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اقتصاد

أثناء تفقد وفد من لجنة األمن القومي البرملانية للحدود اإليرانية-العراقية

فالحت بيشة :للعراق أهمية بالغة لنا إقتصادي ًا وتجاري ًا وديني ًا

ق��ال رئي��س لجنة األم��ن القومي والسياس��ة الخارجية
ف��ي مجل��س الش��ورى اإلس�لامي حش��مت اهلل فالح��ت
بيش��ة :ان للع��راق دوراً ومكان��ة مهم��ة ف��ي العالق��ات
الخارجي��ة للجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة وبغ��ض
النظ��ر ع��ن القضاي��ا اإلس��تراتيجية واأليديولوجي��ة،
فله��ذا البل��د أهمي��ة بالغ��ة لن��ا م��ن الناحي��ة اإلقتصادي��ة
والتجارية والدينية.
وف��ي إش��ارة ال��ى زي��ارة أعض��اء لجن��ة األم��ن القوم��ي
والسياس��ة الخارجي��ة ف��ي مجل��س الش��ورى اإلس�لامي
إل��ى الح��دود اإليرانية-العراقي��ة وخاص��ة منف��ذ خس��روي

باكستان تعلن إستعدادها
لتمديد إتفاق إستيراد
الكهرباء من إيران
أعل��ن وزي��ر الكهرب��اء ف��ي الحكوم��ة
الباكس��تانية ،عم��ر أي��وب خ��ان ،اس��تعداد
ب�لاده إلج��راء محادث��ات م��ع الجمهوري��ة
االس�لامية االيراني��ة لتمديد إتفاق إس��تيراد
 104ميغاواطات كهرباء من ايران.
وخ�لال لقائ��ه الس��فير االيران��ي ف��ي
اس�لام آباد مه��دي هنردوس��ت ،االثنين ،أعلن
وزير الكهرباء الباكس��تاني بأن بالده تس��عى
لتمدي��د إتف��اق إس��تيراد الكهرب��اء بمق��دار
 104ميغاواط��ات م��ن اي��ران .وأك��د أي��وب
خ��ان إلت��زام بالده بتطوي��ر العالقات األخوية
م��ع اي��ران ،وق��ال :ان الحكومة الباكس��تانية
ترح��ب بتعزي��ز التع��اون م��ع ايران ف��ي مجال
توليد الكهرباء والطاقة.
م��ن جانب��ه ،أعل��ن الس��فير االيران��ي،
خ�لال اللق��اء ،اس��تعداد الش��ركات االيرانية
للمشاركة في مشاريع الكهرباء والطاقة في
باكس��تان ،داعياً الى استفادة باكستان من
االمكاني��ات التقني��ة والهندس��ية للش��ركات
االيراني��ة .وأكد الجانبان الرغبة والعزم في
س��ياق تعزي��ز روح التعاون األخ��وي بين ايران
وباكس��تان والبح��ث ع��ن س��بل جدي��دة ف��ي
مجال توليد ونقل الطاقة.
يذك��ر أن هنال��ك اآلن خط �اً قي��د
التنفي��ذ لنق��ل الطاق��ة الكهربائي��ة بقدرة 220
كيلوفولت �اً ف��ي منطق��ة ب�لان ف��ي جابه��ار
(جنوب ش��رق ايران) ،وفي حال إكتماله يمكن
زيادة صادرات الكهرباء من ايران الى باكستان
ومن ضمنه ميناء غوادر الى  300ميغاواط.

