
االستثمار ُينعش االحتياطات األجنبية

 2017 منو االقتصاد املصري يتحسن في النصف األول من 

قال تقرير البنك الوطني الصادر امس االثنني 
لقد شهدت وت��ي��رة تعافي االقتصاد املصري 
حتسناً ملحوظاً خالل النصف األول من العام 
2017 بعد التباطؤ ال��ذي شهدته في العام 
2016. فقد استفاد االق��ت��ص��اد م��ن ق��وة منو 
ال��ص��ادرات وان��ت��ع��اش ق��ط��اع السياحة )من 
مستويات متدنية( وزي��ادة جيدة في مستوى 
االستثمار. وقد انعكس التأثير اإليجابي خلطط 
اإلص���الح ب��وض��وح على االقتصاد ومستوى 
الثقة، والتي كان أولها تعومي العملة في نوفمبر 
2016. كما تلّقت ثقة املستثمر انتعاشاً كانت 
بأمس احلاجة له وذلك بدعم من قرض صندوق 
النقد الدولي الذي بلغت قيمته 12 مليار دوالر 
في أواخر 2016 باإلضافة إلى املراجعة األولى 
من قبل صندوق النقد في يوليو، مما ساهم 
بدوره في حتسن االحتياطات األجنبية بصورة 

كبيرة. 

النشاط االقتصادي  
أظ��ه��ر االق��ت��ص��اد امل��ص��ري ب����وادر حتسن 
ملحوظة خالل النصف األول من العام 2017. 
فقد تسارع منو الناجت احمللي اإلجمالي إلى 
٪1.4 على أساس سنوي وإلى ٪4.9 في الربع 
األول وال��رب��ع الثاني، على التوالي مقارنة 
مبتوسط منو العام 2016 البالغ ٪2.3 فقط. 
وقد ساهم القطاع اخلاص في دعم النمو بشكل 
كبير، مسجالً منواً بواقع ٪5 على أساس سنوي 
في الربع األول من 2017. كما شهد القطاع 
احلكومي أيضاً تسارعاً ولكن بوتيرة ال تزال 

بطيئة بلغت 2.4٪. 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حت��س��ن م��ؤش��ر م��دي��ري 
املشتريات إال أنه لم يتمكن من مواكبة القوة التي 
أظهرتها بيانات احلساباتالقومية. إذ ال تزال 
وتيرة ارتفاع املؤشر متماشية مع وتيرة منو 
الناجت احمللي اإلجمالي بواقع ٪2 إلى ٪3 فقط، 
بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ عامني في 
أغسطس ليصل إلى 48.9. ولكنه ال يزال قوياً، ال 
سيما في بيانات الصادرات، حيث بدأت الطلبات 
اجلديدة وطلبات الصادرات بالتحسن منذ عدة 
أشهر، األمر الذي يرجع جزئياً إلى تراجع قيمة 

العملة.  
وس���اه���م ال��ت��ع��اف��ي ف���ي ق��ط��اع ال��س��ي��اح��ة 
وال��ص��ادرات في دع��م منو االقتصاد وحتسنه 
بشكل كبير. إذ تشير بيانات التجارة اخلارجية 
األخيرة إلى ارتفاع الصادرات بواقع ٪15 على 
أساس سنوي بالدوالر األميركي خالل األشهر 
اخلمسة األول��ى من العام. كما استعاد قطاع 
السياحة ق��وت��ه، فقد ارت��ف��ع ع��دد السّياح في 
مصر بواقع ٪51 على أساس سنوي في األشهر 

اخلمسة األول��ى مما ساهم في ارت��ف��اع مكون 
مؤشر اإلنتاج بواقع ٪84 على أساس سنوي 
في مايو 2017. وال تزال السياحة املصرية عند 
مستوى أقل من حجم إمكاناتها بفعل التأثير 
الذي تركه “الربيع العربي” في العام 2011، 
حيث بلغ ع��دد السياح خ��الل الربع األول من 
العام 2017 نصف العدد في الربع األول من 

