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حركة األسهم

الذهب قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع

 اإلمارات األولى عالميًا في مؤشر فعالية 
هيئات الجمارك

 انخفاض األسهم األوروبية متأثرة 
بخسائر قطاعي الطاقة والتعدين

كريستال الغونز تخطط لدخول األردنأسهم التكنولوجيا تدعم بورصات أوروبية

ارتف��ع الذه��ب   بدع��م م��ن ح��االت ال�ضبابي��ة 
اأدن��ى  الم���س  بعدم��ا  العاملي��ة،  ال�ضيا�ضي��ة 
م�ضتوياته يف خم�ضة اأ�ضابيع يف وقت �ضابق من 
اجلل�ضة مع تاأكيد اأح��د امل�ضوؤولني البارزين يف 
»جمل�س االحتياط االحت��ادي« )البنك املركزي 
االأمريكي( على موقف البنك الذي مييل للت�ضديد 
النقدي. وق��ال رئي�س االأبحاث ل��دى »جمموعة 
وين��غ فونغ« املالية يف هون��غ كونغ مارك تو، 
اإن الذه��ب وج��د بع���س الدعم يف الع��زوف عن 
املخاط��رة ب�ضب��ب الت�ضوي��ت مل�ضلح��ة خروج 
بريطاني��ا م��ن االحت��اد االأوروب��ي واملخاوف 
املتعلقة بقدرة الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب 
عل��ى تنفيذ اإ�ضالحات مالية، اإ�ضافة اإىل نتائج 

يف  واال�ضطراب��ات  اأوروب��ا  يف  االنتخاب��ات 
ال�رشق االأو�ضط.

التعام��الت  يف  املئ��ة  يف   0.3 الذه��ب  وزاد 
لالأوقي��ة  دوالر   1246.82 اإىل  الفوري��ة 
)االأون�ض��ة( بحل��ول ال�ضاع��ة 08:09 بتوقي��ت 
غرينيت�س. وارتف��ع الذهب يف العقود االأمريكية 
دوالر   1247.8 اإىل  املئ��ة  يف   0.1 االآجل��ة 
لالأوقي��ة. وكانت اأ�ضع��ار الذهب الفورية الم�ضت 
اأدنى م�ضتوياته��ا منذ 17 اأيار )مايو( املا�ضي 
اأوائ��ل  يف  لالأوقي��ة  دوالر   1242.61 عن��د 
اجلل�ض��ة، بعدم��ا اأك��د رئي���س »بن��ك االحتي��اط 
اأن��ه  داديل  ولي��ام  نيوي��ورك  يف  االحت��ادي« 
م��ن امل�ضتبع��د اأن ت��وؤدي البيان��ات ال�ضعيف��ة 
الت��ي �ض��درت يف االآونة االأخ��رية لعرقلة خطط 

اال�ضتمرار يف رفع اأ�ضعار الفائدة 

حّل��ت دولة االإمارات العربية املتحدة يف املركز 
االأول عامليًا يف موؤ�رش فعالية هيئات اجلمارك، 
وفقًا ل�«الكتاب ال�ضنوي للتناف�ضية العاملية لعام 
الدويل للتنمية  الذي ي�ض��دره »املعهد   »2017
االإداري��ة«، ومق��ره مدين��ة ل��وزان يف �ضوي���رشا، 
ما يوؤهله��ا لتد�ضني مرحلة جدي��دة من التطوير 
اجلمرك��ي ع��ر االنتق��ال اإىل م�ضت��وى اأعلى من 
التطبيق��ات الذكية، ويقي�س املوؤ�رش مدى فعالية 
هيئ��ات اجلم��ارك العاملية، من خ��الل ا�ضتبيان 
يت�ضم��ن �ض��وؤال موؤ�ض�ضات ورج��ال االأعمال عن 
االإج��راءات املي���رّشة والت�ضهيالت الت��ي تقدمها 
هيئ��ات اجلم��ارك يف 63 دول��ة يف جم��ال نقل 
الب�ضائ��ع من الدول��ة واإليها. كما يق��ّوم التقرير 

