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حركة األسهم

أيسلندا تعود إلى األسواق العالمية 
برفع ضوابط رأس المال

 ارتفاع معدل التضخم في السودان 

"إضراب الرواتب" يشل حركة الطيران في برلين

العائدات السياحية في المغرب تزداد 
بنسبة 3.4 في المئة

شراكة بين »القمة العالمية للصناعة 
والتصنيع« والصين

تعت��زم �حلكومة �لأي�ضلندي��ة رفع �ضو�بط ر�أ�س 
�مل��ال ع��ن �ملو�طن��ن و�لأعم��ال و�ضنادي��ق 
�لتقاعد �بتد�ًء م��ن �ليوم �لثالثاء 14 مار�س/ 
�آذ�ر ، وُفر�ض��ت �ل�ضو�ب��ط، مثل تل��ك �لتي تقيد 
تدف��ق �لأمو�ل من و�إىل �لبل��د، يف عام 2008 
بع��د �نهيار �أكرب ثالثة بنوك يف �أي�ضلند�، وهي: 

غليترن، لند�ضبانكي، وكوبثينغ 
و�آنذ�ك، هوت قيمة عملة �أي�ضلند� )�لكرونا( 

وت��رى �حلكومة �أن �لقت�ض��اد و�ضل �إىل درجة 
من �لتعايف تربر رفع �ل�ضو�بط

وميثل رفع �ضو�بط ر�أ�س �ملال - �لتي �ضاعدت 
عل��ى ��ضتق��ر�ر �لعمل��ة و�لقت�ض��اد - �كتم��ال 

عودة �أي�ضلند� �إىل �أ�ضو�ق �ملال �لعاملية 
تع��ايف  يف  �ل�ضياح��ي  �لن�ض��اط  �ضاه��م  وق��د 
�قت�ض��اد �أي�ضلن��د�، حيث ز�رها �لع��ام �ملا�ضي 
1.8 ملي��ون �ضائح، بزي��ادة مقد�رها 40 يف 
�ملئة عن عام 2015، وبالإ�ضافة �إىل �زدهار 
�ل�ضياح��ة، �ضاهم��ت �ل�ضتثم��ار�ت يف �لأعمال 
وقط��اع �لإ�ض��كان يف من��و �لقت�ض��اد بن�ضب��ة 
7.2 يف �ملئ��ة، وقال وزي��ر �ملالية و�ل�ضوؤون 
�لقت�ضادي��ة، بنديك��ت يوهان�ض��ون، �إن خطوة 
رف��ع �ضو�ب��ط ر�أ�س �ملال �تخ��ذت ومت �إقر�رها 
بدع��م د�خل��ي ودويل، وب��د�أت �حلكوم��ة برفع 
�لقي��ود خ��الل �لعام �ملن�رصم ب�ض��كل تدريجي 
وت�ضاع��دي م��ع �لرتكيز عل��ى حماي��ة �لعملة 

�ملحلية وميز�ن �ملدفوعات

  ق��ال �جلهاز �ملرك��زي لالإح�ض��اء يف �ل�ضود�ن  
�إن مع��دل �لت�ضخم �ل�ضن��وي يف �لبالد �رتفع �إىل 
33.53 باملئ��ة يف فرب�ي��ر �ضباط من 32.86 
باملئ��ة يف �ل�ضه��ر �ل�ضاب��ق مع ��ضتم��ر�ر �ضعود 
�أ�ضعار �لغذ�ء و�لطاقة بعد خف�س �لدعم يف �أو�ئل 

نوفمرب ت�رصين �لثاين
وتدهور �قت�ضاد �ل�ض��ود�ن منذ �نف�ضال �جلنوب 
يف 2011 �آخ��ذ� معه ثالثة �أرب��اع �إنتاج �لبالد 
م��ن �لنف��ط �ل��ذي كان �مل�ض��در �لرئي�ض��ي للنقد 

�لأجنبي و�إير�د�ت �حلكومة
وم��ع تقل�س �لإي��ر�د�ت �أعلن��ت �حلكومة خف�س 
دع��م �لوقود و�لكهرباء يف �أو�ئل نوفمرب ت�رصين 

�لث��اين. ودفع ذلك �أ�ضعار �لبنزي��ن لل�ضعود نحو 
30 باملئة لرتتفع تكلفة �لنقل وتغذي �لت�ضخم
و�أدى �ضح �لدولر وت�ضخم �ل�ضوق �ل�ضود�ء للعملة 
�ل�ضعبة �إىل زيادة تكلفة �ملنتجات �مل�ضنعة يف 

