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حركة االسهم

قطر غاز تبدأ التشغيل التجاري 
لمصفاة لفان 2

الذهب يصعد مؤقتًا مع اقتراب 
عطلة الميالد

الكويت تطرح أسهمًا في محطة الزور 
الشمالية لالكتتاب

السيسي: مشاركة الجيش في 
االقتصاد المصري بين 1.5 و%2

روسنفت الروسية تؤكد 
مرونتها بشأن إنتاج النفط

الت�شغيل  ب��دء  ع��ن  اأم�����س  قطرغاز  اأعلنت 
حمققة  بنجاح،   2 لفان  مل�شفاة  التجاري 
يف  التو�شع  جمال  يف  كبرياً  اإجن��ازاً  بذلك 

الطاقة التكريرية بدولة قطر.
 146.000 بتكرير  امل�شفاة  و�شتقوم 
اإنتاج  من  اليوم  يف  املكثفات  من  برميل 
حقل ال�شمال الذي يعد اأكرب حقل الحتياطي 
العامل.  يف  امل�شاحب  غري  الطبيعي  الغاز 
ن�شبة  ذات  منتجات  امل�شفاة  �شتنتج  كما 
النافثا  مثل  الكربيت،  من  ج��داً  منخف�شة 
والديزل   )JET-A1( الطائرات  ووق��ود 
ح�شب  والبيوتان  وال��ربوب��ان   )ULSD(
العاملية  وامل��وا���ش��ف��ات  امل��ع��اي��ري  اأع��ل��ى 
واالأ���ش��واق  املحلية  ال�����ش��وق  ال�شتهالك 

2، اإىل جانب  العاملية. وتعد م�شفاة لفان 
ا�شرتاتيجية  اأهمية  ذات   ،1 لفان  م�شفاة 
بدولة  الطاقة  م�شادر  وتنويع  اإنتاج  يف 
قطر، خا�شة اأنها �شت�شاعف طاقة االإنتاج 

احلايل.
الكعبي،  ���ري��دة  �شعد  املهند�س  واأ���ش��ار 
لقطر  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب  الع�شو 
قطرغاز،  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  للبرتول 
 2 لفان  التجاري مل�شفاة  الت�شغيل  اأن  اإىل 
اال�شرتاتيجي  للتو�شع  متمّيزا  جت�شيدا  يعد 
ت�شاهي  والتي  الفريدة  قطرغاز  ملن�شاآت 
يوؤكد  م��ا  وه��و  العاملية،  املعايري  اأع��ل��ى 
قدرة قطرغاز على تنفيذ وت�شغيل م�شاريع 
درجة  وعلى  اآمن  ب�شكل  امل�شتوى  عاملية 
عالية من اجلودة، ومبا يدعم عملية التنمية 

االقت�شادية واالجتماعية يف دولة قطر.

واملعادن،  ال�شلع  اأ�شواق  يف  حمللون  قال 
اإ�شافة  ال�شنوية،  امليالد  اأعياد  اقرتاب  اإن 
اإليها  هوى  التي  املغرية  امل�شتويات  اإىل 
بالرئا�شة  ترامب  االأ�شفر منذ فوز  املعدن 
موؤقتة  فر�شة  الذهب  منحت  االأمريكية، 
اإىل  ال��دوالر  م�شتثمري  ودفعت  لل�شعود، 

جني االأرباح.
االأم��ريك��ي��ة  ال��ذه��ب  ع��ق��ود  �شعر  وارت��ف��ع 
 0.34% املا�شي،  اجلمعة  يوم  االآجلة، 

اإىل 1134.50 دوالر.

وكان املعدن االأ�شفر قد تراجع باأكرث من 
الذروة  م�شتوى  من  لالأوقية  دوالر   200
دونالد  اجلمهوري  فوز  بعد  �شجله  ال��ذي 
االأمريكية يف  الرئا�شة  ترامب بانتخابات 

الثالث من نوفمرب املا�شي.
العمالت  مقابل  ال��دوالر  موؤ�ر  وتراجع 
 0.12% املا�شية  اجلل�شة  يف  الرئي�شية 

اإىل 102.95 نقطة.
 5% اأك��رث  االأم��ريك��ي��ة  العملة  وارتفعت 
انتخاب اجلمهوري  �شلة عمالت منذ  اأمام 
دونالد ترامب رئي�شًا للواليات املتحدة يف 

الثامن من نوفمرب املا�شي.

