
بالفيو�رشز  املعروف  ال�سوق  هو  الآج��ل  بال�سوق  هنا  املق�سود    
اقرتحت  ال��ذي  ال�سوق  وه��و   )FUTURES MARKET(
�سحيفة فاينن�سال تاميز اأن تبيع اململكة فيه البرتول لكي ت�ستطيع 
لأن  البرتول  �سعر  ترفع  اأن  ال�سحيفة-  تعبري  حد  -على  اململكة 
لرفع  يكفي  ل  ال�سحيفة  لقول  وفقًا  وحده  البرتول  اإنتاج  خف�ض 

ال�سعر.
ب�سكل عام وخمت�رش وبت�رشف ب�سيط من غري الإخالل بامل�سمون 
�سعر  حتديد  على  ال�سوق  ه��ذه  يف  املتعاملني  بني  الت��ف��اق  يتم 
عليها  املتفق  الكمية  ت�سليم  يتم  اأن  على  الآن  منذ  للربميل  معني 
للم�سرتي ودفع الثمن للبائع يف تاريخ حمدد يف امل�ستقبل. وينق�سم 

املتعاملون يف هذه ال�سوق اإىل فئتني كالتايل:
قد  الذي  اخلطر  خف�ض  يحاولون  الذين  املتحوطون  الأوىل:  الفئة 
يتعر�سون له ب�سبب تقلبات �سعر ال�سلعة )البرتول كمثال(. فالبائع 
الذي يتوقع اأن �سعر البرتول �سينخف�ض يف امل�ستقبل يلجاأ اإىل بيع 
الفوري  �سعرها  من  اأقل  الآن  منذ  عليه  ُمتفق  ب�سعر  حمددة  كمية 
من  نف�سه  ليحمي  تاأمني  كق�سط  ال�سعرين  بني  الفرق  يدفع  وكاأنه 
امل�ستقبل  ال�سعر يف  انخفا�ض  له يف حالة  قد حتدث  اأكرب  خ�سارة 

اأقل من ال�سعر احلايل.
تقلبات  يف  املخاطرة  يتحملون  الذين  امل�ساربون  الثانية:  الفئة 

ال�سعر يف حالة  تقلبات  يربحون من  قد  اأنهم  البرتول مقابل  �سعر 
اأن  توقعهم  حالة  يف  البرتول  في�سرتون  �ساحلهم  يف  ال�سعر  تقلب 
كانوا  اإذا  اأنهم ل ميلكونه(  )رغم  البرتول  ويبيعون  �سريتفع  ال�سعر 
يتوقعون اأن ال�سعر �سينخف�ض. وفقًا لقرتاح ال�سحيفة هو اأن تقوم 
من  معينة  كمية  فتبيع   )HEDGER( املتحوط  بدور  اململكة 
البرتول يف ال�سوق الآجل )وي�سمى اأي�سًا �سوق الورق لأن امل�سرتين 
قد ل يحتاجون البرتول واإمنا فقط للم�ساربة يف �سعره( ب�سعر اأقل 

من �سعر البرتول الفوري فت�سمن احلد الأدنى لل�سعر.
ل��ك��ن ���رشع��ان م��ا ي�����س��ت��درك م��وؤل��ف الق����رتاح )ُم��ت��ن��اق�����س��ًا مع 
الآجلة  ال�سوق  يف  اململكة  ب��رتول  بيع  عملية  اإن  فيقول  نف�سه( 
الفوري  ال�سعر  من  اأق��ل  اإىل  الآج��ل  ال�سعر  انخفا�ض  اإىل  �سيوؤدي 
ال�سعر  انخفا�ض  اأن  اإل   )BACKWARDATION(
البرتول غري  اأمام جتار  البرتول  امل�ستقبلي �سيجعل عملية تخزين 
الوقت  الطبيعي، ويف نف�ض  اإىل و�سعها  مربحة فتعود املخزونات 
عملية  تعقيد  اإىل  الآجل  ال�سوق  يف  اململكة  حتوط  عملية  �ستوؤدي 
التحوط للمنتجني للبرتول ال�سخري في�سطرون اإىل اللتزام بقواعد 
ال�سوق التقليدية ويتجاوبون مع اآليات ال�سوق فيخف�سون اإنتاجهم 
�سعره.  ارتفاع  اإنتاجهم عند  ويزيدون  البرتول  �سعر  انخفا�ض  عند 
بقي اقرتاح فاينن�سال تاميز جمرد ا�ست�سهادات واأمثلة غري مرتابطة 
ومتناق�سة وكاأن الغر�ض منه عمل دعاية لل�سوق الآجل لدى الدول 

املنتجة للبرتول. 