الدول وفقًا لكفاءتها يف اإدارة مواردها لتحقيق 
االزده��ار ل�ضعوبه��ا، ويعتم��د يف منهجيته على 
اآراء رج��ال االأعم��ال )33.3 يف املئ��ة( وعل��ى 
بيانات اإح�ضائية )66.7 يف املئة( تخدم 346 
موؤ���رشاً، وقال مفو���س اجلمارك رئي���س الهيئة 
االحتادية للجم��ارك علي بن �ضبيح الكعبي، اإن 
»تب��ووؤ االإمارات املرك��ز االأول عامليًا يف موؤ�رش 
م��دى فعالي��ة هيئ��ات اجلم��ارك يعت��ر اإجنازاً 
عاملي��ًا كب��رياً لها يف جم��ال االأداء االقت�ضادي 
وكف��اءة املوؤ�ض�ض��ات احلكومي��ة وتاأم��ني بيئ��ة 

مثالية وم�ضجعة على اال�ضتثمار والعمل«. 
واأ�ض��اف اأن »ه��ذه االإجن��ازات تعك���س الروؤي��ة 
التخطي��ط  عل��ى  العالي��ة  والق��درة  امل�ضتقبلي��ة 
و�ضياغة املبادرات وا�ضت�رشاف امل�ضتقبل، التي 

متلكها قيادتنا احلكيمة.

لندن – متابعة 
التاأث��ر  ال�رشيع��ة  ال���رشكات  اأ�ضه��م  هبط��ت 
بتح��ركات اأ�ضعار النفط  وا�ضع��ة �ضغوطًا على 
االأ�ضه��م االأوروبي��ة لينه��ي املوؤ���رش القيا�ض��ي 

اجلل�ضة منخف�ضًا بعد بداية قوية.
واأغلق موؤ�رش »�ضتوك�س 600« الأ�ضهم ال�رشكات 
االأوروبي��ة الك��رى منخف�ض��ًا 0.7 يف املئ��ة 
اأ�ضبوع��ني،  اأعل��ى م�ضت��وى يف  مرتاجع��ًا ع��ن 
ومتخلي��ًا عن معظم املكا�ض��ب التي �ضجلها يف 
اجلل�ض��ة ال�ضابقة. ونزل موؤ���رش »�ضتوك�س 50« 
الأ�ضهم ال�رشكات الكرى يف منطقة اليورو 0.5 

يف املئة. وانخف�س موؤ�رش اأ�ضهم �رشكات النفط 
والغ��از االأوروبية اأكرث م��ن اثنني يف املئة، مع 
هب��وط �ضهم »رويال دات�س �ضل« 2.3 يف املئة، 
و»ب��ي بي« 2.6 يف املئ��ة بعدما هبطت اأ�ضعار 
النف��ط اإىل اأدن��ى م�ضتوياته��ا يف �ضبع��ة اأ�ضهر. 
وتراج��ع موؤ�رش اأ�ضهم �رشكات التعدين اأكرث من 

ثالثة يف املئة.
وق��ال مدي��ر اال�ضتثم��ار يف »ت�ضارل��ز هانوف��ر 
انف�ضتمنت���س« جوناث��ان روي:  النا�س يعطون 
االأ�ضا�ضي��ة  للعوام��ل  اأخ��رى  م��رة  اهتمامه��م 
والوف��رة الكب��رية يف املعرو�س الت��ي ن�ضهدها 
بع���س  يف  يت�ضب��ب  وذل��ك  النف��ط،  �ض��وق  يف 

ال�ضغوط النزولية 

ارتفعت اأ�ضه��م منطقة اليورو مدعومة 
مبكا�ض��ب جديدة لقطاع��ي التكنولوجيا 
والبي��ع بالتجزئ��ة� بينم��ا كبح��ت تقارير 
�ضلبي��ة لل���رشكات املكا�ض��ب الت��ي حققته��ا 

