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اقتصاد

القطاعات األكثر ربح ًا في مونديال روسيا 2018

قبل يوم من موعد المباراة النهائية لمونديال روسيا ،2018
نشرت وكالة (نوفوستي) بيانات أولية عن إنفاق السياح األجانب
خالل المونديال ،الذي تستضيفه روسيا للمرة األولى.
وذك��رت الوكال��ة أن الس��ياح ف��ي فت��رة ثالثة أس��ابيع فقط،
أنفق��وا م��ا يزي��د ع��ن  20مليار روبل م��ا يعادل  317ملي��ون دوالر،
منه��ا  14ملي��ار روب��ل عل��ى النق��ل .وهذا لي��س باألم��ر الغريب ،إذ
أن مباريات المونديال الرياضي ،الذي بدأ في  14يونيو ويس��تمر
حت��ى  15يولي��و ،تج��ري ف��ي  12ملعب �اً موزع��ة عل��ى  11مدين��ة
روسية ،بما في ذلك موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي.

ف��ي المرتب��ة الثاني��ة بع��د النقل ،ج��اءت المطاع��م والفنادق،
حي��ث أش��ارت الوكال��ة إل��ى أن فن��ادق (الهوس��تل) ،المعروف��ة
بأس��عارها المغري��ة ،ش��هدت إقب��ا ًال واس��عاً م��ن قب��ل الس��ياح ،م��ا
ضاع��ف إيراداته��ا بنح��و  4م��رات .وأف��ادت (نوفوس��تي) بأن أس��عار
فن��ادق (الهوس��تل) صع��دت خ�لال كأس العال��م م��ن 700 - 600
روب��ل للم��كان الواحد ف��ي الليلة ،إلى  2500 - 2000روبل للمكان
الواح��د ف��ي الليلة .كذلك أش��ارت إلى أن عائ��د الغرفة الواحدة
في الفنادق العادية نما خالل يونيو الماضي بنسبة تتراوح مابين
 %40و ،%80مقارنة بنفس المستوى من العام الماضي.

مساعد رئيس الجمهورية :إيران باتت بلداً مصدّراً للقمح
أكد مس��اعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الش��ؤون اإلدارية والتوظيف ،جمش��يد أنصاري ،ان ايران تحولت
في الوقت الحاضر الى إحدى البلدان المصدرة للقمح.
وق��ال أنص��اري ،ف��ي مراس��م وض��ع حج��ر األس��اس لوح��دة إنتاجية لتربية الماش��ية ف��ي محافظة لرس��تان (غرب
البالد) :هناك أهداف في االقتصاد المقاوم في القطاع الزراعي واألمن الغذائي؛ واستناداً الى آخر تقرير ،فان وزارة
الجهاد الزراعي اتخذت خطوات كبيرة في هذا السياق .وأوضح مساعد رئيس الجمهورية ان ايران ضمن تحقيقها
االكتفاء الذاتي في إنتاج القمح ،فانها تحولت أيضاً الى بلد مصدر للقمح أيضاً ،وقال :ان اإلنتاج الفائض للقمح
يتم تصديره الى البلدان المجاورة على ش��كل قمح أو دقيق .وتابع قائ ً
ال :قبل أربع س��نوات تم اس��تيراد مليون و200
ألف طن من السكر ،في حين توقفت واردات السكر منذ العام الماضي.
وأردف أنص��اري قائ�ل ً
ا :كم��ا ت��م تحقي��ق االكتف��اء الذات��ي في م��ادة اللحوم البيض��اء ،وهناك فائ��ض قليل من
اإلنت��اج يت��م تصدي��ره .وأش��ار ال��ى أن مرض أنفلونزا الطيور الذي حدث العام الماضي أدى الى اس��تيراد  20ألف طن
م��ن بي��ض المائ��دة؛ مضيفاً :في الوقت الحاضر ،فاننا نس��تورد  10بالمائة م��ن اللحوم الحمراء من الخارج .وأضاف
مس��اعد رئي��س الجمهوري��ة :وف��ي مج��ال الب��ذور الزيتية ،ف��ان  40بالمائة من احتياج��ات البالد يت��م إنتاجها محلياً،
معتبراً تحقيق محافظة لرستان ،االكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي أمراً هاماً للغاية.