العام 2010. 
ومن املتوقع أن يستمر االقتصاد بالتحسن 
خالل النصف الثاني من العام 2017 والعام 
2018 وذل��ك بالرغم من التحديات التي قد 
تفرضها السياسات النقدية واملالية املتشددة. 
حيث من املتوقع أن تتسارع وتيرة النمو إلى 
٪4.5 و٪5 في السنتني املاليتني 2018-2017 
و2018-2019 على التوالي، بعد أن بلغ النمو 
٪3.6 في السنة املالية 2016-2017. ومن 
املتوقع أن يأتي هذا النمو نتيجة استمرار تعافي 
قطاع السياحة ومنو ال��ص��ادرات واالستثمار 

األجنبي املباشر. 

اإلصالحات تشهد تطورًا 
تبّنت احل��ك��وم��ة ف��ي نهاية ال��ع��ام 2016 
برنامجاً إص��الح��ي��اً تهدف م��ن خالله خفض 
العجز الضخم في امليزانية ودعم منو االقتصاد 
وخلق الفرص الوظيفية. وتضمن هذا البرنامج 
اس��ت��ح��داث ضريبة القيمة املضافة ب���دالً من 
ضرائب املبيعات وخفضالدعوم وتقليل منو 
الرواتب. وقد مت البدء بتطبيق هذه اإلصالحات 
التي بدأ تأثيرها اإليجابي بالظهور جلياً على 

مستوى العجز. 
ويتضمن البرنامج أيضاً عدداً من اإلصالحات 
الهيكلية التي م��ن شأنها إن��ع��اش االستثمار 
وال��ن��م��و وخ��ل��ق ال��وظ��ائ��ف مثل حتسني بيئة 
األعمال وسّن قوانني تهدف إلى تنظيم االستثمار 
والتسجيل الصناعي واإلف���الس. وق��د ب��دأت 

احلكومة بتطبيق بعض هذه اإلصالحات، كما 
قامت م��ؤخ��راً باملوافقة على ضوابط جديدة 
من شأنها تعديل بيئة االستثمار. إذ يوفر هذا 
القانون اجل��دي��د ضمانات شاملة ومحفزات 
للمستثمرين األجانب، كما يعمل على تسهيل 
عملية االستثمار. كما مت االنتهاء أي��ض��اً من 
قانون الرخص الصناعية، وال��ذي يهدف إلى 

تبسيط العملية وتوفير الوقت. 

التضخم مرتفعًا 
أدت بعض اإلصالحات إلى ارتفاع أسعار 
املستهلك. فقد زاد التضخم نتيجة صعود 
أس��ع��ار ال����واردات بعد ت��راج��ع قيمة اجلنيه 
وارتفاع الدعوم. كما ساهم قرار ضريبة القيمة 
املضافة اجل��دي��د أي��ض��اً ف��ي زي���ادة الضغوط 
على األسعار. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع معدل 
التضخم ف��ي أس��ع��ار املستهلك إل��ى ٪33 في 
يوليو 2017. ومن املتوقع أن يظل التضخم 
عند هذه املستويات املرتفعة خالل معظم العام 
2017 ليهدأ الحقاً في أواخر العام وفي 2018. 
نتوقع أن يتراجع التضخم إلى ما يقارب 22٪ 
بحلول نهاية العام 2017 وإلى ٪10 بحلول 

نهاية العام 2018. 
وقد قام البنك املركزي املصري برفع أسعار 
الفائدة ثالث مرات منذ قرار تعومي العملة في 
محاولة منه للسيطرة على معدل التضخم.
حيث قام في املرة األولى برفع أسعار الفائدة 
مبعدل 300 نقطة أساس في نوفمبر في الوقت 
نفسه ال���ذي سعى فيه لتحرير العملة من 
ارتباطها. وقام البنك أيضا برفع أسعار الفائدة 
مبعدل 300 نقطة أس��اس على ثالثة مراحل 
خ��الل االث��ن��ي عشر ش��ه��راً املاضية، ث��م ع��اود 
املركزي رفع أسعار الفائدة في مايو ويوليو 
مبعدل 200 نقطة أساس لكل مرة. ويعّد سعر 
الفائدة على الودائع والقروض  لليلة واحدة 

حالياً أعلى من مستواه في ديسمبر 2015 
عندما بدأ البنك املركزي برفع األسعار وذلك 

بواقع 10 نقاط مئوية.  