املوؤ�رشات الريطانية الرئي�ضية 
وزاد املوؤ���رش »�ضتوك�س 50« لالأ�ضهم القيادية يف 
منطقة الي��ورو 0.4 يف املئة فيما ارتفع »�ضتوك�س« 

االأو�ضع نطاقًا 0.3 يف املئة 
خ��الل  التكنولوجي��ا  الأ�ضه��م  ال�رشي��ع  االرتف��اع  وكان 
االأ�ضبوع املا�ضي دفع »وول �ضرتيت« لالرتفاع اإىل م�ضتوى 

قيا�ضي خالل يوم ام�س   .
 وق��اد �ضه��م »برو�ضيبن�ض��ات 1« االأملاني��ة املكا�ضب ب��ني اأ�ضهم 
�رشكات االإع��الم، بعدما باعت ال�رشكة وكالته��ا لل�ضفر االإلكرتوين 

»اإيرتافيلي« اإىل »�ضي يف �ضي 
ويف اململك��ة املتح��دة، كب��ح �ضع��ف يف اأ�ضه��م »ول�ضيل��ي« و »بي تي« 
مكا�ض��ب املوؤ���رش »فاينن�ض��ال تامي��ز 100« الريط��اين االأ�ض��واأ اأداء ب��ني 
املوؤ�رشات االأوروبية هذه ال�ضنة. وهبطت اأ�ضهم »ول�ضيلي« 3.4 يف املئة، بعد 
اإعالن نتائج اأعمالها الف�ضلية. وانخف�ضت اأ�ضهم »بي تي« 1.6 يف املئة بعدما 
اأعلن��ت »اأوراجن« الفرن�ضي��ة اأنها ق��د حت�ضل على 1.15 بلي��ون دوالر عر خف�س 
ح�ضته��ا يف �رشك��ة االت�ضاالت الريطاني��ة. وتاأثرت ال�رشكة �ضلب��ًا اأي�ضًا بخف�س 

»بنك اأوف اأمرييكا - مرييل لين�س« ت�ضنيفه لل�ضهم اإىل »حمايد« اأول من اأم�س.
وترتك��ز االأنظ��ار على م�رشف »باركليز« بع��د توجيه اتهام��ات جنائية اإىل البنك 
واأربع��ة م�ضوؤول��ني تنفيذي��ني �ضابق��ني، يف حتقيق يف �ض��اأن مدفوع��ات مل يف�ضح 
عنه��ا مل�ضتثمرين قطريني خالل عملية جمع متويل طارئة بقيمة 12 بليون جنيه 

ا�ضرتليني عام 2008.
ومل ت�ضج��ل اأ�ضه��م »باركليز« تغيرياً كبرياً بعد االإع��الن، اذ انخف�ضت 0.3 يف املئة 
فق��ط. وارتف��ع املوؤ�رش »كاك 40« الفرن�ض��ي 0.47 يف املئة وزاد »داك�س« االأملاين 

0.39 يف املئ��ة.
ويف طوكيو، قل�س املوؤ�رش »نيكاي« لالأ�ضهم اليابانية مكا�ضبه بعد �ضعوده الأعلى 
م�ضت��وى يف نحو �ضنتني اأم�س، بدعم م��ن م�ضتويات قيا�ضية مرتفعة �ضجلتها »وول 