وفد أميركي في الرياض لبحث
قطع التدفقات املالية عن إيران
نقل��ت ش��بكة (بلومب��رغ) ،ع��ن مس��ؤول رفي��ع ب��وزارة
الخارجي��ة األميركي��ة ،قول��ه إن فرق �اً م��ن اإلدارة
األميركي��ة أمض��ت ثالث��ة أيام في الس��عودية لبحث س��بل
قط��ع التدفق��ات المالية عن إيران من دون إحداث خلل في
أسواق الطاقة.
وج��اء ه��ذا التنس��يق ف��ي الوق��ت ال��ذي تضغ��ط في��ه
واش��نطن عل��ى دول العالم لحملها على التوقف عن ش��راء
النف��ط اإليران��ي ف��ي موع��د أقص��اه الراب��ع م��ن نوفمب��ر/
تشرين الثاني القادم.
وق��ال المس��ؤول األميرك��ي -ال��ذي طل��ب ع��دم نش��ر
إس��مه :-إن مبعوثي��ن م��ن وزارت��ي الخارجي��ة والخزان��ة
األميركيتي��ن بحث��وا م��ع ممثل��ي وزارات س��عودية ع��دة
إج��راءات تضم��ن وج��ود إم��دادات كافي��ة ألس��واق النف��ط

بع��د مهل��ة الراب��ع م��ن نوفمب��ر /تش��رين الثان��ي الق��ادم.
وذك��ر المس��ؤول األميركي أن الوالي��ات المتحدة تتعاون
م��ع دول ع��دة ،م��ن بينها الس��عودية ،لضمان توف��ر إمدادات
كافي��ة ف��ي أس��واق النف��ط .وبع��د انقض��اء المهل��ة الت��ي
وضعها الرئيس األميركي دونالد ترامب ،ستبدأ واشنطن
(معاقب��ة) إيران والدول والش��ركات التي تتعامل معها في
قطاع النفط.
وتخش��ى إدارة ترام��ب م��ن تقلبات محتملة في أس��واق
النفط عند بدء تطبيق الحظر على إيران ،قد ترفع أسعار
النف��ط ف��وق مس��توياتها الحالي��ة المرتفع��ة أص�ل ً
ا ،وتثي��ر
استياء الناخب األميركي.
م��ن ناحي��ة أخ��رى ،ه��دد ق��ادة ومس��ؤولون إيراني��ون
تلميح �اً وتصريح �اً بإغ�لاق مضي��ق هرم��ز أم��ام ش��حنات
النف��ط إذا منع��ت طه��ران م��ن تصدي��ر نفطه��ا بمقتض��ى
(العقوب��ات) األميركي��ة .ووف��ق بيان��ات إدارة معلوم��ات
الطاق��ة األميركي��ة ،فان نحو  %80م��ن النفط المنتج في
الس��عودية والكوي��ت واإلمارات والعراق يش��حن عبر مضيق
هرمز إلى األسواق اآلسيوية.

في خضم الضغوط األميركية..