العجز املالي 
تراجع العجز املالي بصورة ملحوظة في 
السنة املالية 2016-2017 نتيجة تنفيذ 
اإلص��الح��ات املالية. وبالرغم من ع��دم توفر 
البيانات الكاملة، يشير مكتب الرئيس إلى 
تقلص العجز امل��ال��ي إل��ى ٪10.9 م��ن الناجت 
احمللي اإلجمالي ف��ي السنة املالية 2016-
2017. وتشير بيانات وزارة املالية حتى شهر 
مايو 2017 إلى تراجع العجز ليصل إلى 10.2٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي خالل أحد عشر شهر 
من السنة املالية. وقد تراجع العجز األولي )أي 
باستثناء فوائد الدين(إلى ٪1.3 من الناجت 
احمللي اإلجمالي منذ بداية السنة املالية حتى 

مايو 2017 مقارنة ب� ٪3.7 في العام املاضي.
وجاء هذا التحسن في العجز األولي )بواقع 
2.4 نقاط مئوية( نتيجة زي��ادة التحكم بنمو 
ال��روات��ب وحتسن اإلي���رادات الضريبية. فقد 
ارت��ف��ع من��و ال��روات��ب��ب��واق��ع ٪3 فقط )النمو 
اإلسمي( مقارنة مبتوسط منوه السنوي خالل 
اخلمسة أعوام املاضية بنسبة ٪18. في الوقت 
نفسه، ارتفعت اإليرادات الضريبية بواقع 33٪ 
على أساس سنوي نتيجة تقدمي ضريبة القيمة 

املضافة اجلديدة. 
ومن املتوقع أن يستمر هذا التحسن خالل 
العامني القادمني. إذ من املفترض أن يتراجع 
العجز إل��ى م��ا ي��ق��ارب ٪9 و٪8 ف��ي السنتني 
املاليتني 2017-2018 و2018-2019 على 
التوالي. ومن املتوقع أن يأتي ذلك إثر الزيادات 
الناجمة عن استمرار احلكومة في تقليل منو 
الرواتب باإلضافة إلى ارتفاع اإليرادات السيما 
مع تعافي االقتصاد وحتسن آليات حتصيل 

الضرائب وقيام احلكومة برفع ضريبة القيمة 
املضافة من ٪13 إلى ٪14 في هذه السنة املالية. 

احلساب اجلاري 
ت��راج��ع ع��ج��ز احل��س��اب اجل����اري إل���ى أق��ل 
مستوياته منذ أكثر من عامني في الربع األول 
من 2017 ليصل إلى 3.5 مليار دوالر أو 7.3٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي مستفيداً من قوة منو 
الصادرات التي جتاوزت نسبة ٪30 على أساس 
سنوي في الربع األول. كما استعادت إيرادات 
السياحة و حتويالت املصريني باخلارج قوتها 
خالل الربع، وقفزت التدفقات في احملافظ من 
اخل��ارج في الوقت نفسه بعد تعومي اجلنيه 
ما ساهم في تعزيز األوض��اع اخلارجية بشكل 
أكبر. فقد ارتفع صافي تدفقات استثمارات 
احملافظإلى 7.6 مليار دوالر في الربع مسجالً 

