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مؤكد ًا تخصيص التمويالت الالزمة لتطوير البنى التحتية فيها

الريجاني :جابهار إحدى املناطق اإلستراتيجية في البالد
إعتبر رئيس مجلس الش��ورى االسالمي،
عل��ي الريجاني ،منطقة جابهار في محافظة
سيس��تان وبلوجس��تان (جن��وب ش��رق الب�لاد)
بأنها تش��كل إحدى المناطق االس��تراتيجية،
مؤك��داً عل��ى تخصيص التموي�لات الالزمة
لتطوير البنى التحتية فيها.
وبش��أن االجتم��اع ال��ذي إنعق��د لمتابعة
الق��رارات المتعلقة بالمش��اريع التنموية في
محافظ��ة سيس��تان وبلوجس��تان بمش��اركة
ع��دد م��ن كب��ار المس��ؤولين ف��ي الب�لاد،
ق��ال الريجان��ي ف��ي تصري��ح للمراس��لين يوم
األح��د :ان االجتم��اع انعقد بمش��اركة نواب
محافظ��ة سيس��تان وبلوجس��تان ف��ي مجلس
الش��ورى االسالمي لمناقشة المشاكل التي
تعان��ي منه��ا ه��ذه المحافظ��ة وس��بل تحقيق
التنمية فيها.
ووص��ف الريجان��ي منطق��ة جابه��ار
بإح��دى المناطق االس��تراتيجية ف��ي البالد؛
مضيف �اً :ان االجتم��اع تن��اول موض��وع تنمية
منطق��ة جابه��ار وتعزي��ز البن��ى التحتي��ة
ف��ي أرج��اء محافظ��ة سيس��تان وبلوجس��تان.
وأض��اف :ان تطوير البنى التحتية في مجال
النق��ل الب��ري والس��ككي بمحافظة سيس��تان
وبلوجس��تان كان أح��د المح��اور الت��ي ت��م
التط��رق إليه��ا ف��ي ه��ذا االجتم��اع ،مش��يراً
ال��ى التموي��ل ال��ذي خص��ص مؤخ��راً م��ن
صن��دوق التنمي��ة الوطني��ة وال��ذي بل��غ نحو
 300مليون يورو إلنجاز مش��روع إنش��اء خط
س��كك الحديد الذي يربط مدينتي جابهار
وزاهدان ببعضهما البعض.

لجنة التعاون اإلقتصادي اإليرانية-القطرية
تجتمع مايو القادم
أعل��ن وزي��ر الطاق��ة ،رض��ا أردكاني��ان ،ان اي��ران تحتض��ن اجتم��اع لجن��ة التع��اون
االقتصادي المشتركة بين إيران وقطر ،ومعرض السلع التجارية والزراعية واإلنتاجية،
وملتقى فرص االستثمار في مايو /أيار القادم.
وفي تصريح للمراس��لين مس��اء األحد على هامش لقاء ومباحثات الوفدين االيراني
والقط��ري رفيع��ي المس��توى في طه��ران ،أض��اف أردكاني��ان :ان وزير الصناع��ة والتعدين
والتج��ارة اإليران��ي رض��ا رحمان��ي يتول��ى رئاس��ة الجان��ب االيران��ي ف��ي االجتم��اع المقبل
للجن��ة االقتصادية المش��تركة بين ايران وقطر .وتاب��ع :انه تم خالل االجتماع التأكيد
على أن صناعة الس��ياحة والزراعة والمياه والكهرباء وتكرير المياه العادمة من ش��أنها أن
تكون ضمن مجاالت التعاون بين البلدين.

إيران ّ
تدشن مشاريع بتروكيماوية بقيمة
ملياري دوالر
أعل��ن المدي��ر التنفي��ذي للش��ركة الوطني��ة االيراني��ة للصناع��ات البتروكيماوية ،عن
تدشين مشاريع بتروكيماوية بقيمة ملياري دوالر حتى  20مارس /آذار .2020
وأض��اف به��زاد محم��دي ،ف��ي تصريح له أمس االثني��ن ،بأن المرحلة الثانية من مش��روع
«تخ��ت جمش��يد» ف��ي ماهش��هر جنوب غربي البالد ،والذي يش��مل وحدة إنت��اج مادة المطاط
األولية (البولي بوتادين رابر)سيتم تدشينها اليوم الثالثاء.
وأش��ار محم��دي ال��ى أن��ه وبتدش��ين المرحل��ة الثاني��ة س��تبلغ طاق��ة إنت��اج المنتج��ات
البوليمري��ة الخاص��ة (بي.ب��ي.آر)  55أل��ف ط��ن س��نوياً ،حي��ث تس��تخدم بالصناع��ات
البتروكيماوي��ة التكميلي��ة خصوص �اً صناع��ة اإلط��ارات والمطاط ،كما أنها س��تغني ايران
عن استيراد البوليمرات الخاصة من الخارج.

