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حركة األسهم

المال مقابل القمامة.. في القاهرة 

البرلمان الفنزويلي يعلن حالة "أزمة إنسانية" في البالد

شركة شحن بحري في إيران تدرس اإلدراج في لندن

 أوبك تحذر من عوامل معاكسة رغم تزايد 
االلتزام بخفض اإلنتاج

سنة إيجابية القتصاد الصين مع تعافي 
االستثمار في األصول الثابتة

ا�صتجاب �صكان يف العا�صمة امل�رصية القاهرة، 
مقاب��ل  يف  اأم��وال  عل��ى  احل�ص��ول  ملب��ادرة 

قمامتهم، التي ميكن اإعادة تدويرها
واملبادرة تاأتي يف اإطار جهود لتنظيف �صوارع 
العا�صم��ة الت��ي يبلغ ع��دد �صكانه��ا 22 مليون 

ن�صمة، واحلد من اأكوام النفايات الهائلة
وب��داأ الأ�صب��وع املا�صي منف��ذان يف حي م�رص 
اجلديدة �رصاء املخلفات ال�صلبة من املواطنني، 

الذين ا�صتجابوا ب�صكل رائع للمبادرة
وت�صم��ل النفاي��ات الت��ي ميكن اإع��ادة تدويرها 
عل��ب الكانز والزج��اج والورق واأن��واع متعددة 

من لدائن البال�صتيك
واملبادرة ترفع �صعار "اف�صلها.. ف�صل القمامة 

مك�ص��ب ونظاف��ة"، وتالقي �ص��دى رائعا، حيث 
يتط��وع اأطفال للتخل�ص م��ن النفايات املنزلية 

وك�صب مزيد من النقود
وطرح امل���رصوع يف الأ�صل ع�صوان يف جمل�ص 
الن��واب، جنح��ا يف اإطالق مب��ادرات مماثلة يف 

مدن اأُخرى على نطاق اأ�صغر
ويت��وىل كل منفذ كب���ص املخلفات ثم بيعها يف 

اآخر اليوم مل�صانع تعيد تدويرها
ويو�ص��ع �صعر كل �ص��يء من املخلف��ات القابلة 
لإع��ادة التدوير على لفت��ة خ�رصاء كبرية على 

واجهة كل منفذ
ف�صع��ر الكيلوغ��رام م��ن علب الكان��ز يبلغ ت�صعة 
جنيه��ات )ن�ص��ف دولر تقريب��ا(، والكيلوغرام 
من الورق املقوى )الكرتون( جنيه )نحو 0.06 

دولر(

اأعل��ن الربمل��ان الفنزويلي اأن الب��الد يف حالة 
اإن�صاني��ة"، وه��و و�صع تري��د التحدث  "اأزم��ة 
ال��دول  ومنظم��ة  املتح��دة  الأمم  م��ع  ب�صاأن��ه 
عليه��ا  وافق��ت  وثيق��ة  وقال��ت  الأمريكي��ة، 
املعار�ص��ة اإن اجلمعي��ة الوطني��ة تعل��ن اأزمة 
اإن�صاني��ة عل��ى �صعي��د الغ��ذاء وتواف��ق عل��ى 
مطالب��ة كل الهيئ��ات العامة بتبن��ي اجراءات 

عاجلة ملكافحة اجلوع الذي يعانيه ال�صعب
لذلك �صت�ص��كل ال�صلطة الت�رصيعي��ة جلنة مكلفة 
حتدي��د "م�ص��ادر" عل��ى ال�صعي��د ال��دويل من 
اأج��ل مكافح��ة اجل��وع"، تتاألف م��ن منظمات 
دولي��ة ووف��ود دبلوما�صي��ة، وق��ال الن���ص اإن 
ن�صخ��ة من )ه��ذا التفاق( �صرت�ص��ل اإىل الأمني 
العام ملنظمة ال��دول المريكية والأمني العام 
ل��المم املتح��دة" انطوني��و غوتريي���ص، وت�صهد 

فنزوي��ال اأزم��ة اقت�صادية عميقة م��ع نق�ص ب� 
%68 م��ن املواد ال�صا�صية وت�صخم ل ميكن 
كبح��ه )%1660 يف 2017 ح�ص��ب تقديرات 