الر�شمية  الكويتية  االأنباء  وكالة  اأعلنت 
اأ�شهم يف  الكويت تعتزم طرح  اأن  )كونا(، 
الزور  حمطة  م�روع  من  االأوىل  املرحلة 
الكهربية وحتلية  الطاقة  لتوليد  ال�شمالية 
املياه لالكتتاب العام يف منت�شف العام 
من  االأوىل  املرحلة  ق��درة  وتبلغ  املقبل. 
االأق��ل  يف  م��ي��ج��اوات   1500 امل�����روع 
وهي بنظام ال�راكة بني القطاعني العام 

واخلا�س.
ملكية  م��ن  ب��امل��ئ��ة   40 ن�شبة  وت��ع��ود 
امل�روع لثالث �ركات هي �ركة اإجني 

�شوميتومو  وموؤ�ش�شة  للطاقة  الفرن�شية 
ال�شقر  احلمد  اهلل  عبد  و�ركة  اليابانية 
 60 ن�شبة  وت��ع��ود  الكويتية.  واإخ��وان��ه 
باملئة من ملكية امل�روع للهياأة العامة 
اال�شتثمار  �شندوق  وهي   - لال�شتثمار 
العامة  واملوؤ�ش�شة   - البالد  يف  ال�شيادي 
للتاأمينات االجتماعية وهياأة م�روعات 

ال�راكة بني القطاعني العام واخلا�س.
اأحد �روط  العام  وطرح ح�شة لالكتتاب 
من  االنتهاء  مبجرد  امل�����روع  تاأ�شي�س 
�شوميتومو  موؤ�ش�شة  موقع  وذكر  البناء. 
اكتمل  البناء  اأن  االإنرتنت  على  اليابانية 

يف 26 من نوفمرب ت�رين الثاين.

الفتاح  عبد  امل�ري  الرئي�س  قال 
القوات  م�شاركة  حجم  اإن  ال�شي�شي، 
ال  الوطني  االقت�شاد  يف  امل�شلحة 
يتجاوز اثنني يف املئة راف�شا ما يردده 
ي�شيطر  يكون  رمبا  اجلي�س  اأن  من  البع�س 
على ما ي�شل اإىل 50 يف املئة من االقت�شاد.
جديد  م�شنع  افتتاح  خالل  ال�شي�شي  واأ�شاف 
اأن  امل�شلحة  للقوات  تابعة  كيماوية  �ركة  يف 
املئة  يف   2 اإىل   1.5 من  بن�شبة  ي�شارك  اجلي�س 
من حجم االقت�شاد امل�ري الذي يرتاوح بني ثالثة 
و213  مليارا   160 )بني  جنيه  تريليونات  واأربعة 

مليار دوالر(.
وقال "كان ُذكر حجم االقت�شاد بتاع القوات.. واللي اتقال 
%20 و%50. دا اأنا واهلل العظيم اأمتنى... معندنا�س حاجة 
نخبيها." واأ�شاف "لو فيه رقم غري اللي باقوله هاقوله. القوات 

امل�شلحة واحد ون�س الثنني باملئة من االقت�شاد."

وهذا يعني اأن حجم ح�شة اجلي�س يف الن�شاط االقت�شادي يرتاوح 
ما بني 2.39 مليار اإىل 4.26 مليار دوالر.

وقال ال�شي�شي "واحنا نتمنى ان ي�شل اىل خم�شني يف املئة."
)اجلهاز(  من  مراجعتها  بيتم  كلها  دي  "امل�شاريع  واأ���ش��اف 
امل�شاريع  بهذه  اخلا�شة  وال�رائب  للمحا�شبات.  امل��رك��زي 

)ت�شدد(."
للدفاع.  ووزي��را  امل�شلحة  للقوات  عاما  قائدا  ال�شي�شي  وك��ان 
بتعزيز   2014 يف  مل�ر  رئي�شا  انتخابه  خ��الل  وع��د  وق��د 
ال�شائحون  اإذ ابتعد   2011 االقت�شاد الذي ت�رر بعد انتفا�شة 

وامل�شتثمرون وهم من اأكرب م�شادر العملة االأجنبية مل�ر.
البنية  م�روعات  يف  للم�شاعدة  امل�شلحة  القوات  ال�شي�شي  ودعا 
الفقراء يف مواجهة غالء  التموينية على  ال�شلع  التحتية وتوزيع 
العمالت  ونق�س  اجلنيه  قيمة  تخفي�س  عن  الناجت  االأ�شعار 

االأجنبية.
من  �شتى  منتجات  تنتج  -   التي  امل�شلحة  القوات  دور  وحجم 
زجاجات املياه املعدنية واملعكرونة اإىل االأجهزة املنزلية   - يف 
نادرا ما ي�شدر  لكن  تكهنات منذ وقت طويل  االقت�شاد مو�شع 

تعقيب ر�شمي ب�شاأن نطاق اأن�شطتها االقت�شادية.    