الح��دودي (غ��رب إيران) ،أضاف فالحت بيش��ة ،في تصريح
لمراس��ل (إرن��ا) أم��س الثالثاء :ه��ذا المنفذ مغل��ق تقريباً،
وال يس��تطيع العب��ور منه س��وى رج��ال األعم��ال اإليرانيين
والعراقيي��ن ،وعملي �اً ال يس��توعب عب��ور ملي��ون ونص��ف
المليون مسافر سنوياً.
ولفت فالحت بيشة الى أن أعضاء لجنة األمن القومي
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى اإلسالمي تفقدوا
ه��ذا الطري��ق برياً الى العتبات المقدس��ة وبغ��داد ،مؤكداً
عل��ى أن��ه مس��ار آمن وتم تطهيره بش��كل كام��ل وأن عملية
التطهي��ر تتج��دد بش��كل دوري م��ن قب��ل الق��وات العراقي��ة.

وق��ال :ان األهال��ي عل��ى جانب��ي ه��ذه الح��دود لديه��م صلة
قرابة وينتظرون معاودة فتحها.
وأش��ار فالح��ت بيش��ة الى جلس��ة لجنة األم��ن القومي
والسياس��ة الخارجي��ة في مجلس الش��ورى اإلس�لامي التي
انعقدت يوم األحد الماضي لدراس��ة العالقات اإلقتصادية
م��ع الع��راق وس��وريا ،قائ� ً
لا :توصل��ت اللجن��ة ال��ى أن نتائج
أداءن��ا م��ن الناحي��ة اإلقتصادية في العراق ليس��ت مرضية
خالفاً للنتائج االيجابية التي توصلنا إليها من الناحيتين
السياس��ية والعس��كرية .وق��ال :ان أس��واق بغ��داد تفتقر الى
البضائ��ع اإليراني��ة وهناك منافس��ة تجارية غي��ر عادلة في
مدينتي النجف األش��رف وكربالء المقدسة ،تؤدي عملياً
الى غياب الشركات اإليرانية من السوق العراقية.
وف��ي تصري��ح آخر له ،أعلن رئيس لجنة األمن القومي
والسياس��ة الخارجي��ة ف��ي مجل��س الش��ورى اإلس�لامي أن
اس��تثمار الف��رص الدولي��ة لتطوي��ر العالق��ات اإلقتصادية
والتجاري��ة واإلنضم��ام لبع��ض المعاه��دات الدولية يش��كل
ضمانة عالمية إليران.
وكان الرئي��س اإليران��ي ،حس��ن روحان��ي ،ق��د أعل��ن
أثن��اء تقديمه مش��روع الموازنة للع��ام اإليراني المقبل الى
البرلمان أن العالقات الخارجية الجيدة هي من ضروريات
التصدي للحظر.
وق��ال فالحت بيش��ة في هذا الس��ياق وضم��ن إعالنه أن
تصريحات رئيس الجمهورية هي إش��ارة الى األوضاع عقب
خ��روج أمري��كا من اإلتف��اق الن��ووي :أن األمريكيين حاولوا
أن يجعل��وا الحظ��ر عل��ى إي��ران عاب��راً للح��دود وللموضوع
النفط��ي ونجحوا في ع��ام  2006في إحالة ملف إيران الى
مجلس األمن قبل أن يصدر سبعة قرارات ضد إيران.
وأوضح بأنه منذ ذلك الوقت تم إثارة األجواء الدولية
ض��د إي��ران وت��م إل��زام جمي��ع دول العال��م بتقدي��م تقري��ر
فصلي كل ثالثة أشهر عن حظر مجلس األمن ضد إيران
وإال ستتعرض للعقوبات .وأكد أن الحظر األمريكي ليس
حظراً دولياً وبإمكاننا أن استثمار المناخ الدولي كفرصة
ألن أمري��كا لديها منتقدون عل��ى الصعيد الدولي وأن هذه
الدول نفس��ها تعاني من الحظ��ر أيضاً وبإمكان هذه الدول
العمل مع إيران ،كما أن هناك دو ً
ال مستقلة غير مستعدة
للخضوع للسياسة األمريكية.