�صندوق النقد الدويل(
القت�ص��ادي  الأمن��وذج  اإن  الربمل��ان  وق��ال 
للحكوم��ة ال��ذي يعتم��د عل��ى �صلط��ة الدول��ة 
وعملي��ات ال�صتمالك التع�صفية اأدى اإىل تراجع 
النت��اج الوطني واإىل ت�صخ��م ن�صبته 700% 

ونق�ص بن�صبة 90% 
ول يتن��اول 9.6 مالي��ني فنزويلي -نحو ثلث 
ال�ص��كان- �صوى وجبة واح��دة اأو وجبتني على 
الك��ر يوميًا، حي��ث طال الفق��ر %81.8 من 
املنازل يف 2016، بزيادة 9 نقاط تقريبًا عن 
2015 ح�صب حتقيق حول الظروف املعي�صية 

اأجرته جمموعة من اجلامعات
ويع��د %51.51 من ال�ص��كان يف و�صع الفقر 

املدقع

اأعلنت اأربعة م�ص��ادر اإيرانية وم�صدران غربيان 
اأن اأك��رب �رصك��ة نقل بح��ري للب�صائ��ع يف اإيران 
الربيطاني��ة  العا�صم��ة  يف  اجتماع��ات  عق��دت 
ملناق�ص��ة اإدراج حمتم��ل يف بور�ص��ة لن��دن لكن 
حماولته��ا متع��رة حت��ى الآن بفع��ل العقوبات 
الأمريكي��ة الت��ي م��ا زال��ت تثن��ي البن��وك ع��ن 
التعامل مع ال�رصكات الإيرانية، وُرفع ا�صم �رصكة 
اجلمهورية الإ�صالمية الإيرانية للنقل البحري من 
قائمة العقوبات الدولي��ة العام املا�صي وتخطط 
ال�رصك��ة بعد �صن��وات م��ن العزلة جلم��ع التمويل 
بطلبي��ة  بالفع��ل  وتقدم��ت  اأ�صطوله��ا.  لتحدي��ث 
ل���رصاء �صف��ن جديدة مب��ا ي�ص��ل اإىل 626 مليون 
دولر، و�صيجعله��ا الطرح العام يف بور�صة لندن 
اأول �رصك��ة اإيرانية ت��درج يف بور�ص��ة بريطانيا 

الرئي�صية منذ ثورة 1979، لكن ال�صعوبات التي 
تواجهها يف ه��ذا ال�صدد تظهر مدى ابتعاد اإيران 
عن حتقيق هدف الندم��اج الكامل يف القت�صاد 
العامل��ي منذ وقع��ت يف 2015 اتفاقا مع القوى 
العاملي��ة لرف��ع العقوب��ات الدولي��ة املفرو�ص��ة 

عليها مقابل تقلي�ص برناجمها النووي
ويكاف��ح الرئي���ص الإي��راين ح�صن روح��اين الذي 
يخو���ص حمل��ة لإع��ادة انتخاب��ه يف ماي��و اأيار 
لإبراز الفوائد القت�صادية احلقيقية لالتفاق اأمام 
الناخب��ني، وفاز روح��اين بالرئا�صة عام 2013 
باأغلبية �صاحقة على خلفية وعود بتقلي�ص عزلة 

اإيران ويعد التفاق النووي اأبرز اإجنازاته
وُرفعت معظم العقوب��ات الدولية عن اإيران العام 
املا�ص��ي مبوجب التف��اق النووي. لك��ن ل تزال 
هن��اك عقوب��ات اأمريكي��ة قائمة ب�صب��ب برنامج 

طهران ال�صاروخي .

اأعلن��ت منظم��ة البل��دان امل�ص��درة للبرتول 
)اأوب��ك(  اأن خمزونات النف��ط توا�صل الرتفاع 
عل��ى الرغم من بدء �رصيان اتفاق عاملي خلف�ص 
الإم��دادات ورفعت توقعاته��ا لالإنتاج من خارجها 
يف 2017 مب��ا ي�ص��ري اإىل تعقي��دات تواج��ه جه��ود 

التخل�ص من تخمة املعرو�ص.
 وتخف���ص »اأوبك« اإنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا 
ابت��داًء من الأول م��ن كانون الثاين )يناي��ر( وهو اأول خف�ص 
يف ثماين �صنوات. ووافقت رو�صيا وع�رص دول منتجة اأخرى على 