التبادل التجاري بني إيران و«بريكس» يشهد نمو ًا ملحوظ ًا
أعل��ن التلفزي��ون الصين��ي بأن��ه
ف��ي خض��م الضغ��وط األميركي��ة عل��ى
االقتص��اد االيران��ي ،يش��هد التب��ادل
التج��اري بي��ن اي��ران وال��دول األعض��اء
ف��ي مجموع��ة (بريك��س) ،والت��ي تعد من
ال��دول االقتصادي��ة الصاعدة المهمة في
العالم ،نمواً ملحوظاً.
وأف��ادت وكال��ة أنب��اء الجمهوري��ة
االس�لامية (إرن��ا) ،نق�ل ً
ا ع��ن تقري��ر
للتلفزي��ون الصين��ي (سي.س��ي.تي.في)،
ي��وم الخمي��س ،ان قيم��ة ص��ادرات الس��لع
االيراني��ة غي��ر النفطي��ة ال��ى ال��دول
األعض��اء في ه��ذه المجموعة التي تضم
اقتص��ادات صاع��دة ،ش��هدت ف��ي الع��ام
المالي اإليراني نمواً بنسبة 4ر 7بالمائة
مقارن��ة م��ع الع��ام ال��ذي س��بقه .وخ�لال
الفت��رة المذك��ورة ،قام��ت اي��ران بتصدي��ر  53مليون �اً و 780أل��ف طن من الس��لع بقيم��ة  29ملياراً و 60ملي��ون دوالر الى
دول مجموع��ة (بريك��س) .وتعتب��ر الصي��ن والهند ف��ي مقدمة دول المجموعة من حيث التبادل التج��اري مع ايران ،وتأتي
بعدهما روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وأوردت وكال��ة األنب��اء الصيني��ة (ش��ينخوا) ،ب��أن ص��ادرات ايران من الس��لع غير النفطية تش��هد زيادة متس��ارعة وقد
حققت نمواً الفتاً خالل األعوام األخيرة ،األمر الذي يشير الى سعي ايران لخفض اعتمادها على صادرات النفط الخام.
وتح��اول وس��ائل اإلع�لام الغربي��ة اإليحاء ب��أن االقتصاد االيراني في طريق��ه للدخول في أزمة ،في حي��ن ان اإلحصائيات
الرسمية تشير الى تحسن متزايد للتجارة الخارجية والصادرات االيرانية.

 12مليار دوالر
سنوي ًا ..قيمة
صادرات السلع
اإليرانية إلى العراق

وتوقع��ت الوكال��ة ،ف��ي تقريره��ا ،تدفق �اً كبي��راً للس��ياح
األجانب إلى روسيا في عام  ،2019مشيرة إلى زيادة نسبتها ،%20
وذل��ك بفض��ل البني��ة التحتي��ة ،الت��ي ت��م تجهيزه��ا للموندي��ال،
الذي كلف الخزينة حوالي 2ر 13مليار دوالر.
وكان البن��ك المرك��زي الروس��ي ،ق��د توق��ع ف��ي وق��ت
س��ابق ،أن يضي��ف الموندي��ال 1ر2 - %0ر %0لنم��و النات��ج المحلي
اإلجمال��ي خ�لال  ،2018مس��تبعدة أن يؤث��ر الح��دث كثيراً على
معدل التضخم.
(الدوالر =  63روب ً
ال بتاريخ  13يوليو)

أعل��ن رئي��س غرف��ة التج��ارة اإليرانية-
العراقي��ة المش��تركة ،يحي��ى آل إس��حاق،
ان ص��ادرات الس��لع اإليراني��ة ال��ى األس��واق
العراقية تبلغ قيمتها  12مليار دوالر سنويا،
وم��ن الممك��ن النه��وض به��ذه الص��ادرات
لتصل قيمتها الى  20مليار دوالر سنوياً.
وأكد آل إسحاق ،خالل إجتماع مشترك
عق��د بي��ن رج��ال أعم��ال محافظ��ة كرم��ان
(جن��وب ش��رق) م��ع مس��ؤولي غرف��ة التج��ارة
اإليرانية-العراقي��ة ،أك��د ان��ه إذا م��ا أرادت
الش��ركات اإليراني��ة تحقي��ق اقتص��اد ناج��ح
عل��ى صعي��د المنطقة ،فعليها إي�لاء األولوية
األول��ى لألس��واق العراقي��ة .كم��ا أك��د أن
العراق يعد سوقاً هامة بالنسبه إليران.
علم �اً ب��أن ه��ذا اإلجتم��اع ،عق��د ي��وم
األربع��اء الماض��ي ف��ي مق��ر غرف��ة التج��ارة
والصناع��ة والتعدي��ن والزراع��ة بمحافظ��ة
كرم��ان ،حي��ث أدل��ى رج��ال أعم��ال ه��ذه
المحافظ��ة بوجه��ات نظره��م ح��ول س��بل
النه��وض بالتج��ارة م��ع الع��راق .وتش��كل
المواش��ي الحي��ة ،وأن��واع الزي��وت النباتي��ة
والحيواني��ة ،وأن��واع المش��روبات الغازي��ة،
والمنتجات المعدنية ،والمواد البالستيكية،
وأن��واع الجل��ود والمنتج��ات الجلدي��ة،
والخش��ب والمصنوع��ات الخش��بية ،وأن��واع
األقمش��ة والمنس��وجات ،وأحج��ار البن��اء
واإلس��منت ،أه��م الس��لع اإليراني��ة المصدرة
الى العراق.

