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حركة األسهم

تراجع عجز الميزان التجاري المصري 

تراجع إنتاج روسيا اليومي من النفط 

نيكاي ينخفض مع ارتفاع الين

المغرب يحتل المرتبة األولى 
في الحرية االقتصادية 

المركزي اإلماراتي يصدر نظام كفاية 
رأس المال للبنوك العاملة في الدولة

العام��ة  للتعبئ��ة  املرك��زي  اجله��از  ق��ال 
التج��اري  العج��ز  اإن  م���ر  يف  والإح�ص��اء 
تراج��ع بواق��ع 40.5 يف املئ��ة يف دي�صمرب/ 
كان��ون الأول املا�ص��ي مقاب��ل ق��راءة ال�صهر 
نف�صه من العام ال�صابق، مدفوعا برتاجع كبري 

يف ال��واردات جت��اوز 1.6 ملي��ار دولر
واأ�ص��اف بي��ان �ص��ادر عن اجله��از اأن العجز 
يف مي��زان التجارة امل���ري هبط اإىل 2.38 
ملي��ار دولر مقاب��ل ق��راءة دي�صم��رب 2015 
الت��ي �صجلت عج��زا جتاري��ا بل��غ 4 مليارات 
دولر، وهبط��ت قيمة ال�ص��ادرات بن�صبة 1.3 
٪، اإذ بلغ��ت 2.01 ملي��ار دولر خ��ال �صه��ر 
دي�صم��رب 2016 مق�اب��ل 2.04 ملي��ار دولر 
لل�صهر نف�صه من العام ال�صابق، بح�صب البيان

وج��اء النخفا���ض يف ال�ص��ادرات امل�رية 
مدفوع��ا بهب��وط يف كمي��ات النف��ط اخل��ام، 
والأ�صم��دة، واملاب�ض اجلاه��زة بواقع 29.3، 

و15.8، و7.1 يف املئة على الرتتيب
وتراج��ع حجم ال��واردات امل�رية بنحو 1.6 
الأول  كان��ون  دي�صم��رب/  يف  دولر  ملي��ار 
املا�ص��ي، وفق��ا للجه��از املرك��زي للتعبئ��ة 

العامة والإح�صاء

اإىل ح��ٍد كب��ري يف  ال��واردات  كم��ا تراجع��ت 
دي�صمرب/ كانون الأول املا�صي بواقع 27.3 
دولر  ملي��ارات   4.39 م�صجل��ة  املئ��ة،  يف 
مقاب��ل �صادرات دي�صمرب 2015 التي �صجلت 

6.03 مليارات دولر
وج��اء القمح يف �صدارة الواردات التي �صهدت 
تراجع��ا اإذ بلغ��ت ن�صب��ة الرتاج��ع 41.6 يف 
املئ��ة، اأما واردات اللدائ��ن )مدخات �صناعة 
البا�صتي��ك( فرتاجعت بواقع 29.7 يف املئة، 
ع��اوة على هب��وط واردات امل��واد الأ�صا�صية 

مثل احلديد وال�صلب بنحو 18.1 يف املئة
يف املقاب��ل، �صهدت واردات �صل��ع اأخرى مثل 
ال�صك��ر املك��رر والأنابيب واملوا�ص��ري، والنفط 
ال�صوي��ا زي��ادات كب��رية يف  اخل��ام، وف��ول 
مقارن��ة  املا�ص��ي  الأول  كان��ون  دي�صم��رب/ 

بقراءة املدة نف�صها من العام 2015
وق��رر البن��ك املرك��زي امل�ري حتري��ر �صعر 
ال��دولر  مقاب��ل  امل���ري  اجلني��ه  ���رف 
الث��اين  ت�ري��ن  نوفم��رب/  يف  الأمريك��ي 
املا�ص��ي، م��ا اأدى اإىل ارتف��اع هائل يف �صعر 
الدولر الأمريكي مقابل اجلنيه اإىل م�صتويات 
جت��اوزت 19 جنيه��ا مقارن��ة ب�صعر ال�رف 
املح��دد قب��ل ق��رار التحري��ر م��ن قب��ل البنك 

