية على امل�سهد العام 
يف اأم��ريكا، اإذ بعدم��ا »ترقب��ت االأ�س��واق االنتعا�ص الذي 
كان ُيفر���ص اأن تّول��ده خطط االإ�س��اح ال�رشيبي، بداأت 
الت�س��اوؤل ح��ول جدي��ة تطبيقها ه��ذه ال�س��نة«. كما كانت 
االأ�س��واق »تتخوف من ن�س��وب �رشاع �سيا�س��ي حول رفع 
�س��قف الدين الع��ام واإق��رار املوازنة يف اأيلول )�س��بتمرب( 
احلايل، لكن تاأّجلت هذه امل�س��ائل حتى نهاية ال�سنة، بعد 
تو�سل الرئي�ص دونالد ترامب اإىل اتفاق مع اأقطاب احلزب 
الدميوقراط��ي يف الكونغر�ص«. واأ�س��ار التقرير اإىل اأن ذلك 
ال�س��يناريو »اأثار خماوف االأ�س��واق ح��ول احتمال تعطيل 
عم��ل احلكوم��ة نتيجة عدم التو�س��ل اإىل اتف��اق، ما كان 
ميك��ن اأن يوؤدي بدوره اإىل تاأخري رف��ع الفائدة الفيدرالية 
التالية، لكن هداأت هذه املخاوف بعد اإرجاء م�ساألة الدين 

واملوازنة«. ولف��ت »بنك الكويت الوطني« يف تقريره، اإىل 
اأن النم��و يف اأمريكا »ظل قوي��ًا مع تفاوت اأداء املوؤ�رشات 
بني ا�س��تقرار وحت�س��ن«. واأفاد باأن »معظم التح�س��ن نتج 
ع��ن التف��اوؤل بتطبي��ق ترامب خطط��ه االإ�س��احية، لكن 
بداأ هذا التفاوؤت يتا�س��ى، بعد ف�س��ل حم��اوالت متريرها 
يف الكونغر���ص«. ومل ي�س��تبعد اأن »يوؤث��ر ذل��ك يف الثق��ة 
يف االأ�س��هر املقبل��ة، خ�سو�س��ًا مع ارتفاع قيمة االأ�س��هم 
ن�س��بيًا«. ور�س��د »زيادة يف �س��كوك االأ�س��واق ح��ول رفع 
الفائدة االأمريكية على االأموال الفيدرالية مرة اأخرى هذه 
ال�سنة«، م�ستبعداً »رفع الفائدة هذه ال�سنة«. يف ما يخ�ص 
الع��ام املقبل، اأجمعت االأ�س��واق اأن االحتياطي الفيديرايل 
»�س��ريفع الفائدة مرتني اأو ثاث مرات، لكن ُيتوقع رفعها 
م��رة واحدة اأو اثنت��ني وب�25 نقطة اأ�س��ا�ص«. يف اأوروبا، 
ذك��ر التقري��ر اأن التط��ورات »اأخ��ذت منح��ى اإيجابي��ًا، اإذ 

جاءت البيانات االقت�سادية مفاجئة، مع رفع منو الناجت 
املحلي االإجمايل يف االأ�س��هر االأخ��رية، وارتفاع موؤ�رشي 
مدي��ري امل�س��ريات والت�س��خم يف الفرة االأخ��رية، كما 
�س��جل الت�س��خم م�س��توى اأعلى من التوقعات، لريتفع يف 
اآب )اأغ�س��ط�ص( املا�س��ي، اإىل 1.5 يف املئ��ة على اأ�س��ا�ص 
�س��نوي«. وراأى اأن التوقعات يف �ساأن الت�سخم حاليًا هي 
»اأكر تفاوؤاًل على رغم ا�س��تمرار م�س��تواه اأقل من الن�س��بة 
امل�س��تهدفة وه��ي 2 يف املئة«. وعزا بع�ص هذا التح�س��ن 
يف االقت�س��اد االأوروبي اإىل »تراجع االأخطار ال�سيا�سية«. 
واأك��د اأن »متان��ة اقت�س��ادات اأوروب��ا وتزع��زع اأو�س��اع 
اأمريكا ال�سيا�س��ية اأف�س��يا اإىل ارتفاع اليورو هذه ال�س��نة، 
اإىل 1.20 مقابل الدوالر يف اآب املا�س��ي، اأي بن�س��بة 14 
يف املئة«. وعك�ست هذه الزيادة »تغري التوقعات يف �ساأن 
الفائ��دة يف اأم��ريكا، خ�سو�س��ًا مع احتمال رف��ع الفائدة 

