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21 اقتصاد
١٦٤٩٤ ٤٨ ٢٢ مايو ٢٠١٩ األربعاء ١٧ رمضان  ١٤٤٠

القطامي: مواصلة تنويع 
مصادر الدخل عبر منتجات 

وخدمات متمّيزة

زينل: نسعى إلى خلق 
مؤسسة مالية مرموقة 

مع تقليص مخاطر التقّلبات 
االقتصادية والجيوسياسية

من ركائز إستراتيجيتنا رفع 
كفاءة وجودة الخدمات 

المالية واالستثمارية 
والتوّسع في االستشارات

النفط الملوث يتسبب
في أكبر تعطل لإلمدادات 

الروسية على اإلطالق

موسكو تخسر مليار دوالر 
إيرادات تصدير في أول 

أسبوعين من مايو

مشترون غربيون يجّمدون 
مدفوعاتهم.. والروس 

يطالبونهم بالدفع
ثم طلب التعويض 

تجار روس يحاولون شحن 
النفط الملوث إلى آسيا بخصم 

يصل إلى 20 دوالراً للبرميل 

إعادة هيكلة وتحقيق االستدامة في نمو حقوق المساهمين والربحية

«أرزان»: إستراتيجية جديدة حتى 2021

جانب من العمومية | تصوير هشام خبيز

تامر حّماد 

قالت رئيسة مجلس االدارة في شركة مجموعة 
املــجــمــوعــة  إن  الـــقـــطـــامـــي:  وفــــــاء  املـــالـــيـــة  أرزان 
واصلت في 2018 تطبيق استراتيجيتها التي 
ق لها التنّوع في مصادر الدخل، من خالل 

ّ
تحق

منتجات وخدمات مميزة للعمالء، ما يؤّهلها 
املجموعة  مكانة  ترسيخ  القريب  املستقبل  في 
ضـــمـــن الـــشـــركـــات الـــــرائـــــدة فــــي دولــــــة الــكــويــت 
واملــنــطــقــة. ويــضــمــن لــهــا كــذلــك مــواصــلــة النمو 

وتحقيق املزيد من النجاح.
املــجــمــوعــة  إدارة  مـــجـــلـــس  مــــواصــــلــــة  وأكــــــــدت 
التوجيهات لإلدارة  ممارسة مهامه في تقديم 
الــتــنــفــيــذيــة فــي تنفيذ خــطــط واســتــراتــيــجــيــات 
ق األهداف السامية للشركة، 

ّ
املجموعة بما يحق

تـــعـــزيـــز مـــيـــثـــاق مــجــلــس اإلدارة  إلـــــى  مـــشـــيـــرة 
وســيــاســة الــحــوكــمــة السليمة الــتــي تــعــد حجر 

األساس لنجاح الشركات واستدامتها.
وأوضحت القطامي، خالل الجمعية العمومية 
لـــلـــشـــركـــة أمــــــس، الـــتـــي عـــقـــدت بـــحـــضـــور %82 
مــن املــســاهــمــني، انــه على الــرغــم مــن التحديات 
املــــســــتــــمــــرة الــــتــــي تــــواجــــهــــا املــــجــــمــــوعــــة، فــقــد 
اســـتـــطـــاعـــت تــحــقــيــق نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة خـــالل 
إيـــرادات  تحقيق  مــن  تمّكنت  حيث   ،2018 عــام 
مــقــارنــة  ديـــنـــار،  مــاليــني   8.6 قــدرهــا  تشغيلية، 
التشغيلية  إيــــراداتــــه  بــلــغــت  الــــذي   2017 بــعــام 
املجموعة صافي  قت 

ّ
كما حق ديــنــار،  8 ماليني 

أربـــاح، بلغت 2.5 مليون ديــنــار فــي عــام 2018، 
مقارنة بأرباح بلغت 1.7 مليون دينار في عام 