املركزي بنحو 8.88 جنيهات

لرويرتز  الطاقة  �صناعة  يف  م�صدران  ق��ال 
من  اليومي  رو�صيا  اإنتاج  اإن  الثنني  اأم�ض 
برميل  مليون   11.083 اإىل  انخف�ض  النفط 
من  اخلام�ض  حتى  الأول  من  املدة  يف  يوميا 
مار�ض اآذار مقارنة مع 11.11 مليون برميل 

يوميا ال�صهر املا�صي.
النفط من م�صتواه يف  اإنتاج  وتخف�ض رو�صيا 
11.247 مليون  اأكتوبر ت�رين الأول البالغ 
اإىل  اإجمايل تخفي�صاتها  لي�صل  برميل يوميا 
الثنني  يوم  حتى  يوميا  برميل  األف   164

لرويرتز  التي قدمتها م�صادر  للبيانات  وفقا 
يوم ام�ض  

النفط  من  رو�صيا  اإنتاج  اإن  امل�صدران  وقال 
الأ�صبوع  يف  يوميا  طن  مليون   1.512 بلغ 
الأول من مار�ض اآذار. وكل طن ي�صاوي 7.33 

براميل وفق ح�صابات رويرتز
األف   300 اإنتاجها  بخف�ض  رو�صيا  وتعهدت 
 2017 من  الأول  الن�صف  يف  يوميا  برميل 
امل�صدرة  البلدان  منظمة  مع  اتفاق  اإطار  يف 
املنظمة  خ��ارج  من  ودول  )اأوب���ك(  للبرتول 
الأول  كانون  دي�صمرب  يف  اإليه  التو�صل  جرى 

لرفع اأ�صعار النفط  .

هبطت الأ�صه��م اليابانية يف خت��ام تعامات  
الم���ض و�صط تداولت هزيلة م��ع ارتفاع الني 
وزيادة التوترات اجليو�صيا�صية، بعدما اأطلقت 
كوريا ال�صمالي��ة اأربعة �صواريخ �صقطت ثاثة 
اخلال�ص��ة  القت�صادي��ة  املنطق��ة  يف  منه��ا 

لليابان.
وتراج��ع موؤ���ر »ني��كاي« القيا�ص��ي لأ�صه��م 
ال���ركات الياباني��ة الك��ربى 0.5 يف املئ��ة 
ليغل��ق عن��د 19379.14 نقط��ة. وانخف���ض 
موؤ�ر »توبك�ض« الأو�صع نطاقًا 0.2 يف املئة 
 1.409 ت��داول  ومت  نقط��ة،   1554.90 اإىل 

بلي��ون �صه��م فقط وهو اأدن��ى م�صتوى منذ 28 
كان��ون الأول )دي�صم��رب( املا�ص��ي. وانخف�ض 
موؤ���ر »جيه بي اإك���ض نيكاي 400« 0.3 يف 

املئ��ة اإىل 13918.68 نقط��ة.
وحقق��ت اأ�صه��م ال���ركات املرتبط��ة بقط��اع 
الدف��اع اأداًء فائق��ًا بفعل تكهنات ب��اأن يوؤدي 
اإىل  لل�صواري��خ  ال�صمالي��ة  كوري��ا  اإط��اق 
ت�صجي��ع زيادة اإنف��اق اليابان عل��ى الأ�صلحة. 
وقفز �صه��م »اي�صيكاوا �صي�صاكو�ص��و« ل�صناعة 
الألغ��ام الأر�صي��ة 5.1 يف املئ��ة، وزاد �صه��م 
»ميت�صوبي�ص��ي« لل�صناع��ات الثقيل��ة 0.2 يف 
املئة و»كاوا�صاك��ي« لل�صناعات الثقيلة 0.3 

يف املئة .