ال�ركة  خطط  اإن  للنفط  الرو�شية  رو�شنفت  �ركة  قالت 
االإنتاج  م�شتويات  لها مرونة يف  تتيح  اجلديد  العام  ب�شاأن 
وذلك بعد اتفاق مو�شكو مع منظمة الدول امل�شدرة للبرتول 

)اأوبك( على خف�س االإنتاج لتعزيز االأ�شعار ال�شعيفة.
وقالت رو�شنفت اململوكة للدولة وت�شاهم باأكرث من 40 يف 
املئة من االإنتاج الرو�شي من اخلام اإن جمل�س اإدارتها در�س 

خطط 2017-2018.
اأ�شا�س برنامج  "اأُعدت اخلطة على  وقالت ال�ركة يف بيان 
التطوير الفعلي طويل املدى وتاأخذ يف االهتمام... اإمكانية 
القيام مبناورة تتعلق بحجم االإنتاج من اأجل تعزيز كفاءة 
البيان  يذكر  2017." ومل  االأول من  الن�شف  املبيعات يف 
على  التعليق  ال�ركة  با�شم  متحدث  ورف�س  اأوب��ك  اتفاق 
البيان. وتو�شلت اأوبك ومنتجون للنفط من خارج املنظمة 
ومنهم رو�شيا اإىل اأول اتفاق م�شرتك منذ 2001 يف العا�ر 
االإنتاج واحلد من تخمة  االأول بخف�س  من دي�شمرب كانون 

املعرو�س بعد اأكرث من عامني من انخفا�س االأ�شعار.

شركات صينية تتنافس على تنمية حقلي نفط إيرانيين
اإطالق  تعتزم  اإي��ران  اإن  �شحفية،  م�شادر  ك�شفت 
مناق�شة دولية لتنمية الوحدات اجلديدة يف حقلي 

ياداآوران واآزادكان ال�شمايل النفطيني.
ال�شينية  الوطنية  البرتول  �ركتي  اأن  ذلك  ويعني 
يف  دورا  اأديتا  اللتني  و�شينوبك  )�شي.اإن.بي.�شي( 
عليهما  �شيكون  للحقلني"  االأوىل  الوحدة  "تنمية 
مناف�شة �ركات اأخرى اإذا اأرادتا موا�شلة العمل يف 

"الوحدة الثانية" من احلقلني.
االإيرانية  االإ�شالمية  اجلمهورية  وكالة  ونقلت 
املدير  منوت�شهري  ر�شا  غالم  عن  )ارن��ا(   لالأنباء 
"�ركة  اإن  قوله  االإيرانية  النفط  ل�ركة  التنفيذي 
يف  رغبتها  اأب���دت  ال�شينية  )���ش��ي.ان.ب��ي.���ش��ي( 
اأن  اإال  اآزادك��ان  �شائر وحدات حقل  تنمية  موا�شلة 

اجلانب االإيراين اأكد اأنه يتعني االتفاق وفق العقود 
اجلديدة للنفط".

اإن  منوت�شهري  ق��ال  ال�شينية  ال�ركة  رد  وع��ن 
نهاية  االإيراين يف  العر�س  وافقوا علي  "ال�شينيني 

املطاف."
اإطالق  موعد  عن  تفا�شيل  اأي  امل�شوؤول  يقدم  ومل 

املناق�شة.
من  الكثري  "هناك  اأن  االإيرانية  الوكالة  وذك��رت 
املاآخذ على االأداء وعلى هذا االأ�شا�س هناك غمو�س 
من  الثانية  للوحدة  ال�شينية  ال�ركات  تنمية  يلف 

احلقلني."
عن  الوكالة  نقلت  ي���اداآوران  حقل  تنمية  وب�شاأن 
مع  مباحثات  "اأجرت  �ركته  اإن  قوله  منوت�شهري 
�ركة �شينوبك ال�شينية لتنمية وحدات احلقل واإن 

من املفرت�س فتح مناق�شة لتنمية احلقل."

