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حركة األسهم

استقرار المعدن النفيس قبل بيانات الناتج 
المحلي األميركي

 سرعة تداول األسهم الخليجية تزيد فرص االستثمار

البنك المركزي الروسي يعلن إفالس أحد أكبر المصارف

الواليات المتحدة تسعى لتقليل تراجع األسهم األوروبية بضغط من خسائر قطاع التكنولوجيا
النيكوتين في منتجات التبغ

��ستقر �لذهب بعدما تر�جع من �أعلى م�ستوى له 
يف �أكرث من �ستة �أ�سابيع �لذي �سجله يف �جلل�سة 
�ل�س��ابقة، مع ترقب �مل�ستثمرين لبيانات �لناجت 
�ملحل��ي �لإجمايل يف �لربع �لثاين �لتي ت�س��در 
يف وق��ت لح��ق �لي��وم، بحث��ًا عن دلئ��ل على 

متانة �لقت�ساد �لأمريكي.
ومل يط��ر�أ تغري يذكر عل��ى �لذهب يف �لتعامالت 
�لفورية لي�ستقر عند 1259.10 دولر لالأوقية 
)�لأون�س��ة(، و�س��جل �رتفاعًا طفيف��ًا منذ بد�ية 

�لأ�س��بوع �حل��ايل يف ما قد تك��ون �أطول موجة 
من �ملكا�س��ب �لأ�س��بوعية للمع��دن �لنفي�س منذ 

�أيار )مايو( �ملا�سي.
وتر�ج��ع �لذه��ب يف �لعق��ود �لأمريكي��ة �لآجلة 
�إىل  �ملئ��ة  يف   0.1 )�أغ�س��ط�س(  �آب  ت�س��ليم 
1258.50 دولر لالأوقي��ة. ومل ي�س��جل موؤ�رش 
�ل��دولر، �لذي يقي�س �أد�ء �لعملة �لأمريكية �أمام 
�سلة من �ست عمالت رئي�سية، تغري�ً يذكر لي�ستقر 
عند 93.816 .ويوؤدي نزول �لدولر �إىل خف�س 
كلف��ة �ملع��دن �لأ�س��فر عل��ى �مل�س��تثمرين م��ن 

حائزي �لعمالت �لأخرى.

�رتفع��ت �لبور�س��ات �خلليجية خالل �لأ�س��بوع، 
 5 موؤ���رش�ت  ز�دت  �إذ  �ل�س��عودية.  با�س��تثناء 
بور�سات وتر�جعت يف بور�سة و�حدة. و�سعدت 
�ل�س��وق �لظبياني��ة 1.7 يف �ملئ��ة، و�لبحريني��ة 
1.31 يف �ملئ��ة، و�لُعماني��ة 0.96 يف �ملئ��ة، 
و�لدبياني��ة 0.86 يف �ملئ��ة، و�لكويتي��ة 0.36 
يف �ملئ��ة. بينم��ا �نخف�س��ت �ل�س��وق �ل�س��عودية 

1.18 يف �ملئة.
�أحم��د  �س��حارى«  »جمموع��ة  رئي���س  ور�أى 
�لأد�ء  �أن  �لأ�س��بوعي،  حتليل��ه  يف  �ل�س��امر�ئي 
ت��د�ولت  »�س��ّجل  �لعربي��ة  للبور�س��ات  �لع��ام 
نا�س��طة مالت نحو �لأ�س��هم �لقيادي��ة و�قتنا�س 
�لفر���س عند م�س��تويات �أ�س��عار متدنية، يف ظل 
دخ��ول �س��يولة ��س��تثمارية جدي��دة �إىل جان��ب 
حت�س��ن موؤ���رش�ت متا�س��ك �لأ�س��عار ل��دى معظم 

�لبور�سات«.
ولفت �لنتب��اه �إىل �أن »�لأ�س��عار �ملتدنية بقيت 
�أك��رث �حلو�فز ح�س��ور�ً خ��الل جل�س��ات �لتد�ول 

