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ارتفعت ربحية السهم بنسبة  % 30لتصل إلى  15فلس ًا

«جنرال إلكتريك»« :استراتيجية اإلمارات

العيار  28.3 :مليون دينار أرباح «مشاريع الكويت»
ّ

خالل العام الماضي
�أع��ل��ن��ت ��شرك��ة م�����ش��اري��ع الكويت
«القاب�ضة» �أم�س عن حتقيق �صايف
رب���ح بقيمة  28.3م��ل��ي��ون دينار
كويتي �أو  15فل�س ًا لل�سهم الواحد
لل�سنة امل��ال��ي��ة املنتهية يف 31
دي�سمرب  ،2018بارتفاع ن�سبته 20
 %باملقارنة مع رب��ح بقيمة 23.6
مليون دينار �أو  11.5فل�س ًا لل�سهم
الذي حققته يف عام .2017وارتفعت
ربحية ال�سهم بن�سبة  % 30لت�صل �إلى
 15فل�س ًا لل�سهم الواحد كما يف نهاية
عام  2018باملقارنة مع ربحية بقيمة
 11.5فل�س ًا لل�سهم يف عام .2017
و�أو�صى جمل�س �إدارة �رشكة امل�شاريع
بتوزيع �أرب��اح نقدية مبعدل % 12
«�أو  12فل�س ًا لل�سهم الواحد» وهي
التو�صية ال��ت��ي تخ�ضع ملوافقة
اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�رشكة
واجلهات الرقابية.و�سجلت الإيرادات
الإجمالية من العمليات امل�ستمرة
ارتفاع ًا بن�سبة  % 13لت�صل �إلى 774
مليون دينار باملقارنة مع  686مليون
دينار يف ع��ام .2017وبلغ جمموع

,,

أداء الشركة يعكس
نجاح استراتيجتنا
طويلة األجل على
صعيد تنويع المحافظ
• فيصل الع ّيار

املجمعة  10.4مليارات دينار
الأ�صول
ّ
كما يف نهاية عام  2018باملقارنة مع
 10.3مليارات دينار كما يف نهاية عام
.2017
ومبنا�سبة الإعالن عن هذه النتائج قال
نائب رئي�س جمل�س الإدارة التنفيذي
يف �رشكة امل�شاريع في�صل الع ّيار �إن
البيئة الت�شغيلية �شهدت خالل العام

املا�ضي الكثري من ال�صعوبات ،ولكن
ال�رشكة متكنت من حتقيق �أداء جيد
على الرغم من هذه الظروف ال�صعبة.
و�أ�ضاف «يعك�س الأداء الذي حققته
ال�رشكة خالل العام املا�ضي م�ستوى
عملياتنا ال�سليمة وا�سرتاتيجيتنا
طويلة الأج���ل على �صعيد تنويع
املحافظ .لقد توقعنا يف وقت �سابق

للطاقة  »2050توفير  700مليار درهم

�أن تواجه ال�رشكة حتديات لي�ست
هيكلية يف طابعها ب��ل ه��ي نتيجة
جمموعة من العوامل اخلارجية مثل
املناف�سة ،و�ضعف البيئة الت�شغيلية
بالإ�ضافة �إلى امل�شاكل االقت�صادية
وال�سيا�سية التي تواجهها املنطقة.
وعلى الرغم من كل ذلك فقد جتاوز
�أداء �رشكاتنا الرئي�سية توقعاتنا
بف�ضل االن�ضباط الداخلي الذي نوا�صل
اعتماده وان�سيابية العمليات».
وتابع الع ّيار قائ ًال «حققت عملياتنا
يف القطاع امل�رصيف خالل عام 2018
�أرباح ًا قيا�سية م�سجلة منو ًا قوي ًا على
�صعيدي الإي���رادات و�صايف الدخل.
ويف الوقت نف�سه جنحت �أن�شطتنا يف
قطاع الت�أمني يف زيادة حجم الأرباح،
و�إجمايل الأق�ساط املكتتبة و�إجمايل
حقوق امل�ساهمني .ويف الوقت الذي
نتطلع فيه �إل��ى ع��ام  2019بحذر
ف�إننا ن�ؤمن ب�أن �سيا�ساتنا الداخلية
احل�صيفة وا�سرتاتيجيتنا القائمة على
تنويع اال�ستثمارات �ست�ساعدنا على
حتقيق نتائج �أف�ضل».