�شمح  اإن��ه  االإي���راين،  املركزي  البنك  قال  ذلك  اإىل 
لبع�س البنوك بتداول العمالت االأجنبية وفقا ل�شعر 
ال�شلطات لتوحيد  اإطار �شعي  ال�شوق احلر وذلك يف 

اأ�شعار ال�رف.
�شعر  االأول  ال�رف  ل�شعر  نظامني  اإي��ران  وتطبق 
للدوالر  ري��ال   40140 نحو  و�شجل  احلر  ال�شوق 
بع�س  يف  ي�شتخدم  ر�شمي  واالآخ��ر  ال�شبت  اليوم 
املعامالت املالية الر�شمية ويحدده البنك املركزي 

بنحو 32300 ريال.
ال�شعر  املركزي  البنك  رفع  االأخ��رية  ال�شهور  ويف 

الر�شمي بالتدريج لتقلي�س الفجوة بني ال�شعرين.
وقال املركزي االإيراين اإنه �شيوحد �شعر ال�رف كي 
يجعل االقت�شاد اأكرث كفاءة ويهيئ جماال للم�شاواة 
املوؤ�ش�شات  تناف�س  التي  اخلا�شة  ال�ركات  اأمام 

احلكومية يف احل�شول على �شعر �رف اأرخ�س.

االلكرتوين  املركزي على موقعه  للبنك  بيان  وذكر 
بتداول  البنوك  لبع�س  �شمح  اأن��ه  ال�شبت  ال��ي��وم 
حتديده  يجري  "ل�شعر  وفقا  االأجنبية  العمالت 

باالتفاق بني البنك والعميل."
عمليات  "توجيه  اإىل  يهدف  التوجيه  اإن  وق��ال 
االأف��راد  يجريها  التي  االأجنبي  النقد  يف  التداول 

والكيانات اإىل البنوك وتقليل خماطرها".
وعانى الريال خالل �شنوات العقوبات االقت�شادية 
لكن البنك املركزي ي�شعى للحد من اأي ارتفاع حاد 
بعد  العقوبات  رفع  ب�شاأن  تفاوؤل  و�شط  العملة  يف 

االتفاق النووي مع القوى العاملية يف 2015.
مرة  الأول  يفر�س  قانونا،  ال�شيني  الربملان  واأقر 
ابتداًء  وذلك  البيئة  حلماية  �رائب  ال�شناعة  على 
مبكافحة  االه��ت��م��ام  جت��دد  م��ع   2018 ع��ام  م��ن 
م�شاكل التلوث يف البالد. وتنامت حالة الغ�شب يف 

ثاين اأكرب اقت�شاد يف العامل من جراء ف�شل احلكومة 
املتكرر يف عالج تلوث االأر�س واملياه والهواء بعد 
اأن غطى ال�شباب الدخاين اأجزاًء �شا�شعة من �شمال 

ال�شني يف االأيام االأخرية.
ال�رائب  "ح�شيلة  بيان  يف  املالية  وزارة  وقالت 

اأداة اقت�شادية مهمة لتعزيز حماية البيئة."
 0.17( ي��وان   1.2 بواقع  ال�رائب  و�شتفر�س 
يوان  و1.4  اجلو  ملوثات  من  وح��دة  لكل  دوالر( 
لكل وحدة من ملوثات املياه وخم�شة يوانات لكل 
من  طن  لكل  ي��وان  واأل��ف  الفحم  خملفات  من  طن 

"املخلفات اخلطرة".
ال��ت��ل��وث  ع��ل��ى  ر���ش��وم��ا  ال�����ش��ني  �شتفر�س  ك��م��ا 
 350 بواقع  امل�شانع  عن  الناجم  ال�شو�شائي 
يوانا �شهريا اإذا جتاوز احلد امل�شموح به ملا بني 1 
اإىل 3 دي�شيبل و700 يوان ملا بني 4 و6 دي�شيبل 

دي�شيبل   16 بواقع  لزيادة  �شهريا  يوان  و11200 
القانون  وي�ري   . به  امل�شموح  احلد  عن  اأك��رث  اأو 

ابتداًء من االأول من يناير كانون الثاين 2018.
ب�شكل  بيئية  ���رائ��ب  فر�س  لل�شني  ي�شبق  ومل 
خا�س وال�رائب اجلديدة حتل حمل ر�شوم متنوعة 
كان ينظر اإليها على اأنها منخف�شة جدا مبا ال ي�شهم 

يف ردع املت�شببني بالثلوث.
واأكد امل�شوؤولون مرارا اأن ال�شيا�شة اجلديدة ال تهدف 

اىل زيادة االأعباء ال�ريبية على امل�روعات.
وزي��ر  ق��ال  احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  �شابق  وق��ت  ويف 
)لل�شيا�شة(  الرئي�شي  "الهدف  جينينغ  ت�شن  البيئة 
وت�شجيع  النظام  حت�شني  بل  ال�رائب  زيادة  لي�س 
زادت  كلما   .. االنبعاثات  خف�س  على  امل�روعات 
�شيدفعون  قلت  وكلما  اأكرث  �شيدفعون  االنبعاثات 

اأقل".