�خلارج يف بلد كثيف �لعتماد على �لو�رد�ت، 
�ل�ض��ود�ن  �ل�ضن��وي يف  �لت�ضخ��م  وع��اد مع��دل 
�ىل �لرتف��اع خ��الل �أبري��ل �ملا�ض��ي م�ضج��ال 
%12.85. وحت��ى مار���س �ملا�ضي ظل معدل 
لأربع��ة  طفيف��ا  �نخفا�ض��ا  ي�ضج��ل  �لت�ضخ��م 
�أ�ضه��ر على �لت��و�يل. يذك��ر �ن �جله��از �ملركزي 
لالإح�ض��اء يف �ل�ض��ود�ن �علن يف �لع��ام �ل�ضابق 
�أن مع��دل �لت�ضخم �ل�ضن��وي يف �لبالد �رتفع �إىل 
%12.85 يف �أبري��ل مقارنة ب� %11.70 يف 

مار�س �ملا�ضي 

�أ���رصب عمال �خلدم��ات �لأر�ضي��ة يف مطاري 
�لعا�ضم��ة �لأملانية برلن ع��ن �لعمل، ملدة 24 

�ضاعة،  من يوم �أم�س �لثنن.
 يف ت�ضعي��د لن��ز�ع ب�ضاأن �لرو�تب، م��ا �أدى �إىل 
�إلغ��اء نح��و �أل��ف رحلة جوي��ة، وق��ال متحدث 
با�ضم مطاري برل��ن �إن جميع �لرحالت تقريبا 
�ضتلغ��ى �لثن��ن، بو�ق��ع 194 رحل��ة يف مطار 
�ضونفيل��د، و448 يف مط��ار تيغي��ل، و�أو�ضحت 
نقاب��ة عم��ال �خلدم��ات �لأر�ضية يف بي��ان �أن 
�لعامل��ن يف �ملطارين �ضي�رصب��ون عن �لعمل، 
�لثن��ن، يف �ل�ضاعة �لر�بع��ة �ضباحا بالتوقيت 
�ملحلي وينهون �لإ�رص�ب، �لثالثاء، يف �ل�ضاعة 
�خلام�ض��ة �ضباح��ا بالتوقيت �ملحل��ي )0400 
بتوقي��ت غرينت���س( م��ن جانبها، قال��ت �رصكة 
"لوفتهان��ز�" �إنها �ألغت كل رحالت �لثنن من 
فر�نكفورت وميونيخ �إىل برلن، ومن �لعا�ضمة 
�لأملاني��ة �إىل �ملدينت��ن، وتري��د �لنقابة زيادة 

رو�ت��ب �ملوظفن �لأر�ضي��ن من نحو 11 يورو 
يف �ل�ضاع��ة �إىل 12 ي��ورو )12.80 دولر(، يف 
�إطار �تفاق جماعي ملدة عام، وعر�ضت �لإد�رة 
يف �لبد�ية زي��ادة مقد�رها نحو 10 �ضنتات يف 
�ل�ضاع��ة عل��ى م��دى 4 �ضن��و�ت، ث��م ح�ضنت هذ� 

�لعر�س �إىل 8 يف �ملائة خالل �لثالث �ضنو�ت
ونقلت رويرتز عن �إنريكو رومكر �ملفاو�س عن 
نقاب��ة فريدي لعم��ال �خلدمات يف بيان �حلجم 
)�لزيادة( �ضغ��ري للغاية و�ملدة طويلة �أكرث مما 
ينبغي، وم��ن �ل�ضعب �لتو�ض��ل �إىل ت�ضوية على 
ه��ذ� �لأ�ضا���س، و�إىل جان��ب لوفتهان��ز� تخ��دم 
���رصكات طري�ن �إير برلن و�إيزي جيتوريان �إير 
�ملطاري��ن، وتقطع��ت �ل�ضبل ب��اآلف �لركاب يف 
برل��ن �ل�ضبوع �ملا�ضي بع��د �أن �أدى �لإ�رص�ب 
�ل�ضاب��ق للموظف��ن �لأر�ضي��ن �إىل �إلغ��اء نحو 
700 رحل��ة، ويف وق��ت �ضاب��ق �أعلن��ت نقاب��ة 
�لطياري��ن �لأملان تنظي��م �إ�رص�بات جديدة يف 
�رصك��ة لوفتهانز� بع��د ف�ضل حمادث��ات لت�ضوية 

نز�ع قائم منذ مدة ب�ضاأن �لأجور.