�صنف��ت املوؤ�ص�ص��ة الأمريكي��ة للموؤ���رات 
القت�صادي��ة »هرييت��اج فوندي�ص��ن« املغرب 
يف �ص��دارة دول �صم��ال اأفريقي��ا وجنوب البحر 
الأبي���ض املتو�صط يف جمال احلري��ة القت�صادية 
وحماي��ة امللكي��ة ال�صخ�صية و�صم��ان ال�صتثمارات 
الأجنبي��ة وتن��وع م�ص��ادر الدخ��ل اخلارجي��ة وحرية 
التج��ارة الدولي��ة، وح�ص��دت الرب��اط 61.5 نقط��ة على 
�صل��م 100 نقط��ة، و�صعته��ا يف املرتب��ة التا�صع��ة يف على 
قائمة دول ال�رق الأو�ص��ط و�صمال اإفريقيا، التي �صملت اأي�صًا 
اإ�رائي��ل واإي��ران. وج��اءت الإم��ارات يف املرتب��ة الأوىل عربيًا 
والثامن��ة عامليًا، وقطر يف املرتبة الثاني��ة عربيًا وال�29 عامليًا، 
ث��م البحري��ن يف املرتبة ال�44، فالأردن يف املرتب��ة 61 وال�صعودية 
يف املرتب��ة 64 وُعم��ان يف املرتب��ة 82، وح��ل املغ��رب يف املرتب��ة 
86 عاملي��ًا خل��ف اإيطاليا التي احتلت املرتب��ة 79 وفرن�صا املرتبة 72 
واإ�صباني��ا املرتب��ة 69، بينم��ا ج��اءت بقي��ة دول �صمال اأفريقي��ا يف مراتب 
متاأخ��رة، منه��ا تون���ض يف املرتب��ة 123 وموريتاني��ا 131 وم���ر 144 
واجلزائر 172، يف حني مل ُيحت�صب ت�صنيف ليبيا و�صورية والعراق واليمن ب�صبب 
الأو�ص��اع الأمنية واحل��روب ، واأ�صار التقرير، الذي تط��ّرق اإىل اأو�صاع 186 بلداً، 

عل��ى راأ�صها هونغ كونغ و�صنغافورة، اإىل اأن »املغرب متكن من حتقيق اإ�صاحات 
كث��رية خال ال�صن��وات الأخرية �صملت تعدي��ل الد�صتور وات�ص��اع احلريات الفردية 
واجلماعي��ة، وتطوي��ر القت�صاد الذي حاف��ظ على منو �صنوي ن�صبت��ه 4 يف املئة، 
ومل يت���رر م��ن تداعيات الربي��ع العربي«.  واأ�ص��اف :  ا�صتف��اد اقت�صاد املغرب 
يف املقاب��ل م��ن تراج��ع اأ�صعار النف��ط عامليًا، م��ا �صمح له برف��ع الدعم احلكومي 
عن ج��زء من نفقات �صن��دوق املقا�صة لتمويل املحروق��ات، وحت�صني املوؤ�رات 
املاك��رو اقت�صادي��ة وتقلي�ض عجز املوازن��ة واحل�صاب اخلارج��ي ، ولفت التقرير 
النظ��ر اإىل اأن املغرب، على عك�ض جريانه، يتمتع بقطاع خا�ض ديناميكي ون�صيط 
يف جم��الت عديدة داخل املغ��رب وخارجه، جعله ي�صتفيد م��ن تنوع يف م�صادر 
الدخ��ل ويف التدفقات املالي��ة وال�صتثمارات اخلارجية الت��ي �صاهمت يف تن�صيط 
قطاع��ات حيوية مثل ال�صياحة وال�صناعة وح��ددت املوؤ�ص�صة حجم الناجت املحلي 
الإجم��ايل اإىل قيم��ة العملة بنحو 273 بلي��ون دولر وبدخل فردي �صنوي مقداره 
8164 دولراً، م��ا يجع��ل املغرب يف م�صاف ال��دول متو�صطة الدخل ومتطورة 
احلري��ة القت�صادية. ولك��ن يف املقابل ي�صجل القت�صاد املغرب��ي �صعفًا وا�صحًا 
يف جمال توفري فر�ض العمل لل�صباب، وهي م�صكلة تواجه كل دول ال�رق الأو�صط 
و�صم��ال اأفريقيا التي تعاين عج��زاً يف الوظائف وارتفاعًا يف بطالة ال�صباب ت�صل 