بعديد  املحلية  العقارية  ال�سوق  مرت    
العامني  ط��وال  املهمة  املنعطفات  من 
اجلمود  عليها  خيم  اأن  بعد  املا�سيني، 
الأقرب اإىل ال�سلل طوال اأكرث من عقدين 
م�سيا، ت�سكل وتو�سع حتت مظلة جموده 
"الحتكار،  الت�سوهات  من  كثري  الطويل 
امل�ساربة"، التي ت�سببت يف قفز الأ�سعار 
العقد  خالل  اأ�سعاف  ع�رشة  من  باأكرث 
تواجه  اأ�سبحت  اأخ��ريا  اأنها  اإل  الأخ��ري، 
عليه  اعتادت  عما  متاما  خمتلفا  واقعا 
اليوم؛  املا�سية.  الطويلة  الفرتة  طوال 
يف  هائلة  زيادة  العقارية  ال�سوق  ت�سهد 

والوحدات  الأرا�سي  من  البيع  معرو�ض 
املحدود  الطلب  حجم  يفوق  ال�سكنية، 
�سخرة  ت�سدع  عنه  نتج  اأ�سعاف،  بعدة 
الأ�سعار املت�سخمة، ويتوقع مع ا�ستمرار 
نتيجة  اأكرب،  ب�سورة  الأ�سعار  تلك  تفتت 
لها  تخ�سع  التي  ال��راه��ن��ة  ال��ت��ط��ورات 
اهلل  مب�سيئة  تعود  اأن  العقارية،  ال�سوق 
التي  العادلة،  م�ستوياتها  اإىل  تعاىل 
من  عقدين  م��ن  لأك���رث  عنها  اب��ت��ع��دت 
الزمن، ت�سببت يف ت�سكل واحدة من اأكرب 
يف  ممثلة  املحلية،  التنموية  الأزم��ات 
بف�سل  اأنها  تاأكد  التي  الإ�سكان،  اأزم��ة 
حتمية  كنتيجة  ال���زوال  اإىل  اآي��ل��ة  اهلل 
الدولة،  بها  قامت  التي  لالإ�سالحات 

واملالية  القت�سادية  للتغريات  ونتيجة 
الراهنة. 

متزامنا  زحفا  العقارية  ال�سوق  تواجه 
ل��ع��دي��د م���ن ال���ت���ط���ورات وال��ع��وام��ل 
ال�����س��وق تلك  وامل���ت���غ���ريات، ق���اوم���ت 
قوتها  اأن  اإل  ال��ب��داي��ة،  يف  املتغريات 
تهاوت  ما  �رشعان  ال�سديد؛  الباأ�ض  ذات 
"التطورات  اأمام ات�ساع دائرة خ�سومها 
وال��ع��وام��ل الق��ت�����س��ادي��ة وامل��ال��ي��ة، 
لالحتكار  املحاربة  الدولة  اإ�سالحات 
وامل�ساربة"، لتبداأ الأ�سباب اأو الت�سوهات 
الهائل  الت�سخم  اإىل  اأدت  التي  اخلطرية 
يف الأ���س��ع��ار، وم���ن ث��م ت��ف��اق��م اأزم���ة 
الإ�سكان املحلية وحتولها اإىل اأحد اأخطر 

ال��ت��ح��دي��ات 
ال���ت���ن���م���وي���ة 
اأوؤك��د  املحلية، 
م�سل�سال  ل��ت��ب��داأ 
م�����ن ال����رتاج����ع 
ا�ستغرق  والنكفاء 
اأك�����رث م���ن ع��ام��ني 
ال�سوق  لتدخل  م�سيا، 
العقارية خالل املرحلة 
اأ�سعب  مرحلة  الراهنة 
�سابقا،  �سهدته  من كل ما 
عنها  ي��ن��ت��ج  اأن  ي��ت��وق��ع 
الأ�سعار  ت�سحيح  من  مزيد 
يعني  ال��ت��ي  امل��ت�����س��خ��م��ة، 
حدوثها تعايف ال�سوق العقارية 
الذي  الأك��رب  ال��داء  من  املحلية 
تعانيه، ويعني اأي�سا انفراج اأزمة 
الأ�سعار  بعودة  املحلية  الإ�سكان 
ومنخف�سة،  عادلة  م�ستويات  اإىل 
الأف��راد  دخل  م�ستويات  فعليا  توائم 
العقارية  ال�سوق  ت��اأث��ر  ب��داأ  والأ�����رش. 
بعد  النفط  اأ�سعار  بانخفا�ض  املحلية 
منت�سف 2014، �رشعان ما اأ�سيف اإىل 
تلك العوامل ال�ساغطة مع مطلع ت�رشين 