بلغ��ت عائ��د�ت �ل�ضياحة يف �ملغ��رب �لعام 
�ملا�ض��ي نح��و 6.4 بالي��ن دولر، بنم��و بلغ 

نحو 3.4 يف �ملئة مقارنة بعام 2015.
و�أف��اد »�ملر�ض��د �ملغرب��ي لل�ضياح��ة« يف تقري��ره 
�ل�ضن��وي ب��اأن »عدد �ل�ضياح غري �ملقيم��ن ��ضتقر عند 
10.3 مالي��ن �ضائ��ح، 3.3 مالين منه��م من فرن�ضا، 
و�أك��رث م��ن مليون��ن م��ن �إ�ضباني��ا، ونح��و 5 مالي��ن من 
�ملغرتب��ن، م��ع ت�ضجيل تط��ور يف حركة �ل�ضياح��ة �ل�ضينية 
و�لرو�ضي��ة، و�ضب��ه ��ضتق��ر�ر يف حرك��ة �ل�ضي��اح �لربيطاني��ن 
و�لبلجيكي��ن  �لهولندي��ن  �ل�ضي��اح  ع��دد  و�لأمل��ان وزي��ادة يف 
و�لع��رب، وكان �إجمايل ع��دد �ل�ضياح �إىل �ضمال �أفريقيا بلغ نحو 18 
ملي��ون �ضائ��ح ع��ام 2015، بينما بل��غ عددهم �إىل �أفريقي��ا بنحو 53 
مليونًا، بح�ض��ب »�ملنظمة �لعاملية لل�ض��ياح��ة«، �لتي و�ضعت �ملغرب يف 
�ملرتبة �لأوىل جلهة عدد �لزو�ر �إىل �أفريقيا و�ل�رصق �لأو�ضط، و�لثانية عربيًا 

بعد �ل�ضعودية، بينما مل تك�ضف عدد �ل�ضياح �إىل �لإمار�ت.
وبل��غ ع��دد �ل�ضياح �لذي��ن ز�رو� �ملنطقة �لعربي��ة 71 مليون �ضائ��ح، ما يجعلها 
م��ن �ملناطق �لأك��رث ��ضتقطابًا لل�ضي��اح �لأجانب على �لرغم من �لأح��د�ث �لأمنية. 
وُق��درت �إير�د�ت �ل�ضياحة يف �ملنطقة �لعربي��ة بنحو 63 بليون دولر، بلغت ح�ضة 

�ملغرب منها 10 يف �ملئة.، وعّد �ملر�ضد �أن �لن�ضاط �ل�ضياحي يف �ملغرب مل يتطور 
وف��ق »روؤي��ة 2020« �لتي ت�ضته��دف ��ضتقبال 20 مليون �ضائ��ح وم�ضاعفة �لقدرة 
�لإيو�ئي��ة وعدد �لفنادق و�ملنتجعات �ل�ضياحية. وكان متوقعًا �أن يزيد عدد �ل�ضياح 
على 12 مليون �ضائح وتقرتب �لعائد�ت من 8 بالين دولر عام 2016، لكن تعرث 
تنفيذ بع�س �مل�ضاريع �ل�ضياحية لزيادة �لقدرة �لإيو�ئية، ف�ضاًل عن تد�عيات ثور�ت 
»�لربي��ع �لعرب��ي« حّد من منو �لقطاع �لذي ميثل �أحد �أه��م م�ضادر �لدخل �خلارجي 
ويعم��ل فيه نحو ن�ض��ف مليون �ضخ�س. وخ���رصت �ضمال �أفريقيا ج��زء�ً من زو�رها 
ب�ضب��ب �لظ��روف �لأمني��ة، خ�ضو�ضًا يف ليبي��ا، وتر�جع عدد �ل�ضي��اح �إىل تون�س من 
7.8 مالين �ضائح عام 2010 �إىل 5.3 مالين عام 2015، و�إىل �جلز�ئر من 2.7 
ملي��ون �ضائح عام 2013 �إىل 1.7 مليون ع��ام 2015، و�إىل م�رص من 14 مليونًا 
�إىل 9 مالي��ن خ��الل 5 �ضنو�ت، وحاف��ظ �ملغرب على ترتيب��ه يف �ضد�رة �لوجهات 
�ل�ضياحية يف جنوب �لبحر �لأبي�س �ملتو�ضط على �لرغم من تر�جع �ل�ضياحة �لدولية 
�إىل ه��ذه �ملنطقة نح��و 12 يف �ملئة، و�أ�ض��ار �لتقرير �إىل �أن ع��دد �لليايل �ل�ضياحية 
ز�د �لع��ام �ملا�ض��ي بنح��و 4.5 يف �ملئة، وتقا�ضمت مر�ك���س و�أغادير 60 يف �ملئة 
من �إجم��ايل �لو�فدين �إىل �ململكة، و��ضتفادت مر�ك�س م��ن �حت�ضان �لقمة �لعاملية 
حول �لتغري �ملناخي »كوب 22« يف ت�رصين �لثاين )نوفمرب( �ملا�ضي. وز�دت ليايل 
�ملبي��ت 9 يف �ملئ��ة يف طنجة و6 يف �ملئة يف �ل��د�ر �لبي�ضاء، و��ضتقرت يف �لرباط 
عن��د نح��و 625 �ألف ليلة، وتر�جع��ت يف فا�س نحو 6 يف �ملئ��ة، بينما قدرت ن�ضبة 
�متالء �لفنادق بنحو 40 يف �ملئة. ولفت �لنظر �إىل �أن  4.2 مالين من �لو�فدين �إىل 