مديرعام منظمة املوانئ:

إيران ملتزمة بجميع تعهداتها بشأن
إتفاقية جابهار
قال مساعد وزير الطرق وبناء المدن المدير العام لمنظمة الموانئ والمالحة البحرية
االيرانية محمد راس��تاد :ان طهران ملتزمة بجميع تعهداتها بش��أن اتفاقية جابهار؛ معرباً
ع��ن أمل��ه بأن يوفر الطرف الهندي الظروف المالئم��ة لدخول الخطوط المالحية الكبيرة
الى ميناء جابهار (جنوب البالد).
وف��ي لقائ��ه أم��س الثالث��اء ،الس��فير الهن��دي ل��دى طه��ران (س��ائوراب كوم��ار)
مرافق �اً بمديرع��ام ش��ركة ( )IPGLالهندي��ة (آرون كوم��ار غوبت��ا) ،أش��ار راس��تاد
ال��ى االجتم��اع الناج��ح األول للجن��ة متابع��ة تنفي��ذ إتفاقي��ة جابه��ار وب��دء ش��ركة
( )IPGLالهندي��ة مهامه��ا رس��مياً بصف��ة مش��غل ف��ي مين��اء جابه��ار؛ مبين �اً أن أح��د
أه��داف المش��غل يكم��ن ف��ي التس��ويق واس��تقطاب البضائ��ع وزي��ادة حجمه��ا ف��ي
ميناء جابهار.
واعتب��ر مس��اعد وزير الطرق انعقاد المؤتمر الدول��ي بعنوان (يوم جابهار) (Chabahar
 )Dayوالمرتق��ب ف��ي  26فبراي��ر  2019بمش��اركة جميع المعنيين في ه��ذا الميناء حدثاً
هام �اً .وتاب��ع :ان ش��ركة ( )IPGLالهندي��ة باس��تطاعتها وم��ن خ�لال المؤتم��ر تقدي��م
المقومات التي يمتاز بها ميناء جابهار أستثمارياً.
وأض��اف راس��تاد :ان مؤتم��ر (ي��وم جابه��ار) يش��كل فرص��ة مناس��بة لمش��اركة أصح��اب
البضائ��ع والتج��ار وش��ركات الش��حن وخط��وط المالح��ة البحري��ة الدولي��ة ف��ي كل م��ن
ايران والهند وأفغانس��تان وباقي الدول؛ مؤكداً أن أحد األهداف األساس��ية التفاق جابهار
يتمث��ل ف��ي توج��ه الخط��وط المالحي��ة الدولي��ة الكبي��رة له��ذا المين��اء .وتاب��ع :ان التعاون
بي��ن ال��دول الث�لاث ايران والهند وأفغانس��تان يضطل��ع بدور هام في س��ياق تطوير إمكانيات
ميناء جابهار.
م��ن جانبه ،أعرب الس��فير الهندي لدى طهران عن س��عادته للتع��اون الثنائي في مجال
المالحة البحرية والموانئ وخاصة المش��اركة في تطوير ميناء جابهار .وقال :خالل هذه
الم��دة اس��تطعنا أن نق��وم بخط��وات ايجابية لتطوير العالق��ات االقتصادي��ة والتجارية بين
ايران والهند وخاصة في مجال تطوير ميناء جابهار.
م��ن جهت��ه ،أع��رب مديرع��ام ش��ركة ( )IPGLالهندي��ة ،خ�لال اللق��اء ،ع��ن اس��تعداد
الش��ركة ف��ي مج��ال التس��ويق واس��تقطاب البضائ��ع وزي��ادة حجمه��ا ف��ي مين��اء
جابه��ار ،وكذل��ك اس��تقبال الخط��وط المالحي��ة البحري��ة الدولي��ة الكبي��رة ال��ى
هذه المنطقة.