خف�ص اإنتاجها مبا ي�صل اإىل ن�صف تلك الكمية.
لك��ن »اأوب��ك« اأك��دت يف تقريره��ا ال�صه��ري اأن خمزون��ات النفط يف 
ال��دول ال�صناعي��ة زادت يف كان��ون الث��اين لتبلغ 278 ملي��ون برميل 
ف��وق متو�صط اخلم���ص �صنوات. وبل��غ فائ�ص اخل��ام 209 ماليني برميل 
والبقي��ة م��ن املنتجات املك��ررة. واأوردت »اأوبك« يف التقري��ر: »على الرغم 
من تخفي�ص الإنتاج، توا�صل املخزونات الرتفاع لي�ص يف الوليات املتحدة 
فح�ص��ب لك��ن اأي�ص��ا يف اأوروب��ا  اإل اأن الأ�صع��ار ح�صلت من دون �ص��ك على دعم 
م��ن اتفاق��ات الإنتاج ، وهبطت اأ�صع��ار النفط بعد �صدور التقري��ر اإىل ما يقرب من 
50 دولراً للربمي��ل وه��و اأدنى م�صتوياتها منذ ت�رصين الثاين )نوفمرب(.  وما زال 

اخلام مرتفعًا من نحو 40 دولراً للربميل يف املدة نف�صها قبل عام ومن 27 دولراً 
للربمي��ل وه��و اأدن��ى م�صت��وى يف 12 عاما ال��ذي �صجله يف كانون الث��اين 2016.  
واأ�صارت »اأوبك« يف التقرير اإىل زيادة يف امتثال اأع�صاء املنظمة باتفاقهم خلف�ص 
الإنت��اج  وهب��ط اإنتاج اأع�صاء »اأوب��ك« الأحد ع�رص مبوجب التف��اق اإىل 29 مليونًا 
و681 برمي��ل يومي��ًا ال�صهر املا�ص��ي وفقًا لبيان��ات من م�ص��ادر ثانوية اعتادت 
»اأوب��ك« ا�صتخدامه��ا لر�ص��د الإنتاج. ويعني ه��ذا اأن التزام »اأوب��ك« بخطتها جتاوز 
100 يف املئة لينخف�ص اإنتاج تلك الدول اإىل 29 مليونًا و804 براميل يوميًا وفقًا 
حل�صاب��ات وكالة رويرتز ، ومل تذك��ر »اأوبك« رقمًا مل�صتوى اللتزام يف التقرير. لكن 
التقرير رفع توقعاته لإمدادات املنتجني غري الأع�صاء يف اأوبك خالل العام اجلاري 
حي��ث �صاهم ارتفاع اأ�صعار النفط عقب اتفاق »اأوب��ك« واملنتجني من خارجها على 
خف���ص الإنتاج يف اإنعا�ص اأن�صط��ة احلفر ل�صتخراج النفط ال�صخري الأمريكي، ومن 
املتوق��ع الآن اأن يرتف��ع الإنت��اج من خ��ارج اأوبك بواق��ع 400 األف برمي��ل يوميًا 

بزيادة 160 األف برميل يوميًا عن التقدير ال�صابق.
وعدلت »اأوبك« توقعاتها لنمو اإنتاج النفط الأمريكي يف 2017 بالزيادة اإىل 100 
األف برميل يوميًا. وهبطت اأ�صعار النفط اإىل اأدنى م�صتوى يف ثالثة اأ�صهر مع اإعالن 
»اأوب��ك« زي��ادة خمزونات اخلام يف الدول املتقدمة ف��وق متو�صط خم�ص �صنوات يف 
كانون الثاين على الرغم من تخفي�صات الإنتاج التي ينفذها بع�ص كبار امل�صدرين 
يف العامل ، وانخف�صت العقود الآجلة خلام القيا�ص العاملي مزيج »برنت« 67 �صنتًا 
اإىل 50.68 دولراً للربميل بعدما لم�صت م�صتوى 50.55 دولراً للربميل يف وقت 