أضخم مستوياته على اإلطالق.
واستمرت إي���رادات السياحة وحتويالت 
امل��ص��ري��ني ب��اخل��ارج بالتحسن خ��الل الربع 
ال��ث��ان��ي م��ن 2017 ب��دع��م م��ن ت��ع��ومي اجلنيه 
وحتسن األوضاع األمنية. فقد ارتفعت إيرادات 
السياحة بنحو ثالثة أضعاف وب��واق��ع 17٪ 
خالل السنة املالية 2016-2017 بأكملها لتصل 
إلى 1.5 مليار دوالر في الربع الثاني مقارنة 
بالعام املاضي. وبالرغم من هذا التحسن إال أن 
اإليرادات ال تزال عند مستوى أقل من مستوياتها 
ما قبل “الربيع العربي”. وارتفعت حتويالت 
املصريني باخلارج بواقع ٪9 على أساس سنوي 

في الربع الثاني لتصل إلى 4.8 مليار دوالر. 

االحتياطات األجنبية 
ارتفعت االحتياطات األجنبية بشكل ملحوظ 
منذ ق��رار التعومي، حيث جتاوزتاحتياطات 
البنك امل��رك��زي مستويات م��ا قبل “الربيع 

العربي” ألول مرة خالل شهر يوليو، مضيفة 
4.7 مليار دوالر في هذا الشهر فقط. واستقرت 
االحتياطات عند 36.1 مليار أو ما يقدر بقيمة 
8.4 أشهر من الواردات بحلول نهاية أغسطس 
2017، أي أعلى بقليل من مستوى نهاية العام 

.2010
وق��د شكلت امل��س��اع��دات الدولية العديدة 
م��ص��دراً مهماً لإلحتياطات األجنبية، ولكن 
ليس باألهمية التي شكلها االستثمار اخلاص 
والتدفقات اخلاصة األخ��رى. وقد ساهم رفع 
الفائدة مرتني في جعل السندات احمللية جاذبة 
للمستثمرين، كما لعبت األسهم دوراً أيضاً 
ف��ي ج��ذب املستثمرين ال��ذي��ن يتطلعون الى 

االستفادة من تعافي االقتصاد. 
ل��ق��د جن��ح��ت م��ص��ر ف��ي ج���ذب االس��ت��ث��م��ار 
اخلاص كما هو واضح في إصالحاتها املالية 
واالقتصادية. وقد أنهى صندوق النقد الدولي 
أول���ى مراجعاته على التطور ال���ذي شهده 
برنامج اإلص��الح في يوليو 2017، وأص��در 

تقييماً جيداً بشكل عام للبرنامج. 
ولكن رغم التحسن إالأنه تبقى مساحة جيدة 
للمزيد من التحسن في ثقة املستثمر السيما مع 
امتناع أي من وك��االت التصنيف العاملية عن 
رفع التصنيف السيادي ملصر. فقد أكدت وكالة 
موديز تصنيفها عند “B3” مع نظرة مستقرة 
رغم توقع البعض بأن الوكالة كانت في صدد 
رف��ع التصنيف على خلفية حتسن الظروف 
االقتصادية وامل��ال��ي��ة. فقد أش���ارت الوكالة 
إلى استمرار ضعف الوضع املالي وحاجتها 
الضخمة للتمويل إالأنها اعترفت بقوة إلتزام 
السلطات بتنفيذ اإلصالحات. وال يزال تصنيف 
االئتماني من قبل الوكاالت الثالث الرئيسية أقل 

من مستوى العام 2010 بواقع 4 أو 5 نقاط.

ارتفاع األسهم 
انتعش أداء س��وق األوراق املالية بصورة 
كبيرةبعد ق���رار ت��ع��ومي العملة فينوفمبر 
2016وحافظ على انتعاشه في العام 2017. 
وارتفع املؤشر الرئيسي بنسبة ٪57في الربع 
ال��راب��ع م��ن ال��ع��ام 2016 وبنسبة ٪9.3 في 
النصف االول م��ن ال��ع��ام 2017، إال أن��ه بدأ 
بالتراجع منذ ذلك احلني مبدداً ٪2.8 من قيمته 
حتى اآلن في الربع الثالث من 2017 وحتى 
نهاية أغسطس. وعلى الرغم من هذا االنتعاش 
بعد حت��ري��ر العملة، إال أن تلك املكاسب لم 
تكن كافية ملواجهة تراجع قيمة اجلنيه، إذ ما 
زال مؤشر مورغان ستانلي للعائد اإلجمالي 
بالدوالر متراجعاً بنحو ٪19 مقارنة مبستوياته 

قبل قرار التعومي.

