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حركة األسهم عمان تعول على استثمارات صينية 
إلقامة مركز صناعي في الصحراء

إيرادات مصر من السياحة تقفز إلى 
170 في المئة خالل 7 أشهر

الناتج اإلجمالي العربي زاد 2.9 في المئة 
خالل 2016 

استقرار الذهب بدعم من 
التوترات مع كوريا الشمالية  

يف ال�سح��راء النائية مبح��اذاة ال�ساحل اجلنوبي 
ل�سلطن��ة عم��ان، تعمل معدات البن��اء التي جلبها 
حتال��ف �سيني عل��ى متهيد م�ساح��ة �سا�سعة من 
الرم��ال، يف خط��وة اأوىل نح��و ا�ستثم��ار بالي��ن 

الدوالرات.
وعل��ى م��دى ال�سن��ة املا�سي��ة، �س��ار ال�سينيون 
الرامي��ة  ال�سلطن��ة  جه��ود  يف  رئي�س��ًا  عن���راً 
لتحوي��ل الدق��م، قري��ة ال�سي��د الواقع��ة على بعد 
550 كليومرتاً جنوبي م�سقط، اإىل مركز �سناعي 
ي�ساه��م يف تنويع موارد اقت�ساد البالد وتقلي�ص 

اعتماده على �سادرات النفط والغاز.
ال���رق  مناط��ق  معظ��م  �سهدت��ه  من��وذج  ويف 
االأو�سط، تلتقي امل�سالح االقت�سادية للحكومتن 
العمانية وال�سينية بطريق��ة تب�ر بتدفق روؤو�ص 
االأم��وال ال�سيني��ة عل��ى املنطق��ة يف ال�سن��وات 

القليلة املقبلة.
وت���ررت املالية العام��ة العماني��ة ب�سدة جراء 
هب��وط اأ�سعار النفط، ومن ثم ت�سارع ال�سلطنة اإىل 
ج��ذب اأموال اأجنبي��ة اإىل مناطق �سناعية جديدة 
�ستوف��ر فر���ص عمل للعمانين، والدق��م اأكرب تلك 
امل�روع��ات. وميث��ل امل���روع بالن�سبة لل�سن، 
»احل��زام  مبادرته��ا  يف  حمتمل��ة  جن��اح  نقط��ة 
والطري��ق« الت��ي تدعمه��ا احلكومة وته��دف اإىل 
ج��ذب �سفق��ات جتاري��ة وا�ستثماري��ة على طول 
م�سارات تربط ال�س��ن يف اأوروبا. فالدقم املطلة 
عل��ى بحر الع��رب ت�س��كل قاعدة ت�سغي��ل حمتملة 
لل���ركات ال�سيني��ة ق��رب اأ�س��واق الت�سدير التي 
تري��د تطويره��ا يف اخلليج و�سبه الق��ارة الهندية 
و�رق اأفريقيا. كم��ا اأنها قريبة من بع�ص موارد 

امل��واد اخلام التي �ستحتاجها ال�ركات ال�سينية 
له��ذا الغر���ص، وه��ي م��وارد النف��ط والغ��از يف 

اخلليج.
وق��د ينت��ج عن ذلك مناف��ع كبرية للدق��م. ويقول 
الرئي���ص التنفي��ذي ل�رك��ة »عم��ان وان ف��اجن« 
)التحال��ف ال�سين��ي( عل��ي �س��اه، اإن ال���ركات 
ال�سيني��ة ت�ستهدف ا�ستثم��ار 10.7 بليون دوالر 

هناك.
واإذا بلغ��ت اال�ستثم��ارات هذا امل�ست��وى، وهو اأمر 
لي���ص موؤك��داً يف �سوء طول االإط��ار الزمني الذي 
ميت��د اإىل �سنوات وكرثة ال�سغ��وط على ال�ركات 
ال�سينية، فاإنها �ستعادل اأكرث من ن�سف امل�ستوى 
احلايل الإجم��ايل اال�ستثمار االأجنبي املبا�ر يف 