• جوزيف أنيس خالل املؤمتر

ا�ستعر�ضت «ج�نرال �إلكرتيك للطاقة» جمموعة من
التقنيات املبتكرة التي تر�سم مالمح م�ستقبل قطاع
الطاقة ،وذلك خالل «اليوم الإماراتي لتقنيات الطاقة
املتقدمة» الذي �أقيم بالتعاون مع �سفارة الواليات
املتحدة الأمريكية يف �أبوظبي.
وتدعم هذه التقنيات امل�ساعي املبذولة �ضمن �إطار
«ا�سرتاتيجية الإم��ارات للطاقة  »2050لزيادة ن�سبة
الطاقة النظيفة من �إجمايل مزيج الطاقة من % 25
�إلى  ،% 50وخف�ض الب�صمة الكربونية لقطاع توليد
الطاقة بن�سبة  ،% 70وبالتايل توفري  700مليار درهم
�إماراتي بحلول عام  .2050وا�ستقطب هذا احلدث نحو
 70م�شارك ًا رفيع امل�ستوى من م�س�ؤولني حكوميني،
وخ�براء متخ�ص�صني يف القطاع ،ومالكي وم�شغلي
حمطات التوليد ،واال�ست�شاريني وغريهم.ومن �أبرز
حلول الطاقة التي ا�ستعر�ضتها «جرنال �إلكرتيك» خالل
هذا احلدث تقنية التوربينات الغازية  HAالتي تعد
الأكرث كفاءة يف العامل؛ وتقنية «امل�سار املح�سن للغاز»
التي ت�ساعد على تقدمي م�ستويات �أعلى يف الكفاءة
والإنتاج واملرونة� ،إلى جانب خف�ض تكاليف ال�صيانة
على العمالء ،مما يتيح لهم اال�ستفادة ب�شكل �أف�ضل من
التكنولوجيا القائمة.
وبهذه املنا�سبة ،قال جوزيف �أني�س ،الرئي�س واملدير
التنفيذي لوحدة �أعمال خدمات الطاقة و�أنظمة الطاقة
الغازية لدى «ج�نرال �إلكرتيك» يف ال�رشق الأو�سط
وجنوب �آ�سيا« :يف �ضوء تركيز «ا�سرتاتيجية الإمارات
للطاقة  »2050على اال�ستدامة ،نحتاج �إلى حلول �أكرث

الدوالر يستقر أمام الدينار عند  303فلوس
واليورو يرتفع إلى 346
ا�ستقر �سعر �رصف الدوالر الأمريكي
مقابل الدينار الكويتي �أم�س عند
م�ستوى  0.303دينار يف حني ارتفع
ال��ي��ورو ال��ى  0.346دينار مقارنة
ب�أ�سعار �رصف �أول �أم�س.وقال بنك
الكويت املركزي يف ن�رشته �أم�سية
على موقعه الإل��ك�تروين �إن �سعر
�رصف اجلنيه الإ�سرتليني انخف�ض
الى م�ستوى  0.400دينار يف حني
ارتفع الفرنك ال�سوي�رسي الى م�ستوى
 0.305دينار وظل الني الياباين عند

م�ستوى  0.002دينار دون تغيري.
وارت��ف��ع ال����دوالر الأم�ي�رك���ي �أم���ام
العمالت الرئي�سية خالل تعامالت
�أم�س ،بعد ا�ستيعاب امل�ستثمرين
القرارات ال�صادمة لبنك االحتياطي
ال��ف��ي��درايل.وق��رر بنك االحتياطي
الفيدرايل تثبيت معدل الفائدة �أول
�أم�س يف قرار وافق التوقعات ،لكنه
يف الوقت نف�سه �أعلن تراجعه عن
تنفيذ �أي زي��ادة ملعدل الفائدة يف
العام احلايل.