كم��ا أش��ار الريجان��ي ال��ى متابع��ة
قضي��ة االس��تفادة م��ن خ��ط اإلئتم��ان
الروس��ي بقيمة مليار دوالر لمش��روع إنش��اء
خ��ط س��كك الحدي��د ال��ذي يرب��ط مدينة

زاه��دان بمدين��ة بيرجن��د ف��ي محافظ��ة
خراس��ان الجنوبية ش��رقي الب�لاد؛ مضيفاً:
ان موض��وع اس��تقطاب االس��تثمارات
األجنبي��ة لتنفي��ذ مش��روع مط��ار جابه��ار

الليرة اللبنانية تتراجع أمام الدوالر ألدنى مستوى منذ عقود
تراجع��ت العمل��ة اللبناني��ة مقابل الدوالر في الس��وق
الس��وداء ،أمس االثنين ،إلى مس��تويات قياسية هي األدنى
من��ذ إتف��اق الطائف ف��ي  ،1989كما أن العملة الس��ورية
شهدت تراجعاً هي األخرى.
ووفق �اً لوس��ائل إع�لام لبنانية ،فقد ج��رى بيع العملة
األمريكي��ة أم��س األول عن��د  2450لي��رة لبناني��ة للدوالر،
وس��ط إش��اعات تتح��دث ع��ن إمكاني��ة ارتف��اع س��عر ص��رف
الدوالر إلى  3000ليرة لبنانية في الفترة المقبلة.
وف��ي ظل ذلك تراجعت العملة الس��ورية ،األحد ،إلى
مس��تويات قياس��ية متدني��ة أيض �اً ،حيث تجاوزت مس��توى
األلف ليرة للدوالر الواحد.

وذكرت صحيفة «الوطن» أن تراجع الليرة الس��ورية
يأت��ي وس��ط مضارب��ات داخلي��ة وخارجية نتيج��ة العوامل
السياس��ية ،وم��ا يتع��رض ل��ه لبن��ان الذي س��جل فيه س��عر
ص��رف اللي��رة اللبنانية مس��تويات متدنية هي األولى منذ
عقود.
وبين��ت مص��ادر في س��وق الص��رف الس��ورية لصحيفة
«الوط��ن» وج��ود حال��ة ح��ذر وترقب ف��ي التعام�لات ،وهي
عند مستويات متدنية نسبياً ،وتنحصر في بعض شركات
الصراف��ة ،الت��ي تس��عى إلى الش��راء م��ن المواطني��ن ،ومن
الش��ركات والصيارفة اآلخرين ،ما يعني زيادة الطلب في
السوق مقارنة بالعرض.

تمت دراس��ته ف��ي هذا االجتم��اع الى جانب
تطوي��ر مش��اريع تربي��ة الث��روة الس��مكية
وإنش��اء الموان��ئ ف��ي محافظ��ة سيس��تان
وبلوجستان.

عجز امليزان التجاري املصري يهبط
 %32في أكتوبر
أعل��ن الجهاز المركزي المص��ري للتعبئة العامة واإلحصاء،
أم��س االثني��ن ،إن عجز الميزان التج��اري هبط 3ر 32بالمئة على
أساس سنوي إلى 22ر 3مليار دوالر في أكتوبر /تشرين األول.
وذك��ر جه��از اإلحص��اء ،ف��ي بي��ان ،ان الص��ادرات انخفض��ت
4ر 4بالمئ��ة إل��ى 39ر 2ملي��ار دوالر ف��ي أكتوب��ر /تش��رين األول،
ف��ي حي��ن تراجع��ت قيم��ة ال��واردات 6ر 22بالمئ��ة إل��ى 61ر 5مليار
دوالر .وبحس��ب جه��از اإلحص��اء ،تراجع��ت واردات المنتج��ات
البترولي��ة 5ر 23بالمئ��ة والم��واد األولي��ة م��ن الحدي��د والصل��ب
4ر 36بالمئة.