بدء  نف�سه،  العام  من  )نوفمرب(  الثاين 
بتقييد  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة 
"ا�سرتاط دفع  �رشوط الإقرا�ض العقاري 
وتزيد  العقار"،  قيمة  املائة من  30 يف 
مع  اأك��رب  ب�سورة  العوامل  تلك  �سغوط 
بتو�سية   2015 )م��ار���ض(  اآذار  نهاية 
والتنمية  القت�سادية  ال�سوؤون  جمل�ض 
اأ�سبح  الأرا�سي،  على  الر�سوم  بتطبيق 
العام  منت�سف  بحلول  التطبيق  نافذ 
العقارية  ال�سوق  و�سلت  حتى  التايل، 
مطلع  مع  ر�سومها  حت�سيل  مرحلة  اإىل 
املتغريات  تلك  راف��ق  اجل���اري،  ال��ع��ام 
ارتفاع تر�سيد و�سبط الإنفاق احلكومي، 
الجتماعي  الوعي  زي��ادة  اإىل  اإ�سافة 
ب�سورة لفتة طوال العامني املا�سيني، 
كل  وج��ه  يف  ق��وي��ة  �سخرة  �سكل  م��ا 
املخالفة  واملمار�سات  الت�سليل  و�سائل 
من  �سيقة  �رشائح  وراءه��ا  وق��ف  التي 
تدخل  العقار.  اأزم��ة  من  امل�ستفيدين 
الراهنة  الفرتة  خالل  العقارية  ال�سوق 
اإىل  الإ�سارة  متت  الوزن،  ثقيل  منعطفا 
توقع حدوثه قبل اأكرث من عامني، ممثال 
ملالك  الكبري"  "الهروب  �سيطرة  يف 
العقارية،  ال�سوق  اأداء  على  الأرا���س��ي 
ال���ذي جت���اوز جم���رد زي����ادة ع��رو���ض 
و�سائله  عرب  والعقارات  الأرا�سي  بيع 
عقد  اإ�سافة  اإىل  املعتادة،  التقليدية 
املزادات العقارية الهائلة احلجم والعدد، 
الآلف  مئات  عن  الإف��راج  حالة  لتزداد 
حد  على  واملطورة  اخلام  الأرا�سي  من 
�سواء، بعد حب�ض طويل الأجل لها لأكرث 
تلك  عقد  اق��رتن  الزمن!  من  عقدين  من 
لعل  اجلذب،  عوامل  من  بكثري  املزادات 
بن�سب  اأ�سعارها  انخفا�ض  اأبرزها  من 
راوحت بني 20 و30 يف املائة، مقارنة 
و�سيئا  ال�سوق،  يف  الراهنة  بالأ�سعار 
امل��زادات،  تلك  اأع��داد  زي��ادة  ف�سيئا مع 
العقارية  ال�سوق  �ست�سهد  ما  �رشعان 
بن�سب  الأ���س��ع��ار  انخفا�ض  م��ن  م��زي��دا 
املحلية  العقارية  ال�سوق  اأن  غري  اأكرب. 
مزادين  عقد  عرب  حثيثا؛  الزمن  ت�سابق 
اأ�سبوع  كل  عقارية  م��زادات  ثالثة  اإىل 
زيادتها  وتوقع  ال��واح��دة،  املدينة  يف 
الراهنة  العوامل  ثبات  م�ستقبال يف ظل 
"انخفا�ض اأ�سعار النفط، تر�سيد الإنفاق 
على  الفائدة  ارتفاع معدلت  احلكومي، 
الريال، زيادة وعي املجتمع، انخفا�ض 
زي��ادة  املحلية،  ال�سيولة  م�ستويات 
تطبيق  مراحل  تقدم  العقاري،  العر�ض 
انخفا�ض  الأرا�سي،  على  الر�سوم  نظام 
تقدم  امل��واط��ن��ني،  غ��ري  ال�سكان  اأع���داد 
القت�سادي،  للهيكل  الدولة  اإ�سالحات 