�ملغ��رب ��ضتخدم��و� و�ضائ��ل �لنق��ل �جلوي��ة، بانخفا���س 1.4 يف �ملئ��ة.

�أبرم��ت »�لقمة �لعاملية لل�ضناعة و�لت�ضنيع« �رص�كة ��ضرت�تيجية مع  �ملجل�س 
�ل�ضين��ي لرتوي��ج �لتج��ارة �لدولية« ، وته��دف �إىل توفري فر���س �لتعاون بن 
�ل���رصكات �ل�ضناعي��ة �لعاملي��ة و�ل�ضن، وزي��ادة �ل�ضتثم��ار�ت �ل�ضينية يف 
�لن�ضاط��ات �ل�ضناعية �لعاملية، يف �ضوء تط��ور�ت �لقطاع مع �نت�ضار تقنيات 
�لثورة �ل�ضناعية �لر�بعة .  وتعد �لقمة �لتجّمع �لعاملي �لأول للقطاع �ل�ضناعي 
ويجم��ع 1200 من ق��ادة �حلكومات و�ل���رصكات ومنظم��ات �ملجتمع �ملدين 
وه��م �ضن��اع قر�ر، لتبّن��ي نهج حتويل يف �ضياغ��ة م�ضتقبل �لقط��اع. وُتفتتح 
يف جامع��ة �ل�ضورب��ون باري�س - �أبو ظبي يف 27 م��ن �ل�ضهر �جلاري وت�ضتمر 
حت��ى 30 منه.  وُتع��د �لقمة مبادرة م�ضرتكة ب��ن وز�رة �لقت�ضاد �لإمار�تية 
ومنظمة �لأمم �ملتح��دة للتنمية �ل�ضناعية )يونيدو(، وت�ضارك يف ��ضت�ضافتها 
د�ئ��رة �لتنمي��ة �لقت�ضادية - �أبو ظبي ، و��ضتن��اد�ً �إىل �إح�ضاء�ت موؤمتر �لأمم 
�ملتح��دة للتجارة و�لتنمية )�أونكتاد(  ��ضتطاع��ت �ل�ضن �أن ت�ضبح �أكرب دولة 
�ضناعي��ة يف �لع��امل ع��ام 2014  متج��اوزًة �لولي��ات �ملتح��دة ، �إذ كان��ت 
قيم��ة �إنتاجها �ل�ضناع��ي �لبالغة 1.9 تريلي��ون دولر، �أعلى معدلت �لإنتاج 
�ل�ضناع��ي يف �لع��امل م�ضكاًل 28 يف �ملئ��ة من �لناجت �لقوم��ي و19 يف �ملئة 
من �لناجت �لعاملي«.  ويتو��ضل منو �لقطاع �ل�ضناعي �ل�ضيني، مدفوعًا بحجم 
�ل�ضادر�ت و�لطلب �ملحلي وبازدهار قطاع �لإ�ضكان و�ل�ضتثمار�ت �حلكومية 

�لكبرية يف تطوير �لبنية �لتحتية 

دول الخليج تعزز استثماراتها في تقنيات استخراج النفط وآلياته

�لقت�ضادية،  �لقطاعات  لتطوير  �ملنطقة  دول  ت�ضعى 
�لتي ميكن لها �إجناح خططها و��ضرت�تيجياتها �حلالية 
�ل�ضناعي درجات على  �لقطاع  �إذ تقّدم  و�مل�ضتقبلية، 
�ضخامة  من  �لرغم  على  �لتنموية،  �لأول��وي��ات  �ضلم 
�لعائد�ت  جني  م��دة  وط��ول  �ملطلوبة  �ل�ضتثمار�ت 