أهم  10تحديات لألسواق املالية في 2020
تس��اءلت صحيفة «ليزيكو» الفرنسية :هل
س��يكون  2020عام صعود أس��واق األوراق المالية،
أم ع��ام ارتف��اع الفوائد ،أم عام غالء س��عر الذهب،
أم سيكون عام استراحة؟
وإللق��اء الض��وء عل��ى الموض��وع ومعرف��ة
التحدي��ات التي تنتظ��ر العالم المالي في ،2020
غربل��ت الصحيف��ة في مقال للكات��ب غيوم بينوا
توقع��ات المحللي��ن ،لتق��دم أه��م  10تحدي��ات
قال��ت إن م��ن أبرزه��ا التش��كيك ف��ي دور البنوك
المركزية ،وتحديد دواعي وجود الشركات.
 -1هل ستهزم أوروبا «وول ستريت»؟
بع��د األداء الممتاز ألس��واق األوراق المالية
الع��ام الماض��ي ،ق��ال الكات��ب :إن توقعات أس��واق
األسهم لعام  2020ستكون أكثر تواضعاً ،خاصة
أن التقييم��ات عالي��ة ج��داً اآلن ،الس��يما ف��ي
الواليات المتحدة حيث إمكانات االرتفاع أقل.
من وجهة النظر هذه ،تقول تقديرات شركة
«بي.أف.ت��ي» إلدارة المحافظ االس��تثمارية :إنه
ينبغ��ي تفضي��ل األس��هم األوروبي��ة بس��بب األداء
الجي��د للنم��و االقتص��ادي ف��ي منطق��ة الي��ورو،
وق��وة ميزانياته��ا العمومي��ة وتقييماته��ا التي ال
تزال بعيدة عن أن تكون مفرطة.
 -2هل ترتفع أسعار الفائدة؟
قال��ت الصحيف��ة :إن الدي��ن بفوائد س��لبية
بلغ حجماً قياسياً عند  18تريليون يورو منتصف
الع��ام 2019؛ لكن المخ��زون المخصص للتداول
بفوائد أقل من  %0تراجع نهاية العام إلى  11ألف
مليار يورو تحت تأثير االرتفاع في أسعار الفائدة،
وبالفع��ل رج��ع م��ردود الس��ندات الحكومي��ة ف��ي
فرنس��ا لمدة  10س��نوات إلى المنطقة اإليجابية
بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ «44ر-%0
» في أغسطس /آب المنصرم.
في العام  ،2020يعتقد معظم المتخصصين
أن تكالي��ف التمويل في أوروبا قد تصل إلى أدنى
مستوياتها ،وبالتالي فهي تتمتع بإمكانية إرتداد
طفيفة ،حيث يرى بنك «يو.أس.بي» أن األسعار
ستبدأ في االنخفاض مرة أخرى في البداية.
وينخفضس��عر الفائدة على  10سنوات في
ألماني��ا إل��ى «75ر »-%0في الرب��ع الثاني ،وذلك
بسبب التباطؤ االقتصادي األميركي في بداية
الع��ام ،والتضخم ال��ذي ال يزال بطيئاً في أوروبا،
وسياس��ة البن��ك المرك��زي األوروب��ي الت��ي ال
تزال مريحة.
 -3ه��ل س��تتطور مهم��ة البن��ك المركزي
األوروبي؟
قال��ت الصحيف��ة :إن البن��ك المرك��زي
األوروبي سيقوم بأول مراجعة لسياسته النقدية
منذ العام  ،2003ستراقبها األسواق بكل اهتمام،
ف��ي عملي��ة هائل��ة مفتوح��ة للمجتم��ع المدن��ي
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ودون محرم��ات ،كم��ا أعل��ن رئيس��ه الجديد في
ديسمبر /كانون األول الماضي ،مشيراً إلى أنها
ستشمل باإلضافة إلى القضايا النقدية البحتة،
قضايا المناخ والحد من عدم المساواة.
 -4ه��ل س��يصبح التموي��ل األخض��ر ه��و
القاعدة؟
رأى الكات��ب أن  2020ينبغ��ي أن يك��ون ع��ام
اس��تحقاق سوق الس��ندات الخضراء ،حيث شهد
الع��ام  2019نش��اطاً غي��ر مس��بوق م��ن إص��دار
الس��ندات الخض��راء العالمية الت��ي بلغت أكثر
من  650مليار دوالر ،ويمكن أن تصل إلى تريليون
كم��ا يتوق��ع بن��ك «إتش.أس.بي.س��ي» -ف��يالنص��ف األول م��ن الع��ام  .2021وبع��د فرنس��ا
وبلجي��كا ونيذرالن��د (هولن��دا) وإيرلن��دا ،أعلنت
ألماني��ا عزمها إص��دار أول «بوند غرونن» مقابل
ع��دة مليارات ي��ورو ،إال أن الس��وق يأمل االعتماد
على الشركات األميركية التي كانت مترددة
منذ فترة طويلة قبل أن تقتنع بالتعبئة لصالح
البيئة وتزايد شهية المستثمرين لها.
يش��ار إل��ى أن التموي��ل األخض��ر يقص��د ب��ه
استخدام المنتجات والخدمات المالية (قروض،
تأمي��ن ،أس��هم ،س��ندات) لتموي��ل المش��روعات
الصديقة للبيئة.
 -5هل ستتطور تجربة األسهم الشعبية؟
ق��ال الكات��ب :إن  9ماليي��ن ف��رد كان��وا
يمتلك��ون أس��هماً ف��ي عق��د األلفي��ن ،بينما يبلغ
هذا العدد اليوم  3ماليين ،مشيراً إلى أن الدولة
الفرنسية خصخصت شركة األلعاب الفرنسية
حرص �اً منه��ا عل��ى إحي��اء األس��هم الش��عبية،
واتخ��ذت تدابي��ر مح��ددة لج��ذب م�لاك صغ��ار.
وتس��اءلت الصحيف��ة :ه��ل س��يتم تطوي��ر ه��ذه
التجربة عام 2020؟ وهل سيجد األفراد طريقهم
إلى البورصة؟
يق��ول الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة

