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و�سط خماوف من �سقوط حر لعملة طهران

«�صرافات» الإمارات ُتوقف التعامل بالريال الإيراين
ي�ضيق اخلناق �شيئا ً ف�شيئا ً على التجار واملقيمني الإيرانيني يف
الإمارات مع توقف جميع �شركات ال�صرافة تقريبا ً عن التعامل مع
الريال الإيراين� ،سواء �أكان هذا التعامل بيعا ً �أم �شراء �أم حتويالً.
وترف�ض كربى �شركات ال�صرافة مثل «الأن�صاري» و»الإمارات
لل�صرافة» وغريهما من ال�شركات التعامل بالريال الإيراين �إن مل يكن
ب�سبب العقوبات املفرو�ضة على �إيران وم�صرفها املركزي ،فب�سبب
املخاطرة التي تكتنف التعامل بالريال الإيراين الذي يعاين من هبوط
حاد بفعل العقوبات الغربية.
وذكر تقرير �صحفي �أعد من خالل زيارة ميدانية لفروع �أربع
�شركات �صرافة كربى يف دبي ،بالإ�ضافة �إىل االت�صال ب�شركات �صرافة
�أخرى للت�أكد من �إمكانية حتويل مبلغ بالريال الإيراين ،فكان الرد« :ال
حتويل ..ال بيع ..ال �شراء».
وقال م�س�ؤولون تنفيذيون يف �شركات ال�صرافة الكربى يف دولة
الإمارات العربية املتحدة �إنهم �أوقفوا التعامل مع ريال �إيران على مدى
الأ�سابيع القليلة املا�ضية ،بح�سب «رويرتز».
ومنذ �أواخر العام املا�ضي مت �إىل حد كبري دفع �إيران للخروج
من النظام امل�صريف العاملي من قبل الواليات املتحدة من خالل جولة
جديدة من العقوبات التي ت�ستهدف برناجمها النووي املثري للجدل،
الأمر الذي جعل �أي عملية جتارية مع �إيران بالن�سبة للبنوك يف جميع
�أنحاء العامل حمفوفة باملخاطر مبا يف ذلك متويل التجارة.

م�شرتو نفط �آ�سيويون ينا�شدون بتخفيف العقوبات

مباحثات لإعفاء �شركات ت�أمني من حظر النفط الإيراين
قالت م�صادر حكومية ويف قطاع النفط
�إن دبلوما�سيني يف االحتاد الأوروبي يبحثون
�إعفاء بع�ض �شركات الت�أمني من حظر التعامل
مع �شحنات النفط الإيرانية بعد �أن �ضغط
م�ستوردون �آ�سيويون للنفط للح�صول على
�إعفاءات ل�ضمان الإمدادات.
وقال دبلوما�سي �أوروبي �إن الدبلوما�سيني
يف االحتاد الأوروبي منق�سمون ب�ش�أن امل�س�ألة
قبل اجتماع لوزراء خارجية االحتاد يعقد يف
 23مار�س .وتابع «يف الوقت الراهن لي�س
هناك اتفاق على ذلك».
وتظهر هذه اخلالفات �صعوبة التو�صل �إىل
�إجماع ب�ش�أن كيفية عزل �إيران ب�سبب برناجمها
النووي.
وقالت م�صادر حكومية ويف قطاع النفط
�إن اليابان وكوريا اجلنوبية و�شركات الت�أمني
الدولية على ال�سفن متار�س �ضغوطا على
م�س�ؤويل االحتاد الأوروبي لتخفيف العقوبات
على ايران والتي تهدد بتعطيل �شحنات النفط
االيرانية للم�شرتين اال�سيويني.
واعتبارا من يوليو �سيحظر على �شركات
الت�أمني و�إعادة الت�أمني الأوروبية التي توفر
التغطية الت�أمينية لنحو  95باملئة من ناقالت
النفط يف العامل ت�أمني الناقالت التي حتمل
النفط ومنتجات النفط االيرانية �إىل �أي مكان
يف العامل.
وتهدف العقوبات �إىل خف�ض عائدات النفط
االيرانية يف �إطار حملة �أو�سع ملعاقبة طهران
ب�سبب برناجمها النووي.
وقال م�صدر يف حكومة كوريا اجلنوبية
مطلع على الأمر «ندفع ب�أن هذه القواعد
تطبق بطريقة وا�سعة جدا �إذ �أنها ت�ضر �أي�ضا
بال�شركات غري الأوروبية .لي�س فقط كوريا
اجلنوبية ولكن �أي�ضا اليابان وال�صني وتواجه
دول �أخرى نف�س الو�ضع».
و�أ�ضاف امل�صدر الذي طلب عدم ن�شر ا�سمه
�إذ �أنه غري خمول باحلديث لو�سائل االعالم
«قد ال ن�ستطيع احل�صول على اخلام االيراين