اإىل 25 يف املئة من الفئة الن�صيطة 
وح�ص��ل املغرب عل��ى 33.8 نقطة فقط يف جم��ال حرية �صوق العم��ل التي عّدها 
التقري��ر �صعيفة، كما ح�صل عل��ى ت�صنيف متوا�صع يف جمال احلوكمة وا�صتقال 

الق�صاء والنجاعة احلكومية وا�صتقالية العدالة والر�صوة وحماربة الف�صاد.

اأ�صدر م�رف الإمارات املركزي، النظام اخلا�ض بكفاية راأ�ض املال جلميع 
البن��وك العاملة يف الدولة، والذي ي�صعى من خاله لتعزيز التطوير والتحقق 
م��ن عم��ل النظام امل���ريف على نحو ك��فء وفعال، وت�صاحب ه��ذا النظام 
جمموع��ة م��ن املعايري حول التوقع��ات الرقابية للم���رف املركزي يف ما 
يتعل��ق مبتطلب��ات كفاي��ة راأ�ض امل��ال، واأكد رئي���ض جمل���ض اإدارة امل�رف 
املرك��زي، خليف��ة حمم��د الكن��دي اأن  اإ�صدار النظ��ام ياأت��ي يف اإطار حر�ض 
امل���رف عل��ى جعل الإط��ار الرقاب��ي لكفاية راأ���ض املال بدول��ة الإمارات 
متما�صي��ًا مع معايري راأ���ض املال املعدلة ال�صادرة عن جلن��ة بازل، املعنية 
بالرقابة امل�رفية )بازل 3(، و�صدد الكندي على اأهمية حر�ض البنوك على 
توفري قاعدة راأ�صمال متينة وعالية النوعية، مل�صاندة انك�صافاتها للمخاطر، 
وذل��ك حت��ى ت�صه��م يف ا�صتقرار النظ��ام املايل للدول��ة ، لفتًا النظ��ر اإىل اأن  
احل��الت التي يت�صمن فيها هذا النظام اأو معايريه امل�صاحبة اإلزامًا بتوفري 
معلومات اأو اتخاذ اإجراءات معينة، اأو معاجلة بنود بعينها واردة باعتبارها 
ح��داً اأدن��ى مطلوبًا، �صت�صط��ر امل�رف املركزي اإىل فر���ض متطلبات تكون 
اإ�صاف��ة لقائمة املتطلبات املن�صو�ض عليه��ا يف املادة ذات ال�صلة، وين�ض 
النظ��ام يف مادته الثاني��ة على:  اأن ت�ص�كل حقوق امللكي��ة العادية ال�صق1- 
م��ا ل يق��ل عن %7.0 م��ن الأ�صول املرجح��ة باملخاطر للبن��ك، واأن ي�صكل 

راأ�صمال ال�صق1- ما ل يقل عن %8.5 من الأ�صول املرجحة باملخاطر.

 سوق دبي يطلق منصة لتداول صناديق المؤشرات 

�صناديق  ت���داول  من�صة  امل��ايل  دب��ي  �صوق  اأط��ل��ق 
امل��ال  اأ���ص��واق  ب��ني  نوعها  م��ن  الوىل  امل��وؤ���رات 
املوؤ�رات  �صناديق  ن�صاط  حجم  ويبلغ  الإقليمية. 