ال�سلطنة.
وقال �س��اه ل�»روي��رتز«: »الدقم لي�س��ت مثل جدة 
اأو دب��ي. فه��ي م��ا زال��ت جدي��دة، وحتت��اج وقتًا 
لتطويره��ا. لكننا يف وان فاجن نعتقد اأن م�ستقبل 
الدق��م �سيك��ون اأف�سل م��ن تلك امل��دن يف منطقة 

اخلليج«.
وت��روج الدقم ملوقعها باعتباره »وجهة جذابة«، 
لي�ص فقط لقربها من م�س��ارات التجارة البحرية، 
ب��ل اأي�س��ًا لوقوعها خارج م�سي��ق هرمز وهو قد 
ين��اأى بها ع��ن ال���راع اإذا ت�ساع��دت التوترات 

االإقليمية.
يف الع��ام 2009، �سكل��ت ال�س��ن اأق��ل من واحد 
يف املئ��ة م��ن اال�ستثم��ار االأجنب��ي املبا���ر يف 
ال�رق االأو�سط، وفقًا مل��ا ذكره م�روع »ت�ساينا 
مي��د« لالأبحاث يف معهد تورينو لل�سوؤون الدولية 
االإيطايل. لكن ه��ذا الو�سع يتغري �ريعًا الأ�سباب 
م��ن بينه��ا مبادرة »احل��زام والطري��ق«، اإذ زادت 

الن�سبة عن خم�سة يف املئة يف 2015.

اأعل��ن م�سوؤول حكوم��ي رفيع امل�ستوي يف م�ر 
، اإن اإيراداته��ا م��ن قط��اع ال�سياحة قفزت 170 
االأ�سه��ر  يف  دوالر  بلي��ون   3.5 اإىل  املئ��ة  يف 
ال�سبع��ة االأوىل م��ن ه��ذا الع��ام، يف ح��ن زادت 
اأع��داد ال�سياح 54 يف املئة. واأ�س��اف امل�سوؤول 
املطل��ع عل��ى مل��ف ال�سياح��ة ال��ذي حت��دث اإىل 
وكال��ة »روي��رتز«، م�سرتط��ًا ع��دم الك�س��ف عن 
ا�سمه، »التح�سن يف االأرقام جاء بدعم من زيادة 
اأع��داد ال�سياح الوافدين م��ن اأملانيا واأوكرانيا«. 
وتابع: »بلغت اأع��داد ال�سياح الوافدين اإىل م�ر 
اأ�سه��ر... ال�سياحة  4.3 ملي��ون �سائح يف �سبعة 
الواف��دة م��ن اأوروب��ا �سكل��ت 75 يف املئ��ة م��ن 
اأعداد ال�سياح، يف ح��ن �سكلت ال�سياحة العربية 
20 يف املئ��ة«. يذكر اأن قطاع ال�سياحة ركيزة 
اأ�سا�سي��ة القت�ساد م�ر وم�س��در رزق ملالين 
ال�سعب��ة.  للعمل��ة  رئي���ص  وم��ورد  املواطن��ن 