ويبلغ معدل الفائدة يف الوقت احلايل
م�ستوى يرتاوح بني  % 2.25و2.50
.%كما �أع��ل��ن امل��رك��زي الأمريكي
خف�ض توقعاته بالن�سبة ملعدل
الت�ضخم ،حيث يرى �أنها �ستبلغ يف
العام احلايل م�ستوى  ،% 1.8وهو
م�ستوى �أدنى من التقديرات ال�سابقة
عند .% 1.9كما قرر بنك االحتياطي
الفيدرايل البدء يف خف�ض امليزانية
العمومية والبالغة  4تريليونات
دوالر بدء ًا من مايو املقبل.

اقتصاد

وهبط الدوالر �أمام اليورو بنحو 0.09
� %إلى  1.1423دوالر ،كما انخف�ض
�أمام الني بن�سبة  % 0.2عند 110.46
ين.كما تراجعت العملة الأمريكية
�أم���ام اجلنيه الإ�سرتليني بن�سبة
 % 0.2عند  1.3221دوالر ،فيما
هبطت �أمام الفرنك ال�سوي�رسي بنحو
� % 0.2إلى  0.9909فرنك.وخالل تلك
الفرتة ارتفع م�ؤ�رش الدوالر الرئي�سي
الذي يقي�س �أداء العملة �أمام  6عمالت
رئي�سية بنحو � % 0.2إلى .95.916

كفاءة ومرونة ملواكبة متطلبات توليد الطاقة ب�شكل
�أ��سرع ،ودعم التغذية املتقطعة للطاقة املتجددة،
وامل�ساعدة على ا�ستقرار و�ضع ال�شبكة الكهربائية.
وي�ؤكد هذا احلدث املهم على
التزام «جرنال �إلكرتيك» بدعم الإمارات يف م�ساعيها للحد
من الت�أثري البيئي لقطاع الطاقة عرب تزويدها بحلول
متطورة تلبي احتياجات القطاع وب�أقل التكاليف».
وتعترب تقنية التوربينات الغازية  HAمن «جرنال
�إلكرتيك» اخليار الأن�سب ملواكبة االحتياجات املتنامية
لقطاع الطاقة الإماراتي – حيث ترفع م�ستوى كفاءة
حمطات التوليد العاملة بنظام الدورة املركبة بن�سبة
تتجاوز  - % 64وهذا �أعلى من �أي تقنية مناف�سة �أخرى
موجودة اليوم .وقد جنحت هذه التوربينات بت�سجيل
رقمني قيا�سيني عامل َّيني لتوليد الطاقة �ضمن فئتي 60
و 50هرتز .ويف �ضوء قدرتها على زيادة �أو خف�ض الطاقة
املولدة حتى  88ميغاواط يف الدقيقة مع تلبية معايري
االنبعاثات يف الوقت نف�سه ،ميكن لتوربينات  HAدعم
الدول التي ت�سعى �إلى زيادة ح�صة الطاقة املتجددة
يف مزيج الطاقة لديها من خالل امل�ساعدة يف حت�سني
ا�ستقرار ال�شبكة .وكانت «جرنال �إلكرتيك» �أول �رشكة
�أطلقت التوربينات الغازية  H-classيف عام ،2003
و�أدى تطورها فيما بعد �إلى �إطالق توربينات  HAيف
عام  .2014ويف دولة الإمارات ،يتم اعتماد توربينات
 HAمن قبل هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة لت�شغيل
حمطة توليد الطاقة بالدورة املركبة با�ستطاعة 1.8
جيجاواط التي يتم �إن�شا�ؤها يف احلمرية.