«يورونكس��ت» س��تيفان بوجن��اح إنه��م مقتنع��ون
بذل��ك ،حيث «فت��ح قرابة نصف األف��راد الذين
اشتروا أسهم شركة األلعاب الفرنسية حسابات
ل�لأوراق المالي��ة ألول م��رة ..األف��راد أصب��ح
لديهم االس��تعداد للمخاطرة الصغيرة وبالتالي
االستثمار في األسهم».
 -6ه��ل س��يواصل النش��طاء اختراقه��م ف��ي
فرنسا؟
قال��ت الصحيف��ة :إن  10ش��ركات فرنس��ية
كان��ت هدفاً للنش��طاء ف��ي العام  ،2019مش��يرة
إل��ى أن��ه ينبغ��ي عل��ى الناش��طين إي�لاء المزي��د
م��ن االهتم��ام لفرنس��ا ،ف��ي وق��ت زاد في��ه ع��دد
الش��ركات الفرنس��ية المعرض��ة للخط��ر،
وبالتال��ي األه��داف المحتمل��ة .ورأت الصحيف��ة
أن الميول -الذي أظهرته سوق باريس لمدة ستة
أش��هر -نحو ف��رض قيود تنظيمي��ة إضافية على
الناش��طين في  ،2020لن تمنع على األرجح هذه
األموال من القدوم إلى فرنسا.
 -7ه��ل يع��ود الذه��ب إل��ى ال��ذروة كم��ا في
2009؟
حق��ق الذه��ب أفضل عام له منذ  10س��نوات
ف��ي  ،2009حي��ث زادت قيم��ة المع��دن األصف��ر
بنسبة  %20تقريباً ،وتجاوزت أوقية الذهب العتبة
النفس��ية  1500دوالر ،واش��ترى المس��تثمرون
الذه��ب عل��ى م��دار الع��ام لحماي��ة أنفس��هم م��ن
الركود على خلفية الحرب التجارية الصينية-
األميركي��ة .وف��ي  ،2020ق��د تس��تمر الش��كوك
المرتبطة باالنتخابات األميركية في نوفمبر/
تش��رين الثان��ي المقب��ل ف��ي دف��ع أس��عار الذه��ب
إل��ى األعل��ى حس��ب الصحيف��ة ،ويمك��ن للصين
الت��ي تري��د تنوي��ع احتياطاته��ا أن تواصل ش��راء
السبائك الضخمة.
 -8هل ستحدث البنوك المركزية ثورة في
العمالت اإللكترونية؟