عامليًا حاليًا نحو 3.7 تريليونات دولر
وتت�صم املن�صة اجلديدة بالتكامل من حيث امتاكها 
اأف�صل  وفق  املعدة  التنظيمية  القواعد  من  حزمة 
الأط��ر  توفري  على  ع��اوة  العاملية،  املمار�صات 
�صناديق  على  املتعاملني  خمتلف  لن�صاط  الداعمة 
وامل�صاركني  ال�صوق  �صناع  وبخا�صة  امل��وؤ���رات 

املعتمدين وموفري ال�صيولة
اأم�ض احتفالية لقرع جر�ض  و�صهد �صوق دبي املايل 
املن�صة  اإط��اق  مبنا�صبة  ال�صوق  يف  ال��ت��داول  ب��دء 
اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  كاظم  عي�صى  بح�صور  اجلديدة، 

الرئي�ض  الزعابي،  عبيد  والدكتور  املايل،  دبي  �صوق 
وال�صلع،  املالية  الأوراق  لهيئة  بالإنابة  التنفيذي 
العاملية  ال�ركات  من  جمموعة  ممثلي  اإىل  اإ�صافة 
والإقليمية واملحلية املتعاونة مع �صوق دبي املايل 
�صندوق  اأول  اأدرجت  التي  كابيتال،  اأفكار  و�ركة 
خال  امل��ايل،  دب��ي  �صوق  من�صة  �صمن  م��وؤ���رات 

مراحل الإعداد لإطاق املن�صة
وهي   – املحدودة  كابيتال  اأفكار  �ركة  واأعلنت 
ويقع  الأ�صول  اإدارة  ن�صاط  يف  متخ�ص�صة  �ركة 
اأبوظبي، ان�صمام �ركة »الرمز  مقرها الرئي�صي يف 
ب�صندوق  املعتمدين  امل�صاركني  كرابع  كابيتال« 
املوؤ�رات املتداولة  وهو اأول �صندوق متكافئ كلًيا 
اأوراق��ه  ا�صتبدال  اإمكانية  يتيح  الأو�صط  ال�رق  يف 
املالية ويخ�صع لنظام تعهدات ال�صتثمار اجلماعي 
ذلك  وياأتي   ، للتحويل  القابلة  املالية  الأوراق  يف 

بالتزامن مع تكليف �ركة »بلتون املالية« باأعمال 
موفر ال�صيولة النقدية لل�صندوق يف �صابقة هي الأوىل 
من نوعها يف ال�رق الأو�صط با�صتخدام �صانع �صوق 
اأجنبي لتقدمي هذه اخلدمة ل�صندوق موؤ�رات مدرج 
املهمة  اخلطوة  تلك  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر  حملًيا. 
برتخي�ض  املايل  دبي  �صوق  قيام  اأعقاب  يف  تاأتي 
ال�صوق،  يف  معتمد  كم�صارك  كابيتال  الرمز  �ركة 
وكذلك ترخي�ض �ركة بلتون لتقدمي خدمات توفري 
ال�صيولة ا�صتناداً اإىل القواعد التنظيمية اجلديدة التي 
اأقرها ال�صوق يف اإطار جهوده لتعزيز ن�صاط من�صته 
ETF، التي تعد الأوىل  لتداول �صناديق املوؤ�رات 
الإقليمي من حيث تكامل  من نوعها على امل�صتوى 

قواعدها التنظيمية واآليات عملها
دبي  �صوق  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  كاظم،  عي�صى  وقال 
املايل، اإن �صوق دبي املايل ل يدخر و�صعًا من اأجل 

امل�صتمر  والتطوير  البتكار  �صبل  وا�صتك�صاف  درا�صة 
الحتياجات  مع  يتواكب  مبا  ومنتجاته  خلدماته 
الآخر من قبل فئات  تلو  املتزايدة يومًا  والتطلعات 