 .2017
ولـــفـــتـــت إلـــــى أن اســــعــــار الـــنـــفـــط تـــراجـــعـــت فــي 
الــربــع األخــيــر مــن عــام 2018، بعد أن تحّسنت 
قـــائـــلـــة إن هـــذا  الــــعــــام،  الـــنـــصـــف األول مــــن  فــــي 
االرتفاع ساهم في تعزيز موازنات الحكومات 
أنها  اال  املالية،  أوضاعها  وتحّسن  الخليجية 
تأثرت سلبًا في النصف الثاني من العام، نظرًا 
النفط.  سعر  وانخفاض  السوق  متغّيرات  الــى 
وأوضـــحـــت أن الــكــويــت تــمــّكــنــت مـــن الــصــمــود، 
بها،  املحيطة  التقلبات  مواجهة  فــي  ونجحت 
بسبب سعر التعادل للنفط في موازنة الدولة؛ 
القوية،  االئتمانية  بالتصنيفات  احتفظت  لــذا 
ــق الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي نــمــّوًا بنسبة 

ّ
وحــق

النفطي  غير  الناتج  نمو  معدل  وارتــفــع   ،%2.9
بنسبة %2.8.

إن  القطامي  فقالت  العاملي،  املستوى  على  أمــا 
األسواق املالية العاملية تعرضت إلى هزة قوية 
في النصف الثاني من عام 2018 على اثر تزايد 
التجارية  الحرب  ومنها  السياسية،  التوترات 

بني الواليات املتحدة والصني، وكذلك استمرار 
الــبــنــك الــفــدرالــي األمــيــركــي بــتــشــديــد السياسة 
النقدية من خالل رفع أسعار الفائدة أربع مرات 
خالل عام 2018، الذي انعكس سلبًا على أسواق 
األمــيــركــيــة وخــســارة مكاسبها  املــالــيــة  األوراق 

خالل العام.
وتـــابـــعـــت: عــلــى الــصــعــيــد األوروبــــــــي مـــا زالـــت 
مــــفــــاوضــــات خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن االتــــحــــاد 
األوربـــــي وإمــكــانــيــة عـــدم الــتــوصــل لــحــل مــرض 
بــهــذا الــشــأن مــن األمــــور املـــؤثـــرة عــلــى الــســاحــة 
االقتصادية، ملا له أثر على نمو اململكة املتحدة 
وقدرتها على التعامل مع بقية الدول األوروبية. 
وفي الجانب اآلخر يتعرض االقتصاد األوربي 
لــــلــــتــــراجــــع بـــســـبـــب الـــــخـــــالف الــــســــيــــاســــي بــني 
االتحاد األوروبــي والــدول األعضاء إلى جانب 
الــســيــاســات الــتــجــاريــة الــحــمــائــيــة الــتــي تبثها 

الواليات املتحدة.

مركز ريادي 
مــن جــانــبــه، قـــال الــرئــيــس التنفيذي فــي شركة 
اإلدارة  إن  زينل  جاسم  املالية  أرزان  مجموعة 
التنفيذية تبذل جهودًا حثيثة لخلق مؤسسة 
مالية مرموقة تتبوأ في املستقبل القريب املركز 

الريادي في صناعة املال واالستثمار. 

وأضــــــاف أن تــنــويــع مـــصـــادر دخــــل املــجــمــوعــة 
لــلــتــقــلــيــل مـــن مــخــاطــر الــتــقــلــبــات االقــتــصــاديــة 
والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة ســيــظــل هـــدفـــنـــا، مــوضــحــا 
مــكــانــة  لــتــعــزيــز  تــتــطــلــع  الــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة  أن 
املــجــمــوعــة عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات الرئيسية 

التي تقدمها الشركة، والعمل على زيادة النمو 
في القطاعات املستهدفة. وأخيرًا االستفادة من 
الفرص االستثمارية في الدول التي توجد فيها 

املجموعة.
واســـتـــعـــرض زيـــنـــل أداء املــجــمــوعــة خــــالل عــام 

عام  خــالل  املجموعة  «استطاعت  قــائــًال:   2018
2018 تحقيق املزيد من اإلنجازات والنجاحات 
من خالل تنفيذ االستراتيجية التي انتهت في 