عندما يتعلق األمر باختيار هاتف ذكي 
جديد، تتجه أنظار العديد من املتسوقني 
نحو البطارية ذات العمر الطويل. ولكن، 
ما هو ع��دد مستخدمي الهواتف الذكية 
ال��ذي��ن ي��ول��ون أه��م��ي��ة أك��ب��ر ملستويات 
أمان البطارية عند رغبتهمبشراء هاتف 
ذك��ي جديد؟ بالرغم من ع��دم تناول هذا 
املوضوع بشكل ك��اٍف، ينبغي أن يشّكل 
أمان البطارية سمة رئيسية من الضروري 

البحث عنها قبالتخاذ هذه اخلطوة!
ويولي أف��راد جيل اليوم أهمية كبيرة 
ألداء البطارية ذات العمر الطويل. ومع 
ذل��ك، وتعزيزاً لعمر البطارية وأدائها، 
ت��ت��ن��ازل ب��ع��ض ال��ه��وات��ف ال��ذك��ي��ة عن 
مستويات أم��ان بطارياتها وأجهزتها، 
مم��ا ي���ؤدي إل���ى ارت��ف��اع درج���ة ح���رارة 
الهاتف، وقد يصل األم��ر إلى حد تعرض 
الهاتف للتلف الكامل.وتتسبب الشواحن 
السريعة بارتفاع درجة حرارة البطاريات 
بشكل أكبر من الشواحن العادية نظراً 
لزيادة كمية التيار الكهربائي الذي تنتجه 
وارتفاع معدالت حتويل اجلهد الكهربائي 

فيها. 
مستويات أمان فائقة

ي��ك��ت��س��ب ت��ع��زي��ز م��س��ت��وي��ات أم���ان 
ال��ب��ط��اري��ات أول��وي��ة ق��ص��وى بالنسبة 
ل�’هواوي‘، ولذلك استخدمت الشركة 
نظام حماية مضاعفة أكثر بخمس مرات 
في هاتفها اجلديد ’هواوي ميت 9‘.فعلى 
سبيل املثال، مت تزويد هواتف ’هواوي 
ميت 9‘بنظام احل��م��اي��ة ’سوبر سيف 
 Super Safe( ‘5 ج��ي��ت بروتكشن
gate protection-5( امل����زّود ب��� 5 

وسائل حتكملضبط خصائص البطارية، 
باإلضافة إل��ى معالج للشحن السريع. 
وتنطوي هواتف ’هواوي ميت 9‘على 
مكونات إلكترونية مخصصة ومحسنة 
للتعامل مع التيارات الكهربائية عالية 
اجل��ه��د. وبفضل اس��ت��خ��دام ’برتوكول 
الشحن السريع‘ )SCP( من ’هواوي‘، 
تعالج من��اذج ه��وات��ف ’ميت 9‘ مشكلة 
ارتفاع درجة حرارة البطارية من مصدر 
الشحن. بينما يشتمل نظام التبريد ثماني 
الطبقات وفائق التطور على م��واد ذات 
خصائص ح��راري��ة ف��ري��دة حت��ول دون 

ارتفاع درجة حرارة الهاتف.
الشحن السريع

ال يقتصر التزام من��اذج ’ميت 9‘ على 
شحن البطارية مبستويات أكثر أماناً، 
حيث حتول شحن الهاتف إلى عملية أكثر 
سهولة وراح���ة. ويبقى محّول الشحن 
ال��ف��ائ��ق ’سوبر تشارج‘ وامل��وص��ل من 