عل��ى  �مل�س��تثمرين  جذب��ت  و�لت��ي  �ملا�س��ية، 
�مل�س��تويني �ملحل��ي و�لأجنب��ي، لتحاف��ظ عل��ى 
وترية ن�س��اط جي��د وتعك�س ع��ودة �لرتكيز على 
�لأ�س��هم �لقيادية موؤ�رش�ت جيدة عن �لتوجهات 
جاذبي��ة  م�س��توى  عل��ى  للمتعامل��ني  �حلالي��ة 
�لأ�س��هم و�لأ�س��عار، ومدى �لتحول �مل�سجل على 

مدد �لحتفاظ بالأ�سهم«.
ولحظ �أن »حال �لتقّلب و�لرت�جع �لتي �س��جلتها 
�لأ�سهم خالل جل�س��ات �لتد�ول �ملا�سية، مّهدت 
لتد�ولت �نتقائية �سيطرت على جل�سات �لتد�ول 
�ملا�س��ية يف ع��دد م��ن �لبور�س��ات، �إىل جانب 
م��ا حملت��ه وت��رية �إع��الن نتائ��ج �لأد�ء للرب��ع 
�لث��اين من �ل�س��نة �حلالي��ة، من حو�ف��ز حقيقية 
تارة و�س��غوط �س��لبية عل��ى �لأ�س��هم ذ�ت �لأد�ء 

�لت�سغيلي �ل�سعيف و�ملتقلب تارة �أخرى«.
و�أو�سح �ل�سامر�ئي �أن »�رتفاع م�ستوى �لتقلبات 
و�رشعة تد�ول �لأ�س��هم بني جل�سة و�أخرى خالل 
م��دة �إع��الن �لنتائ��ج، �أف��رزت مزيد�ً م��ن فر�س 
�ل�س��تثمار �جليدة على �لأ�سهم و�لقطاعات �لتي 

تنتمي �إليها.

�أغلق �لبنك �ملركزي �لرو�س��ي �ملوؤ�س�س��ة �ملالية 
"يوغ��ر�" �ملتهمة باأن�س��طة �حتيالي��ة وباإخفاء 
حقيق��ة ح�س��اباتها، لت�س��بح �أحد �أكرب �س��حايا 
�جلهود �حلثيثة �لتي تبذلها �ل�س��لطات لإ�س��الح 
�لقط��اع �مل��ايل. و�أعل��ن �لبن��ك يف بيان �س��حب 
ترخي���س "يوغ��ر�" �ل��ذي يح��ّل يف �ملرتبة 29 
من �أ�س��ل 600 م�رشف رو�س��ي بناًء على حجم 
ع��ام  �أُ�س���س �مل���رشف يف  وق��د  �ملوج��ود�ت.  
1990 ويحظى بح�سور لفت للنظر يف منطقة 

�لأور�ل و�سيبرييا �لغربية.
�أُعل��ن  م���رشف   300 �إىل  "يوغ��ر�"  وين�س��ّم 
�إفال�س��ها منذ تويل �لفري� نابيولينا رئا�سة �لبنك 

�ملرك��زي يف ع��ام 2013، وت�رشيعه��ا عملي��ة 
�لتخل�س م��ن مئ��ات �ملوؤ�س�س��ات �ملوروثة منذ 

�لقتد�ء باإقت�ساد �ل�سوق قبل 25 عاما.
ون��ادر� م��ا تاأخ��ذ �ل�س��لطات ه��ذ� �لن��وع م��ن 
�لإج��ر�ء�ت بح��ق م���رشف به��ذ� �حلجم ب�س��بب 
�لتكالي��ف �ل�س��خمة �ملرتبط��ة بت�س��ديد ود�ئ��ع 
�لعمالء من جهة، وب�س��بب �خل�سائر �ملالية �لتي 
ق��د ترتت��ب على �رشكات م��ن �لزبائ��ن من جهة 

�أخرى، و�لتي ل ت�سمن ود�ئعها.
و�أ�س��ار �لبنك �ملركزي �لذي و�سع "يوغر�" حتت 
�إ�رش�ف��ه منذ مطل��ع متوز/يوليو �حل��ايل، �ىل �أن 
�إنقاذ ه��ذ� �مل�رشف �جر�ء "غري منا�س��ب" نظر� 
حلجم م�ساكله خ�سو�سا �أنه ل ي�سكل �أي "�أهمية 

بنيوية".