ذكره  تقدم  ما  كل  عدا  اأنه  اأوؤك��د  اإلخ"، 
ينتظر  احل�����رش،  ل  امل��ث��ال  �سبيل  على 
الإ���س��ك��ان  وزارة  ق��ي��ام  نتائج  اأي�����س��ا 
ال�سوؤون  رئي�ض جمل�ض  توجيهات  ح�سب 
القت�سادية والتنمية، باإمتام اتفاقيات 
التطوير  �رشكات  من  كثري  مع  ال�رشاكة 
اأب��رزه��ا  م��ن  لعل  الأجنبية،  العقاري 
الأمريكي  الطرف  العمالقة مع  ال�رشاكة 
بنحو 100 مليار دولر اأمريكي، التي ل 
اأو  اأي واحدة من العوامل  تقل وزنا عن 
�سيوؤدي  اأعاله،  اإليها  امل�سار  املتغريات 
على  ال�سغوط  زيادة  اإىل  قريبا  حتققها 
العقارية،  ال�سوق  الهائلة يف  الت�سوهات 
ب�سورة  والإ�سكان  العقار  �سوق  ويحرر 
تلك  مقابل  حتقيقه  �سبق  مم��ا  اأك���رب 
الت�سوهات "الحتكار، امل�ساربة"، وهو 
والهتمام  التفكري  ي�ستقر  ال��ذي  الأم��ر 
كل  اأذه��ان  يف  جديد  كعامل  به  الكبري 
مالك الأرا�سي مب�ساحات �سا�سعة. لهذا؛ 
فكل ما نراه اليوم من زيادة هائلة يف 
الآلف  ملئات  العقارية  امل��زادات  �سخ 
ومثلها  واملطورة،  اخلام  الأرا�سي  من 
يف العدد اأو نحوه على م�ستوى الوحدات 
حت�سبا  اإل  لي�ض  فلل"،  "�سقق،  ال�سكنية 
التطورات  نتيجة  واأقوى  اأ�سعب  ملا هو 
تعربها  ال��ت��ي  امل��ت�����س��ارع��ة  ال��راه��ن��ة 
نتائجها  �ستن�سب  التي  العقار،  �سوق 
الإيجابية مب�سيئة اهلل تعاىل يف م�سلحة 
حد  على  واملجتمع  الوطني  القت�ساد 
�سواء، واإن جاء ذلك كخ�سائر هائلة على 
ح�ساب حمتكري الأرا�سي وامل�ساربني 

وحتى ال�سما�رشة والو�سطاء العابثني.
يف  العقارية  ال�سوق  يف  يجري  ما  اإن   
ي�سب  اإيجابيا  اأمرا  يعد  الراهن،  الوقت 
ويوؤمل  وال��ع��ب��اد،  ال��ب��الد  م�سلحة  يف 
مب�سيئة اهلل تعاىل اأن ي�ستمر يف تطوراته 
واأحداثه حتى نهاية طريقه الإ�سالحي، 
الذي راأت الدولة -اأيدها اهلل- ال�رشورة 
الق�سوى لتحقيقه. بالن�سبة ملن ل يزال 
فال  م�سكنه،  اأو  اأر�سه  متلك  عن  يبحث 
الظروف  جميع  اإن  له  القول  من  اأبعد 
على  مل�سلحتك،  تتقدم  وال��ت��ط��ورات 
افتعال  يف  ت��ورط  ممن  متاما  العك�ض 
الأزمة العقارية والإ�سكانية، واملح�سلة 
هي  الآن،  ي��ج��ري  م��ا  ل��ك��ل  النهائية 
والتطوير  الإ�سالح  نتيجة  واآخ��را  اأول 
وحم���ارب���ة الح��ت��ك��ار وامل��م��ار���س��ات 
املخالفة، ل يهم اأحد منا من هو اخلا�رش 
يهمنا  ما  بقدر  ك��ان،  من  كائنا  منها 
جميعا اأن الرابح الأكرب منها هو الوطن 

واملواطن بالدرجة الأوىل. 
واهلل ويل التوفيق.