الفضة زادت نحو  % 0.7إلى  15.55دوالراً لألوقية

يخطط إلبطاء خفض ميزانيته

الذهب يصعد لذروة  3أسابيع بعد قرار مركزي أميركا

«المركزي» األميركي ال يتوقع

ارتفع الذهب �إلى �أعلى م�ستوياته يف ثالثة �أ�سابيع
�أم�س مع ا�ستبعاد جمل�س االحتياطي االحتادي البنك
املركزي الأمريكي �أي رفع لأ�سعار الفائدة يف العام
احل��ايل ،يف حني �أذك��ى اخلف�ض املفاجئ لتوقعات
النمو الأم�يرك��ي امل��خ��اوف املرتبطة بالتباط�ؤ
االقت�صادي العاملي.
وبلغ البالديوم م�ستوى قيا�سيا مرتفعا بدعم من نق�ص
طويل الأم��د يف املعرو�ض بال�سوق .وك��ان ال�سعر
الفوري للذهب مرتفعا � % 0.5إلى  1318.31دوالر ًا
للأوقية الأون�صة ،بعدما لأم�س �أعلى م�ستوياته منذ
 28فرباير عند  1319.02دوالر ًا للأوقية يف وقت �سابق
من اجلل�سة.و�صعد �سعر الذهب يف العقود الأمريكية
الآجلة � % 1.3إلى  1318.40دوالر ًا للأوقية.ويف حني
خف�ض جمل�س االحتياطي توقعات النمو والبطالة
والت�ضخم يف الواليات املتحدة� ،أوقف البنك املركزي
م�ساعيه امل�ستمرة منذ ثالث �سنوات لت�شديد ال�سيا�سة
النقدية ب�شكل مفاجئ ،م�ستبعدا �أي رفع لأ�سعار
الفائدة هذا العام.
وهبط الدوالر هبوطا حادا وارتفعت �سندات اخلزانة

الأمريكية بعد ق��رار جمل�س االحتياطي �أول �أم�س،
لي�صل عائد �سندات الع�رش �سنوات �إلى �أدنى م�ستوى
له يف � 14شهرا.وي�ؤثر انخفا�ض �أ�سعار الفائدة �سلبا
على الدوالر وعوائد ال�سندات ،بينما يزيد من جاذبية
املعدن الأ�صفر الذي ال يدر �أي عائد.ومن بني املعادن
النفي�سة الأخ��رى ،ارتفع البالديوم يف املعامالت
الفورية � % 0.3إل��ى  1608.46دوالرات للأوقية،
بعدما الم�س �أم�س �أعلى م�ستوى له على الإطالق عند
 1619.81دوالر ًا للأوقية يف وقت �سابق من اجلل�سة.
وقال املحللون �إن احلظر املحتمل الذي قد تفر�ضه
رو�سيا ،املنتج الكبري للمعدن ،على �صادرات املعادن
النفي�سة امل�ستعملة والبقايا املعدنية �أذكى املخاوف
يف ال�سوق التي ت�شهد �شحا يف املعرو�ض بالفعل،
ودفع الأ�سعار �إلى ال�صعود مل�ستويات قيا�سية.
و�ساهم احلظر املحتمل �أي�ضا يف �صعود البالتني �إلى
�أعلى م�ستوى له منذ الأول من مار�س �إلى 871.25
دوالر ًا للأوقية .ويتجه املعدن �صوب حتقيق مكا�سب
للجل�سة �أول �أم�س على التوايل ،مرتفعا � % 0.8إلى
 866دوالرا للأوقية.