ال ش��ك أن��ك ل��م تره��ا أب��داً ف��ي محفظة
نق��ودك ،وربم��ا لن تراها قط فه��ي تعيش حالياً
أنفاس��ها األخي��رة بع��د أن ق��ررت المص��ارف
المركزي��ة األوروبي��ة وق��ف إصداره��ا ،إنه��ا
األوراق النقدي��ة م��ن فئة خمس��مئة ي��ورو ،كما
جاء في مجلة (لوفل أوبسرفاتور) الفرنسية.
فق��د أعلن البنك المركزي األوروبي ،في
موقع��ه عل��ى اإلنترن��ت ،أن  17مصرف �اً مركزياً
أوروبياً من أصل  19س��تتوقف عن إنتاج وإصدار
أوراق نقدي��ة م��ن فئ��ة الخمس��مئة ي��ورو عل��ى
خلفي��ة (مخ��اوف م��ن أن تس��هل ه��ذه األوراق
القيام بأنشطة غير قانونية).
وأوض��ح البن��ك أن��ه م��ن أج��ل ضم��ان
(انتقال سلس وألسباب لوجستية) ،فان البنك
الفدرالي األلماني والبنك الوطني النمس��اوي
س��يواصالن إص��دار ه��ذه الفئة حت��ى  26أبريل/
نيسان المقبل.
وكان البن��ك األوروب��ي ق��د أص��در بيان �اً
ف��ي أبري��ل /نيس��ان  2018ق��ال في��ه إن��ه (ق��رر
التوق��ف بش��كل دائم ع��ن إنت��اج أوراق نقدية من
فئ��ة الخمس��مئة ي��ورو ،م��ع التوق��ف ع��ن توزي��ع

االحتياط��ات المتواف��رة م��ن هذه الفئ��ة بحدود
نهاي��ة  .)2018وأض��اف :ان األوراق المتواف��رة
أص� ً
لا يمك��ن مواصل��ة اس��تخدامها كعمل��ة
ً
ً
نقدي��ة؛ موضحا أنها س��تحتفظ دوم �ا بقيمتها
ويمك��ن اس��تبدالها لدى البن��وك المركزية في
منطقة اليورو من دون حدود زمنية.
ويس��عى البن��ك م��ن خ�لال ه��ذه الخط��وة
إل��ى الحد من ظاهرة تمويل اإلرهاب والجريمة
المنظم��ة والته��رب الضريب��ي ،إذ يمك��ن
للمهربين بفضل هذه الورقة النقدية أن ينقلوا
كميات ضخمة بسرية تامة.
وق��د أطلقت ورقة الخمس��مئة يورو رس��مياً
ف��ي دول االتح��اد ع��ام  ،2002وأصبح��ت تع��رف
باس��م ورق��ة (ب��ن الدن) ال��ذي كان الجمي��ع
يبح��ث عن��ه وال أح��د ي��راه ،ف��ي إش��ارة إل��ى ندرة
ه��ذه الورق��ة النقدي��ة ونظ��راً للطل��ب الكبي��ر
عليه��ا ،تمام �اً كم��ا كان الح��ال بالنس��بة إلى
زعيم تنظيم القاعدة قبل تصفيته.
وقد بلغ مجموع األوراق النقدية المتداولة
في نوفمبر /تش��رين الثاني الماضي  2018نحو
 521مليون ورقة ،أي ما نسبته 4ر %2من مجموع

أعل��ن رئي��س منظم��ة التخطي��ط
والميزاني��ة االيراني��ة ،محم��د باق��ر نوبخ��ت،
ب��أن االعتم��اد عل��ى العوائ��د الناجم��ة م��ن
بي��ع النف��ط ف��ي ميزاني��ة الع��ام الق��ادم
س��يكون أق��ل بنس��بة  28بالمائ��ة مقارن��ة م��ع
العام الجاري.
وقال نوبخت ،في تصريح له يوم االثنين:
ان حصة الحكومة من العوائد النفطية تبلغ
 27مليار دوالر في العام الجاري ،وان المتوقع
للع��ام القادم أن يبلغ في أحس��ن الظروف 21
ملي��ار دوالر .وأوضح بأن العوائد النفطية تم
احتس��ابها للع��ام الج��اري عل��ى أس��اس س��عر
ال��دوالر  3500توم��ان ،فيم��ا احتس��ب قس��م
منه��ا ف��ي ميزاني��ة الع��ام الق��ادم على أس��اس
 4200تومان لتوفير الس��لع األساسية ،ونحو
 7مليارات دوالر بس��عر  8000تومان في إطار
منظومة (نيما).
يذك��ر أن الرئي��س روحان��ي ق��دم ي��وم
الثالثاء من األسبوع الماضي الئحة ميزانية
الب�لاد للع��ام الق��ادم ال��ى مجل��س الش��ورى
االس�لامي بس��قف  17تريليون �اً و 32ألف �اً
و 332ملياراً و 270مليون ريال.