املتعاملني كافة
باإقرار  املا�صية  القليلة  الأ�صهر  خال  ال�صوق  وقام 
تهيئة  اإىل  الرامية  التنظيمية  القواعد  من  العديد 
الأر�صية املثالية لإطاق من�صته املتكاملة لتداول 
اأخرى  التي متثل حمطة مهمة  املوؤ�رات،  �صناديق 
يف  وذلك  بالنجاحات،  احلافلة  ال�صوق  م�صرية  يف 

اإطار ت�صاور وتن�صيق كاملني مع املتعاملني كافة
يف  املتداولة  امل��وؤ���رات  �صندوق  اإدراج  مثل  وقد 
ال�صوق  جهود  �صياق  يف  ج��اء  كما   ،2016 العام 
الرامية اإىل تنويع الفر�ض ال�صتثمارية اأمام قاعدته 
والعامليني،  املحليني  امل�صتثمرين  من  ال�صخمة 
�صواء من خال اإدراج منتجات جديدة مثل �صناديق 

اأ�صهمها  لإدراج  جديدة  �ركات  جذب  اأو  املوؤ�رات 
يف ال�صوق

ومت الرتحيب مببادرة كل من اأفكار كابيتال والرمز 
اخلطوات  من  لا�صتفادة  املالية  وبلتون  كابيتال 
بانتظام  ال�صوق  ينفذها  التي  العديدة  التطويرية 
املمار�صات  اأف�صل  وفق  التنظيمية  بنيته  لتحديث 
يف  املتعاملني  فئات  ل�صتفادة  ونتطلع  العاملية، 
ال�صوق كافة من هذه املن�صة التي متلك فر�صًا واعدة 

للنمو والتطور يف املرحلة املقبلة
اأفكار  ل�ركة  التنفيذي  الرئي�ض  فكري  �صيف  وقال 
امل��وؤ���رات  �صناديق  قطاع  حجم  اإن  كابيتال، 
عامليًا ي�صل حاليًا اإىل نحو 3.7 تريليونات دولر، 
بحلول  دولر  تريليونات   6 اإىل  يرتفع  اأن  ويتوقع 
العام 2020، م�صيفًا اأن دولة الإمارات هي الأوىل 
تداول  من�صة  تطلق  التي  الأو�صط  ال�رق  مبنطقة 

63 عامليًا  رقم  الدولة  لت�صبح  املوؤ�رات  �صناديق 
الع�صو  الدند�صي  املرت�صى  حممد  قال  جهته  من   ،
اإىل  الن�صمام  اإن  كابيتال،  الرمز  ل�ركة  املنتدب 
يعك�ض  بال�صندوق  املعتمدين  امل�صاركني  قائمة 
املنتجات  باقة  تنمية  اإىل  الرامية  ا�صرتاتيجيتنا 

وتنويع اخليارات ال�صتثمارية للعماء
اإدارة �ركة  وقال ماجد �صوقي نائب رئي�ض جمل�ض 
يربز  التعاون  ه��ذا  اإن  القاب�صة،  املالية  بلتون 
جمال  يف  املتنامية  الإماراتية  امل�رية  العاقات 
اأ�صواق راأ�ض املال، و�صوف ن�صعى دائمًا لدعم ال�صيولة 
واإتاحة الأ�صعار اجلاذبة وت�صجيع التداول الن�صط من 
قبل امل�صتثمرين على هذا املنتج ا�صتناداً اإىل اخلربة 
اإنها  حيث  املجال  هذا  يف  بلتون  ل�ركة  العري�صة 
البور�صة  يف  موؤ�رات  �صندوق  قدم  من  اأول  كانت 