يف  �لأوروبي��ة  �لأ�س��هم  تر�جع��ت 
�لتعام��الت �ملبك��رة  ، مع هبوط �أ�س��هم 
�أث��ر  �قتف��ت  �لت��ي  �لتكنولوجي��ا  ���رشكات 
خ�س��ائر نظري�ته��ا �لعاملي��ة بع��د نتائج دون 
�لتوقع��ات ل�رشك��ة »�أم��ازون«، بينم��ا مل جت��د 
�ل�سوق دعمًا يف �سل�سلة من تقارير �لنتائج �ملالية.
و�نخف���س موؤ�رش قط��اع �لتكنولوجيا �لأوروبي 1.5 
يف �ملئ��ة �لأف�س��ل �أد�ًء منذ بد�ية �ل�س��نة، لي�س��اهم يف 
تر�جع �ملوؤ�رش »�س��توك�س 600« لالأ�س��هم �لأوروبية 0.8 
يف �ملئ��ة. كم��ا تر�ج��ع �ملوؤ���رش »فاينن�س��ال تامي��ز 100« 
�لربيط��اين 0.4 يف �ملئ��ة. وهبط �س��هم »يو ب��ي �أ�س« 3.8 يف 
�ملئ��ة لي�س��كل �ل�س��غط �لأك��رب عل��ى �ملوؤ���رش »�س��توك�س 600« 
�لأوروب��ي. وم��ن ب��ني �أك��رب �خلا�رشي��ن �أ�س��هم �رشكت��ي »رين��و« 
ل�س��ناعة �ل�سيار�ت و »بروك�س��يمو�س« �للتني �أعلنتا نتائجهما �أي�سًا. 
و�س��عد �سهم »�أديد��س« 7.4 يف �ملئة �إىل م�س��توى قيا�سي بعدما رفعت 
�ملجموع��ة توقعاتها للعام �حلايل، مع حت�س��ن هو�م�س �لربح �لذي �س��اعد 
�رشكة �سناعة �مل�س��تلزمات �لريا�سية �لأملانية، على حتقيق منو ن�سبته 18 

يف �ملئة يف �أرباحها �لت�سغيلية خالل �لربع �لثاين �ملا�سي.
وتر�جع �ملوؤ�رش »كاك 40« �لفرن�سي 0.97 يف �ملئة، و »د�ك�س« �لأملاين 0.53 يف 
�ملئة، و »نيكاي« لالأ�سهم �ليابانية بعدما هبطت �أ�سهم �لتكنولوجيا يف �سكل حاد 

مقتفية �أثر �س��عف �سوق »نا�سد�ك«. بينما بقي �مل�س��تثمرون حذرين مع �نخفا�س 
�لدولر �أمام �لني. ونزلت �أ�س��هم �رشكات �أ�س��باه �ملو�سالت، �إذ تدنى �سهم »طوكيو 
�إلكرتون« 7.2 يف �ملئة، و »�أدفانتي�س��ت كورب« 5 يف �ملئة ليت�سبب �ل�سهمان معًا 
يف خ�س��م 53 نقط��ة من �ملوؤ�رش »ني��كاي«. و�نخف�س �ملوؤ�رش »نيكاي« �لقيا�س��ي 
0.6 يف �ملئة ليغلق عند 19959.84 نقطة، كما خ�رش �ملوؤ�رش »توبك�س« �لأو�سع 
نطاق��ًا 0.4 يف �ملئ��ة �إىل 1621.22 نقط��ة م��ع و�س��ول قيمة �لت��د�ول �إىل �أعلى 