بدعم من توقعات متفائلة

�صعود الدوالر بعد موجة جلني الأرباح
ارتفع الدوالر يوم �أم�س اجلمعة و�سط
توقعات ب�أن يحقق املزيد من املكا�سب بدعم من
توقعات متفائلة لالقت�صاد االمريكي بالرغم من
�أنه ظل دون �أعلى م�ستوى له يف �شهرين امام
�سلة من العمالت و�سط موجة جلني االرباح.
وقال حمللون انه لكي يعزز الدوالر
مكا�سبه فهو بحاجة اىل املزيد من الدالئل على �أن
االقت�صاد االمريكي يكت�سب قوة دفع واىل املزيد
من االرتفاع يف عائدات �أذون اخلزانة االمريكية.
وت�صدر يوم اجلمعة بيانات الت�ضخم واالنتاج
ال�صناعي يف الواليات املتحدة وم�سح جامعة
مي�شيجان ملعنويات ال�سوق وقد ت�ساعد قوة
البيانات الدوالر على تعزيز مكا�سبه.

وهبط اليورو  0.2باملئة اىل 1.3060
دوالر لكنه ظل فوق �أقل م�ستوى له يف �شهر عند
 1.3004دوالر الذي �سجله �أم�س اخلمي�س.
و�صعدت العملة االمريكية  0.3باملئة اىل
 83.76ين �أقل قليال عن ذروتها التي �سجلتها
يوم اخلمي�س عند  84.19ين فيما تعاين العملة
اليابانية يف �أعقاب اعالن طوكيو املفاجي عن
اتخاذ املزيد من تدابري التي�سري النقدي.
وارتفع م�ؤ�شر الدوالر الذي يقي�س اداءه
امام �سلة من العمالت الرئي�سية  0.3باملئة
اىل  80.307خالل اليوم لكنه ال يزال دون
�أعلى م�ستوى له يف �شهرين الذي �سجله يوم
اخلمي�س عند .80.739

بعد خطة هندية لرفع الر�سوم

اعتبارا من الأول من يوليو ما مل يتم التو�صل
حلل».
وال�صني والهند واليابان وكوريا اجلنوبية
هي �أكرب �أربعة زبائن للنفط االيراين �إذ ت�شرتي
اكرث من ن�صف �صادرات الدولة الع�ضو يف
�أوبك التي تبلغ  2.6مليون برميا يوميا.
وقال م�صدر يف قطاع النفط الياباين �إن
من املتوقع �أن يبحث وزراء خارجية االحتاد
الأوروبي كيف �سي�ؤثر احلظر الذي فر�ضه
االحتاد على النفط االيراين على �صناعة الت�أمني
على ال�سفن خالل اجتماع مقرر يف بروك�سل
يوم اجلمعة املقبل.
واتفق االحتاد الأوروبي يف  20يناير على
فر�ض حظر على ا�سترياد النفط الإيراين يبد�أ
تطبيقه يف يوليو .ويحظر هذا القرار �أي�ضا على
�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني الأوروبية ت�أمني
الناقالت التي حتمل النفط ومنتجات النفط