لك��ن ال�سياح��ة ت���ررت ب�س��دة ج��راء �سن��وات 
اال�سط��راب ال�سيا�سي عق��ب االنتفا�سة ال�سعبية 
عام 2011 وبع���ص العملي��ات االإرهابية التي 
ا�ستهدف��ت القط��اع. وتلق��ت ال�سياح��ة امل�رية 
�ربة قا�سمة عند حتط��م طائرة ركاب رو�سية 
يف �سين��اء يف اأواخ��ر ت�ري��ن االأول )اأكتوب��ر( 
2015 ومقت��ل جمي��ع م��ن كانوا عل��ى متنها. 
وعقب حادث الطائرة فر�ست رو�سيا حظراً على 
ال�سف��ر اإىل م���ر بينما حظ��رت بريطانيا ال�سفر 
اإىل �سين��اء. وق��ال امل�س��وؤول: »نتوق��ع و�س��ول 
االإي��رادات ال�سياحية بنهاية ه��ذا العام اإىل �ستة 
بالي��ن دوالر عل��ى رغ��م ع��دم رف��ع احلكوم��ة 
الرو�سي��ة احلظر على الرح��الت ال�سياحية مل�ر 
بع��د. ناأمل باأن ت�سل اأع��داد ال�سياح بنهاية هذا 
العام اإىل ثمانية مالي��ن �سائح يف مقابل 4.5 
ملي��ون يف 2016... هن��اك حت�س��ن يف تدفقات 
ال�سياح، بخا�سة من اأملانيا واأوكرانيا واإيطاليا 

خالل الفرتة االأخرية«. 

االإجم��ايل  الن��اجت  من��و  مع��دل  ارتف��ع 
العرب��ي ع��ام 2016 اإىل 2.9 يف املئ��ة 
متاأث��راً   ،2015 ع��ام  املئ��ة  يف   2.5 م��ن 
باالإ�سالح��ات االقت�سادي��ة يف بع���ص ال��دول 
اأ�سع��ار النف��ط، م��ا اأدى  واالرتف��اع الن�سب��ي يف 
اإىل حت�س��ن يف الن�س��اط االقت�س��ادي يف املنطق��ة. 
ويف مقاب��ل ذل��ك، ارتفعت املديوني��ة اخلارجية للدول 
العربي��ة. واأ�سارت »املوؤ�س�سة العربي��ة ل�سمان اال�ستثمار 
وائتم��ان ال�س��ادرات« )�سم��ان(، يف تقري��ر اإىل »توقع��ات 
بارتف��اع مع��دل النمو للن��اجت املحلي االإجم��ايل يف املنطقة 
العربي��ة اإىل 3 يف املئ��ة خ��الل الع��ام احل��ايل، واإىل 3.7 يف 
املئ��ة الع��ام املقبل، بح�س��ب �سن��دوق النقد الدويل، فيم��ا ارتفعت 
املديوني��ة م��ن 963 بليون دوالر ع��ام 2015 اإىل 1.032 تريليون 
عام 2016، ب�سبب اإقدام الكثري من دول املنطقة على االقرتا�ص واإ�سدار 
�سن��دات َدين �سيادية لتمويل العجز يف موازنتها العامة، يف حن تراجعت 
االحتياط��ات من العمالت االأجنبية اإىل 1.060 تريليون دوالر، مع توقعات 
با�ستم��رار تراجعها اإىل تريليون دوالر خ��الل العام احلايل«. واأ�سار التقرير اإىل 
»تراجع متو�سط دخل املواطن العربي من 7324 دوالراً عام 2015 اإىل 7231 