م�ستوياتها يف �ستة �أ�سابيع عند 2.77 تريليون ين.
وجذب��ت نتائج �أعم��ال متباينة لل���رشكات �ليابانية �لهتمام يف �ل�س��وق، �إذ هبط 
�س��هم »ني�س��ان موت��ور« 4.1 يف �ملئ��ة بعدم��ا �س��جلت �ل�رشكة �نخفا�س��ًا ن�س��بته 
12.8 يف �ملئة يف �أرباح �لت�س��غيل خالل �لربع �لأول من �ل�س��نة �ملالية. و�س��عد 
�س��هم »هيتات�س��ي« ل�سناعة معد�ت �لبناء �إىل �أعلى م�س��توياته يف 9 �سنو�ت خالل 
�لتعام��الت، بعدم��ا قف��زت �أرباحه��ا �لت�س��غيلية �لف�س��لية 584.5 يف �ملئ��ة على 
�أ�س��ا�س �سنوي �إىل 16.7 بليون ين )150.30 مليون دولر( بف�سل قوة �لطلب يف 
�ل�س��ني و�أمريكا �ل�سمالية. و�رتفع �سهم »دين�سو« ل�سناعة مكونات �ل�سيار�ت 5.3 
يف �ملئ��ة بعدم��ا �أعلنت �ل�رشكة نتائج ف�س��لية تفوق �لتقدي��ر�ت ورفعت توقعاتها 
للع��ام �حلايل. وهوى �س��هم »د�يو�« لالأور�ق �ملالي��ة 5.1 يف �ملئة بعدما �نخف�س 
�لربح �لف�سلي 21 يف �ملئة متاأثر�ً باإير�د�ت تد�ول �أدو�ت �لدخل �لثابت و�لعمالت 

و�ل�سلع �لأولية.
ودفعت خ�س��ائر قطاعي �لتكنولوجيا و�لنقل �ملوؤ�رش »�س��تاندرد �آند بورز« لالأ�سهم 
�لأمريكي��ة �إىل �لرت�جع ليل �أول من �أم�س، يف ي��وم َحفل بتقارير لنتائج �ل�رشكات، 
لكن �ملوؤ�رش »د�و جونز« �ل�س��ناعي �س��جل م�ستوى �إغالق قيا�س��يًا مرتفعًا مدعومًا 

بقفزة ل�سهم »فريزون« لالت�سالت.

ت�س��عى �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء �لأمريكي��ة �إىل تقليل �لنيكوتني يف منتجات 
�لتبغ، وذلك للمرة �لأوىل يف تاريخها.

وتهدف �ل�سيا�س��ة �جلديدة، �لتي �أُعلنت �إىل �حلد من م�ستويات �لنيكوتني 
بغية تقليل �أعد�د �ملدخنني يف �لبالد.

وقال��ت �لإد�رة �إن �لتب��غ م�س��وؤول ع��ن قر�بة 480 �ألف حال��ة وفاة بني 
�لأمريكيني �س��نويا، بينما تبلغ �لتكالي��ف �لطبية ملكافحته 300 مليار 
دولر. وته��اوت �أ�س��هم ���رشكات �لتب��غ يف �لبور�س��ة يف �أعق��اب �إعالن 

�خلطة. �لحتاد �لأوروبي يوؤيد �لقو�عد �مل�سددة لتعبئة �لتبغ:
ن�س��ف م�س��تخدمي �ل�س��جائر �لإلكرتوني��ة يف بريطاني��ا "�أقلع��و� ع��ن 
�لتدخني" ففي بور�س��ة نيويورك، هبطت �أ�س��هم �رشكات "�ألرتيا" بو�قع 
17 يف �ملئ��ة و"�لربيطانية-�لأمريكي��ة للتب��غ" بن�س��بة 11 يف �ملئ��ة 
و"فيلي��ب موري�س" بو�ق��ع 7 يف �ملئة، وذلك قب��ل �أن تتعايف من بع�س 
خ�س��ائرها يف وقت لح��ق. وقال �س��كوت غوتليب، مفو���س �إد�رة �لغذ�ء 
و�لدو�ء �لأمريكية، يف بيان: "�لعدد �لهائل يف حالت �لوفاة و�لأمر��س 
�لت��ي ُتعزى �إىل �لتبغ يعود �س��ببها �إىل �ل�س��جائر، وه��ي �ملنتج �لقانوين 
�لوحيد �لذي يقتل ن�س��ف م�س��تخدميه على �ملدى �لطويل على �لرغم من 

�أنه ي�ستخدم للغر�س �لذي �سنع من �أجله".