و��ضرتد�د ر�أ�س �ملال 
تقرير  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل��ه��الل«  »نفط  �رصكة  وع��دت 
و�لتنويع  �لتنمية  ��ضرت�تيجيات  �أن »و�ضول  �أ�ضبوعي، 
�لقت�ضادي �إىل �أهد�فها غري ممكن، من دون �لنظر �إىل 
�لوقائع و�لتحديات �ملحيطة باقت�ضادها �ضو�ء حمليًا 
وخارجيًا«. و�أكدت �رصورة �أن »تتبع �أ�ضلوب �ل�ضمولية 
�حلالية  �حل��اج��ات  على  �لقائم  �جل��ي��د  و�لتخطيط 
�لطاقات  لتعزيز  ��ضتهد�فها،  �لو�جب  و�مل�ضتقبلية 
�لإجمايل«.  و�لربح  وزيادة دخلها  و�لعائد�ت  �ملولدة 

�ل�ضتثمار  فر�س  �ملنطقة  دول  ��ضتغالل  �أن  و�أك��دت 
�أو �لدخول يف �رص�كات مع �رصكات خارجية  �لقائمة 
له  »�ضيكون  مرتفعة،  �ضوقية  وح�ض�س  �خلربة  لديها 
نتائج �إيجابية ل حدود لها على م�ضتوى �قت�ضاد�تها 

وقطاعات �ل�ضناعة وتطويرها 
�ملعد�ت  �ضناعة  يف  �ل�ضتثمار�ت  �أن  �لتقرير  وع��ّد 
�لنفطية  بال�ضناعة  �ملت�ضلة  و�لتقنيات  و�لآل��ي��ات 
�لأجنبية  �ل�رصكات  على  وتعتمد  �ضعيفة  ت��ز�ل  »ل 
تعاقد�ت  يف  و�حتكارها  وتطويرها  ت�ضنيعها  يف 
من  �ملعادلة  �أط��ر�ف  على  �ضلبًا  ينعك�س  ما  كثرية، 
�لنقا�س  �إىل  �لنتباه  ولفت  و�لغاز«.  �لنفط  منتجي 
�لد�ئر حاليًا على م�ضتوى �لدول �ملتقدمة حول قيادة 
�حلقبة �جلديدة لتقنية �ملعلومات و�لت�ضالت ودعم 
�لعالية  �حللول  ت�ضمل  و�لتي  ذك��اًء،  �لأك��رث  �لطاقة 
�جلودة و�لإد�رة �لرقمية لالإنتاج و�إد�رة �لأ�ضول، �لتي 
�لتكاليف  تقلي�س  يف  وت�ضاهم  �لطاقة  قطاع  تدعم 

�ل�ضتثمارية ورفع �لكفاءة �لإنتاجية«.
 ور�أى �أن ذلك  يدل على حجم �لفر�س �لقائمة و�لتطور 
�مل�ضجل و�ملو�قع �ملتقدمة �لتي حتتلها دول �ضناعية 

غري منتجة للنفط و�لغاز 
و�أ�ضار �إىل �أن منطقة �ل�رصق �لأو�ضط »�ضكلت ول تز�ل 
�ملجدية  �لفر�س  ��ضتحد�ث  �ضعيد  على  نا�ضطة  �ضوقًا 
�ملنتجة  �ملنطقة  دول  تتمتع  �إذ  �لعاملية،  لل�رصكات 
�إىل  بقوة  �لدخول  من  متكنها  مالية  بقدر�ت  للنفط 
�لطاقة  قطاع  ي�ضهدها  �لتي  �ل��ت��ط��ور�ت  م�ضامن 
لها  ��ضتثمار�ت  يف  »�لدخول  �أي�ضًا  وتخّولها  حاليًا«. 
عالقة مبتطلبات قطاع �لنفط و�لغاز �ل�ضناعية، �ضو�ء 

لتلبية �حلاجات �أو �لجتاه نحو �لت�ضنيع و�لت�ضدير .
�ل�ضتثمار  م�ضتوى  �أن  �إىل  �لهالل«  »نفط  وخُل�ضت 
ل��دول  �ملتقدمة  �ملكانة  م��ع  يتنا�ضب  »ل  �حل���ايل 
يف  و�ل��ت��اأث��ري  �لنفط  �إن��ت��اج  م�ضتوى  على  �ملنطقة، 
م�ضار�ت �أ�ضو�قه وعلى معدلت منو �لقت�ضاد �لعاملي، 