دوالراً ع��ام 2016، ب�سب��ب ارتفاع معدل منو ال�س��كان اإىل 4.9 يف املئة«، الفتًا 
اإىل اأن »مع��دالت الت�سخم يف الدول العربي��ة عاودت االرتفاع عام 2016 لتبلغ 
5.6 يف املئة، مقارنة ب�4.8 يف املئة عام 2015، انعكا�سًا الرتفاع اأ�سعار عدد 
م��ن ال�سل��ع الرئي�سة يف املنطق��ة، خ�سو�سًا الطاقة وال�سل��ع الغذائية وغريها من 
ال�سلع التي �سملتها اإجراءات اإلغاء اأو تقلي�ص الدعم احلكومي يف عدد من الدول«. 
واأ�س��اف اأن »تدفق��ات اال�ستثمار االأجنب��ي املبا�ر اإىل ال��دول العربية تراجعت 
مبع��دل 10 يف املئ��ة اإىل نح��و 40 بلي��ون دوالر م��ن االإجمايل العامل��ي البالغ 
1.76 تريلي��ون، و5.2 يف املئ��ة من اإجمايل الدول النامية البالغ 765 بليون 
دوالر ع��ام 2015«. ووا�سلت حركة التجارة العربية لل�سلع واخلدمات تراجعها 
مبق��دار 87.5 بلي��ون دوالر، اأو 3.8 يف املئ��ة، اإىل 1.971 تريلي��ون دوالر عام 
8.8 يف املئة، اإىل  اأو  173 بليون دوالر،  2016، مع توقعات مبعاودة منوها 
2.144 تريلي��ون دوالر خالل العام احلايل. وانخف�ست ال�سادرات العربية من 
ال�سل��ع واخلدمات 56 بليون دوالر، اأو 5.6 يف املئة، اإىل 938 بليون دوالر عام 
2016، مع توقعات بنموها 118 بليون دوالر، اأو 12.6 يف املئة، اإىل 1.056 
تريلي��ون دوالر خالل العام احلايل، ال�سيما مع التح�سن املتوقع يف اأ�سعار النفط 
ال��ذي ال يزال ميث��ل 85 يف املئة من ال�سادرات ال�سلعي��ة للمنطقة. ولفت التقرير 
اإىل »تراج��ع ال��واردات العربية من ال�سلع واخلدمات مبق��دار 22.5 بليون دوالر، 
اأو 2.1 يف املئ��ة، اإىل 1.033 تريلي��ون دوالر، م��ع توقعات مبع��اودة االرتفاع 
مبق��دار 55.3 بليون دوالر، اأو 5.4 يف املئ��ة، اإىل 1.088 تريليون دوالر خالل 

العام احلايل«.

 ا�ستق��رت اأ�سع��ار الذه��ب دون تغري يذكر بدع��م من التوت��رات اجليو�سيا�سية 
ب�س��اأن كوري��ا ال�سمالي��ة والتوقع��ات باأن انخفا���ص الت�سخ��م يف الواليات 

املتحدة قد يف�سي اإىل تاأجيل الزيادة اجلديدة يف اأ�سعار الفائدة هناك.
ومل ي�سج��ل �سع��ر الذهب تغرياً يذكر يف املعام��الت الفورية عند 1338.10 
دوالر لالأون�س��ة بعدم��ا الم���ص اأعل��ى م�ستوى من��ذ �سبتمرب/ اأيل��ول 2016 
يف اجلل�س��ة ال�سابق��ة. وانخف�ص الذه��ب يف العقود االأمريكي��ة االآجلة ت�سليم 
دي�سم��رب كان��ون االأول %0.1 اإىل 1343.40 دوالر لالأون�سة. هذا وتراجع 
ال��دوالر اأمام الن اليوم متجه��ا �سوب اأدنى م�ستوى يف اأربعة اأ�سهر ون�سف 
ال�سه��ر بفعل التوترات حول كوريا ال�سمالية وت�ريحات م�سوؤول يف جمل�ص 
االحتياط��ي االحت��ادي )البن��ك املرك��زي االأمريك��ي( ح��ول �سع��ف مع��دل 
الت�سخ��م. واأ�سار �سن��اع ال�سيا�سات داخل جمل���ص االحتياطي االحتادي اإىل 
احل��ذر من �سع��ف الت�سخم واأيد القلي��ل منهم تاأجيل املزيد م��ن الزيادة يف 
اأ�سعار الفائدة االأمريكية. اجلدير بالذكر اأن من �ساأن رفع الفائدة دعم الدوالر 
وزي��ادة العائد على ال�سندات مما ي�سع �سغوطًا على اأ�سعار الذهب من خالل 
زي��ادة تكلفة الفر�سة البديلة ال�سائعة عل��ى حائزي املعدن االأ�سفر الذي ال 
ي��در عائداً. ومن بن املعادن النفي�سة االأخرى، انخف�ست الف�سة %0.1 اإىل 
17.87 دوالر لالأون�س��ة وانخف�ص البالتن بن�سبة مماثلة اإىل 1005.05 

دوالر لالأون�سة، وارتفع البالديوم %0.7 اإىل 964.50 دوالر لالأون�سة. 