مؤكد ًا عدم تدفق أية مياه إلى خارج البالد

وزير الطاقة يعلن تعزيز اإلستثمار في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
أعل��ن وزي��ر الطاق��ة ،رض��ا
أردكاني��ان ،عن زي��ادة توليد الكهرباء
م��ن الطاق��ة الشمس��ية ف��ي المناط��ق
المركزي��ة ف��ي إي��ران ووضعه��ا عل��ى
رأس ج��دول أعمال هذه الوزارة ،قائ ً
ال:
ان م��ن ش��أن المس��تثمرين المحليين
واألجان��ب ،فض�ل ً
ا ع��ن اإلس��تثمار ف��ي
ه��ذا القطاع بهدف س��د حاج��ة البالد
للطاق��ة الكهربائي��ة ،أن يعمل��وا عل��ى
تعزيز الصادرات في هذا المجال.
وأض��اف أردكاني��ان ،أم��س
الجمعة ،في تصريح للمراس��لين على
هام��ش تفق��ده مش��اريع بن��اء الس��دود
بمحافظ��ة أردبي��ل (ش��مال غ��رب) :ان
النه��وض بتولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة
من مختلف المصادر وضعت في إطار
الخط��ة التنموي��ة للب�لاد بحي��ث ان
خط��وط الضغط العالي لنقل الطاقة
الكهربائي��ة للجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليراني��ة متصلة حالياً بكافة البلدان
المج��اورة ،بحي��ث س��تتحول إي��ران
قريب �اً ال��ى مرك��ز رئي��س لتولي��د
الكهرباء ونقله.
وف��ي جانب آخر ،ق��ال أردكانيان:
عل��ى الرغ��م م��ن تنفي��ذ العدي��د م��ن
المش��اريع ،تعان��ي الب�لاد م��ن نق��ص
ف��ي الكهرب��اء يبل��غ حوال��ي 5000
ميغ��اواط ،وهو ناج��م عن ارتفاع درجة
الح��رارة وينبغ��ي تج��اوز ه��ذه الفت��رة

اليورو يهبط مع صعود
الدوالر بفعل انحسار
التوترات التجارية

هب��ط الي��ورو إل��ى أدن��ى مس��توى
ف��ي ثماني��ة أيام ،أمس الجمع��ة ،بعدما
تلقت توقعات أس��عار الفائ��دة دعماً من
بيان��ات التضخم في الواليات المتحدة
وانحس��ار التوت��رات التجاري��ة بي��ن
الوالي��ات المتح��دة والصي��ن ،وه��و م��ا
عزز الدوالر.