5.5 بليون دوالر أرباح المصارف السعودية  

�س��جلت �مل�س��ارف �ل�س��عودية �مُلدرجة �أ�س��همها يف 
�ل�سوق �ملالية، و�لتي �أعلنت نتائجها �ملالية وعددها 
11 ، با�س��تثناء جمموع��ة »�س��امبا« �ملالية �لتي مل 
ُت�س��در نتائجها حتى نهاية �لأ�سبوع، تر�جعًا طفيفًا 
يف �أرباحه��ا �ل�س��افية ن�س��بته 1.32 يف �ملئ��ة يف 
�لن�سف �لأول من �ل�س��نة �حلالية، لت�سل �إىل 20.46 
بلي��ون ري��ال )5.5 بلي��ون دولر(، يف مقابل 20.7 
بلي��ون ري��ال )5.53 بلي��ون دولر( للم��دة ذ�تها من 
عام 2016. يف حني بلغت �لأرباح �ل�س��افية لقطاع 
�مل�س��ارف يف �لربع �لث��اين 10 بالي��ني ريال )2.7 
بليون دولر(، يف مقاب��ل 10.3 بليون ريال )2.74 
بليون دولر( للربع �لثاين 2016، بانخفا�س 2.25 

يف �ملئ��ة ويف مقاب��ل 10.4 بلي��ون ري��ال )2.77 
بليون دولر( للربع �ل�سابق، بهبوط 3.46 يف �ملئة.

وج��اء »�لبن��ك �لأهلي �لتج��اري« يف �س��د�رة قطاع 
�مل�س��ارف بع��د حتقيق��ه �أك��رب �أرباح �س��افية، بلغت 
5.12 بلي��ون ري��ال يف مقاب��ل 5.07 بليون ريال 
للن�س��ف �لأول م��ن 2016 بارتفاع 1.04 يف �ملئة، 
ز�دت مع��ه ربحية �ل�س��هم �ىل 2.49 ريال يف مقابل 
�لعملي��ات/  رب��ح  تر�ج��ع  ح��ني  يف  ري��ال.   2.47
مقاب��ل  يف  ري��ال  بلي��ون   9.34 �إىل  �ل�س��تثمار�ت 
9.38 بليون �أي بن�سبة 0.49 يف �ملئة. و�زد�د ربح 
�لعمولت �خلا�س��ة / �ل�س��تثمار�ت بن�سبة 0.74 يف 
�ملئة �إىل 6.83 بليون ريال يف مقابل 6.78 بليون.
وبلغ��ت �أرباح »م���رشف �لر�جح��ي« يف �لربع �لثاين 
2.182 بليون ريال من 2.052 بليون ريال للربع 

�لثاين من �لعام �ملا�س��ي، بزيادة 6.3 يف �ملئة. كما 
وز�دت �أرباح �لأ�سهر �ل�ستة �لأوىل �إىل 4.403 بليون 
ري��ال يف مقاب��ل 4.069 بليون يف �مل��دة ذ�تها من 

�لعام �ملا�سي، �أي بن�سبة 8.2 يف �ملئة.
�إد�رة »م���رشف �لر�جح��ي«  و�أعل��ن رئي���س جمل���س 
عب��د�هلل �لر�جح��ي يف ت�رشي��ح �س��حايف  ، �أن »دخل 
�لعملي��ات يف �لن�س��ف �لأول »ز�د بن�س��بة و�ح��د يف 
�ملئة مقارنة بالن�س��ف �لأول من 2016 ، بفعل منو 