الجزائر تعزز التنقيب في 2017 
لزيادة اإلنتاج

قال خليل قرطبي امل�شوؤول عن قطاع التنقيب يف �ركة �شوناطراك 
اجلزائرية للنفط والغاز لرويرتز اإن ال�ركة �شتحفر 290 بئرا يف 

.2016 265 بئرا يف  2017 مقارنة مع 
اإنتاج  زيادة طفيفة يف  اأوبك  الع�شو يف منظمة  اجلزائر  وحققت 
تزايد  بف�شل  الركود  من  �شنوات  بعد  احلايل  العام  خالل  الطاقة 
االإنتاج يف حقول قائمة مثل حا�شي م�شعود ودخول حقول غاز 

جديدة اخلدمة يف منطقة ال�شحراء بجنوب البالد.
�ركات  جلذب  اأفريقيا  �شمال  يف  الواقعة  الدولة  وعانت 

الطاقة االأجنبية للم�شاعدة يف ا�شتك�شاف حقول جديدة. 
النفط  اأ�شعار  انخفا�س  نتيجة  اجلهود  هذه  وتقو�شت 

العاملية وما ي�شفه العديد من امل�شتثمرين بال�روط 
التعاقدية والظروف الت�شغيلية ال�شعبة.

يوم  متاأخر  وقت  يف  رويرتز  اأجرتها  مقابلة  ويف 
مو�شحا  قرطبي  قال  م�شعود  حا�شي  يف  اجلمعة 

برنامج التنقيب للعام املقبل اإنه من بني 290 
�شت�شتخدم  املقبل  العام  حفرها  �شيجري  بئرا 

100 بئر  190 بئرا لالإنتاج و�شيكون هناك 
لال�شتك�شاف.

وينتج حقل حا�شي م�شعود وهو اأكرب حقل 
األف   400 من  اأك��رث  اجل��زائ��ر  يف  نفطي 

برميل يوميا.
العام  خالل  ل�شوناطراك  تقرير  وتوقع 

 69 اإىل  النفط  اإنتاج  و�شول  احلايل 
النفطي  املكافئ  م��ن  ط��ن  مليون 

مليون طن   67 مقابل   2016 يف 
�شريتفع  بينما  املا�شي  ال��ع��ام 

مليار   132.2 اإىل  الغاز  اإنتاج 
مليار   128.3 من  مكعب  مرت 

ومن   2015 يف  مكعب  مرت 
مكعب  طن  مليار   130.9

عام 2014.
وت�����ررت اجل��زائ��ر من 

النفط  اأ���ش��ع��ار  ت��راج��ع 
�شاأن  �شاأنها  العاملية 

ب��ق��ي��ة امل��ن��ت��ج��ني. 
على  ت���رك���ز  وه����ي 

ت��ع��زي��ز االإن���ت���اج 
العبء  لتخفيف 

ع����ن م��ي��زان��ي��ة 
ومتثل  ال��دول��ة. 

من  اإيراداتها 
النفط والغاز 

 97 ن���ح���و 
ب���امل���ئ���ة 

هو  لل�ركة  الرئي�شي  الهدف  اإن  قرطبي  وقال  البالد.  دخل  من 
زيادة االإنتاج االإجمايل بن�شبة 20 باملئة بحلول 2020.

واأ�شاف اأن �شوناطراك لديها 100 من�شة حفر واأن 30 باملئة من 
وجريت  �شينوبك  �ركتا  بينها  اأجنبية  ل�ركات  مملوكة  املعدات 

وول ال�شينيتان و�ركة جون اإنرجي الهندية ودبليو.دي.اآي.
اأجرت  االأوروب��ي��ة  لل�شوق  الرئي�شيني  الغاز  م��وردي  من  والأنها 
يف  وم�شوؤولني  طاقة  �ركات  مع  العام  خالل  حمادثات  اجلزائر 
مع  لتتكيف  اتباعها  ميكنها  �شبل  ال�شتك�شاف  االأوروب��ي  االحتاد 

اأ�شواق اأكرث قدرة على املناف�شة وجلذب اال�شتثمارات.

الجزائر- متابعة

الدوحة - متابعة

العواصم- متابعة

الكويت- متابعة

موسكو- متابعةالقاهرة- متابعة

اسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
االسواق العالمية

مؤشرات 
االسواق العربية

طهران- متابعة