ما ي�ضري �إىل ��ضتمر�ر ظهور �لفر�س �لقائمة و�ملتاحة 
يف حال تو�فرت �لإر�دة 

وعن �أهم �حلو�دث يف قطاع �لنفط و�لغاز، قال �لرئي�س 
�لتنفيذي ل�رصكة »د�نة غاز« باتريك �أملان و�رد، »بعد 
يف  �لدويل  للتحكيم  لندن  حمكمة  عن  �ل�ضادر  �حلكم 
م�ضتحقات  قيمة  بلغت  �ملا�ضي،  )فرب�ير(  �ضباط   13
�لعام  نهاية  حتى  �ل��ع��ر�ق  كرد�ضتان  يف  �ل�رصكة 
على  �ل�رصكة  وح�ضلت  دولر.  مليون   713 �ملا�ضي 
�ملدفوعات �مل�ضتحقة على �ضكل �أق�ضاط مبوجب حكم 
ل مبلغ  �آخر من حمكمة لندن للتحكيم �لدويل، �إذ ُح�ضّ
�ملكثفات  حاليًا  �ل�رصكة  وتبيع  دولر.  مليون   100
وحت�ضل  �ملحلية،  �ل�ضوق  يف  �مل�ضال  �لبرتول  وغاز 

على دفعات فورية لقاء ذلك 
نهاية  ت�ضتحق  �لتي  �ل�رصكة  �ضكوك  �إىل  وبالن�ضبة 
»�ضكن  �ل�رصكة  لدى  �أن  و�رد،  �أو�ضح  �حلايل،  �لعام 
قيمة كل منهما 350 مليون دولر وي�ضتحقان نهاية 

ت�رصين �لأول )�أكتوبر( �ملقبل«.     
ومتلك �ل�رصكة �ضيولة نقدية بقيمة 300 مليون دولر، 
دولر،  �لبليون  قيمتها  تتجاوز  موؤكدة  وم�ضتحقات 

تدين بها م�رص و�إقليم كرد�ضتان �لعر�ق لل�رصكة 
ظبي  �أب��و  وكهرباء  مياه  هيئة  يف  م�ضوؤول  و�أع��ل��ن 
تعمل  �ملايل حلزمة ملحطة كهرباء  لالإغالق  »�ل�ضعي 
 872( درهم  بليون   3.2 قيمتها  �ل�ضم�ضية  بالطاقة 
�لأك��رب  �ضتكون  )�إب��ري��ل(  ني�ضان  يف  دولر(  مليون 
»كون�ضورتيوم  �ختيار  �إىل  �لنتباه  ولفت  �لعامل.  يف 
ماروبيني كورب« �لياباين و »جينكو �ضولر هولدنغ« 
�ل�ضينية لبناء �ملحطة وت�ضغيلها، وهي بقدرة 1177 
�ضتة  بن  من  �ل�رصكتن  عر�س  و�ختري  ميغاو�ط. 
وُيعّد  �ملا�ضي.  )�ضبتمرب(  �أيلول  يف  �لهيئة  تلقتها 
�لطاقة  جم��ال  يف  للهيئة  �لأوىل  �خلطوة  �مل�رصوع 
�أبو ظبي �إىل توليد �ضبعة يف �ملئة  �ملتجددة. وتهدف 
بحلول  متجددة  م�ضادر  من  �لكهربائية  طاقتها  من 

عام 2020، �إذ �أطلقت �رصكة �أبو ظبي لطاقة �مل�ضتقبل 
بينها حمطات  من  م�ضاريع  �لنظيفة  للطاقة  )م�ضدر( 

كهرباء بالطاقة �ل�ضم�ضية.
»�لبرتول  ل�رصكة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �أعلن  �لكويت،  يف 
�لوطنية �لكويتية«، �لعمل على توقيع �تفاق مع بنوك 
دولر  بليون   6.2 يبلغ  على متويل  للح�ضول  عاملية 
�لبيئي  �لوقود  م�رصوع  لتمويل  �جلاري،  �ل�ضهر  نهاية 
�لذي تنفذه �ل�رصكة حاليًا. ويرمي �مل�رصوع �إىل تطوير 
ل�رصكة  �لتابعتن  عبد�هلل  وميناء  �لأحمدي  م�ضفاتي 
»�لبرتول �لوطنية«. ويت�ضمن �إن�ضاء 39 وحدة جديدة 
وحتديث �ضبع وحد�ت و�إغالق �ضبع �أخرى، مع �لرتكيز 
وتبلغ  لت�ضديرها.  و�لكريو�ضن  �لديزل  �إنتاج  على 
 4.680 �لبيئي  �لوقود  مل�رصوع  �لإجمالية  �لقيمة 
�ملئة  يف   70 دولر(،  بليون   15.3( دينار  بالين 
و�أجنبية  كويتية  بنوك  من  متويل  عرب  �ضيكون  منها 