نهاية العام». 
وتـــابـــع «لـــقـــد أثـــــرت الـــعـــوامـــل الــجــيــوســيــاســيــة 
وتـــذبـــذب أســعــار الــنــفــط عــلــى األســـــواق املــالــيــة 
والنمو االقتصادي في املنطقة على مــدار عام 
2018، كما تراجعت أسعار النفط بنهاية العام 
لتمحو نسبة كبيرة من املكاسب التي حققتها 
فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة مـــن الـــعـــام، مــمــا أدى إلــى 

تباطؤ خطط التنمية في املنطقة».
كما تعرضت األسواق املالية العاملية لهزة قوية 
في الربع األخير من العام بسبب ظهور بعض 
من العالمات الدالة على تباطؤ نمو االقتصاد 
سيما  ال  السياسية،  التوترات  وتــزايــد  العاملي 
الحرب التجارية بني الصني والواليات املتحدة 
األمــيــركــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــشــديــد الــســيــاســة 
األميركي  الفدرالي  استمرار  خالل  من  النقدية 
زيـــــادة أســـعـــار الـــفـــائـــدة، مــمــا أدى إلــــى تــراجــع 
املكاسب  لتمحو  بشدة  املالية  األوراق  أســـواق 

التي حققتها خالل العام.
وأخـــيـــرًا، مــســألــة انــفــصــال املــمــلــكــة املــتــحــدة عن 
االتــــحــــاد األوروبــــــــي وإمـــكـــانـــيـــة عــــدم الــتــوصــل 
لحل يرضي الطرفني وآثار ذلك على االقتصاد 

الــبــريــطــانــي. وتــشــيــر تــوقــعــات صــنــدوق النقد 
الدولي إلى احتمالية تباطؤ النمو االقتصادي 
إلـــى %3.5  الــعــاملــي مــن 3.7% خـــالل عـــام 2018 

خالل عام 2019 بسبب تزايد املخاطر.

الهدف الرئيسي
وتــــابــــع زيــــنــــل: فــــي ضـــــوء الــبــيــئــة الــتــشــغــيــلــيــة 
هدفنا  سيكون  والــدولــيــة،  واإلقليمية  املحلية 
الرئيسي في عام 2019 هو تحقيق استراتيجية 
ـــ 2021  ـــ ـــ ـ الـــقـــادمـــة 2019  لــلــســنــوات  املــجــمــوعــة 
العاملية  االقــتــصــادات  فــي  الــتــطــورات  ومتابعة 
الالزمة  الــقــرارات  واإلقليمية عــن كثب واتــخــاذ 
املعطيات  وفـــق  االســتــراتــيــجــيــة  مــســار  لتعديل 
املتوافرة بحيث نتمكن من الوصول إلى أهداف 

املجموعة وعمالئنا خالل عام 2019.
األســــــاســــــيــــــة  الـــــــركـــــــائـــــــز  أهـــــــــــم  أن  وأوضــــــــــــــــح 

لالستراتيجية الجديدة، تتمثل في:
1 - إعــادة هيكلة املجموعة وذلــك بهدف زيادة 

كفاءة وربحية املجموعة.
التوسع في األعمال املستهدفة والخدمات   -  2

االستشارية.
3 - رفــــــع كـــــفـــــاءة وجـــــــــودة الــــخــــدمــــات املـــالـــيـــة 

واالستثمارية للعمالء.
4 - تحقيق االستدامة في نمو حقوق املساهمني 

وزيادة الربحية.
وأشار زينل الى ان املجموعة تواصل االستثمار 
فــي أهـــم أصــــول الــشــركــة (املــوظــفــني) مــن خــالل 
تصميم برنامج تدريب متطور وشامل لجميع 
قــطــاعــات املــجــمــوعــة مـــن دون اســتــثــنــاء وذلـــك 
تـــهـــم لــتــأمــني  بـــهـــدف تــنــمــيــة مـــهـــاراتـــهـــم وكـــفـــاء
أهمية  على  تؤكد  اإلدارة  أن  كما  األداء.  جــودة 
جـــذب الـــكـــفـــاءات الــشــابــة مـــن حــديــثــي الــتــخــرج 
لــالنــضــمــام إلـــى الــشــركــة وذلــــك مــن خـــالل خلق 