متوسط أسعار الذهب
الوحدة

دينار كويتي

دوالر �أمريكي

ا�سعار الذهب عيار 24

 12.86دينار ًا

&42.40

�سعر الذهب عيار 22

 11.79دينار ًا

&38.86

ا�سعار الذهب عيار 21

 11.25دينار ًا

&37.10

ا�سعار الذهب عيار 18

 9.64دنانري

&31.80

�سعر الذهب عيار 14

 7.50دنانري

&24.73

�سعر الذهب عيار 12

 6.43دنانري

&21.20

ا�سعار اوقية الذهب

 399.90دينارا

&1.319

ا�سعار جنيه الذهب

 90.01دينار

&296.78

ا�سعار كيلو الذهب

 12.858دينارا

&42.395

جولة جديدة من المحادثات ...وفد تجاري أميركي يزور بكين  28مارس الحالي

• جانب من محادثات التجارة السابقة بني واشنطن وبكني

قالت وزارة التجارة ال�صينية �أم�س �إن
وفدا جتاريا �أمريكيا بقيادة املمثل
التجاري روبرت اليتهايزر ،ووزير
اخلزانة �ستيفن منوت�شني� ،سيزور
بكني يومي  28و 29مار�س احلايل،
لعقد جولة جديدة من املفاو�ضات.
وقال قاو فنغ املتحدث با�سم وزارة
التجارة ال�صينية لل�صحافيني يف
�إف���ادة روتينية� ،إن نائب رئي�س
ال���وزراء ليو خه �سيزور الواليات
املتحدة يف �أوائل �أبريل لإجراء املزيد
من املحادثات.قال الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب �إن الواليات املتحدة
وال�صني ت�سريان بخطى �رسيعة نحو
التو�صل �إلى اتفاق ثنائي للتجارة.
وتابع ترامب قائال�« :إن مفاو�ضني
جتاريني �أمريكيني �سيذهبون �إلى
بكني الأ�سبوع املقبل لبدء جولة

�أخرى من املحادثات بني البلدين».
وامل��ح��ادث��ات املبا�رشة املرتقبة
�ستكون الأول��ى منذ �أن �أرج���أ ترامب
مهلة انتهت يف �أول مار�س لتفادي
زي��ادة يف الر�سوم اجلمركية على
واردات من ال�صني بقيمة  200مليار
دوالر من م�ستواها احل��ايل البالغ
� % 10إلى  ،% 25وتهدف املفاو�ضات
�إلى �إنهاء حرب جتارية م�ضى عليها
ثمانية �أ�شهر بني �أك�بر اقت�صادين
يف العامل.وكان الرئي�س الأمريكي
دون��ال��د ت��رام��ب ،ق���ال ،اخلمي�س
امل��ا���ض��ي ،ع��ن ج��ه��ود حكومته يف
التفاو�ض مع ال�صني ب�ش�أن الر�سوم
التجارية بني البلدين« :نحن نبلي
ب�لاء ح�سنا جدا يف املحادثات مع
ً
ال�صني ونح�صل على م��ا يجب �أن
نح�صل عليه».

الديون الضخمة للشركات في أميركا قد تسبب األزمة المالية المقبلة
بد�أت الأزمة املالية العاملية عام  2007نتيجة ديون الأ�رس
الأمريكية ،ولكن بعد التعايف ،بدت وا�شنطن منوذج ًا للجدارة
االئتمانية لكن منذ عام  ،2012تراكمت ديون ال�رشكات �إلى
م�ستويات تنذر بكارثة جديدة ،وفق ًا لـ«الإيكونومي�ست».
وبح�سب تقديرات االحتياطي الفيدرايل ،ارتفعت ديون
ال�رشكات غري املالية بالن�سبة للناجت املحلي الإجمايل بنحو
 % 8على مدار ال�سبع �سنوات املا�ضية ،وجاء ذلك يف ظل
تبني بنوك مركزية عاملية معدالت فائدة منخف�ضة �شجعت
ال�رشكات والأفراد على االقرتا�ض.
ورغ��م ذل��ك ،مل تقرت�ض ال�رشكات من �أج��ل �ضخ �أم��وال يف
ا�ستثمارات حمفوفة باملخاطر كما حدث يف �أزمة الديون الأ�سو�أ
يف تاريخ �أمريكا خالل �سبعينيات القرن التا�سع ع�رش ،بل �إنها
�أعادت الأموال يف �شكل توزيعات نقدية �إلى امل�ساهمني والتي
بلغت نحو  2.9تريليون دوالر  -تقريب ًا نف�س حجم ديونها منذ
عام .2012ونتيجة تراكم الديون على كاهل ال�رشكات ،بد�أ
القلق يت�رسب للأ�سواق املالية عام  ،2018كما حتدث رئي�س
الفيدرايل «جريوم باول» �أمام الكونغر�س يف فرباير عن تزايد
خماطر ديون ال�رشكات.
ونتيجة ارتفاع �أرباحها بالتزامن مع الفائدة املنخف�ضة،
متكنت ال�رشكات يف �أمريكا من خدمة ديونها جيد ًا ،وبعد