�ضرتيت«، و�ضعف الني واآمال بانتعا�س االقت�ضاد العاملي.
وارتف��ع »ني��كاي« القيا�ض��ي 0.8 يف املئ��ة ليغل��ق عن��د 20230.41 نقطة، بعد 
�ضع��وده اإىل 20318.11 يف التعامالت ال�ضباحي��ة وهو اأعلى م�ضتوياته منذ اآب 
)اأغ�ضط���س( ع��ام 2015. ويف »وول �ضرتي��ت« �ضج��ل موؤ���رشا »�ضتان��درد اآند بورز 
500« و »داو جون��ز« ال�ضناع��ي م�ضتويات قيا�ضية اأم�س مع االإقبال جمدداً على 
قطاعات النمو مث��ل التكنولوجيا، بعدما رحب امل�ضتثمرون بتعليقات اإيجابية من 
جمل�س االحتياط الفيديرايل )البنك املركزي االأمريكي(. وقفز �ضهم �رشكة »�ضارب« 
7.7 يف املئ��ة، بعدما ذكرت وكالة »جيج��ي« لالأنباء اأن رئي�س ال�رشكة قال اإنه 
�ضيق��دم طلب��ًا الإعادة االإدراج يف اجل��زء االأول لبور�ضة طوكي��و يف وقت الحق من 
ال�ضه��ر اجلاري. وهوى �ضهم »تاكاتا« 19.8 يف املئة عند االإغالق ليبلغ 324 ين. 
واألغ��ت بور�ضة طوكيو اأم�س االثنني تعليق تداول �ضهم �رشكة �ضناعة معدات اأمان 

ال�ضيارات املتعرثة.

ة باالبتكار وتطوير اأف�ضل  جتري �رشكة »كري�ضتال الغونز« العاملية املخت�ضّ
مراف��ق الراحة عل��ى م�ضتوى العامل، حمادثات عدة م��ع اأبرز �رشكات التطوير 
العق��اري يف االأردن، لتطوي��ر م�ضاريع اإن�ضاء عدد م��ن البحريات الكري�ضتالية 

يف منطقتي العقبة والبحر امليت 
ويتم حالي��ًا اإن�ضاء الكثري من البحريات الكري�ضتالية التي تطورها »كري�ضتال 
الغون��ز« يف م�رش واالإمارات العربية املتحدة، ومن املتوقع تطوير مزيد من 
امل�ضاري��ع يف اململكة العربية ال�ضعودية وقطر وعّمان ودبي الإن�ضاء مزيد من 
البح��ريات التي تتميز بانخفا�س تكاليف البن��اء وال�ضيانة. وتهدف ال�رشكة 
اإىل اال�ضتف��ادة من �ضوق ال�ضياحة املزده��رة يف اململكة االأردنية، اإذ بلغ عدد 
ال��زوار عام 2016 ح��واىل 3.86 مليون، بزيادة 2.6 يف املئة مقارنة بعام 
2015. وت�ضري توقعات »�ضندوق النقد الدويل« اأي�ضًا اإىل موا�ضلة منو �ضوق 
العقارات يف البلد، وازدهار االقت�ضاد االأردين خالل ال�ضنوات القليلة املقبلة، 
اإذ م��ن املتوق��ع اأن ي�ضل منو الناجت املحل��ي االإجمايل اإىل 3.3 يف املئة هذه 
ال�ضن��ة، و4 يف املئ��ة بحل��ول ع��ام 2019، وذل��ك اإىل جانب برام��ج احلوافز 
احلكومي��ة للمطورين التي من املتوقع اأن يكون لها اأثر اإيجابي على مبيعات 
العق��ارات. ويف هذا ال�ضياق، قال املدير االإقليم��ي ملنطقة ال�رشق االأو�ضط يف 
�رشك��ة »كري�ضتال الغون��ز«، كارلو�س �ضاال�س، اأن »زي��ادة املعرو�س احلايل 
يف ال�ضوق ال�ضكني��ة فر�ضت �ضغوطًا على املطورين لي�ضبحوا اأكرث قدرة على 
املناف�ضة لبيع ممتلكاتهم. ويتج�ضد متيز �رشكتنا يف اإ�ضافة قيمة مميزة متثل 

عامل جناح باهر الأي م�رشوع .