االيرانية �إىل �أي مكان يف العامل.
وتوفر �شركات الت�أمني الأوروبية التغطية
الت�أمينية لنحو  95باملئة من ناقالت النفط يف
العامل.
و�أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويرتز �أنه
بعد اتفاق يناير تو�صلت حمادثات االحتاد
الأوروبي ب�ش�أن تطبيق احلظر �إىل بند ي�ستثني
�أنواعا معينة من الت�أمني.
وقالت الوثيقة امل�ؤرخة يف  20فرباير
«يحظر ...بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
تقدمي متويل �أو م�ساعدة مالية مبا يف ذلك
امل�شتقات املالية �أو الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني �إال
الت�أمني �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري والت�أمني
�ضد امل�س�ؤولية البيئية».
ورمبا ي�سهل هذا اال�ستثناء على �شركات
ال�شحن البحري تطبيق قوانني امل�ستوردين
الآ�سيويني التي تتطلب وجود تغطية ت�أمينية.

الذهب يتخلى عن مكا�سبه املبكرة
انخف�ض الذهب و�سط تعامالت متقلبة يوم
�أم�س اجلمعة يف طريقه لت�سجيل ثالث خ�سائر
�أ�سبوعية على التوايل اذ دفع التفا�ؤل حيال
افاق االقت�صاد االمريكي امل�ستثمرين اىل البحث
عن �أوعية ا�ستثمارية �أخرى بينما حدت خطة
الهند مل�ضاعفة ر�سوم واردات الذهب اىل املثلني
بع�ض املكا�سب املبكرة.
و�أ�شار بع�ض املتعاملني يف ال�سوق
الفورية اىل موجة �شراء حممومة من الهند
�أكرب م�ستهلك للمعدن النفي�س يف العامل بعد �أن
اقرتح وزير املالية الهندي براناب موكريجي
م�ضاعفة الر�سوم على واردات الذهب اىل

�أربعة يف املئة اعتبارا من �أبريل ني�سان بداية
ال�سنة املالية .2013-2012
وبلغ الذهب خالل تعامالت اليوم
 1664.40دوالر لالوقية (االون�صة) قبل �أن
يرتاجع اىل  1655.69دوالر بحلول ال�ساعة
 0818بتوقت جرينت�ش منخف�ضا 2.04
دوالر.
وبني املعادن النفي�سة االخرى ارتفعت
الف�ضة  0.15باملئة اىل  32.55دوالر لالوقية
و�صعد البالتني  0.13باملئة اىل  1682دوالرا
لالوقية بينما هبط البالديوم  0.12باملئة اىل
 700.22دوالر لالوقية.

توقعات مبزيد من املكا�سب

الأ�سهم الأوروبية عند �أعلى م�ستوى ودعوة لوقف الإجراءات العاجلة
�أكد ايركي ليكانني ع�ضو جمل�س حمافظي
البنك املركزي االوروبي على �ضرورة وقف
االجراءات التي يتخذها البنك ملواجهة �أزمة
ديون منطقة اليورو بطريقة حمكمة ويف الوقت
املنا�سب و�أ�ضاف �أن احلكومات يجب �أن تقوم
بدورها النعا�ش النمو يف منطقة اليورو.
وقال ليكانني يف مقابلة مع تلفزيون
بلومربج ليلة اخلمي�س «من املهم للغاية من
ناحية �أن تلتزم احلكومات وتطبق �سيا�سات
ال�صالح مالياتها العامة وتوفري �أ�سا�س للنمو
ومن ناحية �أخرى يجب علينا �أن نقرر كيف
ومتى �سنخرج ب�أ�سلوب حمكم ويف توقيت
منا�سب».
وب�شكل منف�صل نقلت �صحيفة فاينن�شال
تاميز دويت�شه الند عن م�صادر يف بوند�سبنك
يوم اجلمعة قولها ان البنك يرغب يف �أن يبد�أ
املركزي االوروبي وقف اجراءاته العاجلة هذا
العام اذا ما ا�ستمر اال�ستقرار يف اقت�صاد منطقة
اليورو.
من جهة �أخرى ا�ستقرت اال�سهم االوروبية
يف بداية التعامالت يوم �أم�س اجلمعة قرب
م�ستويات مل ت�شهدها منذ ال�صيف املا�ضي يف
طريقها لتحقيق �أف�ضل �أداء �أ�سبوعي خالل �شهر
بينما ت�شري حركة التداوالت اىل احتمال حتقيق