بيئة عمل مشجعة للطموحني.
املـــالـــيـــة  ارزان  مـــجـــمـــوعـــة  بـــــــان  زيــــنــــل  وأفــــــــــاد 
ســـــوف تــســتــمــر فــــي تـــطـــويـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لــلــمــجــمــوعــة لـــتـــواكـــب الـــتـــطـــور فــــي الـــخـــدمـــات 
املجموعة  تقدمها  التي  واالستثمارية  املالية 
بتوسيع  اإلدارة  قــامــت  حــيــث  لــلــمــســتــثــمــريــن، 
نــــطــــاق الـــتـــقـــنـــيـــات والـــعـــمـــلـــيـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
املجموعة.  إدارات  جميع  لتشمل  املستخدمة 
وســـيـــظـــل الـــتـــطـــويـــر الــتــكــنــولــوجــي مــــن ضــمــن 
قــائــمــة أولــويــاتــنــا خـــالل الــســنــوات املقبلة مما 
يعزز مكانة الشركة إلى مرتبة متقدمة مقارنة 
وسهولة  عمالئنا  رضــا  ويضمن  بمنافساتها 

التواصل معهم.
جميع  على  العمومية  الجمعية  ووافــقــت  هــذا 
بنود جدول االعمال بما فيها عدم توزيع أرباح 

على املساهمني عن عام 2018.

رؤية 2021 تخلق قيمة مضافة للعمالء 
والمساهمين 

قال مسؤول التسويق والعالقات العامة فواز املنيع ان رؤية الشركة بحلول عام ٢٠٢١ 
أن تصبح 

شركة بارزة ورائدة في االستشارات املالية والتمويل عن طريق تقديم خدمات تمتاز 
بالجودة والتعقل واألداء املرتفع والشفافية العالية في األسواق العاملية، وبالتالي تنشئ 

القيمة املضافة لعمالئنا ومساهمينا
األداء  خــالل  من  للمساهمني  املــدى  طويلة  قيمة  إنشاء  هي  مهمتنا  ان  املنيع:  وتابع 
املرتفع والعوائد القوية، إذ إننا نبني شراكة مع عمالئنا على أساس الثقة واملسؤولية. 
ونسعى بكل جهد لخدمة وبناء مركز مالي قوي ومستدام من خالل تقديم الخدمات 
املالية املتنوعة مع الحفاظ على النزاهة، والكفاءة واملعايير األخالقية العالية ومواكبة 

معايير حوكمة الشركات.

«أوبك+» تدرس تأجيل اجتماع فيينا إلى أوائل يوليو

أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوتر 
األميركي - اإليراني

أسعار النفط تصعد مع ارتفاع التوترات السياسية في المنطقة | رويترز بفعل تصاعد  أمــس  النفط  أســعــار  ارتفعت 
الـــتـــوتـــرات بـــني إيـــــران والــــواليــــات املــتــحــدة، 
وفي ظل توقعات بأن أوبك ستواصل كبح 
اإلمــدادات هذا العام. لكن املكاسب كبحتها 
مــخــاوف مــن أن اســتــمــرار الــحــرب التجارية 
بــني واشنطن وبكني قــد يــؤدي إلــى تباطؤ 

االقتصاد العاملي.
غرينتش  بتوقيت   06:51 الساعة  وبحلول 
أمـــس، بلغت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام القياس 
العاملي برنت 72.18 دوالرًا للبرميل مرتفعة 
مـــع سعر  مــقــارنــة  بــاملــئــة   0.3 أو  21 ســنــتــًا 

اإلغالق السابق.
وصعدت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
0.5 باملئة  أو  األمــيــركــي 31 سنتًا  الــوســيــط 