النوع C متصالً في كافة األوق��ات، سواء 
في العمل أو املنزل أو أثناء احلركة. ويتم 
شحن بطارية ’ميت 9‘ بسرعة أكبر أربع 
م���رات باملقارنة م��ع األج��ه��زة املنافسة 
األخ���رى. وميكن شحن الهاتف مل��دة 20 
دقيقة فقط واستخدامه ليوم كامل، أو 
شحنه ملدة 10 دقائق مبا يكفي ملشاهدة 

فيلمني كاملني.
السرعة الفائقة

ال يعني التوجه نحو خيار بطارية 
أكثر أماناً في الهواتف الذكية عمراً أقصر 
للبطارية. واعتماداً على البطارية عالية 
الكثافة سعة 4000 ميللي أمبير في 
الساعة، واملدعومة بتقنية الشحن الفائق 
’سوبر تشارج‘، يدعم ’ميت 9‘ عمراً أطول 
للبطارية لالستمتاع بقدر أكبر من احلديث 
واللعب ومشاهدة الفيديو واالستماع 
للموسيقى – مما يتخطى حدود التقنيات 

احلالية للبطاريات.

شعر شركة هواوي

ف��از 7 م��ن ع��م��الء بيت التمويل الكويتي 
“بيتك” بضعف قيمة مشترياتهم في السحب 
اخلامس عشر للحملة التسويقية اجلديدة التي 
اطلقها لتشجيع العمالء على استخدام بطاقات 
“بيتك” االئتمانية ومسبقة الدفع وبطاقات 
السحب اآللي، وزيادة القيمة املضافة للبطاقة، 
وتتضمن احلملة جوائز قيمة تصل قيمتها 
لغاية 50 الف دينار، عبارة عن ربح ضعف 
قيمة املشتريات نقدا لغاية 2000 دينار يوميا 
ملدة 120 يوما عند استخدام بطاقات “بيتك” 

لسداد قيمة املشتريات داخل وخارج الكويت .
وال��ف��ائ��زون ه��م: جن��وان سالم العجمي- 
فيصل عبداحملسن الطبيخ- ن���وال مجحم 
املطيري- بشاير احمد الغامن- محمد سامح 
اب��اظ��ة- ن��وال خلف الدويهيس- تاجر عفر 

الظفيري .
وتتيح احلملة ال��ت��ي اطلقت حت��ت شعار 
“استرجع ضعف قيمة مشترياتك”، لعمالء 
“بيتك” الفرصة لربح ضعف قيمة مشترياتهم 
لغاية 2000 دينار، حيث تتيح كل عملية شراء 
محلية للعميل بقيمة 1 دينار فرصة للدخول 
في السحب اليومي، فيما تتيح كل عملية شراء 
بقيمة دينار واح��د خ��ارج الكويت للعميل 3 
ف��رص للربح في السحب اليومي خ��الل فترة 
ال��ع��رض السترجاع ضعف قيمة مشتريات 
العمالء لغاية 2000 دي��ن��ار عند استخدام 
بطاقات “بيتك” السحب االل��ي، واالئتماتية 
ومسبقة ال��دف��ع، حيث يسري ال��ع��رض على 
عمليات ال��ش��راء داخ��ل وخ���ارج الكويت عند 
استخدام بطاقات “بيتك″ االئتمانية أو مسبقة 
الدفع، وعلى عمليات الشراء خ��ارج الكويت 

عند استخدام بطاقات “بيتك″ للسحب االلي.  
وتستمر احلملة ملدة 120 يوما بدءا من 16 مايو 

.2017
وتؤكد احلملة حرص “بيتك” على االستمرار 
بتقدمي ال��ع��روض املميزة لعمالئه من حملة 
البطاقات املتنوعة مكافأة لهم، وتعكس حرصه 
على خلق طابع فريد ومميز جلميع بطاقات 
“بيتك” التي تقدم دائما قيمة مضافة حلاملها، 
مبا يساهم في رض��اء العميل وزي���ادة فرص 
استفادته عند االستخدام، فضال عن تعزيز 
تواجد البنك وحصته السوقية ومكانته الرائدة 
كأحد أكبر البنوك احمللية م��ن حيث قاعدة 
العمالء، وتساهم احلملة في ترسيخ مبادئ 
وأه��داف “بيتك” الرامية إل��ى تنشيط حركة 
املبيعات، وحتقيق الفائدة للعمالء مستخدمي 
البطاقة وللتجار، والسعي لتعزيز سمعة 