بتنظيم من جمعية مهند�سي البرتول

حما�ضرة عن دور املوارد غري التقليدية

املزيد من املكا�سب يف االجل القريب اذ ال تزال
البيانات االقت�صادية ونتائج ال�شركات تدعم
ال�سوق.
ولعبت �سل�سلة من البيانات االمريكية
القوية دورا رئي�سيا يف تعزيز االقبال على
املخاطرة وترتقب ال�سوق نتائج القطاع
ال�صناعي االمريكي يف فرباير املقرر االعالن
عنها ال�ساعة  1315بتوقيت جرينت�ش وم�ؤ�شر

جامعة مي�شيجان ملعنويات ال�سوق يف �شهر
مار�س يف ال�ساعة  1355بتوقيت جرينت�ش.
وارتفع م�ؤ�شر يوروفر�ست  300ال�سهم
ال�شركات االوروبية الكربى  0.1باملئة اىل
 1103.58نقطة بعدما �صعد اىل 1105.91
نقطة يف اجلل�سة ال�سابقة يف �أقوى �أداء له منذ
يوليو متوز .2011

نظمت �أم�س االول جمعية مهند�سي
البرتول – فرع البحرين حما�ضرة عن دور
املوارد غري التقليدية يف �إر�ساء م�ستقبل جديد
للطاقة ،يف �إطار برنامج املحا�ضر املتميز الذي
تنظمه جمعية مهند�سي البرتول العاملية .قام
ب�إلقاء املحا�ضرة مي�شيل منج رئي�س قطاع
الطاقة بوالية �أوكالهوما بالواليات املتحدة
الأمريكية� .أقيمت املحا�ضرة بنادي بابكو يف
العوايل بح�ضور لفيف من كبار املخت�صني
واخلرباء وامل�سئولني يف جمال الطاقة و�أع�ضاء
جمعية مهند�سي البرتول فرع البحرين.
تطرقت املحا�ضرة �إىل الزيادة ال�سكانية املطردة
وت�أثريها على �إجهاد موارد الطاقة ،والتحديات
ال�صعبة التي تواجه م�ستقبل الطاقة من �أجل
�إيجاد موارد جديدة نظيفة و�صديقة للبيئة
وجديرة باالعتماد عليها .كما وجهت املحا�ضرة
ر�سالة جادة جلميع دول العامل من �أجل اتخاذ
القرارات الكفيلة ب�إر�ساء بنية حتتية لطاقة

جديدة يف امل�ستقبل ،وموا�صلة العمل اجلاد
من �أجل ا�ستك�شاف �آفاق غري تقليدية ملوارد
جديدة للطاقة بحيث تكون �أقل تكلفة و�أكرث
�سرعة و�أف�ضل �أدا ًء من حيث النتائج مقارنة
باخليارات والربامج املتاحة يف الوقت الراهن
والتي تنطوي على تكاليف باهظة وفعالية
�أقل .ويف ختام املحا�ضرة توجه املهند�س في�صل
املحرو�س ،رئي�س جمعية مهند�سي البرتول–
فرع البحرين بال�شكر والتقدير �إىل مي�شل منج
م�شيدا بامل�ضمون الراقي للمحا�ضرة ،وقام
مبنحه هدية تذكارية بهذه املنا�سبة .ومن
جانبه ،توجه املهند�س ه�شام زباري رئي�س
برنامج جمعية مهند�سي البرتول – فرع
البحرين بال�شكر والعرفان �إىل مي�شيل منج
لإلقائه تلك املحا�ضرة القيمة عن الطاقة ،كما
�شكر اجلميـــع على احل�ضور وامل�شاركة يف
تلــك املحا�ضــرة الهامة حول م�ستقبل الطاقة
يف العامل.