  بليون دوالر حصة الدول العربية من االستثمارات األجنبية  

توق��ع برنام��ج االأمم املتح��دة للتج��ارة والتنمي��ة اأن 
ترتف��ع التدفق��ات اال�ضتثماري��ة االأجنبي��ة املبا���رشة 
ه��ذه ال�ضن��ة لتبل��غ 1.8 تريليون دوالر بزي��ادة ن�ضبة 
5 يف املئة، وت�ضل اإىل 1.85 تريليون عام 2018، 
م�ضتفي��دة م��ن حت�ض��ن ن�ضب��ي يف النم��و االقت�ض��ادي 
العاملي 2.9 يف املئة، واملوؤ�رشات املاكرو اقت�ضادية 

وزيادة حجم املبادالت التجارية.
 WORLD( وج��اء يف التقرير ال�ضنوي ه��ذه ال�ضنة
ح�ض��ة  اأن   )INVETSMENT REPORT
الدول املتقدمة من اال�ضتثمارات الدولية قد تبلغ نحو 
تريلي��ون دوالر و740 بليونًا يف الدول النامية، و85 
بليون��ًا يف ال��دول ال�ضاع��دة. ويتوق��ع اأن تبلغ ح�ضة 

اآ�ضي��ا 515 بلي��ون دوالر واأفريقي��ا 65 بليون دوالر، 
واأمريكا الالتينية 130 بليونًا.

و�ضتحاف��ظ الدول العربية عل��ى ح�ضتها من التدفقات 
اال�ضتثماري��ة، على رغ��م تاأثرها �ضلب��ًا برتاجع اأ�ضعار 
امل��واد االأولي��ة )الطاقة( وع��دم اال�ضتق��رار ال�ضيا�ضي 
واالأمن��ي. وانخف�ض��ت التدفق��ات اال�ضتثماري��ة نح��و 
دول ال���رشق االأو�ض��ط و�ضم��ال اأفريقي��ا من��ذ االأزم��ة 
االقت�ضادي��ة العاملي��ة ع��ام 2008 وبعده��ا احلراك 
العرب��ي، الذي قل�س االهتمام ال��دويل باال�ضتثمار يف 
ه��ذه املنطق��ة. ومن املنتظ��ر اأن ترتف��ع اال�ضتثمارات 
واأفريقي��ا  االأو�ض��ط  ال���رشق  املبا���رشة يف  االأجنبي��ة 
لتبل��غ 96 بلي��ون دوالر هذه ال�ضنة، م��ع توقع حت�ضن 
يف اأ�ضع��ار النفط واملواد االأولية، وزيادة االإنفاق على 
البنى التحتية وامل�ضاريع املهيكلة. كما توقع التقرير 

تراج��ع اال�ضتثم��ارات االأمريكي��ة يف اخل��ارج ب�ضب��ب 
حمائي��ة الرئي���س دونال��د ترام��ب، يف مقاب��ل زيادة 

ح�ضة اال�ضتثمارات ال�ضينية.
وكان��ت التدفقات واال�ضتثم��ارات الدولية يف املنطقة 
العربية قدرت ب�43 بليون دوالر العام املا�ضي، وهي 
�ضعيف��ة اإذا قورنت بقيمتها ما قب��ل االأزمة العاملية، 
85 بلي��ون دوالر  اإذ كان��ت اال�ضتثم��ارات جت��اوزت 
ع��ام 2008 يف غرب اآ�ضي��ا لوحدها. وتبدو االأو�ضاع 
االقت�ضادية يف �ضمال اأفريقيا اأف�ضل من نظريتها يف 
ال���رشق االأو�ضط ب�ضب��ب االأو�ض��اع يف �ضورية والعراق 
واليم��ن وليبيا )التقري��ر �ضدر قبل االأزم��ة القطرية(. 
وتوق��ع التقري��ر اأن توا�ض��ل اال�ضتثم��ارات االأجنبي��ة 
املبا�رشة ديناميكيته��ا يف �ضمال اأفريقيا حيث زادت 
11 يف املائة اإىل 14.5 بليون دوالر العام املا�ضي. 

وح�ضل��ت م�رش واملغرب على ح�ض��ة االأ�ضد بنحو 11 
بليون دوالر.