الت��ي يك��ون االس��تهالك مرتف��ع فيه��ا
بفض��ل ترش��يد اإلس��تهالك أكث��ر
فأكث��رّ .
ووض��ح ان ه��ذا العام ،بس��بب
ارتف��اع ح��رارة الج��و ،هن��اك مش��كلة
ف��ي نق��ص الكهرب��اء لي��س فق��ط ف��ي
إي��ران؛ ولك��ن ف��ي دول الج��وار أيض �اً،
بحي��ث خ�لال األي��ام األخي��رة توقف��ت
ش��بكة الكهرب��اء بالكام��ل لبع��ض
الوق��ت ف��ي جمهوري��ة آذربايج��ان.
وأك��د وزي��ر الطاق��ة أن��ه ال توج��د أية
برام��ج لتصدي��ر أو بيع المي��اه إلى أي
بل��د ،وخ�لال األي��ام األخي��رة التي بات
كم��ا تض��رر الجني��ه االس��ترليني
من تعليقات الرئي��س األمريكي دونالد
ترام��ب التي ق��ال فيها إن خطط خروج
بريطاني��ا من عضوية االتحاد األوروبي
تقت��ل األم��ل ف��ي اتف��اق تج��ارة م��ع
الوالي��ات المتحدة ،وه��و ما قاد الدوالر
إل��ى الصع��ود عل��ى جمي��ع المنص��ات.
وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين في
الوالي��ات المتحدة ي��وم الخميس زيادة
مط��ردة ف��ي الضغ��وط التضخمي��ة ق��د
تس��مح لمجلس االحتياط��ي االتحادي
(البن��ك المرك��زي األمريك��ي)
برف��ع أس��عار الفائ��دة أرب��ع م��رات ف��ي
عام .2018

الن��اس ف��ي حالة عس��ر لتوفي��ر المياه
والكهرب��اء الالزمة ،بادر البعض إلثارة
ثم��ة ش��ائعات مغرض��ة ح��ول تصدي��ر
المياه.
وأض��اف ف��ي ذات الس��ياق :بفض��ل
اإلرش��ادات الحكيم��ة وأوام��ر رئي��س
الجمهوري��ة ،تخض��ع جمي��ع مي��اه
الب�لاد الحدودي��ة تقريب �اً للمعايي��ر
الدولية ،وباستثناء الحقوق المعمول
به��ا لل��دول المج��اورة إلي��ران ف��ي
المي��اه ،ال تتدف��ق أي��ة مي��اه م��ن إيران
الى الخارج.
وانخفض��ت العمل��ة األوروبي��ة
الموح��دة إل��ى 1627ر 1دوالر ،بينم��ا
اقترب مؤش��ر الدوالر من أعلى مستوى
ف��ي عش��رة أي��ام .وهب��ط الي��ن اليابان��ي
إلى مس��توى جديد هو األدنى في س��تة
أش��هر عن��د 775ر 112ي��ن لل��دوالر.
وارتفعت العملة األمريكية بنحو إثنين
بالمئ��ة مقاب��ل نظيرته��ا الياباني��ة هذا
األسبوع في أكبر مكسب أسبوعي منذ
منتص��ف س��بتمبر أيل��ول .وانخف��ض
ال��دوالر االس��ترالي 3ر 0بالمئ��ة إل��ى
7387ر 0دوالر أمريك��ي .وتراج��ع
الجني��ه االس��ترليني بأكثر من نصف
بالمئة إلى 3131ر 1دوالر.

«رؤية  ..»2030هل انتهى طموح السعودية إلى سراب؟
كش��فت مجل��ة (فورب��س) أن المؤش��رات ب��دأت تكث��ر حول
وج��ود مش��اكل حقيقي��ة ته��دد مش��روع ول��ي عه��د الس��عودية
محم��د ب��ن س��لمان للتنمي��ة واإلص�لاح االقتص��ادي ،المع��روف
بـ(رؤية .)2030
وذك��رت المجل��ة أن م��ن بي��ن تل��ك المؤش��رات االنهي��ار
الحاد في االس��تثمارات الخارجية خالل العام الماضي ،وارتفاع
نس��بة البطالة بين الس��عوديين خاصة مع تزايد نس��بة العمالة
المغ��ادرة ،ومعان��اة القط��اع الخ��اص لتحقي��ق بع��ض النم��و.
وتضي��ف المجل��ة أن أكب��ر دلي��ل (درام��ي) عل��ى أن االقتص��اد
الس��عودي لي��س بخير ه��و التراجع الحاد لالس��تثمار الداخلي،
حي��ث انخف��ض صاف��ي االس��تثمار األجنب��ي المباش��ر -بحس��ب