إلى 63.41 دوالرًا للبرميل.
وقال رئيس األبحاث لدى «كابيتال غروب» 
للسمسرة في العقود اآلجلة بلندن جاسبر 
الولـــــر «تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــرات بـــني الـــواليـــات 
املــتــحــدة وإيــــــران، بــاإلضــافــة إلـــى مــؤشــرات 
عـــلـــى أن أوبـــــــك ســــتــــواصــــل تــخــفــيــضــاتــهــا 

لإلنتاج، يقودان النفط إلى االرتفاع».
وهــــدد الــرئــيــس األمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرامــب 
إيـــران بأنها ستواجه «قــوة هائلة» إن هي 
هـــاجـــمـــت مـــصـــالـــح الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة فــي 
الــــشــــرق األوســــــــط. يـــأتـــي هـــــذا بـــعـــد هــجــوم 
بغداد،  العراقية  العاصمة  على  صــاروخــي 
وهــو مــا تشك واشنطن فــي وقــوف جماعة 

مسلحة على صلة بإيران وراءه.
وتــأتــي الــتــوتــرات فــي ظــل ســوق تعاني من 
شـــح بــالــفــعــل فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــكــبــح فيه 
منظمة الــبــلــدان املــصــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــك) 
وروسيا ومنتجون آخــرون اإلمـــدادات منذ 

بداية العام لدعم األسعار.
ومن املقرر عقد اجتماع في 25 - 26 يونيو 
املـــقـــبـــل ملـــنـــاقـــشـــة ســـيـــاســـة اإلنـــــتـــــاج، ولــكــن 
املنظمة حاليًا تدرس تأجيل االجتماع إلى 
3 - 4 يوليو املقبل، وفقا ملا ذكرته مصادر 
بـــأوبـــك، مـــع إشــــــارة الــســعــوديــة لــرغــبــة في 

استمرار كبح اإلمدادات.
وقــــــال مــــصــــدران مــــن «أوبــــــــك» إن املــنــظــمــة 
وحلفاءها (أوبــك+) يدرسون تغيير موعد 
اجتماعهم القادم بخصوص سياسة إنتاج 
الــنــفــط فـــي فــيــيــنــا إلـــى الــثــالــث والـــرابـــع من 

يوليو، بدًال من 25 و26 يونيو.
وذكــرا أن تغيير موعد االجتماع قد اقترح 

ولكن لم يتم تأكيده رسميًا.

روسيا 
«رويــتــرز» أن روسيا  وأظــهــرت حــســابــات لـــ

عانت نقصا قيمته مليار دوالر في إيرادات 
أول أسبوعني من مايو، بعد  التصدير في 
اكتشاف النفط امللوث الذي عطل التدفقات 

عبر خط أنابيب ممتد إلى أوروبا.
وقـــــال اقـــتـــصـــاديـــون إن الــتــكــلــفــة الــنــهــائــيــة 
للتلوث قد تكون أعلى بعدة أضعاف، ولكن 
يبدو من املستبعد في هذه املرحلة أن يضر 
ذلك بآفاق النمو الهشة بالفعل في البالد أو 

أن يزعزع الروبل.
وتعطلت تدفقات صادرات الخام منذ أبريل 
املــــاضــــي، عــنــدمــا تـــم اكـــتـــشـــاف مــســتــويــات 
عــالــيــة مـــن الــكــلــوريــد الــعــضــوي فـــي النفط 
الذي يجري ضخه عبر خط أنابيب دروجبا 
الــروســي، الـــذي يــخــدم أملــانــيــا وبــعــض دول 

شرق أوروبا.
ولــيــس هــنــاك تقدير روســـي رســمــي لتأثير 
الــتــكــلــفــة. وفــــي مــنــتــصــف مـــايـــو، قــــدر وزيـــر 
الــطــاقــة ألــكــســنــدر نــوفــاك إجــمــالــي األضـــرار 
الناتجة عن النفط امللوث بما يقل عن 100 
مليون دوالر، لكن لم يتضح بالضبط إالم 

كان يشير.