تس��اءلت الصحيف��ة :ه��ل س��يتحقق الدف��ع
مقاب��ل المش��تريات بالي��ورو «الرقم��ي» ،وه��و
مبل��غ إلكترون��ي ص��ادر ع��ن البن��ك المرك��زي
األوروب��ي؟ مش��يرة إلى أن تلك هي رغب��ة أوروبا،
رداً على عملة فيسبوك الرقمية «ليبرا» .ونبهت
الصحيفة إلى أن تدخل الشبكة االجتماعية في
مج��ال التش��فير هز ال��دول والبن��وك المركزية
وجعلهم يرون في هذه النقود اإللكترونية تهديداً
لسيادتهم ،مما حدا ببنك فرنسا أن يطلق هذا
الع��ام تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي
األولى في منطقة اليورو؛ ولكن ليس��ت الوحيدة
في العالم ،حيث تختبر الصين هذا الموضوع.
 -9ه��ل ستس��تمر الش��هية لألص��ول غي��ر
المدرجة بأسواق المال؟
تحمس عدد من المس��تثمرين في السنوات
األخي��رة لألص��ول الحقيقي��ة مث��ل العق��ارات
واألس��هم الخاص��ة والدي��ون الخاص��ة ،حي��ث زاد
ف��ي أوروب��ا رأس الم��ال المس��تثمر ف��ي األص��ول
الحقيقي��ة بمق��دار  300ملي��ار دوالر خالل ثالث
س��نوات ليص��ل إل��ى  1600ملي��ار ،بينم��ا تجاوزت
تقييمات الش��ركات غي��ر المدرجة في البورصة
تقديرات نظيراتها المدرجة.
وق��ادت صنادي��ق الث��روة الس��يادية
والمستثمرون على المدى الطويل جهود البحث
ع��ن عوائ��د في عالم تهيمن عليه أس��عار الفائدة
التي تقارب الصفر .وبعد عدة س��نوات من النمو
غي��ر المقي��د ،يتوقع «يو.ب��ي.أس» حدوث تباطؤ
في الطلب .وطالما حافظت البنوك المركزية
عل��ى سياس��ات نقدية مالئمة ،ف��ان األصول غير
المدرجة ستبقى جذابة.
 -10هل بدأت الشركات ثورة ثقافية؟
وختم��ت الصحيف��ة ب��أن ب�لاك روك -أكبر
مدي��ر لألص��ول ف��ي العال��م -طال��ب الش��ركات
الت��ي تس��تثمر لدي��ه ف��ي يناي��ر /كان��ون الثاني
 ،2019بتحدي��د دواع��ي وجوده��ا .وف��ي الوق��ت
نفس��ه ،دعا الرئيس التنفيذي لش��ركة «ستيت
س��تريت» مجال��س اإلدارة إل��ى إعط��اء أهمي��ة
أكبر لثقافة الشركات.
وفي فرنس��ا ،أدخ��ل قانون «باك��ت» (قانون
نم��و وتح��ول الش��ركات) إمكاني��ة حص��ول
الش��ركات الت��ي ترغ��ب ف��ي ذل��ك عل��ى دواع��ي
وجودها .وبالفعل قامت شركتا آتوس وكارفور
بتعدي��ل قوانينهم��ا للحص��ول عل��ى ذل��ك .وفي
 ،2020يجب أن تستمر هذه الحركة.
وقان��ون «باك��ت» يه��دف إل��ى تبس��يط
حي��اة الش��ركات ومديريه��ا ليصبح��وا أكث��ر
تنافس��ية أوروبي �اً وعالمي �اً ،ويتضم��ن ع��دداً م��ن
التدابي��ر التي تهدف إل��ى تطوير األعمال وخلق
مزيد من الفرص.

بورصة طهران تسجل مستوى قياسي ًا جديد ًا
أغل��ق مؤش��ر ع��ام بورصة طهران لألس��هم واألوراق المالية ،جلس��ة ت��داول يوم االثنين
على ارتفاع  16ألفاً و 388نقطة ،مسج ً
ال رقماً قياسياً غير مسبوق.
وصعد المؤشر العام عند مستوى  392ألفاً و 38نقطة بدعم تبدد الظروف السياسية
بجانب سيادة االستقرار بعد أحداث األسبوع الفائت.
وتداول��ت الس��وق أكث��ر م��ن 2ر 8ملي��ار س��هم وورقة مالية ف��ي إط��ار  520ألف صفقة
بقيمة 3ر 39تريليون ريال (السعر الرسمي للدوالر =  42ألف ريال) .وقادت صعود المؤشر
الع��ام «تدبيك��س» مكاس��ب أس��هم ش��ركات الصل��ب والبتروكيماوي��ات والتكري��ر بجانب
همراه أول لالتصاالت ،وبنك ملت.