بعقود �سخمة يف  ال�سينية  النفطية  ال�رشكات  فازت    
مثاًل  الكويت  يف  ح��ازت  اإذ  العربي،  النفطي  القطاع 
يف  نفطية  حقول  يف  �سخمة  من�ساآت  لت�سييد  عقداً 
احل�سول  وا�ستطاعت  املا�سي.  القرن  ت�سعينات  اأوائل 
العراق، يف  على عقود لالكت�ساف والتطوير يف جنوب 
البالد  الفيديرالية ويف �سمال  كل من مناطق احلكومة 
ظبي  اأبو  ومنحت  كرد�ستان.  اإقليم  حكومة  مناطق  يف 
يف �سباط )فرباير( املا�سي �رشكتني �سينيتني 12 يف 
البرتولية  للعمليات  اأبوظبي  »�رشكة  اأ�سهم  من  املئة 
برميل  مليون   1.66 نحو  تنتج  التي  )اأدك��و(  الربية« 
يوميًا. والهدف من اإ�رشاك ال�رشكات ال�سينية يف واحدة 
من اأكرب ال�رشكات النفطية الإماراتية، هو الدفع بزيادة 
نفط الإمارات اإىل ال�سني. وت�ساهم »اأرامكو ال�سعودية« 

وبرتوكيماويات  تكرير  م�ساريع  يف  �سينية  و�رشكات 
التقارير  وت�سري  وال�����س��ني.  ال�سعودية  م��ن  ك��ل  يف 
بامل�ساهمة  ال�سينية  ال�رشكات  اهتمام  اإىل  ال�سحافية 
اأ�سهم  من  ج��زء  تخ�سي�ض  الأويل  العام  العر�ض  يف 

»اأرامكو ال�سعودية«.
ا�ستثمارات  من  منتجة  عربية  دول��ة  تخلو  ل  وتكاد 
ب�رشعة  ال�ستثمارات  ه��ذه  وت���زداد  نفطية،  �سينية 
الالحقة  ال�سناعات  اأو  الإنتاج  قطاعي  يف  ملحوظة 
�رشكات  ا�ستثمارات  تقل�ض  نالحظ  وقت  يف  لالإنتاج. 
النفط الغربية يف املنطقة. وتتفاو�ض بع�ض ال�رشكات 
الثمانينات  عقد  منذ  العربية  النفطية  الوطنية 
بناء  يف  ال�سينية،  ال�رشكات  مع  امل�سرتك  لال�ستثمار 
يف  اأو  ال�سني  يف  والبرتوكيماويات  التكرير  م�سانع 
النفطية الوطنية  الدول املنتجة. كما حتاول ال�رشكات 
الواعدة  ال�سني  �سوق  اإىل  �سادراتها  زي��ادة  العربية، 

التي  للح�سول على �سوق بديلة من الوليات املتحدة، 
اأ�سبحت مكتفية ذاتيًا، بل دولة م�سّدرة للنفط اخلام.

ي�سل  الذي  الرو�سي،  ذلك  مع  العربي  النفط  ويتناف�ض 
النفط  الطويلة املدى، وكذلك  الأنابيب  ال�سني عرب  اإىل 
من  ال�سخري  النفط  اأزاح��ه  ال��ذي  اخلفيف  النيجريي 
للبرتول«  »قطر  �رشكة  ف��ازت  كما  الأمريكية.  ال�سوق 

بعقد لت�سدير الغاز امل�سال اإىل ال�سني.
النفطية  امل�سالح  تعزيز  يف  كثرية  عوامل  وا�سطلعت 
القت�سادي  ال�سيني  النمو  اأولها  ال�سينية،  العربية– 
امل�ستدام منذ بداية الألفية، وعلى رغم تراجع معدلته 
ال�سنوية اأخرياً من نحو 8 اإىل 6 يف املئة، اإل اأنه يبقى 
اإذا ما قورن مبعدلت النمو يف الدول ال�سناعية  مميزاً 

الغربية ال�سنوية التي ترتاوح بني واحد و3 يف املئة.
القت�سادي  النمو  بطبيعة  ال��ث��اين  العامل  ومت��ث��ل 
اعتماده  تدريجًا  يقّل�ض  اأخذ  الذي  ونوعيته،  الأوروبي 

الطاقة  بدائل  اإىل  اأكرث  ويلجاأ  النفطية  املنتجات  على 
وحتديداً الغاز الطبيعي.