�صابق من اجلل�صة وهو اأدنى م�صتوياتها منذ 30 ت�رصين الثاين نوفمرب 

�صج��ل القت�صاد ال�صيني بداي��ة قوية خالل ال�صنة احلالية، وفقًا ملا اأظهرت 
بيانات »اإيجابية« �صدرت  يف وقت �صابق ، مدعومًا باإقرا�ص م�رصيف قوي 
واإنفاق حكومي على البنية التحتية وانتعا�ص حيوي يف ال�صتثمار اخلا�ص. 
ويحم��ل النمو القوي اأنباًء جيدة لوا�صع��ي ال�صيا�صات يف ال�صني، مع حتول 
اهتمامه��م اإىل احت��واء اأخط��ار الرتاك��م احلاد للدي��ون، قبل تغ��ريات مهمة 
للقي��ادات يف وقت لحق م��ن ال�صنة احلالية. لك��ن القت�صاديني ل يعرفون 
اإىل مت��ى ميك��ن احلفاظ على ه��ذه الوترية، مع تبني البن��ك املركزي موقفًا 
اأك��ر ت�ص��دداً جتاه الئتم��ان، وتوقع امل�صدري��ن تنامي احلماي��ة التجارية 

الأمريكية 
ومن��ت ال�صتثم��ارات يف الأ�ص��ول الثابت��ة مبع��دل اأعل��ى م��ن املتوق��ع يف 
ال�صهري��ن الأول��ني من ال�صن��ة، مع ازدي��اد ال�صتثمارات اخلا�ص��ة لأكر من 
مثَل��ي م�صتواه��ا عام 2016. كم��ا زاد اإنت��اج امل�صانع بف�ص��ل منو الطلب 
عل��ى ال�صلب امل�صتخدم يف اإن�صاء الطرق واجل�ص��ور واملنازل اجلديدة. وعزز 
ذل��ك بيانات الأ�صبوع املا�صي، التي اأ�صارت اإىل واردات قوية ل�صيما ال�صلع 
الأولي��ة مث��ل احلديد اخل��ام وزيادة ح��ادة يف اأ�صعار اجلملة تع��زز الأرباح 
ال�صناعي��ة ، وق��ال اخلبري القت�ص��ادي يف »كومرت�ص بن��ك« يف �صنغافورة 
ت�ص��و ه��او :  يب��دو الإنفاق عل��ى البنية التحتي��ة وتعايف القط��اع العقاري 

املحرك الأ�صا�ص للبيانات ، 

 تجار ورجال أعمال يمنيون يشكون االزدواج الجمركي  

ت�صاعدت حدة اخلالف بني التجار ورجال الأعمال من 
جهة وم�صلحة اجلمارك »التي يهيمن عليها احلوثيون« 
القانونية  الإجراءات غري  على خلفية  اأخرى،  من جهة 
والزدواج اجلمركي والبتزاز، والتع�ّصف الذي متار�صه 
القتل،  اإىل حّد  والذي و�صل  الرقابة اجلمركية«  »غرفة 
�صلبًا  التاأثري  �صاأنها  من  كبرية،  اأزمة  بحدوث  ينذر  ما 
امل��واد  من  املواطنني  وحاجات  ال�صوق  ا�صتقرار  يف 
التجارية  الغرفة  واأدان����ت    ، والغذائية  الأ�صا�صية 
»اجلرمية  )�صنعاء(  العا�صمة  اأمانة  يف  ال�صناعية 
اأقدمت عليها ع�صابة م�صّلحة يف جولة  التي  ال�صنعاء« 
عمران يف الأمانة، اإذ لوحقت اإحدى ال�صّيارات املحّملة 
التجارية  املخازن  اأحد  من  منقولة  جتارية  بب�صائع 
امل�صتورد،  من  اجلمركية  الإج���راءات  كل  وم�صتوفية 

اأحد جّتار اجلملة ونقلها يف  اأن مت �رصاوؤها من  و�صبق 
النار  اأُطلق  حيث  امل�صتورد،  خمزن  من  �صغرية  �صّيارة 
على ال�صائق ما ت�صبب يف مقتله واإ�صابة معاونه ب�صكل 
اأحد  يف  املرّكزة  العناية  اإىل  نقله  ا�صتدعى  ما  بليغ، 
م�صت�صفيات العا�صمة. واّتهم جّتار ورجال اأعمال قيادة 
م�صلحة اجلمارك باختالق امل�صاكل والعراقيل املوؤدية 
اإىل ابتزاز القطاع اخلا�ص اليمني يف الطرق التجارية 
على مداخل العا�صمة �صنعاء ويف �صوارعها، وانتهاج 
خطوات منظمة لعرقلة ان�صياب ال�صلع الغذائية والأدوية 
واللوائح  للقانون  �رصيحة  خمالفة  يف  للم�صتهلكني، 
الأ�صعار  ارتفاع  يف  يت�صّبب  قد  ما  للبلد،  اجلمركية 
نوايا  وح��ّذروا من  قريبًا.  ال�صلع  اإم��دادات  والنق�ص يف 
مهّماته  عن  التخّلي  اىل  اخلا�ص  القطاع  لدفع  مبّطنة 
يف  ال�صوق،  اإىل  الغذائية  الإمدادات  تاأمني  يف  الوطنية 
التي  احل��رب  عن  الناجمة  ال�صعبة  الظروف  هذه  ظل 