وقــالــت املــصــادر إنــه باملقارنة مــع متوسط 
مــســتــويــات أبـــريـــل املــــاضــــي، فــــإن مــنــظــومــة 
خــطــوط أنــابــيــب روســيــا خــفــضــت إمــــدادات 
الــــنــــفــــط بـــنـــســـبـــة ســــتــــة بــــاملــــئــــة بـــــني األول 

والسادس عشر من مايو.
وذكر محللون أنه ينبغي لروسيا أن تكون 
قادرة على تعويض النقص عبر بيع النفط 
املــلــوث بخصم وجــنــي مــزيــد مــن اإليــــرادات 
مــن صـــــادرات نفطية أخــــرى، وذلــــك بفضل 
الـــزيـــادة الــتــي شــهــدتــهــا أســـعـــار الــنــفــط في 

اآلونة األخيرة.
وقــــــال مـــصـــدر بـــالـــســـوق املـــالـــيـــة قـــريـــب مــن 
الــبــنــك املــركــزي الــروســي إنـــه عــلــى افــتــراض 
رقـــم املــلــيــار دوالر، فــلــن يــكــون هــنــاك تأثير 
العملة  الحالي على ســوق  الوقت  يذكر في 
والــــبــــنــــوك فـــــي روســــــيــــــا، فـــــي ضــــــوء حــجــم 

احتياطيات النقد األجنبي.
وأشــار مصدر آخر قريب من الحكومة إلى 

أن التأثير على السوق شبه منعدم.
وقالت مصادر تجارية إن توتال الفرنسية 
النفط  مــدفــوعــات  أوقــفــتــا  اإليطالية  وإيــنــي 
املــلــوث الـــذي باعته لهما شــركــات روســيــة، 
وقـــالـــتـــا إنـــهـــمـــا لــــن تـــدفـــعـــا إال عـــنـــدمـــا يــتــم 
االتـــــفـــــاق عـــلـــى تــــعــــويــــض، وهــــــو مـــــا يـــزيـــد 
املخاطر فــي مــا تصفه املــصــادر بأنه أســوأ 

تعطل إلمدادات النفط في روسيا.
الكبيرتان  النفطيتان  الــشــركــتــان  وأبــلــغــت 
مورديهما، ومن بينهم روسنفت وسرجوت 
الـــروســـيـــتـــان، بــأنــهــمــا مــســتــعــدتــان لــلــدفــع 
وستدفعان  األضــــرار،  مــدى  يتضح  عندما 
مـــقـــابـــل الـــنـــفـــط الـــنـــظـــيـــف حـــــني ُتـــســـتـــأنـــف 

اإلمدادات، بحسب ما قالته املصادر.
النفط  وقالت املصادر إن املدفوعات مقابل 
النظيف مستمرة كاملعتاد، وإن النفط الذي 
تم شحنه في أوائل أبريل املاضي قبل تلوث 
خــط األنــابــيــب دروجـــبـــا قــد تــم ســـداد ثمنه 

بالكامل.
البراميل  مقابل ماليني  املــدفــوعــات  وكــانــت 
في  أسابيع  منذ  العالق  املــلــوث،  النفط  مــن 
خط األنابيب، تستحق في 15 مايو الجاري.

الــنــظــريــة، يــحــق للمشترين  الــنــاحــيــة  ومـــن 
الــغــربــيــني عـــدم الــدفــع مــقــابــل نــفــط اشــتــروه 
وهم ال يعلمون أنه ملوث، ألن جميع عقود 
مبيعات النفط تتضمن مواصفات للجودة 

سُتظهر أن الخام ال يتوافق مع املعايير.
ورغــم ذلــك، فــإن املبيعات عبر خــط أنابيب 
دروجــبــا خــاضــعــة لــلــقــانــون الــروســي الــذي 
يــنــص عــلــى ضــــــرورة الــــســــداد، وإذا كــانــت 
الجودة ال ترقى للمستوى املطلوب، فيجب 

عن  بالتعويض  مطالبة  ذلـــك  تــصــاحــب  أن 
الـــــضـــــرر، يــمــكــن أن يـــســـتـــغـــرق الـــبـــت فــيــهــا 