دخل �لتمويل و�ل�ستثمار�ت بن�سبة 8.4 يف �ملئة«.
ولفت �لنظ��ر �إىل �أن �لنتائج �ملالي��ة »�أظهرت �رتفاع 
حق��وق �مل�س��اهمني �إىل 54 بلي��ون ريال �أي بن�س��بة 
9.3 يف �ملئة، و�زد�دت �ملوجود�ت �إىل 346 بليون 
�أي بن�س��بة 4.3 يف �ملئ��ة. يف ح��ني بلغ��ت �لأ�س��ول 
�لتمويلي��ة للم���رشف 233 بلي��ون ري��ال، بارتف��اع 

3.7 يف �ملئة«. و�أو�سح �لر�جحي �أن �أر�سدة �لزبائن 
»حققت زيادة لت�سل �إىل 285 بليون ريال �أي بن�سبة 
4.7 يف �ملئ��ة، وبلغ معدل �لعائ��د على �ملوجود�ت 
وحق��وق �مل�س��اهمني 2.6 يف �ملئة و16.7 يف �ملئة 
عل��ى �لت��و�يل، وبل��غ ربح �ل�س��هم خالل �مل��دة 2.71 
ريال«. و�رتفعت �لأرباح �ل�سافية ل� »�لبنك �ل�سعودي 
لال�ستثمار« يف �لن�سف �لأول بن�سبة 32 يف �ملئة �إىل 
701 مليون ريال، يف مقابل 531 مليون يف �ملدة 
ذ�تها من �لعام �ملا�س��ي، رفعت معها ربحية �ل�س��هم 

�إىل 93 هللة يف مقابل 71 هللة.
وعز� »�لبنك �ل�س��عودي لال�س��تثمار« هذه �لزيادة �إىل 
�رتف��اع دخل �لعمليات بن�س��بة 6.5 يف �ملئة، نتيجة 
من��و دخل �لعمولت �خلا�س��ة ودخ��ل �أتعاب خدمات 
م�رشفي��ة، قابله �نخفا�س يف مكا�س��ب ��س��تثمار�ت 

وتوزيع��ات �أرب��اح، و�أرب��اح حتويل عم��الت �أجنبية. 
وتدنت نفقات �لعمليات بن�سبة 13.1 يف �ملئة، بفعل 
�نخفا�س خم�س�سي خ�س��ائر �لئتمان وتر�جع قيمة 

��ستثمار�ت، قابله �رتفاع يف �إيجار مبان.
و�س��عدت �أرب��اح »�لبن��ك �ل�س��عودي لال�س��تثمار« يف 
�لرب��ع �لث��اين �إىل 356 مليون ريال، يف مقابل 321 
مليون ريال للربع �لثاين 2016 بن�سبة 11 يف �ملئة، 
ويف مقابل 345 مليون ريال للربع �ل�سابق بارتفاع 

3.1 يف �ملئة.
وبلغ��ت �لأرب��اح �ل�س��افية للبن��ك �لأول يف �لن�س��ف 
مقاب��ل  ري��ال يف  ملي��ون   646 �ل�س��نة،  م��ن  �لأول 
1.051 بلي��ون ري��ال يف �مل��دة ذ�ته��ا من 2016، 
برت�جع 38.5 يف �ملئة، تدنت معه ربحية �ل�سهم �إىل 

92 هللة. 57 هللة يف مقابل 

»�زدي��اد  ب���  �لرب��ح  �نخفا���س  �لأول  �لبن��ك  ورب��ط 
م�س��اريف �لعمليات بن�سبة 49 يف �ملئة، نتيجة منو 
خم�س���س خ�س��ائر �لئتمان وم�س��اريف �لإيجار�ت 
و�ملب��اين ونفقات �ل�س��تهالك و�لإطف��اء. وقوبل ذلك 
جزئي��ًا بهبوط يف خم�س���س �ل�س��تثمار�ت �ملتاحة 
يف  و�ح��د  بن�س��بة  �لعملي��ات  دخ��ل  وتدن��ى  للبي��ع. 
�ملئ��ة، ويع��ود ذل��ك ب�س��كل رئي�س��ي �إىل تر�جع دخل 
و�أرب��اح  �ملتاج��رة  وم��ردود  و�لعم��ولت،  �لأتع��اب 
حتوي��ل عم��الت �أجنبي��ة و�لأرب��اح �لناجت��ة من بيع 
�ل�س��تثمار�ت �ملقتناة لغري �أغر��س �ملتاجرة. وقابل 