املنتجات  ا�ستهالك  ي�ستمر  املتحدة،  الوليات  ويف 
املوا�سالت.  وقود  خ�سو�سًا  وا�سع،  �سكل  يف  النفطية 
املنتجات  ل�ستعمال  ال�سنوي  املعدل  يرتفع  ل  لكن 
يتدّنى،  هو  بل  ذاتها  ال�سابقة  بباملعدلت  النفطية 
ال�سنوات  يف  القت�سادي  النكما�ض  اإىل  ال�سبب  ويعود 
املتحدة،  الوليات  تعقيداً يف  الأمور  زاد  الأخرية. وما 

هو الإنتاج الوا�سع وال�رشيع للنفط اخلام ال�سخري.
ال�سخري  النفط  اإن��ت��اج  اأن  فهو  الثالث  العامل  اأم��ا 
للنفط  الدولية  التجارة  اأ�سا�سات  من  ب��ّدل  الأمريكي 
النفط  الوليات املتحدة  ت�ستورد  اأن  بدًل من  اإذ  اخلام. 
عقد  بداية  منذ  تفعل  كانت  كما  دول��ة،   30 نحو  من 
اأربع دول هي كندا، املك�سيك،  ال�سبعينات وحتديداً من 
بل  بالنفط  مكتفية  باتت  فهي  وفنزويال،  ال�سعودية 

املوارد  توافر  بعدم  الرابع  العامل  ومتثل  له.  م�سدرة 
الهيدروكربونية الكافية يف ال�سني ذاتها، لتلبية اأمناط 
امللحة  احلاجة  ثم  من  والقيا�سية،  اجلديدة  ال�ستهالك 
ال�سترياد  ظاهرة  مع  ال�سني  وتتعامل  ال�سترياد.  اإىل 
هذه، كما تفعل بقية الدول ال�سناعية امل�ستوردة. فهي 
تريد العتماد على �رشكاتها النفطية يف ا�سترياد النفط 
اخلام، بدًل من ال�ستمرار يف ال�سترياد كليًا من طريق 

ال�رشكات الدولية.
النفطية  واردات��ه��ا  زي��ادة  اإىل  اأي�سًا  ال�سني  وب��ادرت 
اإليه  تلجاأ  اخل��ام،  للنفط  ا�سرتاتيجي  خمزون  لتكوين 
توفري  واإىل  تاأخرها،  اأو  الإم���دادات  انقطاع  حال  يف 
على  للح�سول  ل�رشكاتها  مالية  و�سيولة  م�ساعدات 
اإىل  ت�سديره  ثم  وم��ن  مبا�رشة،  با�ستخراجه  النفط 
�سيا�سات  تدعم  اخلطوات  وه��ذه  ال�سينية.  امل�سايف 

الأمن الطاقوي للبالد.

اإىل  العربية  النفطية  ال�سادرات  معظم  اأن  وُيالحظ 
ال�سني، هي من طريق اتفاقات بني ال�رشكات النفطية 
العوامل  تفاعل هذه  واأدى  وال�سينية.  العربية  الوطنية 
وفق  بلغت  مرتفعة،  عربية  نفطية  كميات  ت�سدير  اإىل 
برميل  مليون   3.037 نحو  »اأوبك«  منظمة  اإح�ساءات 
ال�سعودية 1.017 مليون  يوميًا يف عام 2016، منها 
و�سلطنة عمان 703  برميل  األف  والعراق 723  برميل 
والإم��ارات  برميل  األ��ف   325 والكويت  برميل،  اآلف 
251 األف برميل وقطر 10 اآلف برميل واليمن 8 اآلف 

برميل.
دول  من  ال�سني  ت�ستوردها  التي  النفط  كميات  وبلغت 
يوميًا،  برميل  مليون   7.609 نحو   2016 عام  العامل 
اأو نحو 65.6 يف املئة من ال�ستهالك املحلي. و�سجل 
الإنتاج املحلي للنفط اخلام نحو 3.98 مليون برميل 

يوميًا يف العام ذاته.
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السوق العقارية تمطر مئات آالف األراضي
عبد الحميد العمري

أنور أبو العال

سوق العراق
لألوراق المالية

ملخص

كمية

قيــــمة

أســــعار

المؤشر العام

التغير

نسبة التغير

القيمة المتداولة

األسهم المتداولة

عدد الصفـقات

الشركات المتداولة

أسهم ارتفعت

أسهم انخفضت

األسهم الثابتة

591.44
0.43
0.07%

429,076,586
636,554,890
439
41
14
16
11

0.74
151,515,008.00

0.40
35,475,760.00

0.37
33,120,500.00

5.29
24,655,900.00

0.63
22,498,418.00

)BBOB( بغداد

)BIME( اوسط

)BGUC( خليج

)TASC( اسيا

)IMIB( دراجة

0.74
204,750,000.00

0.37
89,650,000.00

0.40
87,689,395.00

0.22
49,635,983.00

0.63
36,441,237.00

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BIME( اوسط

)BNOR( شمال

)IMIB( دراجة
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