
  ي�صه��د الع��امل منذ ما قب��ل بداية الألفية الثالث��ة، وبخا�صة يف 
قارتي اآ�صيا واأوروبا، ما ي�صمي��ه خرباء وحمّللون اإ�صرتاتيجيون 
»ح��رب الغ��از العاملي��ة«. ويالح��ظ ه��وؤلء اأن ه��ذه احل��رب قد 
ا�صتع��رت ب�ص��دة مع اقرتاب ن�ص��وب احتياطي��ات النفط يف عدة 
مناطق من العامل، واأي�صا مع تزايد العتماد العاملي على الغاز 

الطبيعي كاأحد اأهم م�صادر الطاقة النظيفة.
 اذ ذك��ر الأم��ن العام ملنتدى الدول امل�ص��درة للغاز اإن تقلبات 
اأ�ص��واق الغ��از العاملي��ة �صت��زداد ح��دة يف الأع��وام املقبل��ة اإذا 
وا�صل��ت بيئ��ة الأ�صع��ار املنخف�ص��ة عرقل��ة ال�صتثم��ارات يف 
م�رشوعات جديدة، وانخف�ص��ت الأ�صعار الآ�صيوية الفورية للغاز 
الطبيع��ي امل�صال هذا الأ�صبوع عن اأعل��ى م�صتوياتها يف عامن 
م��ع ا�صتئن��اف ت�صغي��ل م�صانع يف اأجن��ول واأ�صرتالي��ا مما عزز 
الإم��دادات يف �صوق �صعيفة ت���رشرت من النقطاعات وارتفاع 

الطلب املو�صمي.
 ومنت��دى الدول امل�ص��درة للغ��از منظمة حكومي��ة تاأ�ص�صت يف 
ع��ام 2001 ومقره��ا يف الدوحة وي�ص��م يف ع�صويته 11 دولة 
من اأكرب ال��دول املنتجة للغاز يف العامل ومن بينها اإيران وقطر 

ورو�صيا، وبن املنتدى يف تقرير توقعات الغاز العاملية املعلن 
اإن الطلب على الغاز �صيزيد بنحو 50 باملئة بحلول عام 2040 
وه��و معدل منو مماث��ل للذي حتقق على م��دار ال�صتة ع�رش عاما 
املا�صي��ة. وتتحك��م دول املنت��دى يف اأك��ر م��ن 70 باملئة من 
احتياطي��ات الغ��از الطبيع��ي العاملي��ة، وتوقع التقري��ر ارتفاع 
الطل��ب املحلي عل��ى الغاز بن الدول الأع�ص��اء يف املنتدى من 
األف اإىل 1300 مليار مرت مكعب بحلول عام 2040 واأ�صاف اإن 
اإي��ران �صت�صهد اأقوى طلب حملي يعقبه��ا رو�صيا وم�رش والعراق 

ونيجرييا. 
رو�صيا وفرت ثلث ال�صتهالك الوروبي من الغاز يف 2016

 امن��ت رو�صي��ا ثل��ث ا�صته��الك الق��ارة الوروبية م��ن الغاز يف 
2016 وه��و م�صت��وى قيا�ص��ي حتق��ق رغ��م التوتر م��ع الحتاد 
الوروب��ي، وكتبت ال�رشك��ة الرو�صية العمالق��ة يف جملتها "بلو 
في��ول" ان ح�ص��ة غازبروم م��ن الغاز يف اوروب��ا زادت تدريجا 
وبلغت نحو ثلث ال�صتهالك الوروبي، وكان م�صوؤولو املجموعة 
ق��دروا ح�صتها يف ال�ص��وق الوروبية يف 2015 ب 31% ومثلت 
حينه��ا رقم��ا قيا�صي��ا.   وذك��رت غازب��روم ب��ان ه��ذه الزيادة 
حتقق��ت بف�ص��ل �ص��ادرات قيا�صية ه��ذه ال�صنة "�ص��واء بالن�صبة 
للحقب��ة ال�صوفياتية ويف تاريخ رو�صيا املعا�رشة"، مع ت�صجيل 