و�لبقية م�ضادر ذ�تية 

أوبك تبحث من دون جدوى عن السعر 
المثالي للنفط

ك�ض��ف �أ�ضبوع �ضري� عن جميع �لتناق�ض��ات �جلوهرية �لتي ت�ضوب حماولة 
�أوبك �إعادة �لتو�زن �إىل �ضوق �لنفط دون �إعادة �إيقاد طفرة �لنفط �ل�ضخري 

�أو �لتخلي عن ح�ضة �ضوقية كبرية للمناف�ضن
و��ضته��ل موؤمت��ر قط��اع �لنف��ط يف هيو�ضت��ون �أعمال��ه باحتف��اء بارتفاع 
�لأ�ضع��ار و�لتق��دم �ضوب خف���س �ملخزونات �لعاملية وتف��اوؤل حيال �أفق 
منتج��ي �لنفط �ل�ضخري، ولكنه �ختتمه��ا باأكرب تر�جع يومي لالأ�ضعار يف 
�أك��رث من عام وخماوف من �أن �ملخزون��ات ل تنخف�س كما هو خمطط له 
وحتذي��ر من �أن منتج��ي �لنفط �ل�ضخري قد يت�ضبب��ون يف تر�جع جديد �إذ� 
ز�دو� �لإنت��اج �أ�رصع مما ينبغي.وك�ضف �أع�ضاء �أوبك بقيادة �ل�ضعودية عن 
�لت��ز�م �ضبه كام��ل بتخفي�ضات �لإنتاج �ملعلن��ة يف نوفمرب ت�رصين �لثاين 

�ملا�ضي لكن �لأد�ء يظل متفاوتا د�خل �ملنظمة
وم��رة �أخرى نف��ذت �ل�ضعودي��ة �أعمق �لتخفي�ض��ات لتعوي�س �أث��ر �للتز�م 

�ملتباين لالأع�ضاء �لآخرين لتعود �إىل دورها غري �ملحبب كمنتج مرن
لك��ن م�ضارعة �أوب��ك �إىل زيادة �لإنتاج قبل بدء �رصي��ان �لتفاق يف يناير 
كان��ون �لث��اين �أبق��ت �ل�ض��وق مت�ضخم��ة باخل��ام �ل��ذي م��ا ز�ل يظهر يف 

�لإح�ضاء�ت مع و�ضول �لناقالت �إىل �أمريكا �ل�ضمالية وتفريغها
حماول��ة ��ضتباق �ملوع��د �لنهائ��ي ز�دت �ضعوبة �إعادة �لت��و�زن وحركت 
�ل�ض��وق عمليا �ض��د �أع�ضاء �ملنظم��ة �أنف�ضهم، وعباأت �أوب��ك �لدعم من 11 
دول��ة �أخرى لتوزي��ع عبء �إعادة �لت��و�زن وحماية ح�ضته��ا �ل�ضوقية لكن 
�متث��ال �لدول غري �لأع�ضاء �أقل بكث��ري، ��ضطر �أع�ضاء �ملنظمة �إىل خف�س 
�أ�ضع��ار بي��ع �ضادر�تهم من �خل��ام حلماية عالقاته��م �لثمينة مع �رصكات 
�لتكري��ر �لآ�ضيوي��ة، ور�كمت �ضناديق �لتحوط م�ضت��وى قيا�ضيا من مر�كز 
�ملر�هن��ة عل��ى �رتفاع �لأ�ضعار يف �لعقود �لآجل��ة للخام وعقود �خليار�ت 
لتتجاوز 900 ملي��ون برميل، وتتوقع كل �ضناديق �لتحوط تقريبا متديد 

تخفي�ض��ات �إنتاج �ملنظمة ملا بعد موعد �نتهائها يف 30 يونيو 
حزير�ن من �أجل تقلي�س �ملخزونات

لكن �أوبك و�ل�ضعودية �أم�ضتا �أ�ضبوع �ضري� يف حتذير منتجي 
�لنف��ط �ل�ضخ��ري م��ن زي��ادة �لإنت��اج �أك��رث م��ن �لالزم 

و�فرت��س متديد تخفي�ضات �لإنتاج تلقائيا
وحذرت �ل�ضعودي��ة منتجي �لنفط �ل�ضخري بو�ضوح 