تجارة اإلمارات غير النفطية تبلغ  110 باليين دوالر في الربع األول

ارتفعت التجارة اخلارجية غ��ري النفطية لدولة االإمارات 
خ��الل الربع االأول من ال�سنة بن�سبة 3.2 يف املئة، لتبلغ 
401 بلي��ون درهم )نحو 110 بالي��ن دوالر( مقارنة 
ب���388 بليون��ًا خ��الل الرب��ع ذاته م��ن الع��ام املا�سي. 
بيان��ات  يف  للجم��ارك«  االحتادي��ة  »الهيئ��ة  وك�سف��ت 
اإح�سائي��ة اأ�سدرته��ا اأم�ص، ارتف��اع قيمة ال��واردات اإىل 
245 بليون��ًا وال�س��ادرات 46 بليون��ًا واإعادة الت�سدير 
اىل 110 بالي��ن درهم. واأ�سارت اإىل اأن »ح�سة التجارة 
اخلارجي��ة املبا�رة خالل الرب��ع االأول �سكلت ن�سبة 68 
يف املئ��ة م��ن اإجم��ايل التج��ارة العام��ة للدول��ة بقيمة 
272 بليون دره��م، بينما �سكلت جتارة املناطق احلرة 
ن�سب��ة 32 يف املئ��ة م��ن االإجم��ايل الع��ام للتج��ارة مبا 

يعادل 129 بليون درهم«.
وق��ال رئي���ص الهيئة املفو���ص علي بن �سبي��ح الكعبي، 
اإن »توا�س��ل زخ��م النم��و يف التج��ارة اخلارجي��ة لدولة 
االإمارات مع العامل اخلارجي يعك�ص حجم النمو والتطور 
ال��ذي ي�سه��ده االقت�س��اد الوطن��ي، على رغ��م التحديات 
التجاري��ة واالقت�سادي��ة الت��ي ت�سهده��ا دول املنطق��ة 
والع��امل نتيج��ة تراج��ع اأ�سع��ار النف��ط وتباط��وؤ حرك��ة 
التج��ارة العاملي��ة وتراجع مع��دالت النم��و االقت�سادي 

العاملي«.
واأ�س��اف اأن »البيان��ات االإح�سائي��ة االأولي��ة الإجم��ايل 
التج��ارة غ��ري النفطية توؤك��د التزايد امل�ستم��ر يف املزايا 
التناف�سي��ة للمنتج��ات الوطني��ة يف االأ�س��واق العاملي��ة، 
التنوي��ع  �سيا�س��ة  جن��اح  تعك���ص  كونه��ا  ع��ن  ف�س��اًل 
االقت�س��ادي«، الفت��ًا اإىل اأن »خطة االإم��ارات ملرحلة ما 

بع��د النفط ت�سري يف االجتاه ال�سحيح نحو تعزيز القدرات 
ال�سناعي��ة واالإنتاجية للدولة«، موؤك��داً اأن »ات�ساع رقعة 
ال���ركاء التجاري��ن ي��دل عل��ى اأهمي��ة دول��ة االإمارات 

كبوابة جتارية يف املنطقة والعامل«.
واعت��رب اأن »تطور خدم��ات البني��ة االأ�سا�سي��ة والتحتية 
واللوج�ستي��ة يف جم��ال االت�س��االت والفن��ادق والنق��ل 
الربي واجل��وي والبحري والتجارة وتقدم القطاع املايل 
و�سهول��ة االإجراءات يف املوانئ، �ساهمت يف تطور حركة 

التجارة ب�سكل كبري خالل ال�سنوات املا�سية«.
واأظه��رت البيانات االإح�سائية للهيئ��ة اأن اإجمايل حجم 
التج��ارة اخلارجي��ة غ��ري النفطية لدولة االإم��ارات جلهة 
ال��وزن بلغ خالل الربع االأول م��ن ال�سنة نحو 57 مليون 
ط��ن، ح��ازت ال��واردات عل��ى 26 مليون��ًا، و26 مليون��ًا 

لل�سادرات، و5 مالين طن وزن اإعادة الت�سدير.