أرقام أممية -إلى 4ر 1مليار دوالر ،وقد كان يناهز 5ر 7مليارات
دوالر قبل ذلك بعام.
وقالت المجلة :إن محللين يؤكدون أن س��عي المملكة لتنويع
االقتصاد واالبتعاد عن االرتهان لمداخيل النفط عبر تنمية القطاع
الخاص ،يبدو هدفاً صعب التحقيق .وعلى الرغم من تأكيد رجال
أعمال س��عوديين أنه البد من أن يثق الس��عوديون في أن الوضع تغير
وأن الب�لاد ماضي��ة قدماً نحو األمام ،ف��ان (فوربس) ذكرت أن هناك
إلى جانب المشاكل االقتصادية -مشاكل قد تطفو على السطحوتؤثر على مش��روع محمد بن س��لمان (رؤية  ،)2030ومن بينها بروز
معارضة قوية من داخل العائلة المالكة ،وتنامي الغضب وسط فئات
واسعة من الشعب السعودي وخاصة المعطلين.
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السفير اإليراني ،لدى إجتماعه مع
أعضاء غرفة تجارة إزمير:

إيران تتطلع لبلوغ
تبادلها التجاري مع تركيا
إلى  30مليار دوالر
أك��د س��فير الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليرانية لدى أنقرة ،محمد إبراهيم طاهريان
ف��رد ،ان تركي��ا تع��د أه��م دول��ة م��ن بي��ن 15
دول��ة مج��اورة إلي��ران وهدفن��ا ه��و بل��وغ قيم��ة
التب��ادل التج��اري بي��ن البلدين ال��ى  30مليار
دوالر سنوياً.
وأض��اف طاهري��ان ف��رد ،الخمي��س،
خ�لال إجتماع��ه م��ع م��دراء وأعض��اء غرف��ة
التج��ارة بمدين��ة إزمير التركي��ة :هناك 600
كيلومت��ر م��ن الح��دود المش��تركة وث�لاث
بواب��ات جمركية رس��مية بين إي��ران وتركيا،
والت��ي ينبغي توظيفه��ا لتحقيق بلوغ التجارة
بي��ن البلدي��ن ال��ى  30ملي��ار دوالر .وأعل��ن ان
حج��م التب��ادل التج��اري الحال��ي بي��ن إي��ران
وتركي��ا يبل��غ حوالي  12مليار دوالر ،مؤكداً
عل��ى توف��ر األرضي��ة الالزم��ة لوص��ول ه��ذا
الحج��م ال��ى ثالث��ة أضع��اف بس��هولة ،وذل��ك
ف��ي ظ��ل تعزي��ز التع��اون الثنائ��ي بي��ن القطاع
الخاص للبلدين.
وفيم��ا أش��ار ال��ى أن الجه��ود إلرس��اء
التج��ارة بالعملة الوطني��ة للبلدين قد وصلت
ال��ى مرحل��ة جي��دة حالي �اً ،أك��د طاهري��ان
ف��رد ان��ه س��يتم بلوغ المنش��ود في ه��ذا الصدد
خ�لال فت��رة زمني��ة قصي��رة ،مم��ا س��يؤدي الى
تيس��ير عملي��ة التب��ادل التجاري بي��ن القطاع
الخاص للبلدين.
وف��ي جان��ب آخر من حديثه ،قال الس��فير
اإليران��ي :ان تركي��ا ه��ي الخي��ار والمقص��د
األول للس��ياح اإليرانيي��ن .مضيفاً :يزداد كل
عام عدد الس��ياح اإليرانيين إلى تركيا ،حيث
زار تركي��ا 5ر 2ملي��ون س��ائح إيران��ي خ�لال
العام الماضي.
ب��دوره ،قال نائب رئيس غرفة تجارة إزمير
جم��ال الم��اس أوغل��و ،خ�لال ه��ذا اللق��اء :إن
إيران لديها حصة  330مليون دوالر في س��وق
الس��ياحة بمنطق��ة (إيج��ة) وهن��اك العدي��د
م��ن الطاق��ات للتع��اون ف��ي مج��ال الس��ياحة،
وكذل��ك التج��ارة بي��ن تركي��ا وإي��ران.
وأض��اف :ان ع��دد اإليرانيي��ن الذي��ن س��افروا
إل��ى تركيا ف��ي العام  2014بلغ مليوناً و600
ألف شخص ،فيما ارتفع هذا العدد ليصل إلى
مليونين و 500ألف شخص في العام الماضي،
متوقعاً بلوغ عدد السياح اإليرانيين الى بالده
في العام الحالي  2018إلى ما يزيد عن ثالثة
ماليين س��ائح ،مؤكداً ض��رورة تعزير التعاون
بين إيران وتركيا في قطاع السياحة.