تفاقمت منذ اأواخر اآذار )مار�ص( 2015 
تنفيذ  »ت�صّوغ  امل�صلحة  قيادة  اأن  اإىل  النتباه  ولفتوا 
حتت  ال��دول��ة  يف  للم�صوؤولني  قانونية  غ��ري  حمالت 
كل  توقيف  وتت�صّمن  �صنعاء«،  رقابة  »جمرك  م�صّمى 
اجلمركية  املنافذ  من  الآتية  والب�صائع  ال�صاحنات 
ورجال  التّجار  واأك��د  القانونية.  الر�صوم  وامل�صتوفاة 
الإج����راءات  األ��غ��ت  اجل��م��ارك  م�صلحة  اأن  الأع��م��ال، 
والتعامالت اجلمركية التي يتم ا�صتيفاوؤها يف املوانئ 
بتدابري  وا�صتبدالها  لليمن  الربّية  واملنافذ  البحرية 
حُتت�صب  ل  بحيث  العا�صمة،  اأمانة  مداخل  يف  جديدة 
موّظفو  بها  قام  جمركية  معامالت  اأو  اإج���راءات  اأي 
ما  واملنافذ،  للموانئ  اجلمركية  الدوائر  يف  اجلمارك 
وال�صتثمار  الأعمال  بيئة  يف  ويوؤّثر  معاناتهم  يزيد 

ويقّو�ص معي�صة النا�ص يف هذه الظروف 
الأمانة« يف  ال�صناعية يف  التجارية  »الغرفة  واأ�صارت 

»ما هي  الأفعال واجلرائم  اأن هذه  اإىل  بيان �صحايف، 
اإل نتيجة منطقية لالإجراءات اجلنونية التي ا�صتحدثتها 
ومداخل  التجارية  النقل  طرق  على  اجلمارك  م�صلحة 
املدن الرئي�صية، بل امتّدت اجلرائم والتقّطعات والبتزاز 
اإىل  والكبرية  ال�صغرية  التجارية  ال�صاحنات  ومالحقة 
�صوارع املدن واأزقتها، حتى اأ�صبحت مرتعًا للع�صابات 
وال�صاحنات  ال��ق��اط��رات  ت�صتوقف  ال��ت��ي  امل�صّلحة 
بغر�ص  اجلمارك،  م�صلحة  با�صم  التجارية  وال�صّيارات 
القانونية  لالإجراءات  خالفًا  اأموالهم  ونهب  ابتزازهم 
ال�صحيحة  ، ودعت الغرفة م�صلحة اجلمارك اإىل »التعّقل 
الإج���راءات  وح�رص  النافذ  اجل��م��ارك  قانون  وال��ت��زام 
فقط،  والربّية  البحرية  املنافذ  يف  اجلمركية  بالدوائر 
الإج��راءات  ل�صتيفاء  قانونًا  ال�صحيح  املكان  لكونها 
اإىل  اجلمركية  الإج���راءات  نقل  اأن  وع��ّدت  اجلمركية«. 
واأزقتها،  و�صوارعها  املدن  ومداخل  التجارية  الطرق 

واأداة  معنى،  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  خاطئًا  اإج��راًء 
جمنونة لإ�صاعة الفو�صى وابتزاز التّجار واملواطنني 

وطالبت ب�صبط َمن ت�صّببوا بهذه الفو�صى وحما�صبتهم 
ملحاكمتهم  متهيداً  ة،  املخت�صّ النيابة  على  واإحالتهم 
امل�صوؤولية  اجلمارك  م�صلحة  وحّملت  ومدنيًا.  جنائيًا 
والنتائج  ال�صنعاء  اجلرمية  هذه  عن  الكاملة  القانونية 
الد�صتورية  غري  للقرارات  امل�صتقبلية  والتداعيات 
مل�صلحة اجلمارك، داعيًة جميع التّجار ورجال الأعمال 
 ، الإ�صكال  ُيحل  حتى  وال�صرب  والتالحم  »التكاتف  اإىل 
الوطني«  الإنقاذ  »حكومة  يف  ال��وزراء  رئي�ص  واأوع��ز 
املال  وزي��ري  اإىل  ر�صالة  يف  حبتور  بن  عبدالعزيز 
والنفط واملعادن، باإلغاء الغرفة اجلمركية املن�صاأة يف 
5 �صباط )فرباير( املا�صي يف ميناء احلديدة واإزالتها، 
واإعاقة  املن�صاأة  يف  الناقالت  تكّد�ص  خطورة  اإىل  نظراً 
الإفادة مبا مت  على   م�صّدداً  امل�صتفيدين،  اإىل  و�صولها 