وذك��ر الكعب��ي اأن »خريط��ة ال���ركاء التجاري��ن لدولة 
االإم��ارات العربي��ة املتح��دة مل ت�سهد تغ��رياً ملمو�سًا يف 
ترتي��ب االأقالي��م اجلغرافي��ة«، م�س��رياً اإىل اأن »ا�ستق��رار 
هيكل ال���ركاء يعك�ص متانة العالق��ات التجارية لدولة 
االإم��ارات م��ع دول الع��امل، كم��ا يعك���ص مكان��ة الدولة 

كمكون اأ�سا�سي يف خريطة التجارة العاملية«.
واأظه��رت البيانات االإح�سائية للهيئة اأن اإقليم دول اآ�سيا 
واأ�سرتالي��ا واملحي��ط الهادئ ا�ستح��وذ على 43 يف املئة 
م��ن اإجمايل التجارة العامة للدولة، وبلغ اإجمايل قي���مة 

جتارة االإقليم مع دولة االإمارات 162.6 بليون درهم.
وج��اءت اأوروبا يف املرتبة الثاني��ة بح�سة بلغت 80.5 
بلي��ون دره��م بن�سب��ة 21 يف املئ��ة م��ن االإجم��ايل، ثم 
ال�رق االأو�سط و�سمال اأفريقيا بح�سة قيمتها 74 بليونًا 
وبن�سب��ة 19.5 يف املئة، واإقليم اأم��ريكا والكاريبي 38 

بليون��ًا بن�سب��ة 10 يف املئة. وح��ل اإقليم ���رق اأفريقيا 
وجنوبه��ا يف املرتب��ة اخلام�س��ة جله��ة قيم��ة التج��ارة 
بح�س��ة بلغت 12.6 بليون دره��م بن�سبة 3.3 يف املئة، 
و�سجلت ح�سة اإقليم غرب اأفريقيا وو�سطها 11.6 بليون 
بن�سب��ة 3.1 يف املئ��ة م��ن اإجم��ايل جت��ارة الدول��ة غري 

النفطية خالل الربع املذكور.
واأ�س��اد رئي���ص الهيئ��ة بالتط��ور ال��ذي ت�سه��ده املناف��ذ 
واملعاين��ة  التفتي���ص  اأ�سالي��ب  يف  للدول��ة  اجلمركي��ة 
والرقاب��ة اجلمركي��ة، موؤك��داً اأن »خط��ط التطوي��ر الت��ي 
تنفذه��ا دوائر اجلمارك املحلية له��ا االأثر البالغ يف منو 
التج��ارة اخلارجية للدولة وتعزيز العالقات مع ال�ركاء 

التجارين يف العامل«.
وك�سفت البيانات االإح�سائية للهيئة عن ارتفاع اإجمايل 
حج��م التج��ارة اخلارجية غ��ري النفطية لدول��ة االإمارات 

م��ع دول جمل�ص التع��اون اخلليجي جلهة القيمة، اإىل 45 
بليون درهم يف الرب��ع االأول من ال�سنة، وبلغت الواردات 
منه��ا 13.7 بلي��ون درهم، بينما بلغ��ت ال�سادرات 9.2 