�ص��ادرات كب��رية يف ت�رشي��ن الثاين/نوفم��رب ب�ص��كل خا���ص، 
واك��دت املجموع��ة ان "غازب��روم تبق��ى املزود الوحي��د القادر 
عل��ى توف��ري كمي��ات ا�صافية ب�ص��كل اأكيد لعمالئه��ا يف اوروبا 
بغ���ص النظر ع��ن ال�صع��ر والظ��روف املناخية". وكان��ت ا�صعار 
عق��ود غازب��روم اعلى م��ن تلك املتفاو���ص ب�صاأنه��ا يف ال�صوق 
ه��ذا اخلريف، كم��ا كانت الظ��روف املناخي��ة ن�صبي��ا اعتيادية 
ه��ذه ال�صنة. ومنذ ا�صهر توؤك��د غازبروم ان النتائج التي حققتها 
دلي��ل عل��ى ان الحتاد الوروب��ي ل ميكنه ال�صتغن��اء عن الغاز 
الرو�ص��ي رغ��م ان بروك�ص��ل او بع���ص الدول الع�ص��اء عار�صت 
بناء انابي��ب غاز رو�صية جديدة، وت�صتب��ه املفو�صية الوروبية 
ب��ان غازبروم ت�صيء ا�صتغالل موقعه��ا املهيمن يف ثماين دول 
اع�صاء يف �رشق اوروب��ا حيث تقوم بت�رشفات خمالفة لقانون 
من��ع الحتكار وتفر�ص ا�صعارا اعتربت "غري من�صفة"، وتو�صل 
اجلانب��ان يف ه��ذا املج��ال اىل اتف��اق ودي يتي��ح جتنب فر�ص 
غرام��ة على املجموعة الرو�صية. اإ�رشائيل تعزز بحريتها حلماية 
مناط��ق التنقيب عن النف��ط والغاز زادت احلكوم��ة الإ�رشائيلية 
الإنفاق على قواتها البحرية لتعزيز قدرتها على حماية خمزون 
النفط والغاز قبالة �صواحلها و�صمان اأمن منطقتها القت�صادية 
البحرية الوا�صعة املتاخمة للبنان، وطلبت البحرية الإ�رشائيلية 

ع��ام 2013 زي��ادة موازنته��ا الت��ي تبل��غ 700 ملي��ون دولر 
لتطوي��ر اأنظمته��ا و100 ملي��ون دولر �صنوي��ا ل�صيانته��ا على 
الرغ��م م��ن اأن وزارة الدفاع ترف�ص الإف�صاح ع��ن املبالغ التي 
تلقته��ا البحري��ة منذ ذل��ك احل��ن. وارتبطت الزي��ادة ب�رشورة 
الدف��اع عن عمليات تطوير اإنتاج الغ��از والنفط. وتاأتي الزيادة 
الأخ��رية م��ع ب��دء قب��ول اإ�رشائي��ل طلب��ات م��ن ���رشكات تريد 
ا�صتك�صاف 24 منطقة تقع قبالة ال�صواطئ الإ�رشائيلية يف �رشق 
املتو�صط جماورة حلقل لفياث��ان الوا�صع، وتقدر اإ�رشائيل وجود 
2137 ملي��ار مرت مكعب من الغاز و6.6 مليار برميل من النفط 
مل تكت�ص��ف يف هذه املناطق وتاأمل اأن تختار تكتلي �رشكات اأو 
ثالثة ملنحها رخ�ص التنقيب. غري اأن اإ�رشائيل خا�صت عددا من 
ال�رشاعات مع لبنان خالل الأربعن عاما املا�صية. كما حتدها 
�صوريا يف جزء من احلدود حيث بات لإيران تواجد ع�صكري مما 
يعر���ص من�صات الطاق��ة البحرية خلطر اأمن��ي حمتمل، ومن ثم 
ت�صع��ى اإ�رشائيل ل�رشاء �صفن وقوارب دورية و�صفن ذاتية القيادة 
واأنظم��ة رادار ودفاع��ات �صاروخي��ة لتعزي��ز اأمنه��ا البح��ري، 
و�رشح �صابط يف البحرية الإ�رشائيلية ي�رشف على دمج ال�صفن 
اجلديدة يف القوات البحرية "هناك عدد متنوع من الأنظمة التي 

�صتمنع �رشب احلفارات." 