واأف��اد التقرير ب��اأن اال�ضتثم��ارات االأجنبية يف م�رش 
زادت 17 يف املئ��ة وق��درت بنح��و 8 بالي��ني دوالر 
منها ا�ضتثمارات ملجموع��ة »دات�س - �ضل« الهولندية 
يف قط��اع الغ��از. و�ضاع��دت االإ�ضالح��ات يف تنامي 
التدفق��ات املالي��ة االأجنبية نحو م�رش بع��د اأن كانت 
تراجع��ت اإىل 4.5 بلي��ون ع��ام 2014. ويف املغ��رب 
ارتف��ع الرتاك��م اال�ضتثم��اري االأجنب��ي اإىل 55 بليون 
 2.3 اإىل  اال�ضتثم��ارات  تراج��ع  رغ��م  عل��ى  دوالر 
بلي��ون دوالر الع��ام املا�ض��ي، ب�ضب��ب �ضع��ف النم��و 
يف االقت�ض��اد االأوروب��ي. وجت��ذب م�ضاري��ع مغربي��ة 
يف قط��اع ال�ضناع��ات التحويلي��ة واأج��زاء ال�ضيارات 
والطائرات والطاقات املتجددة امل�ضتثمرين االأجانب.

وكانت اال�ضتثمارات االأجنبية يف املغرب قدرت بنحو 
خم�ض��ة بالي��ني دوالر �ضنوي��ًا ب��ني -2015 2016. 
واأ�ض��ار التقري��ر اإىل اأن املغ��رب يتح��ول تدريج��ًا اإىل 
قاعدة �ضناعية للت�ضدير نحو اأ�ضواق االحتاد االأوروبي 
وال���رشق االأو�ض��ط واأفريقي��ا يف جم��ال العربات، وهو 
تو�ض��ع يف ال�ض��وق املحلية مدعوم��ًا بتح�ضن يف مناخ 
رغ��م عوا�ض��ف  عل��ى  االإداري  واال�ضتق��رار  االأعم��ال 
الربي��ع العربي. وتوقع اأن تزيد اال�ضتثمارات االأجنبية 
املبا�رشة نحو الرباط من خم�ضة اإىل 14 يف املئة يف 

ال�ضنوات املقبلة.
وت�ض��ع املوؤ�ض�ض��ات الدولية جن��وب اأفريقيا واملغرب 
وم���رش عل��ى الت��وايل عل��ى قائم��ة ال��دول امل�ضتقبلة 
لال�ضتثمار الدويل يف الق��ارة ال�ضمراء، واحتلت تون�س 
املرتب��ة الثامن��ة بنح��و بلي��ون دوالر وبلغ��ت ح�ض��ة 

اجلزائ��ر 1.54 بليون دوالر بعد اأن كانت �ضالبة بنحو 
584- ملي��ون دوالر ع��ام 2015 متاأث��رة ب�ضع��ف 

اأ�ضعار الغاز.
للتج��ارة  املتح��دة  االأمم  برنام��ج  تقري��ر  وخل���س 
تط��ور  م��ن  حت��د  عوام��ل  ثالث��ة  اأن  اإىل  والتنمي��ة 
اال�ضتثم��ارات اخلارجي��ة �ضوب �ضم��ال اأفريقيا، منها 
تراجع اأ�ضع��ار الطاقة يف اجلزائ��ر، وا�ضتمرار ال�رشاع 
امل�ضل��ح يف ليبي��ا، وغي��اب االندم��اج االإقليم��ي بني 
ال��دول املغاربي��ة، و�ضع��ف البنى التحتي��ة بني غرب 
املنطق��ة املمت��دة م��ن املحي��ط االأطل�ض��ي اإىل البح��ر 
االأحمر و�رشقها. وترتبط ثالث دول يف �ضمال اأفريقيا 
هي م�رش وتون�س واملغرب اإ�ضافة اإىل االأردن باتفاق 
اإع��الن اأغادي��ر ل��� »حرية التب��ادل التج��اري وقواعد 

املن�ضاأ« منذ عام 2004.