حتليل موازنات ال�رشكات غري املالية التي ت�شكل ثلثي الديون
غري املالية الإجمالية املقدرة بـ 9.6تريليونات دوالر ،بدت
تلك ال�رشكات قادرة على دفع الفائدة على الديون.ومنذ عام
 ،2012زادت وترية الديون املعدومة من جانب ال�رشكات
ب�شكل كبري ،ويعادل حجمها حالي ًا نف�س حجم ديون الرهن
العقاري عام  .2007ويرى حمللون �أن هناك طريقة خلف�ض
الديون عالية املخاطر من خالل الرتكيز على �سوق قرو�ض
الروافع املالية ،وهي عبارة عن اقرتا�ض تنظمه جمموعة من
البنوك ثم تبيعه للم�ستثمرين يف �سوق ثانوي.
وت�شكل �رشكات �صغرية غري مدرجة و�رشكات كربى مدرجة
مثل «�أمريكان �إيرالينز» بع�ض زبائن مثل هذه الأ�سواق ،وزاد
حجم قرو�ض الروافع املالية يف ال�سنوات املا�ضية ب�شكل
ملحوظ .وعلى عك�س ال�سندات ذات العائد الثابت ،ف�إن العائد
على قرو�ض الروافع املالية تكون معومة ،ويراها م�ستثمرون
حتوط ًا يف مواجهة معدالت الفائدة املرتفعة ،وت�شكل قرو�ض
الروافع املالية �أكرب م�شكلة يف ديون ال�رشكات بوجه عام،
واحلذر ب�ش�أن م�س�ؤويل الفيدرايل .وعلى الرغم من �أن زيادة
ديون ال�رشكات لن يكون ال�سبب الرئي�سي للأزمة املالية
املقبلة� ،إال �أن التاريخ يلمح �إلى �أن تكد�س هذا النوع من
الديون يدق جر�س �إنذار ب�ش�أن الركود.

• قلق بشأن حجم الديون ال سيما قروض الروافع املالية

زيادات للفائدة في 2019

�أبقى جمل�س االحتياطي االحتادي على �أ�سعار الفائدة بدون تغيري
�أول �أم�س ،ونبذ �صانعو ال�سيا�سة النقدية توقعات ملزيد من
زيادات الفائدة هذا العام ،مع حتذير البنك املركزي الأمريكي من
تباط�ؤ متوقع يف اقت�صاد الواليات املتحدة.
ويف تغيري رئي�سي لنظرته ،يتوقع جمل�س االحتياطي الآن �أي�ضا
رفع تكاليف االقرتا�ض مرة واحدة فقط حتى عام  ،2021ومل يعد
يتوقع احلاجة �إلى درء الت�ضخم من خالل �سيا�سة نقدية مت�شددة.
وبعد اجتماع ا�ستمر يومني للجنته لل�سيا�سة النقدية ،قال جمل�س
االحتياطي �أي�ضا �إنه �سيبطئ اخلف�ض ال�شهري حليازاته من �سندات
اخلزانة من نحو  30مليار دوالر �إلى ما ي�صل �إلى  15مليار دوالر
اعتبارا من مايو.
و�أ�ضاف �أنه �سينهي خف�ض ميزانيته العمومية يف �سبتمرب� ،رشيطة
�أن يتطور االقت�صاد و�أو�ضاع �سوق املال وفقا للتوقعات.
وق��ال جمل�س االحتياطي يف بيان �أبقى �سعر الفائدة القيا�سي
للإقرا�ض لليلة واح��دة� ،أو �سعر فائدة الأم��وال االحتادية ،يف
نطاق من � % 2.25إلى « % 2.50منو الن�شاط االقت�صادي تباط�أ من
وتريته القوية يف الربع الرابع».و�أ�ضاف قائال «�أحدث امل�ؤ�رشات
ت�شري �إلى تباط�ؤ منو انفاق الأ�رس واال�ستثمار الثابت لل�رشكات يف
الربع الأول ...اجمايل الت�ضخم تراجع».