بليون، واإعادة الت�سدير 22 بليون درهم.
وج��اءت املم���لك��ة العربي��ة ال����سعودي��ة يف طليعة دول 
اخلليج بحجم جتارة غري نفطية بلغ 19.9 بليون درهم، 
تليها الكويت ب���7.3 بليون درهم، و�سلطنة عمان ب�7.1 

بليون درهم، ومملكة البحرين 4.2 بليون درهم.
واأو�سح��ت بيان��ات الهيئة اأن قيمة جت��ارة االإمارات مع 
ال��دول العربي��ة بلغ��ت 75.2 بلي��ون دره��م وبن�سبة 19 
يف املئة خالل الرب��ع املذكور، منها 22.6 بليون درهم 
قيمة ال��واردات، و17.2 بليون دره��م لل�سادرات، بينما 
بلغ��ت قيم��ة اإع��ادة الت�سدي��ر 35.4 بلي��ون درهم قيمة 

اإعادة الت�سدير.

الرياض وموسكو تناقشان تمديد اتفاق »أوبك«

ارتفع��ت اأ�سعار النف��ط االأمريك��ي  ، بينما هبطت اأ�سع��ار البنزين مع 
ارتفاع الطلب على اخل��ام وانح�سار املخاوف يف �ساأن حدوث نق�ص 
يف اإم��دادات الوقود بعد ا�ستئن��اف العمل يف م�سايف خليج املك�سيك 

تدريجًا.
وانخف�س��ت العق��ود االآجلة للبنزي��ن بنحو اأربع��ة يف املئة دون �سعر 
االإغالق ال�سابق اإىل 1.68 دوالر للغالون مقارنة ب� 2.17 دوالر يف 
31 اآب )اأغ�سط�ص(، وعادت اإىل امل�ستويات التي �سجلتها قبل االإع�سار 
»هاريف« الذي �رب ال�ساحل االأمريكي على خليج املك�سيك وقطاع 
التكري��ر ال�سخ��م هن��اك. وقفزت العق��ود االآجلة خلام غ��رب تك�سا�ص 
الو�سي��ط االأمريكي بنحو ثالث��ة يف املئة اإىل 48.64 دوالر للربميل، 
م�سجلة اأعلى م�ستوياتها يف اأ�سبوعن بارتفاع قدره 1.35 �سنت عن 
�سعر الت�سوية ال�سابقة. وارتفعت العقود االآجلة خلام القيا�ص العاملي 
مزيج »برنت« اأي�سًا بن�سبة 0.9 يف املئة اإىل 53.23 دوالر للربميل، 
و�سط ب��وادر على اأن »منظم��ة البلدان امل�سدرة للب��رتول« )اأوبك( قد 

مت��دد خف�سه��ا لالإنت��اج بع��د نهاي��ة الرب��ع االأول م��ن 2018.
يف �سي��اق مت�س��ل، نقل��ت وكال��ة »تا�ص« لالأنب��اء عن وزي��ر الطاقة 
الرو�س��ي األك�سندر نوفاك قوله اإن بلده وال�سعودية ناق�سا متديد اتفاق 
خلف���ص اإم��دادات النفط بن املنتجن من »منظم��ة البلدان امل�سدرة 

للبرتول« )اأوبك( ومن خارجها، لكن مل تتخذ قرارات حمددة.
وتخف���ص املنظم��ة ومنتج��ون اآخرون تقوده��م رو�سيا اإنت��اج النفط 

حت��ى نهاي��ة اآذار )مار���ص( 2018. واأو�س��ت جلن��ة ت�س��م 
»اأوب��ك« ودواًل غري اأع�ساء يف املنظمة بتمديد اخلفو�سات 

جمدداً اإذا اقت�ست احلاجة.
ونقل��ت »تا�ص« ع��ن نوفاك قول��ه: »اجتمعن��ا يف �سان 

بطر�س��ربغ وناق�سن��ا خي��اراً مماثاًل )م��ع ال�سعودية(، 
ذل��ك ممكن �سمن اإطار العم��ل لالتفاقات املوقعة«، 

م�سيف��ًا: »ندر�ص اخليارات كافة، قد ندر�ص م�ساألة 
التمديد اإذا لزم االأمر«. ونقلت وكالة »انرتفاك�ص« 

عن نوفاك قوله، اإن »من ال�سابق الأوانه احلديث 
عن متديد حمتمل لالتفاق«.