امل�رية وكذلك ن�صاط �صانع ال�صوق

اجتماع لعمالقة النفط في هيوستون 
بعد حرب األسعار

حل�صور  احلايل  الأ�صبوع  خال  النفط  عامل  يف  الأ�صماء  اأكرب  تلتقي 
اأكرب جتمع للقطاع منذ انتهاء حرب الأ�صعار التي ا�صتمرت عامني بني 
م�صدري ال�رق الأو�صط وال�ركات التي قادت ثورة النفط ال�صخري 
الثاين  ت�رين  يف  »اأوب��ك«  حتالفت  وعندما   ، املتحدة  الوليات  يف 
)نوفمرب( مع منتجني من خارجها لاتفاق على خف�ض تاريخي يف 
ال�صوقية  احل�صة  معركة  يف  هدنة  اإىل  تدعو  املنظمة  كانت  الإنتاج، 
التي دفعت باأ�صعار النفط اإىل اأدنى م�صتوياتها يف 12 عامًا وو�صعت 

الكثري من منتجي النفط ال�صخري يف ماأزق 
70 يف املئة عنها عندما اجتمع وزراء  النفط مرتفعة بنحو  واأ�صعار 
هيو�صتون  يف  الكربى  الطاقة  ل�ركات  التنفيذيون  واملديرون  النفط 
قبل عام حل�صور »اأ�صبوع �صريا« وهو اأكرب اجتماع �صنوي للقطاع يف 
اإيرادات كا  ارتفاع  و�صتكون م�صاعر احلما�ض يف ظل   ، الأمريكيتني 
الطرفني حمل ترحيب باملقارنة مع اأجواء الكاآبة التي �صادت قبل عام 

عندما كانت حرب الأ�صعار يف ذروتها 
تنظم  التي  ماركت«  اأ���ض  اأت�ض  »اآي  رئي�ض  نائب  يرغني  دان  وق��ال 
النفط  اإن »�صوق  النفط احلائز على جائزة »بوليتزر«  املوؤمتر وموؤرخ 
ت�صتعيد توازنها والقوى املوؤثرة للعر�ض والطلب تعمل بنجاح. �صيكون 

املزاج العام خمتلفًا خال العام احلايل 
ا�صتمراره  وفر�ض  الثاين  ت�رين  يف  املربم  »اأوبك«  اتفاق  و�صيهيمن 
تاأهب  مع  املناق�صات  على  بالقطاع  ال�صتثمار  توقعات  وحت�صن 
منتجي النفط احلكوميني وال�ركات الكربى لتحول اإيجابي يف دورة 
الأعمال �صديدة التقلب ، و�صيح�ر العام احلايل مثًا عدد من وزراء 
م�صوؤويل  كبار  اإىل  اإ�صافة  املا�صي  العام  يف  �صاركوا  الذين  »اأوبك« 

ال�صعودي  الطاقة  وزير  و�صيلقي  والهند.   رو�صيا  يف  الطاقة 
املا�صي  الربيع  يف  من�صبه  ت��وىّل  ال��ذي  الفالح  خالد 

و�صاهمت باده باأكرب قدر يف تخفي�صات اإنتاج »اأوبك« 
كلمة اأمام الجتماع اليوم الثاثاء.

نوفاك  األك�صندر  الرو�صي  النفط  وزي��ر  ويتحدث 
غري  الدول  اإ�راك  يف  رئي�صي  بدور  ا�صطلع  الذي 

الأع�صاء يف »اأوبك« يف خف�ض مواز غداً.
و�صي�صغي الروؤ�صاء التنفيذيون اىل خم�ض من 

الذين  النفط  املنتجة  العاملية  ال�ركات 
و»�صيفرون«  ب��ي«  »ب��ي  ب�صدة،  ت�رروا 