البحرين المركزي» يخفض

سعر فائدة الودائع إلى % 3.10

قال م�رصف البحرين املركزي �إنه خف�ض �سعر الفائدة على الودائع
ملدة �شهر �إلى  % 3.10من  % 3.25لكنه �أبقى على �أ�سعار فائدة
الودائع لليلة واحدة والودائع ملدة �أ�سبوع بدون تغيري.وت�أتي هذه
اخلطوة بعد �أن �أبقى جمل�س االحتياطي االحتادي يف ختام اجتماعه
�أم�س �أ�سعار الفائدة م�ستقرة وتخلى �صانعو ال�سيا�سة النقدية عن
توقعات ملزيد من الزيادات يف الفائدة هذا العام ،مع حتذير
البنك املركزي الأمريكي من تباط�ؤ متوقع يف االقت�صاد.و�أبقى
م�رصف البحرين املركزي على �سعر الفائدة للودائع لليلة واحدة
عند  % 2.50و�سعر الفائدة للودائع ملدة �أ�سبوع عند .% 2.75

البالديوم مرشح لبلوغ
 2000دوالر لألونصة

حقق �سعر البالديوم ارتفاع ًا
����ص���اروخ���ي��� ًا خ��ل��ال ف�ت�رة
ق�صرية ،متجاوز ًا  1600دوالر
للأون�صة ،وحقق �أم�س �سعر ًا
قيا�سي ًا جديد ًا بو�صوله �إلى
 1608دوالرات ،مع تر�شيح
بلوغه  2000دوالر هذا العام،
�شح املعرو�ض.
بت�أثري من ّ
واعتبار ًا من الثالثاء املا�ضي
جتاوزت الأون�صة  1600دوالر،
بعدما اخرتقت  1400دوالر
منت�صف ف�براي��ر املا�ضي،
و 1200دوالر �أواخ��ر دي�سمرب
.2018
و�أم�����س ارت��ف��ع ال��ب�لادي��وم يف
املعامالت الفورية � % 0.3إلى
 1608.46دوالرات للأوقية،
بعدما لأم�س �أعلى م�ستوى له
على الإط�ل�اق عند 1619.81
دوالر ًا للأوقية يف وقت �سابق
م��ن اجلل�سة.الأون�صة كانت
تخطت  1000دوالر �أواخ���ر
�سبتمرب  2018بعدما بقي
�سعرها دون هذه العتبة منذ
�أواخ����ر ي��ون��ي��و املن�رصم،

علم ًا �أنه يف مرة واحدة خالل
�سنة ارتفع ال�سعر فوق 1100
دوالر ،وكان ذلك يف منت�صف
يناير .2018
لكن �سعر  1100دوالر للأون�صة
�سبق �أن �سجله البالديوم
ع��ام  ،2001بعدما ت�أخرت
ال�رشكات الرو�سية يف ت�صديره
ت��ك��رار ًا ع��ام  2000لأ�سباب
�سيا�سية ،ما �أدى �إلى هلع يف
الأ���س��واق دفع ب�رشكة «فورد»
لل�سيارات �إلى تخزينه خوف ًا
رضر �إنتاجها ب�سبب نق�ص
من ت� ّ
املعرو�ض ،علم ًا �أن رو�سيا هي
�أك�بر منتج له ،تليها جنوب
�أف��ري��ق��ي��ا وك��ن��دا وال��والي��ات
املتحدة.
مل ي�أت هذا ال�صعود ال�صاروخي
ً
�صدفة بالطبع ،فهو م�سار
ت�شهده �سوق املعدن الأبي�ض
منذ منت�صف �أغ�سط�س .2018
�أما �أ�سبابه فهي تعود �أ�سا�س ًا
�إل���ى نق�ص ط��وي��ل الأم����د يف
املعرو�ض وتوقعات با�شتداد
�شح املعدن يف الأ�سواق.