من�صاآت  يف  الناقالت  »تكّد�ص  اإىل  الر�صالة  واأ�صارت   ،
وجود  ب�صبب  احل��دي��دة«  »ف��رع  اليمنية  النفط  �رصكة 
الناقالت  حركة  تعّوق  اجلمارك  مل�صلحة  تابعة  غرفة 
داخل املن�صاأة«. ولفتت النظر اإىل اأن مل�صلحة اجلمارك 
اإل  كمية  اأي  بخروج  ُي�صمح  ول  مبهّماته  يقوم  »مكتبًا 

بعد ا�صتكمال اإجراءاتها من جانب املكتب 
�صنعاء«  »ح��ك��وم��ة  عجز  م��دى  تعك�ص  خ��ط��وة  ويف 
على  ي�صيطرون  والذين  ونفوذهم  احلوثيني  قّوة  اأمام 
اأيلول   21 منذ  البلد  من  وا�صعة  واأج���زاء  العا�صمة 
الرقابية  »اللجنة  ت�صّمى  ما  رف�صت   ،2014 )�صبتمرب( 
باإلغاء  حبتور  بن  ق��رار  للحوثيني(  )التابعة  العليا« 
اأّدى خالل  الغرفة  اإجراءات  تطبيق  اأن  الغرفة. وزعمت 
�صفن  اأربع  اإىل  الإفراج عن حمولة ثالث  اإىل  يومًا   20
امل�صتقات  من  ليرت  مليون   55.035331 يعادل  مبا 

النفطية 

تخمة السوق العالمية بالغاز الطبيعي 
تهوي بأسعاره

وا�صلت اأ�صعار الغاز الطبيعي الهبوط مع زيادة املعرو�ص يف ال�صوق، 
خا�صة م��ن الإنتاج الأمريكي الذي زاد كث��ريا عن الطلب املحلي، ول 

يجد طريقا للت�صدير مع تخمة العر�ص يف ال�صوق العاملية
وتراجعت عقود الغاز الطبيعي مبا يقارب 3.5 يف املئة لي�صل ال�صعر 

اإىل 2.93 دولر للمليون وحدة حرارية بريطانية
وت�صه��د اأ�صعار الغاز الطبيعي يف ال�صوق العاملية تراجعا �صديدا، حيث 
خ���رصت اأ�صع��ار الغاز ما ي�صل اإىل 25 يف املئ��ة يف الأ�صابيع الع�رصة 

الأخرية
وبينم��ا يهت��م العامل باأ�صع��ار النف��ط، ل ينتبه كث��ريون اإىل اأن اأ�صعار 
الغاز الطبيعي ت�صهد �صغطا رمبا يزيد على ال�صغط على اأ�صعار النفط، 

ويعود بالأ�صا�ص اإىل ميزان العر�ص والطلب
وت�صهد اأ�صهم �رصكات الطاقة التي ي�صكل الغاز الطبيعي ن�صاطا رئي�صيا 

لها تراجعا اي�صا يف الأ�صواق
ويف غ�صون الأ�صهر القليلة التي مرت من العام احلايل تكاد ال�رصكات 
تخ���رص م��ا حققت��ه الع��ام املا�صي، حي��ث ارتفع��ت اأ�صع��ار اأ�صهم تلك 
ال���رصكات مب��ا ي�ص��ل اإىل 59 يف املئة يف 2016 م��ع ا�صتقرار �صوق 

الغاز الطبيعي بعد عام ون�صف من ال�صطراب
و�صه��دت اأ�صعار الغاز الطبيع��ي تراجعا منذ عام 2014، مل يكن حمل 
اهتم��ام و�صائ��ل الإع��الم القت�صادي��ة الت��ي اهتمت حينه��ا بانهيار 