الهند تعفي مدفوعات
النفط اإليراني
بالروبية من
ضرائب مرتفعة

أظه��ر أم��ر حكوم��ي ،اطلع��ت علي��ه
رويت��رز ،أن وزارة المالي��ة الهندي��ة أعف��ت
مدفوع��ات الروبي��ة المقدم��ة لش��ركة
النف��ط الوطني��ة اإليراني��ة ع��ن واردات
النفط الخام من ضريبة مرتفعة.
وم��ن ش��أن اإلعف��اء ،الذي بدأ س��ريانه
في  28ديس��مبر /كان��ون األول ولكن بأثر
رجع��ي م��ن الخام��س من نوفمبر /تش��رين
الثان��ي ،أن يس��مح لش��ركات التكري��ر
الهندية بتس��وية مدفوع��ات متأخرة بنحو
5ر 1ملي��ار دوالر لش��ركة النفط الوطنية
اإليراني��ة .وتراكم��ت تل��ك المدفوع��ات
من��ذ فرض��ت الوالي��ات المتح��دة عقوب��ات
صارم��ة عل��ى طه��ران ف��ي أوائ��ل نوفمب��ر/
تشرين الثاني.
ووق��ع البلدان ،في الثاني من نوفمبر/
تش��رين الثان��ي ،إتفاق �اً ثنائي �اً لتس��وية
التعام�لات ف��ي تج��ارة النف��ط م��ن خ�لال
بن��ك يو.س��ي.أو الممل��وك للحكوم��ة
الهندي��ة بالعمل��ة الهندي��ة ،وه��ي عمل��ة
غي��ر متداول��ة ت��داو ً
ال ح��راً ف��ي األس��واق
العالمية.

تصدير السلع عبر الخطوط السككية للبالد يشهد
نمو ًا بنسبة %140

تدشني قسم جديد من
مصفى «نجمة الخليج
الفارسي»
أعل��ن مس��اعد وزي��ر النف��ط ف��ي ش��ؤون
التكري��ر والتوزي��ع ،عل��ي رض��ا ص��ادق آب��ادي،
عن تدش��ين القس��م الثالث من مصفى نجمة
الخلي��ج الفارس��ي (س��تارة خلي��ج ف��ارس)
لتكرير البنزين في جنوب ايران.
وق��ال ص��ادق آب��ادي أم��س الثالث��اء :إن
الطاقة اإلنتاجية للبنزين في البالد سترتفع
الى  105ماليين لتر يومياً في نهاية األسبوع
الج��اري ،وه��و ما يش��ير ال��ى زيادة بنس��بة 67
بالمئ��ة مقارن��ة بالع��ام الماض��ي .وأض��اف:
إن إنت��اج البنزي��ن ف��ي الب�لاد كان يبل��غ 63
ملي��ون لت��ر يومي �اً في الع��ام الماض��ي ،إال أنه
ارتف��ع بنس��بة  24المئ��ة ف��ي ش��هر كان��ون
الثان��ي /يناي��ر الماض��ي وبل��غ  78مليون لتر
يومي �اً .وتاب��ع :ان الطاق��ة اإلنتاجية للبنزين
ف��ي الب�لاد بلغت ف��ي النص��ف األول من العام
الج��اري (االيران��ي يب��دأ ف��ي  21آذار /مارس)
نح��و  97ملي��ون لت��ر يومي �اً ،إال أنن��ا نمه��د
لزيادة كبيرة في نهاية األسبوع الجاري.
ولف��ت ص��ادق آب��ادي ال��ى أن الطاق��ة
اإلنتاجية للبنزين س��تبلغ نحو  105ماليين
لتر يومياً ،حيث سيتم سد الحاجة الداخلية
من��ه تمام �اً ،كم��ا س��يثمر ع��ن فائ��ض بي��ن
كميت��ي اإلنت��اج واإلس��تهالك بحج��م نح��و
 20ملي��ون لت��ر يومي �اً خ�لال النص��ف الثاني
من العام الجاري .ونوه الى أن عمليات إعداد
وتدشين القسم الثالث من المصفى الجديد
ت��م عل��ى ي��د المختصي��ن االيرانيي��ن دون أي
مساعدات من الشركات األجنبية.