دات�ض  و»روي����ال  موبيل«  و»اإك�����ص��ون 
الوزراء  لت�ريحات  و»توتال«،  �صل« 

متديد  �صيتقرر  كان  اإذا  ما  ملعرفة 
انتهاء  بعد  الإنتاج  تخفي�صات 

اأجلها يف حزيران )يونيو( 
ول�����ن ي��خ��ل��و الج���ت���م���اع 

م���ن ت����وت����رات م��ك��ت��وم��ة 
ب����ني م��ن��ت��ج��ي ال��ن��ف��ط 

و»اأوب��ك«.  الأمريكيني 
ف����اأح����د الأ���ص��ئ��ل��ة 

�صوق  يف  ال��ك��ربى 
يتعلق  ال��ن��ف��ط 

تعزيز  ب�رعة 
م���ن���ت���ج���ي 

النفط  اإنتاج  يف  كبرية  زيادة  تبطل  وقد  اإمداداتهم.  ال�صخري  النفط 
النفطي  املعرو�ض  تخمة  تقلي�ض  اتفاق  اأث��ر  الأم��ريك��ي  ال�صخري 
النفط  حقول  اأهم  برميان«  »حو�ض  يف  الن�صاط  ويتنامى   ، العاملي 
تك�صا�ض.   غربي  مربع  ميل  األف   75 م�صاحة  على  والواقع  الأمريكية 
وزاد عدد احلفارات الربية العاملة يف الوليات املتحدة 55 يف املئة 
الرئي�ض  وقال   ، برميان  يف   منها  والكثري  الأخرية  �صهراً   12 ال�  يف 
التنفيذي ل�ركة »�صيرب�ض اإنرجي بارترنز« خلدمات حقول النفط التي 
تعمل يف تك�صا�ض ونورث داكوتا، بيرت بويان، اإن  من املثري الآن اأن 
ترى عدد احلفارات يزيد ون�صاط ال�ركات يت�صارع جمدداً، ول تقت�ر 
الطفرة النفطية على اأمريكا. اإذ اأطلقت »توتال« و»بي بي« خال العام 
وموريتانيا  الربازيل  يف  للتو�صع  الدولرات  ببايني  �صفقات  احلايل 
16 يف املئة  الإنفاق  »اإك�صون« تعزيز  الرتتيب. وحديثًا تعهدت  على 
خال العام احلايل من اأجل التو�صع يف العمليات وخ�صو�صًا الإنتاج 
ال�صخري ، ومن املتوقع اأن تتخطى »اأرامكو ال�صعودية« »اإك�صون« يف 
وقت لحق من العام كاأكرب منتج نفط مدرج. ولكن الن�صاط ال�صتثماري 
جتد  اإذ  التعايف.  من  يحدان  ال�صخري  الإنتاج  زيادة  وتوقع  اجلديد 
اأ�صعار النفط �صعوبة يف اخرتاق 60 دولراً للربميل ب�رف النظر عن 
حجم تخفي�صات »اأوبك« اإذا وا�صلت الوليات املتحدة زيادة الإنتاج 

للربميل  دولر   53.33 عند  الأمريكي  للخام  الآجلة  العقود  واأغلقت 
ال�صتثمار يف  بيليتون«  اأت�ض بي  »بي  يف معامات اجلمعة. وعززت 
ي�صبح  اأن  متوقعة  املا�صي  اخلريف  منذ  ال�صخري  للنفط  عملياتها 
يف  النفطية  لأعمالها  النقدية  للتدفقات  منفرد  م�صدر  اأكرب  القطاع 

غ�صون خم�ض �صنوات 
با�صتور:  نتوقع  �صتيف  اأت�ض بي«  النفط يف »بي  اأن�صطة  وقال رئي�ض 

�صوقًا نفطية متوازنة يف 2017 للمرة الأوىل يف نحو ثاث �صنوات 

هيوستون – متابعة   

القاهرة – متابعة 

 موسكو – متابعة 

طوكيو – متابعة 

اإلمارات – متابعة الرباط – متابعة 

أسعار
السلع والمعادن

مؤشرات 
األسواق العالمية

مؤشرات 
األسواق العربية

دبي – متابعة 