الفيديرالية يف كانون االأول )دي�س��مرب( املقبل«. لكن لفت 
اإىل اأن »ق��وة الي��ورو ظلت ثابتة من��ذ نهاية عام 2016، 
يف وق��ت كان التفاوؤل يف �س��اأن االإ�س��احات االأمريكية 
قويًا وقبل �س��كوك االأ�س��واق به��ا«. واأ�س��ار التقرير اإىل اأن 
ق��وة اليورو »زادت من تعقيد االأمور اأمام البنك االأوروبي 
املرك��زي، اإذ يتوج��ب االآن عل��ى حمافظه ماري��و دراغي 
خف�ص هذا االرتفاع يف اليورو، خوفًا من اأن ي�سبب تغرياً 
يف �س��ري تعايف االقت�س��اد، يف خ�سم حر�سه ال�سديد على 
التحول ب�س��هولة نحو بيئ��ة نقدية مي���رشة«. يف اليابان، 
�س��هد اقت�س��ادها اأي�س��ًا ارتفاع��ًا »مفاجئ��ًا«، لكن اعترب 
التقري��ر اأن »احلف��اظ علي��ه �س��يكون �س��عبًا«، متوقعًا اأن 
»تكون »فعالية التي�س��ري الكم��ي يف اليابان اأقل منها يف 
ال��دول املتقدم��ة االأخرى، ويبقى قرار اإنهائه اأمراً �س��ابقًا 
الأوانه«. وعلى رغم تعديل �س��ندوق النقد الدويل توقعاته 

للنمو اإىل 1.3 يف املئة هذه ال�س��نة، ال ُي�س��تبعد اأن »يعود 
اإىل 0.6 يف املئ��ة يف 2018، يف وقت ظل الت�س��خم يف 
الياب��ان عند اأقل من واحد يف املئة، على عك�ص الت�س��خم 
يف اأم��ريكا ومنطق��ة الي��ورو ال��ذي كاد يقرب من ن�س��بة 
2 يف املئ��ة«. وخُل���ص تقري��ر »بن��ك الكوي��ت الوطن��ي« 
م�س��رياً اإىل اأن منو االأ�س��واق النا�سئة »�س��جل حت�سنًا اأي�سًا 
على رغم اعتدال الوترية يف ال�س��ني«. اإذ رّجح اأن »يرتفع 
من��و هذه االأ�س��واق اإىل 4.6 يف املئ��ة حتى 4.8 يف املئة 
هذه ال�س��نة وع��ام 2018«، وفقًا ل�س��ندوق النقد الدويل. 
والحظ اأن وترية النمو ظلت »ثابتة ن�س��بيًا« مع ا�س��تمرار 
ال�س��ني يف مواجهة التباطوؤ، م��ن دون الوقوع يف اأخطار 
كبرية. وبا�س��تثناء ال�س��ني، ذكر اأن »النمو بداأ يتعايف مع 
خروج الدول املت�سدرة لل�س��لع االأ�سا�سية من الركود مثل 

الربازيل ورو�سيا«.

النفط يرتفع مع تبدد أثر »إرما« وانخفاض إنتاج »أوبك«

 عو�س��ت اأ�سعار النفط بع�ص خ�س��ائرها اأم�ص، مدعومة باإعان »اأوبك« هبوط 
اإنتاجها يف اآب )اأغ�سط�ص(، ما ي�سري اإىل اأن اتفاق خف�ص االإنتاج مع الدول غري 

االأع�ساء يف املنظمة ي�ساهم يف التخل�ص من تخمة املعرو�ص.
وارتفع �س��عر خام القيا�ص العاملي مزي��ج »برنت« اإىل 54.16 دوالر للربميل 
من �س��عر االإغاق املا�سي. ويف وقت �س��ابق مت تداول خام »برنت« منخف�سًا 
عند 53.42 دوالر للربميل. وزاد �س��عر خام غرب تك�س��ا�ص الو�سيط االأمريكي 
اإىل 48.24 دوالر للربميل. ومت تداوله منخف�س��ًا عند 47.73 دوالر للربميل 
يف وقت �سابق. ويف �سياق مرتبط، توقعت »منظمة البلدان امل�سدرة للبرول« 
)اأوبك( يف تقرير �س��هري �س��در اأم�ص، اأن العامل �س��يحتاج اإىل 32.83 مليون 
برمي��ل يومي��ًا من نف��ط املنظمة الع��ام املقب��ل، بارتفاع مق��داره 410 اآالف 
برمي��ل يوميًا عن التوقعات ال�س��ابقة. واأ�س��افت اأن »املخزون��ات تهبط« واأن 
»ارتفاع �س��عر خ��ام القيا���ص العاملي مزيج برنت للت�س��ليم الف��وري ليتجاوز 
ال�س��عر يف التعاقدات االآجلة، عزز االآمال باأن اإعادة التوازن اإىل ال�س��وق والتي 
طال انتظارها اأ�س��بحت قريبة املنال«. ولفتت يف التقرير اإىل اأن »ذلك يرجع 