أوروبا توقف إصدار ورقة «بن الدن» النقدية
أوراق الي��ورو المتداول��ة ف��ي منطق��ة الي��ورو.
يذك��ر أن��ه م��ن الناحي��ة العملي��ة ت��م تصني��ع
آخ��ر ورق��ة خمس��مئة في ع��ام  ،2014ومنذ ذلك
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الحي��ن تم��ت تغطي��ة الطل��ب عليه��ا ب��األرواق
المتداول��ة ف��ي األس��واق وبم��ا كان موجوداً في
مخزون المصارف المركزية.

ق��ال المدي��ر العام لش��ركة الس��كك الحديد في اي��ران :إن صادرات البضائع بواس��طة
الس��كك الحدي��د ش��هدت نمواً بنس��بة 140بالمائة ف��ي العام اإليراني الحال��ي (بدأ من 21
آذار /م��ارس) ،فيم��ا ش��هد ترانزي��ت الس��لع ع��ن طري��ق الخطوط الس��ككية نمواً بنس��بة 40
بالمائة.
وعلى هامش مراس��م تدش��ين  7مش��اريع تنموية لس��كك الحديد في مدينة نيش��ابور
التابعة لمحافظة خراس��ان الرضوية (ش��مال ش��رق) يوم االثنين ،أضاف سعيد محمد زادة:
ان حج��م البضائ��ع المنقول��ة عب��ر الس��كك الحدي��د ف��ي الب�لاد في الع��ام الحال��ي ارتفعت
بنس��بة  %18مقارنة بالعام الماضي؛ مضيفاً :انه من المتوقع بلوغ حجم هذه البضائع 35
مليار طن بنهاية العام.
وتاب��ع :ف��ي الع��ام الماض��ي ت��م نق��ل  13ملي��اراً و 600مس��افر عب��ر الس��كك الحدي��د
ف��ي الب�لاد؛ مبين �اً أن ف��ي ه��ذا الع��ام ازداد عدد المس��افرين بنس��بة  %17في طري��ق طهران-
مش��هد ،وف��ي كل الب�لاد ارتف��ع إل��ى  .%13كم��ا ت��م تدش��ين س��بعة مش��اريع تنموية خالل
هذه المراس��م في محطة س��كك الحديد في نيش��ابور بتكلفة تفوق  90مليار ريال (يعادل
الدوالر  42000ريال).