بطاقات “بيتك” واستخدامها محليا وعامليا.
وقد حصد “بيتك” العديد من اجلوائز في 
مجال البطاقات املصرفية، االم��ر ال��ذي يؤكد 
جناحه وكفاءته بسوق البطاقات، والريادة 
والثقة التي يتمتع بها، فضال ع��ن اجل��ودة 
والنوعية في بطاقاته التي تشهد منوا ملحوظا 
واقباال كبيرا من العمالء ملا لها من قيمة مضافة 
ومميزات متعددة تؤكد جن��اح وكفاءة البنك 

بسوق البطاقات.
ويستمر “بيتك” باطالق حمالته التسويقية 
التي تهدف إلى حتقيق منظومة من األه��داف 
ت��خ��دم العمالء وال��س��وق احمل��ل��ي وت��ع��زز من 
ريادته، مبا يعزز الثقة التي يتمتع بها “بيتك” 
وجناحه في تقدمي املنتجات واخلدمات التي 

تلبي متطلبات العمالء واحتياجاتهم.

2000 ديناريوميا« حتت شعار »استرجع ضعف قيمة مشترياتك لغاية 

7 من عمالء »بيتك« فازوا في السحب 
اخلامس عشر حلملة البطاقات

»هواوي« رائدة في مجال تعزيز مستويات 
األمان والعمر األطول للبطارية
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إيرادات السياحة

4.5باملئة إل��ى  تسارعه  ونتوقع   2017-2016 في  3.6باملئة  إل��ى  النمو  حتسن 

االحتياطات الرسمية ميزان املدفوعات

اخلارجية  األوض��اع  متانة  على  جيدًا  أث��رًا  وتترك  ملحوظًا  تطورًا  تشهد  اإلصالحات 
8.5باملئة إلى  تراجعه  ونتوقع  احمللي  الناجت  من  11باملئة  إلى  يتراجع  املالي  العجز 

النقدية  السياسة  تضييق  إثر  بتراجعه  وتوقعات  قلق  مصدر  يشكل  املرتفع  التضخم 

من  ال��س��ع��ودي��ة  ص������ادرات 
اخلام تهبط إلى 6.693 

مليون برميل  في يوليو

أظهرت بيانات رسمية امس  االثنني أن صادرات السعودية 
من النفط اخلام انخفضت في يوليو متوز إلى 6.693 مليون 

برميل يوميا من 6.889 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران.
وبيانات الصادرات الشهرية توفرها الرياض وأعضاء منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوب��ك( ملباردة البيانات املشتركة 

)جودي( التي تنشرها على موقعها اإللكتروني.
وبحسب األرق��ام انخفض إنتاج السعودية من النفط اخلام 
0.060 مليون برميل يوميا على أساس شهري إلى 10.010 

مليون برميل يوميا في يوليو متوز.
وتراجعت مخزونات السعودية من اخل��ام 0.844 مليون 
برميل إلى 255.706 مليون برميل في حني انخفض احلرق 
املباشر للخام في اململكة مبقدار 23 ألف برميل يوميا إلى 657 
ألف برميل يوميا. وارتفع استهالك املصافي السعودية احمللية 
من اخلام 0.110 مليون برميل يوميا إلى 2.687 مليون برميل 
يوميا في يوليو متوز. وزاد الطلب على منتجات النفط 0.168 
مليون برميل يوميا إلى 2.802 مليون برميل يوميا في الشهر 
ذات��ه بينما ارتفعت ص��ادرات املنتجات 0.079 مليون برميل 

يوميا إلى 1.441 مليون برميل يوميا.

انخفاض صادرات اخلام السعودية