أسعار النفط تستقر عند أدنى مستوياتها في 7 أشهر

ا�ضتق��رت اأ�ضع��ار النف��ط  ، ق��رب اأدن��ى م�ضتوياته��ا يف �ضبع��ة اأ�ضهر، يف 
وقت يركز امل�ضتثمرون عل��ى اإ�ضارات اإىل زيادة املعرو�س التي تقّو�س 

حماوالت »اأوبك« ومنتجني اآخرين لدعم االأ�ضعار.
 وارتفع��ت العق��ود االآجلة خلام القيا���س العاملي مزي��ج »برنت« بواقع 
�ضنت��ني اإىل 46.93 دوالر للرمي��ل، فيم��ا تراجعت   م��ن   46 �ضنتًا اأو 
م��ا يعادل واحداً يف املئ��ة لتبلغ عند الت�ضوي��ة 46.91 دوالر للرميل، 
وه��و اأدن��ى م�ضتوى اإغ��الق منذ 29 ت�رشي��ن الثاين )نوفم��ر( املا�ضي، 
ع�ضية اتفاق منظمة البلدان امل�ض��درة للبرتول )اأوبك( ومنتجني اآخرين 
على تقلي�س االإنت��اج ملدة �ضتة اأ�ضهر، اعتباراً من كانون الثاين )يناير( 

املا�ضي 
وتدّن��ت العق��ود االآجل��ة خلام غ��رب تك�ضا���س الو�ضيط االأمريك��ي ثالثة 
�ضنت��ات اإىل 44.17 دوالر للرمي��ل. وتراجع��ت 54 �ضنت��ًا اأو ما يعادل 
1.2 يف املئ��ة يف اجلل�ض��ة ال�ضابقة لتبلغ عن��د الت�ضوية 44.20 دوالر 
للرمي��ل، وه��و اأدنى م�ضت��وى اإقفال من��ذ 14 ت�رشين الث��اين املا�ضي. 
وانته��ى تداول عق��د متوز )يوليو( املقب��ل اأم�س، لي�ضب��ح اآب )اأغ�ضط�س( 

�ضهر اأقرب ا�ضتحقاق.
وانخف���س �ضعر اخلامني نحو 15 يف املئة منذ نهاية اأيار )مايو(، حني 
م��ددت »اأوبك« ورو�ضي��ا ومنتجون اآخرون تقلي���س االإنتاج البالغ 1.8 

مليون برميل يوميًا ملدة ت�ضعة اأ�ضهر.
وقف��زت اإم��دادات »اأوبك« ال�ضه��ر املا�ضي، يف وقت تعاف��ى االإنتاج يف 

ليبيا ونيجرييا املعفاتني من اتفاق خف�س االإنتاج.
وزاد يف ليبي��ا اأك��رث م��ن 50 األف برميل يومي��ًا بعدما حّل��ت املوؤ�ض�ضة 
الوطنية للنفط خالفًا مع �رشك��ة »فينرت�ضال« االأملانية. واأ�ضار حمللون 

اإىل اأن زيادة االإنتاج االأمريكي تعزز التخمة العاملية للخام.
ويف جم��ال تطوي��ر احلقول، اأعلن م�ض��وؤول يف قطاع النفط يف 

اإيران اأم���س، تاأجيل عرو�س لتطوير حق��ل اآزادجان النفطي 
ب�ضع��ة اأ�ضهر، الإتاحة مزيد من الوقت ل�رشكات الطاقة كي 

تدر���س احلقل. وتتطلع اإيران اإىل زيادة اإنتاجها النفطي، 
ويحت��وي حقل اآزادجان امل�ض��رتك مع العراق على 37 

بليون برمي��ل من النفط، وهو االأكر يف اإيران. ويقع 
يف جن��وب اإيران ويبع��د 80 كيلومرتاً غرب مدينة 

االأهواز يف اإقليم خوز�ضتان.
ونقل��ت وكال��ة »الطلب��ة« لالأنباء ع��ن الع�ضو 

املنت��دب ل�رشكة »النفط الوطني��ة االإيرانية« 
عل��ي كاردور، قول��ه: »العر���س ل��ن يت��م 

يف ظ��ل ه��ذه احلكوم��ة، الأنن��ا مل نوقع 
مذك��رات تفاه��م مع بع���س ال�رشكات 

وه��ي بحاج��ة اإىل م��ا ب��ني ثالث��ة 
واأربعة اأ�ضهر لدر�س احلقل«.