السفير العراقي في طهران:

العراق ليس جزء ًا من منظومة العقوبات األمريكية
على إيران؛ وال يعترف بشرعيتها
كش��ف الس��فير العراقي لدى طهران ،س��عد جواد قنديل ،عن حجم التجارة الحالي بين
بالده وإيران ،مشدداً على أن العراق ليس جزءاً من منظومة العقوبات األمريكية على طهران
وال يعترف بشرعيتها.

وق��ال الس��فير قندي��ل ،ف��ي مقابلة م��ع وكالة «س��بوتنيك» الروس��ية ،إن «الع��راق ليس
ج��زءاً م��ن منظوم��ة العقوب��ات األمريكية على إي��ران وال يعترف بش��رعيتها ،وال تمتلك هذه
العقوبات غطاء قانونياً على مستوى القانون الدولي باعتبارها عقوبات أحادية الجانب».
وح��ول حج��م التب��ادل التج��اري الحالي بين الع��راق وإيران ،قال قندي��ل« :حجم التبادل
ف��ي الوق��ت الراهن بين البلدي��ن يقارب الـ 12مليار دوالر وقادة البلدين اتفقوا على زيادة هذا
المس��توى ورفع��ه إل��ى  20ملي��ار دوالر» .وأض��اف« :نحن مس��تمرون في عالقاتن��ا االقتصادية
م��ع إيران ومس��تمرون بتطوير هذه العالقة بغ��ض النظر عن هذه العقوبات؛ ولكن بالتأكيد
وبص��ورة مباش��رة وغي��ر مباش��رة ه��ذه العقوب��ات تؤث��ر عل��ى مس��توى التب��ادل التج��اري بي��ن
البلدين».
وأوضح الس��فير العراقي ان «العراق تمكن من إس��تحصال إعفاءات فيما يخص الطاقة
ألن ه��ذه أهم مورد حيوي بالنس��بة للعراق ومهم بالنس��بة إلي��ران كذلك ،واآلن المباحثات
مس��تمرة بي��ن البلدي��ن لمواصل��ة التبادل التجاري بي��ن البلدين دون اللج��وء إلى الدوالر إما
بالعمل��ة المحلي��ة أو عب��ر التب��ادالت أو بطريق��ة أخ��رى غي��ر ال��دوالر حتى ال تتأث��ر العالقات
بالعقوبات األمريكية على إيران».
يش��ار إل��ى أن الص��ادرات اإليراني��ة إل��ى الع��راق تش��كل حص��ة األس��د م��ن حج��م التب��ادل
التجاري بين البلدين.

توقعات بأبطأ نمو في  4سنوات لطلب الصني على الغاز في 2020
أف��اد مرك��ز بحث��ي بمؤسس��ة البت��رول الوطني��ة الصيني��ة ،أكب��ر منت��ج للطاق��ة في
البالد ،بأنه من المتوقع أن ينمو طلب الصين على الغاز الطبيعي في  2020بأبطأ وتيرة
له في أربع سنوات بسبب تعثر االقتصاد.
وم��ن ش��أن تباط��ؤ نم��و الطلب الصين��ي الضغط على أس��واق الغاز الطبيعي المس��ال
العالمي��ة الت��ي تعان��ي بالفعل م��ن تخمة في المع��روض وهبوط في األس��عار بالمعامالت
الفورية.
وف��ي تقري��ره الس��نوي للتوقعات ال��ذي أصدره أم��س االثنين ،توق��ع المركز البحثي
زيادة اس��تهالك الغاز الطبيعي 6ر 8بالمئة هذا العام إلى  330مليار مترمكعب .وس��يمثل
ذلك أبطأ نمو في الطلب منذ .2016
وتتوق��ع مؤسس��ة البت��رول الوطنية الصينية صعود اس��تهالك الغاز في  2019بنس��بة
6ر 9بالمئ��ة عل��ى أس��اس س��نوي إل��ى  304ملي��ارات مترمكع��ب .وم��ن المتوقع ق��دوم جزء
من الواردات من روس��يا بفضل خط أنابيب غاز من س��يبيريا جرى تدش��ينه في ديس��مبر/
كانون األول.