م��ن �أنه��ا ل��ن تخف���س �إنتاجه��ا لكي يزي��دو� هم 
�إنتاجهم

لك��ن ع��دم �لتمديد يعن��ي زيادة �إنت��اج �لنفط 
�لعامل��ي �أكرث من مليون برمي��ل يوميا يف 

مطلع يوليو متوز لتته��اوى �أ�ضعار �لنفط 
على �لأرجح

تريد �أوبك رف��ع �لأ�ضعار ويف �لوقت 
نف�ضه حماية ح�ضتها �ل�ضوقية

وحت��اول �ملنظمة �لعث��ور على 
�ل�ضع��ر �ملث��ايل: �ضع��ر مرتفع 

مبا يكفي لتعزيز �لإير�د�ت 
و�لإبق��اء عل��ى رهانات 

�لتح��وط  �ضنادي��ق 
لكن  �ل�ضع��ود  عل��ى 

مرتفع��ا  لي���س 
توق��د  بدرج��ة 

���رص�رة طفرة 

��ضتخر�ج �لنفط �ل�ضخري من جديد
�مل�ضكلة �أن ذلك �لنطاق �ملثايل بالغ �ل�ضيق وقد ل يوجد على �لإطالق يف 
�ض��ورة تر�ضي كل �لأط��ر�ف �ملعنية �لتي حتاول �أوبك ح�ضدها د�خل �إطار 
عم��ل تعاوين، ت�ضري معظم �لتقدي��ر�ت �إىل �أن �ضعر �لتعادل للنفط �ل�ضخري 
�ل��ذي ميكن مو��ضلة �لإنتاج عنده يق��ع حاليا يف حدود 50 �أو 55 دولر� 
للربمي��ل. ومن �ملتوقع لأ�ضع��ار يف نط��اق 60 �أو 65 دولر� �أن ت�ضفر عن 

زيادة كبرية يف �لإنتاج
لك��ن �ضناديق �لتحوط ر�كمت بالفعل مر�ك��ز قيا�ضية مر�هنة على �رتفاع 
�ل�ض��وق قيا�ضي��ة يف ظ��ل �أ�ضعار ما ب��ن 50 و55 دولر� للربميل من خام 
غ��رب تك�ضا�س �لو�ضيط وخام برنت وهي حتت��اج �إىل فر�ضة �ضعود كبرية 
كي تظل مهتمة،  وعملية ��ضتعادة �لتو�زن بال�ضوق ت�ضتغرق وقتا �أطول من 
�ملتوقع كما �أقر �مل�ضوؤول��ون �ل�ضعوديون يف هيو�ضتون �لأ�ضبوع �ملا�ضي. 
فاأرق��ام �ملخزون��ات ل ترت�جع بال�رصعة �لتي توقعته��ا �أوبك �أو �ضناديق 
�لتح��وط، تو�جه �أوبك، �أو يف �لو�قع تو�ج��ه �ل�ضعودية، �ملع�ضلة �لتقليدية: 
فاإم��ا �أن ترك��ز على رف��ع �لأ�ضع��ار �أو حماية �حل�ض��ة �ل�ضوقي��ة لكن لي�س 
�لثن��ن مع��ا، �ضي�ضلط �ل�ضوء عل��ى تلك �ملع�ضلة خ��الل �ل�ضهرين �ملقبلن 
عندم��ا تقرر �أوبك هل متدد �لعمل بتخفي�ضات �إنتاجها بعد يونيو حزير�ن 
عل��ى �لرغم م��ن �للتز�م �ل�ضعيف من غ��ري �لأع�ضاء وزي��ادة �إنتاج �لنفط 
�ل�ضخ��ري، ل ت�ضيط��ر �أوب��ك و�ل�ضعودي��ة �إل عل��ى جزء �ضغري م��ن �لإنتاج 
�لعامل��ي ول ت�ضتطيع��ان من��ع تطوير م��و�رد �لنفط �لإ�ضافي��ة خارج دول 

�أوبك )�إل عن طريق دفع �لأ�ضعار لالنهيار(
نظري��ا قد ميكن لأوبك جلب �ل�ضتقر�ر �إىل �لأ�ضعار يف نطاق �ضيق ما بن 
50 و60 دولر� للربمي��ل لكن ذلك �ضيتطلب بر�عة ��ضتثنائية وكثري� من 
�حلظ، فاملحاولت �ل�ضابقة للمحافظة على �لأ�ضعار د�خل نطاق �ضيق يف 
�أو�خ��ر �لت�ضعينيات و�أو�ئل �لعق��د �ملا�ضي ثم يف 2009 و2010 مل تكلل 
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