اإىل ذل��ك، اأكد الرئي���س التنفيذي 
الفرن�ضي��ة  »توت��ال«  ل�رشك��ة 

بوي��ان  باتري��ك  للطاق��ة 
وكال��ة  م��ع  مقابل��ة  يف 

»روي��رتز«، امل�ضي »يف 
غ��از  حق��ل  تطوي��ر 

ه��ذا  �ضخ��م  اإي��راين 
وه��و  ال�ضي��ف، 

الطاقة  ا�ضتثمار 
ب��ي  لغر ا

االأول امله��م يف اإيران، منذ توقيع االتف��اق العاملي املت�ضل برناجمها 
الن��ووي«. واأو�ضح بوي��ان اأن ال�رشكة »�ضتنف��ذ ا�ضتثم��اراً مبدئيًا قيمته 
بلي��ون دوالر«، بعدما مددت الواليات املتحدة ق��رار رفع العقوبات عن 

طهران يف اإطار االتفاق املوقع عام 2015 
واعت��ر اأن »االأم��ر ي�ضتح��ق املخاطرة ببلي��ون دوالر، الأنه يفت��ح �ضوقًا 
�ضخم��ة«. ومل ينك��ر »درايتنا التامة ببع���س االأخطار«، وق��ال: »اأخذنا 

عودة )العقوبات( يف االعتبار وكذلك تغيريات القواعد التنظيمية 
وعلى رغم اأن اإيران من اأكر منتجي النفط والغاز العامليني، كان اإقبال 
معظ��م ال���رشكات العاملي��ة منها »روي��ال دات�س �ضل« و »ب��ي بي«، على 
اال�ضتثمار فيها حمدوداً ب�ضبب ال�ضبابية يف �رشوط العقود واالنخفا�س 

احلاد يف اأ�ضعار النفط العاملية.
وزاد موق��ف الرئي���س االأمريك��ي دونال��د ترام��ب املت�ضدد جت��اه اإيران، 
الفتور يف من��اخ اال�ضتثمار على رغم متديد اإدارته رفع العقوبات ال�ضهر 

املا�ضي.
وق��ال بوي��ان اإن »رف��ع العقوب��ات �ضيتج��دد كل �ضتة اأو ثماني��ة �ضهور، 
ويج��ب االأخ��ذ يف االعتب��ار بع���س ال�ضبابي��ة«. ولف��ت اإىل اأن »توتال« 
متلك »ح�ضة ن�ضبتها 50.1 يف املئة يف م�رشوع بار�س اجلنوبي، بينما 
متل��ك موؤ�ض�ض��ة البرتول الوطنية ال�ضيني��ة 30 يف املئة، و »برتوبار�س« 
االإيراني��ة 19.9 يف املئ��ة«. واأعل��ن »�ضعي ال�رشك��ة اإىل حتقيق اإيرادات 
اأعل��ى من 15 يف املئ��ة يف كل م�رشوع جديد يف اأنح��اء العامل. وي�ضمل 
ذل��ك بار���س اجلنوب��ي، اإذ �ضتك��ون ال�رشوط الت��ي ُتناق�س م��ع احلكومة 

االإيرانية اأف�ضل بكثري من �رشوط فرتة ما قبل رفع العقوبات 
واأك��د بوي��ان اأن »عقد الب��رتول االإي��راين اجلديد حت�ضن، ول��ن نذهب اإىل 
اإي��ران م��ا مل يك��ن العائد جمزي��ًا«. وك�ض��ف اأن »توت��ال« تدر���س اأي�ضًا 
»م���رشوع برتوكيماوي��ات م��ع اإي��ران �ضيحتاج اإىل متوي��ل خارجي من 

م�ضارف اآ�ضيوية على رغم اأنه ال يزال يف مرحلة اأقل تقدمًا 
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