هذ� �لنخفا�س �رتفاع يف دخل �لعمولت �خلا�سة.
وهبط��ت �أرباح �لبنك �لأول عن �لربع �لثاين �إىل 322 
ملي��ون ري��ال، يف مقاب��ل 540 ملي��ون ري��ال للربع 

�لثاين 2016، بن�سبة 40 يف �ملئة.

أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها

بقيت �أ�س��عار �لنفط قرب �أعلى م�س��توياتها يف ثمانية �أ�سابيع على �لرغم 
م��ن تر�جعه��ا، بدعم م��ن �نخفا�س �ملخ��زون �لأمريكي وجه��ود »�أوبك« 

�لر�مية �إىل خف�س �لإنتاج.
و�نخف�س �س��عر خ��ام �لقيا�س �لعامل��ي مزيج برنت يف �لعق��ود �لآجلة 8 
�س��نتات �أو 0.2 يف �ملئ��ة �إىل 51.41 دولر للربمي��ل، وكذلك خام غرب 
تك�سا�س �لو�سيط �لأمريكي يف �لعقود �لآجلة 10 �سنتات �أو 0.2 يف �ملئة 

�إىل 48.94 دولر للربميل.
وكان �س��عر �خلام��ني �رتف��ع �إىل �أعل��ى م�س��توياته من��ذ 31 �أي��ار )مايو( 
�ملا�س��ي، بدعم م��ن �زدياد �س��جلته عق��ود �لبنزين �لآجل��ة يف �لوليات 
�ملتح��دة، بعد تلق��ي دعم من �أح��دث جه��ود »�أوبك« �لهادف��ة �إىل خف�س 

�ل�سادر�ت، وهبوط حاد يف خمزون �خلام �لأمريكي.
و�أظه��رت بيانات م��ن �إد�رة معلومات �لطاقة �لأمريكية، �أن هذ� �ملخزون 
»تدنى ب�س��كل حاد بو�قع 7.2 مليون برميل يف �لأ�سبوع �ملنتهي يف 21 
حزير�ن )يونيو( �ملا�سي، بفعل ن�ساط �لتكرير �لقوي وزيادة �ل�سادر�ت«.
ووجدت �أ�س��عار �لنف��ط دعمًا �أي�س��ًا يف �تفاق جديد ب��ني »�أوبك« وبع�س 
�ملنتج��ني م��ن خارجه��ا، على كب��ح �لإنت��اج �لنيجريي وت�س��جيع بع�س 

�لأع�ساء على �لمتثال خلف�س �لإنتاج.
ومنذ �تفاق �ملنتجني يف �لعامل يف �سان بطر�سربغ �لثنني �ملا�سي، ز�دت 

�أ�سعار �خلام نحو �ستة يف �ملئة بدعم من توقعات بتعميق �خلفو�سات.
عل��ى �س��عيد عق��ود �لمتياز، ك�س��ف �لرئي���س �لتنفي��ذي ل�رشكة 

»برتول �أبوظبي �لوطنية« )�أدنوك( �س��لطان �جلابر، يف حديث 
�إىل �س��حيفة »نيك��ي« �لقت�س��ادية �لياباني��ة، ع��ن توق��ع 

�ل�رشك��ة »�تخ��اذ ق��ر�ر نهائي يف �س��اأن جتدي��د �متياز�ت 
نفطي��ة ل�رشكات ياباني��ة يف حقول نفط يف �أبوظبي قبل 

نهاية �ل�سنة �حلالية �أو مطلع �لعام �ملقبل«.
ُيذك��ر �أن �أمد معظ��م �لمتي��از�ت �ليابانية يف حقول 

�لنف��ط يف �أبوظبي ينتهي يف �آذ�ر )مار�س( 2018، 
ومن بينها ح�سة »�إنبك�س كورب« �لبالغة 12 يف 

�ملئة يف �متياز �أدما �لبحري �ل�سخم.
وق��ال �جلابر، �إن »�أدنوك« حترز »تقدمًا جيد�ً« 

يف �ملحادثات �خلا�س��ة باحل�س���س، م�سري�ً 
�إىل �أن »�أي �تفاق��ات �س��تكون م��ن خ��الل 

توقي��ع عق��ود جدي��دة ب���رشوط جدي��دة، 
ولي�س متديد �لعقود �لقائمة«.