فيما الذهب يقترب من أعلى مستوى في  6أشهر

النفط يسجل أول خسائر سنوية منذ 2015
إختتم��ت أس��عار النف��ط الع��ام عل��ى
خسائر سنوية للمرة األولى منذ  2015بعد
أن ش��هد ن��زوح المش��ترين من الس��وق بفعل
المخاوف المتنامية بشأن تخمة المعروض
م��ن الخ��ام وإش��ارات متباينة تتعل��ق بتجدد
العقوبات األمريكية على طهران.
وهبط��ت العق��ود اآلجل��ة لخ��ام غ��رب
تكس��اس الوسيط األمريكي هذا العام بنحو
 25بالمئ��ة ،بينم��ا انخف��ض برن��ت بأكث��ر
م��ن 5ر 19بالمئ��ة .وكان��ت الس��وق تتج��ه
إل��ى تحقيق مكاس��ب قوية له��ذا العام حتى
أكتوب��ر /تش��رين األول ،عندم��ا منح��ت
الوالي��ات المتح��دة اس��تثناءات أكب��ر م��ن
المتوقعة لمس��توردي النف��ط اإليراني ومع
بدء تراجع الطلب في االقتصادات الناشئة.
وق��اد ه��ذان العام�لان الخامي��ن إل��ى
الهبوط من أعلى مس��توى في أربع س��نوات،
وال��ذي تج��اوز  76دوالراً لبرمي��ل الخ��ام
األمريك��ي و 86دوالراً لبرن��ت .ول��م يكن قرار
منظم��ة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)
وحلفاؤه��ا بخف��ض اإلنت��اج كافي �اً إلع��ادة
المعنوي��ات المش��جعة عل��ى صع��ود س��عر
الخام.
وس��جلت عق��ود النفط اآلجلة مكاس��ب
متواضع��ة ي��وم االثني��ن .وارتف��ع برن��ت 59
س��نتاً ،أو م��ا يع��ادل 1ر 1بالمئ��ة ،ليبل��غ
ف��ي التس��وية 80ر 53دوالر للبرمي��ل .ف��ي
المقاب��ل ،زاد خ��ام غ��رب تكس��اس الوس��يط
األمريك��ي ثماني��ة س��نتات وبل��غ 41ر45

دوالر للبرمي��ل ف��ي التس��وية .ه��ذا وج��رى
تداول الذهب قرب أعلى مس��توى في أكثر
من س��تة أش��هر ،والذي بلغه في وقت س��ابق
م��ن ي��وم االثني��ن؛ لكن��ه اتج��ه ص��وب أول
انخفاض س��نوي له من��ذ عام  ،2015بعدما
خس��ر ه��ذا الع��ام متأث��راً بصع��ود ال��دوالر
بفع��ل التوت��رات التجاري��ة وارتف��اع أس��عار
الفائدة.
وفي الس��اعة 30ر 19بتوقيت جرينتش،
كان الس��عر الف��وري للذه��ب مرتفع �اً 1ر0
بالمئ��ة إل��ى 25ر 1281دوالر لألوقي��ة
(األونص��ة) .وس��جل المع��دن األصف��ر أعلى
مس��توياته من��ذ  15يوني��و /حزي��ران عن��د
09ر 1284دوالر لألوقية في وقت س��ابق من
الجلس��ة .ونزل��ت عق��ود الذه��ب األمريكي��ة
اآلجل��ة 1ر 0بالمئ��ة لتبل��غ ف��ي التس��وية
30ر 1281دوالر لألوقية.
وم��ن بي��ن المع��ادن النفيس��ة األخ��رى،
ارتفع��ت الفض��ة 7ر 0بالمئة ف��ي المعامالت
الفوري��ة إل��ى 44ر 15دوالر لألوقي��ة؛ لكنه��ا
منخفض��ة 7ر 8بالمئ��ة ه��ذا الع��ام .وارتف��ع
البالتي��ن 1ر 0بالمئ��ة إل��ى 49ر 790دوالر
لألوقي��ة وه��و منخف��ض نح��و  14بالمئ��ة
في .2018
وزاد البالدي��وم 9ر 0بالمئ��ة ،مس��ج ً
ال
99ر 1264دوالر لألوقي��ة ،لتص��ل مكاس��به
ه��ذا العام إل��ى 2ر 19بالمئة ويتصدر قائمة
المعادن النفيسة األفضل أداء للعام الثالث
على التوالي.