شهورًا أو أعوامًا.
وقال مصدر تجاري لدى منتج روسي كبير 
الشركات  تــدفــع  أن  يجب  واضـــح.  «موقفنا 
للتعويض يمكن  ثم تتقدم بطلب  الغربية، 

أن نتعامل معه في وقت الحق».
ثــان «ربما يكون ذلك  وقــال مصدر تجاري 
الروسية على  النفط  إلمـــدادات  أكبر تعطل 
اإلطــالق. فقد استمر النفط في التدفق عبر 
دروجــــبــــا خــــالل انــتــفــاضــة ربـــيـــع بـــــراغ في 
االتــحــاد  انـــهـــار  حــيــنــمــا   1991 وفــــي   ،1969

السوفياتي.
وكـــان االنــقــطــاع الكبير الــســابــق لــصــادرات 
الــنــفــط الـــروســـيـــة عــبــر دروجـــبـــا فـــي نــهــايــة 
الـــعـــقـــد املــــاضــــي، حــيــنــمــا جـــمـــدت مــوســكــو 
أيــام نظرا لخالفات حول  الشحنات لثالثة 

التسعير مع روسيا البيضاء. 
وأفــــــادت مـــصـــادر تــجــاريــة وبـــيـــانـــات تتبع 
الــســفــن بـــأن شــركــتــي تــجــارة الــنــفــط فيتول 
ويــونــيــبــك تــرســالن نــحــو 700 ألـــف طــن من 
النفط الروسي امللوث إلى آسيا، في مسعى 
لتصريف اإلمدادات التي رفضها املشترون 
في أوروبا.وذكر التجار أن فيتول ويونيبك 
تــســتــهــدفــان فــي األســــاس شــركــات التكرير 
اهتمامها  أبـــدت  الــتــي  املستقلة،  الصينية 

بشراء النفط.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر رويــــتــــرز لـــــدى شـــركـــات 
في  عليها  عــرضــت  فقد  الصينية،  التكرير 
اآلونـــــة األخـــيـــرة شــحــنــات مـــن خـــام األورال 
ا في املليون  الذي يحتوي على 30 ــ 50 جزء
إلــــى 200 جــــزء فـــي املـــلـــيـــون مـــن الــكــلــوريــد 

العضوي، من دون ذكر األسعار.
األورال  الحذر ألن خام  املشترون  ويتوخى 
املــــلــــوث يـــحـــتـــاج لــلــتــخــزيــن فــــي صــهــاريــج 
وتـــخـــفـــيـــفـــه عــــــدة مـــــــرات بـــالـــنـــفـــط الــنــظــيــف 
لتقليص محتوى الكلوريد العضوي كي ال 

يضر بمعدات التكرير.
أن  أوروبـــــــــــيـــــــــــون  مـــــتـــــعـــــامـــــلـــــون  وذكــــــــــــر 
الــشــحــنــات املــلــوثــة عــرضــت بــخــصــم بــني 
لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا  و20  دوالرات  عـــشـــرة 
لــكــن عـــددا قــلــيــال جـــدا مــن املــشــتــريــن هــم 

اهتمامهم.  أبدوا  من 
وتمثل الكميات التي تتجه إلى آسيا حاليا 
مليون   1.5 البالغة  اإلمــــدادات  نصف  نحو 
طــن، أو 11 مليون برميل، مــن خــام األورال 
املـــلـــوث الـــتـــي جــــرى تــصــديــرهــا مـــن مــيــنــاء 
في  البلطيق  بحر  على  املطل  لوجا  أوســت 

األسابيع األخيرة. (رويترز)

ارتفاع صادرات السعودية في مارس
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع صــادرات النفط الخام السعودية إلى 7.140 ماليني برميل يوميا في 

مارس املاضي من 6.977 ماليني برميل يوميا في فبراير.
وتقدم الرياض وغيرها من الدول األعضاء في منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير 

الشهرية ملبادرة البيانات املشتركة التي تنشرها على موقعها اإللكتروني. (رويترز)
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