و�أ�س��ار �إىل »�إمكاني��ة ج��ذب ���رشكاء 
ج��دد م��ن دول �أخرى، مثل �ل�س��ني 

و�ل���رشكاء  �جلنوبي��ة،  وكوري��ا 
»ب��ي  �رشكت��ي  مث��ل  �حلالي��ني 

ول�رشك��ة  »توت��ال«.  و  ب��ي« 
»�أدن��وك« عقد طوي��ل �لأجل 

�لطبيع��ي  �لغ��از  لبي��ع 
�مل�س��ال �إىل ج��ري� �أك��رب 

م�سرت للغاز �مل�سال يف 
�لعامل، وهي م�رشوع 

للوق��ود  م�س��رتك 
»طوكي��و  ب��ني 

و  �إلكرتي��ك« 
بو  ت�س��و «

 » ي��ك لكرت �إ

ينته��ي �أجله ع��ام 2019. ونقلت �س��حيفة »نيكي« عن �جلاب��ر قوله، �إن 
»�أدن��وك« �س��تبذل »كل �جلهود �ملمكنة« ملو��س��لة مبيعات �لغاز �مل�س��ال 
�إىل �لياب��ان. �إىل ذل��ك، �أبقت �رشك��ة �لنفط �لإيطالية »�إين��ي« على هدفها 
لزيادة �لإنتاج خم�سة يف �ملئة خالل �ل�سنة �حلالية، بعدما �أظهرت نتائج 
�أعماله��ا �أم�س حتوله��ا �إىل �لربحية يف �لربع �لثاين من �ل�س��نة، بدعم من 

�رتفاع �لإنتاج و�أ�سعار �لنفط لتفوق نتائجها �لتوقعات.
وحققت »�إيني« ربحًا �س��افيًا معدًل بلغ 463 مليون يورو )541 مليون 
دولر( بع��د خ�س��ارة 317 مليونًا قبل عام. وف��اق ذلك توقعات �ملحللني 

لربح قدره 300 مليون يورو.
وق��ال �لرئي���س �لتنفي��ذي لل�رشك��ة كالودي��و دي�س��كالزي، »حتقق��ت هذه 
�لنتائ��ج مع �حلفاظ عل��ى هيكل فعال ج��د�ً لالإنفاق، �س��يخف�س �لنفقات 

�لر�أ�سمالية بنحو 18 يف �ملئة مقارنة بعام 2016«.
و�أعلن��ت ���رشكات �أوروبي��ة للنفط و�لغ��از، من��و�ً قوي��ًا يف �لأرباح خالل 

�لأ�سبوع �ملا�سي بدعم من خف�س �لتكاليف.
و�أ�سارت »�إيني« �لتي �سجلت قفزة ن�سبتها 56 يف �ملئة يف توليد �ل�سيولة، 
�إىل �أنها »�ست�س��يف م��و�رد جديدة بو�قع 0.8 بلي��ون برميل من �ملكافئ 
�لنفطي هذ� �لعام، لت�س��ل �إىل �مل�س��توى �مل�س��تهدف �لبالغ 1.84 مليون 

برميل من �ملكافئ �لنفطي.«
وق��ال دي�س��كالزي »�س��يبد�أ �لإنتاج يف حق��ل ُظهر �مل�رشي نهاية �ل�س��نة 
�حلالي��ة«.  و�أك��دت �ل�رشكة »���رشف توزيع��ات موؤقتة بو�ق��ع 0.4 يورو 

لل�سهم عن �ل�سنة �حلالية«. 
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