واتفقت »اأوب��ك« ومنتجون اآخرون كبار من 
بينهم رو�سيا يف نهاية العام املا�سي على 

خف�ص اإنتاجه��م بواقع نحو 1.8 مليون 
اإع��ادة  للم�ساع��دة يف  يومي��ًا  برمي��ل 

الت��وازن اإىل ال�سوق يف ظل انخفا�ص 
اأ�سع��ار النفط. واتفق��ت رو�سيا على 

خف�ص اإنتاجها مبقدار 300 األف 
برمي��ل يوميًا من م�ستوى اإنتاج 

ت�ري��ن االأول )اأكتوبر( البالغ 
برمي��ل  ملي��ون   11.247

يوميًا.
واأظه��رت بيان��ات وزارة 

ال�سب��ت،  ي��وم  الطاق��ة 
اإنت��اج  انخفا���ص 

رو�سيا من النفط اإىل 
اأدن��ى م�ست��وى يف 

عام عند 10.91 
ملي��ون برمي��ل 

يومي��ًا يف اآب )اأغ�سط���ص( من 10.95 ملي��ون برميل يوميًا يف متوز 
)يوليو(.

يف �سي��اق منف�سل، ق��ال الرئي�ص فالدميري بوتن اأم���ص، اأن اإمدادات 
النف��ط الرو�س��ي اإىل كوري��ا ال�سمالية ال تذك��ر، يف ت�ريحات جاءت 
و�سط ت�ساعد التدقي��ق الدويل يف العالقات بن مو�سكو والقيادة يف 

بيونغيانغ.
واأ�س��اف بوت��ن خالل اإيجاز �سح��ايف بعد قم��ة دول »بريك�ص« يف 
ال�س��ن: »ن��زود كوري��ا ال�سمالي��ة باإم��دادات مقداره��ا 40 األف طن 
م��ن النف��ط واملنتجات النفطي��ة كل ربع �سنة... �ساأل��ت )وزير الطاقة 
الرو�س��ي األك�سندر( نوفاك، 40 األفًا كل ربع �سنة ال �سيء )...( ال توجد 

�ركة طاقة )رو�سية( كربى واحدة ت�سخ اإمدادات هناك«.
وانخف�س��ت التجارة الثنائية بن البلدي��ن على مدى ال�سنوات االأربع 
املا�سي��ة م��ن 112.7 ملي��ون دوالر يف 2013 اإىل 76.9 ملي��ون 
دوالر يف2016 وفقًا الإح�ساءات هيئة اجلمارك االحتادية الرو�سية.
لكن التجارة زادت اإىل اأكرث من املثلن لتبلغ 31.4 مليون دوالر يف 
الرب��ع االأول من ال�سن��ة على اأ�سا�ص �سنوي. ومعظ��م �سادرات رو�سيا 

اإىل كوريا ال�سمالية تتكون من النفط والفحم واملنتجات املكررة.
اإىل ذل��ك، اأك��دت »�ركة ب��رتول اأبو ظب��ي الوطنية« )اأدن��وك( اأم�ص، 
اأنها ح��ددت باأثر رجعي �سعر البيع الر�سم��ي خلامها القيا�سي »خام 
مرب��ان« يف اآب عن��د 51.60 دوالر للربمي��ل. كما رفع��ت �سعر خام 
47.05، و »دا���ص« اإىل  50.05 دوالر م��ن  اإىل  »زاك��وم العل��وي« 

48.15 دوالر. 51.20 من 
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