اإىل ارتفاع كبري يف الطلب على الت�س��ليمات الفورية وتنامي االآمال 
ب��اأن �س��وق النف��ط �س��تتوازن على م��دى الع��ام املقبل مع �س��حب 

كب��ري م��ن خم��زون اخل��ام واملنتج��ات النفطي��ة«. واأ�س��افت اأن 
»اإنت��اج املنظم��ة النفطي يف اآب ج��اء دون توقع��ات الطلب، اإذ 

انخف���ص 79 األ��ف برميل يوميًا عن م�س��تويات متوز )يوليو( 
اإىل 32.76 ملي��ون برمي��ل يوميًا«. وتعني تل��ك االأرقام اأن 

امتث��ال »اأوب��ك« خلف�ص االإنت��اج امل�س��تهدف بلغ 83 يف 
املئ��ة وفق��ًا لتقديرات »روي��رز«، انخفا�س��ًا من 86 يف 

املئة يف متوز، لكنه ال يزال مرتفعًا مبعايري املنظمة.
واأكدت م�س��ادر رفيعة يف »اأوب��ك« اأن اإنتاج املنظمة 

انخف���ص اإىل 30.004 ملي��ون برميل يف اليوم من 
دون احت�س��اب اإنتاج نيجريي��ا وليبيا. وعاد اإنتاج 

ليبي��ا اإىل نحو مليون برمي��ل يوميًا، يف حني اأن 
االنت��اج النيجريي و�س��ل اإىل نحو 1.7 مليون 

برميل يوميًا. واأعلنت نيجرييا اأنها لن تدر�ص 
خف���ص اإنت��اج النف��ط حت��ى اآذار )مار���ص( 

املقبل على االأقل.
و�س��بق لوزير الطاقة وال�سناعة والروة 

املعدني��ة ال�س��عودي خال��د الفال��ح اأن 
اأعل��ن انفت��اح اململكة لتمدي��د اتفاق 

خف�ص االإنتاج بع��د اجتماعات مع 
وفنزوي��ا  االإم��ارات  نف��ط  وزراء 

اآ�س��تانة، كما  وكازاخ�س��تان يف 
اأعل��ن االأم��ني العام ل��� »اأوبك« 

حمم��د باركندو اأول من اأم�ص 
يف اأوك�س��فورد، حي��ث كان 

�س��يف ال�رشف يف ع�س��اء 
»معه��د  ن��دوة  انطاق��ة 

لدرا�س��ات  اأوك�س��فورد 
الطاقة« الذي يراأ�سها 

�س��لطان  ن��ادر 
ب�س��ام  ويديره��ا 

فتوح وموؤ�س�س��ة 
ح��ل  ا لر ا

»روبري مابرو«، اأن »م�س��ار اإعادة توازن ال�س��وق النفطية جار، واأن املعلومات 
االأخ��رية يف متوز تظه��ر انخفا�ص خمزون دول املنظم��ة ١٩٥ مليون برميل 
وه��و اأكر من معدل خم�ص �س��نوات، فيم��ا هي اأقل ب�145 ملي��ون برميل من 
م�س��توى 340 مليون برميل الذي كان يف مطلع 2017«. وتابع اأن املخزون 
العائ��م يف البحار انخف�ص اأي�س��ًا بنح��و 30 مليون برميل منذ مطلع ال�س��نة، 
الفت��ًا اإىل اأن املخ��زون االأمريكي انخف�ص لت�س��عة اأ�س��ابيع متتالي��ة، واأكد اأن 
من��و الطلب على النفط �س��يزيد مبليون��ني برميل يوميًا يف الن�س��ف الثاين من 
ال�س��نة مقارنة بالن�س��ف االأول، م�سيفًا اأن »هذه الزيادة يف الطلب ت�ساهم يف 
مزيد من اخلفو�س��ات يف املخزونات التجارية«، منبهًا اإىل انخفا�ص م�ستوى 
اال�س��تثمارات عل��ى رغ��م بع���ص التح�س��ن يف م�س��تواها«. وخت��م باركندو اأن 
»التعاون وامل�س��اركة بني املنتجني هو اأف�س��ل طريقة ال�ستقرار ال�سوق، وهذا 
ما ح�س��ل وي�س��تمر مع حت�س��ني املعلومات حول قط��اع الطاقة وال�سيا�س��ات 
البيئي��ة«. وح���رش الع�س��اء عدد من م�س��وؤويل ���رشكات »اأرامكو ال�س��عودية« و 
»موؤ�س�س��ة الكوي��ت لاأبحاث النفطي��ة« وممثلي �رشكات »توت��ال« و »بريتي�ص 
برولي��وم« و »وكال��ة الطاق��ة الدولية« الذين ي�س��اركون ملدة ت�س��عة اأيام يف 

اأعمال الندوة يف اأوك�سفورد.
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