اأ�صع��ار النفط يف �صي��ف ذلك العام على الرغ��م من اأن بع�ص 
اخلرباء توقعوا هذا النخفا�ص يف الأ�صعار

وميث��ل الغ��از الطبيعي امل�ص��ال دوراً متزاي��د الأهمية يف 
�ص��وق الطاق��ة العامل��ي، فه��و رخي�ص ووف��ري ونظيف 

ن�صبي��ًا للبيئ��ة. ولكن��ه، مث��ل ال�صلع الأخ��رى، يخ�صع 
لعوام��ل موؤث��رة دوري��ة. وق��د �صجعت اأ�صع��ار النفط 

املرتفع��ة يف املا�صي والتي ترتب��ط بعقود الغاز 
الطبيعي امل�ص��ال على اإط��الق م�صاريع خمتلفة 

يف جمي��ع اأنح��اء الع��امل. وم��ن املتوق��ع اأن 
يدخل اإنتاج هذه امل�صاريع اإىل ال�صوق خالل 

ال�صن��وات القليل��ة املقبلة. ونتيج��ة لذلك، 
م��ن املتوق��ع اأن يك��ون هن��اك فائ���ص 

 .2020 ع��ام  حت��ى  املعرو���ص  يف 
وبع��د ذل��ك، م��ن املرج��ح اأن يحدث 

نق���ص يف العر�ص ب�صب��ب اأن بيئة 
اأ�صعار النف��ط احلالية املنخف�صة 

�صتجع��ل عملية بدء م�رصوعات 
جدي��دة اأم��را غري جم��د، وهو 

م��ا يعن��ي اأن الطلب �صوف 
يزداد يف نهاية املطاف.
وق��د �صه��د �ص��وق الغاز 

امل�ص��ال  الطبيع��ي 
من��ّواً  العامل��ي 

فمن��ذ  قوي��ًا. 
 ،1990 ع��ام 

الطل��ب  زاد 
عل��ى الغ��از 

لطبيع��ي  ا

امل�ص��ال مبع��دل %6.2 �صنوي��ًا، اأي اأ���رصع باأكر من اأرب��ع مرات من 
الطل��ب على النف��ط. فالغ��از الطبيعي امل�ص��ال يربز كم�ص��در رخي�ص 

ونظيف للطاقة، وخا�صة لتوليد الكهرباء. 
ويباع معظم الغاز الطبيعي امل�صال مبوجب عقود طويلة الأجل ترتبط 

باأ�صعار النفط، ولكنه يباع اأي�صًا ب�صكل متزايد يف الأ�صواق الفورية. 
وارتفع��ت ح�صة الغ��از الطبيعي امل�صال الذي يف الأ�ص��واق الفورية اأو 
مبوجب عقود ق�صرية الأجل )اأقل من اأربع �صنوات( من %25 يف عام 
2012 اإىل %29 يف عام 2014. ويف �صوق الغاز الطبيعي امل�صال، 
تع��ّد دول��ة قطر ه��ي الالعب املهيمن، فه��ي اأكرب دولة م�ص��ّدرة للغاز 
الطبيع��ي امل�صال يف الع��امل، وا�صتحوذت عل��ى %31.4 من اإجمايل 

ال�صادرات يف عام 2015.
وم��ن املتوق��ع اأن ينم��و معرو�ص الغ��از الطبيعي امل�ص��ال بقوة بنحو 
%8 �صنوي��ًا خالل عام 2020. وقد اأدى منّو الطلب وارتفاع اأ�صعار 
النف��ط قبل ع��ام 2014 اإىل خطط لإن�صاء عدد كبري من م�صاريع الغاز 
الطبيع��ي امل�صال عاملي��ًا يف عدد من البلدان. لك��ن الرتاجع احلاد يف 
اأ�صع��ار النفط منذ منت�صف ع��ام 2014 اأدى اإىل اإعادة النظر يف هذه 
امل�صاري��ع. وُيتوق��ع يف الوق��ت الراه��ن األ يتم تنفيذ �ص��وى عدد قليل 
فق��ط من امل�صاري��ع التي مت��ت درا�صتها، وعلى وج��ه اخل�صو�ص، من 
املحتم��ل اأن يت��م اإكمال امل�صاريع اجلاري تنفيذه��ا، لكن من املرّجح 
اأن يت��م اإلغ��اء امل�صاريع التي ل تزال يف الأط��وار الأوىل من الت�صميم 

والتخطيط .
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