«أوبك» :إنتاج النفط
اإليراني 7ر 3مليون
برميل في يونيو
أظه��رت بيان��ات لمنظم��ة البل��دان
المصدرة للنفط (أوبك) ،ارتفاع إنتاج الدول
األعض��اء خالل يوني��و /حزيران الماضي إلى
327ر 32ملي��ون برمي��ل يومي �اً بزي��ادة 173
أل��ف برمي��ل ،فيما س��جل إنتاج اي��ران 799ر3
مليون برميل يومياً.
وحس��ب مس��ح (األناض��ول) للتقري��ر
الش��هري للمنظمة الصادر األربعاء الماضي،
تص��درت الس��عودية إنت��اج دول المنظم��ة ف��ي
يوني��و /حزي��ران ب �ـ420ر 10ماليي��ن برمي��ل
يومياً ،صعوداً من 015ر 10ماليين في مايو.
وصع��دت الس��عودية بإنتاجها لمس��تويات هي
األعل��ى من��ذ  ،2016قبي��ل دخوله��ا في إتفاق
خفض إنتاج النفط.
وب��دأ األعض��اء ف��ي (أوب��ك) ومنتج��ون
مس��تقلون بقي��ادة روس��يا ،مطل��ع ،2017
خف��ض اإلنت��اج بنح��و 8ر 1ملي��ون برمي��ل
يومي �اً ،عل��ى أن ينته��ي االتفاق في ديس��مبر/
كان��ون أول  .2018واتف��ق األعض��اء ف��ي
(أوب��ك) والمنتج��ون المس��تقلون ف��ي 23
يوني��و /حزي��ران الماض��ي ،عل��ى زي��ادة إنت��اج
النف��ط بملي��ون برمي��ل يومي �اً ،اعتب��اراً م��ن
الش��هر الج��اري .وس��تكون الزي��ادة المتف��ق
عليه��ا عب��ر تقلي��ص اإلنت��اج م��ن 2ر 2مليون
برمي��ل فعلي �اً كان��ت مطبق��ة حت��ى نهاي��ة
الش��هر الماض��ي ،إل��ى 2ر 1ملي��ون برمي��ل
اعتباراً من الشهر الجاري.
وتض��م (أوب��ك)  15دول��ة بع��د انضم��ام
الكونغ��و مؤخ��راً ،وه��ي :الس��عودية ،الع��راق،
الكوي��ت ،اإلم��ارات ،قط��ر ،الجزائ��ر ،أنغ��وال،
إي��ران ،ليبي��ا ،نيجيري��ا ،اإلك��وادور ،فنزويال،
الغاب��ون ،وغيني��ا اإلس��توائية ،والكونغ��و.
وج��اءت الع��راق خل��ف الس��عودية ،بإنت��اج
533ر 4ماليي��ن برمي��ل يومي �اً ،صع��وداً م��ن
461ر 4ملي��ون .وح ّل��ت إي��ران ثالث �اً بـ799ر3
ماليي��ن برمي��ل ،هبوطاً م��ن 822ر 3ماليين،
تلته��ا اإلم��ارات رابعاً ب �ـ897ر 2مليون برميل،
صعوداً من 862ر 2مليون.