 الغ��از الطبيعي امل�صال هو غاز يتم تربيده لدرجات 
فائقة وينق��ل بالناقالت اإىل خمتل��ف اأنحاء العامل، 
وظ��ل الغ��از الطبيع��ي امل�ص��ال منتج��ا ل��ه �صوق��ه 
اخلا�ص��ة ثم اأ�صب��ح منتجا اأثريا ل��دى ال�صناعة لأن 
الغ��از الطبيع��ي اأنظف م��ن النف��ط والفح��م كما اأن 
ا�صتخدامات��ه وا�صعه ترتاوح م��ن توليد الكهرباء اإىل 
التدفئ��ة وكذلك كوقود لو�صائ��ل املوا�صالت، و�صهد 
انت��اج وت�صدي��ر الغ��از �صاأنه �صاأن النف��ط �رشاعات 
ح��ول ال�صيط��رة على ه��ذا ال�صوق عاملي��ًا، �صيما بعد 
الأزم��ة اخلليجي��ة الأخرية مع قط��ر، امل�صدر الكرب 

للغ��از الطبيع��ي يف الع��امل، والت��ي بدوره��ا اأطلقت 
خط��ة لزي��ادة اإنتاجها م��ن الغاز الطبيع��ي امل�صال 
بن�صب��ة 30 يف املئة الطلق��ة الأوىل يف حرب اأ�صعار 
دفاع��ا ع��ن عمالئه��ا يف اآ�صي��ا تقف فيه��ا �صناعة 
الغ��از القطري��ة يف مواجهة مناف�ص��ن من الوليات 
املتح��دة ورو�صي��ا وا�صرتالي��ا، فق��د فاج��اأت قط��ر، 
الت��ي تواجه عزل��ة اإقليمية يف ن��زاع دبلوما�صي مع 
جريانه��ا يف منطقة اخللي��ج، اأ�ص��واق الطاقة عندما 
ذكرت اإنها �صتزيد اإنت��اج الغاز الطبيعي امل�صال اإىل 
100 مليون طن �صنويا اأي ما يعادل ثلث الإمدادات 
العاملي��ة احلالي��ة خ��الل ف��رتة ترتاوح ب��ن خم�ص 
و�صبع �صن��وات، و�صتوؤدي اخلطوة القطرية اإىل زيادة 

املعرو�ص يف �صوق تعاين بالفعل من زيادة العر�ص 
عن الطل��ب فيما يع��د حتديا غري م�صت��رت مل�صدرين 
اآخري��ن يعمل��ون اأي�ص��ا على رف��ع اإنتاجه��م، ويرى 
حملل��ون اإن قطر يف و�ص��ع ي�صمح لها بالتفوق على 
غريها لنخفا�ص تكلفة الإنتاج لديها ووجود البنية 
التحتية الالزمة، و�صي�صهم اإغراق ال�صوق باملزيد من 
الغ��از الطبيع��ي امل�ص��ال يف الدف��اع ع��ن مكانتها 
كاأك��رب م�صدر يف الع��امل والتي تتحداه��ا اأ�صرتاليا، 
وتقع �صاحة املعرك��ة الرئي�صية للتناف�ص على �صوق 
الغ��از امل�ص��ال يف اآ�صيا التي ت�صتهل��ك 70 يف املئة 
من الوقود الذي يعترب م�صدرا رئي�صيا للطاقة لتلبية 
طلب مرتفع دون التلوث الوا�صع الذي ينتجه الفحم، 

ك��رب  اأ و
ي  م�ص��رت
ز  لغ��ا ا
لطبيع��ي  ا
الع��امل  يف 
���رشكات  ه��م 
املراف��ق خا�ص��ة 
يف اليابان وكوريا 
وج��اء  اجلنوبي��ة.  
اإع��الن قط��ر بع��د يوم 
واح��د فق��ط م��ن توقيع 
اإيران اأول اتفاق مع �رشكة 

توتال الفرن�صي��ة و�رشك��ة �صي.اإن.بي.�صي اململوكة 
للدول��ة يف ال�ص��ن لإنت��اج الغ��از من احلق��ل الذي 
ت�صرتك فيه مع قطر، ولقطر، التي �صاركت موؤ�ص�صتها 
اململوك��ة للدولة قطر للبرتول �رشكة اإك�صون موبيل 
الطبيع��ي  الغ��از  اإنت��اج  يف  العمالق��ة  الأمريكي��ة 
امل�ص��ال، م�صلح��ة كب��رية يف الدفاع ع��ن مكانتها، 
فق��د كان الغاز الطبيعي امل�ص��ال، بجانب �صادرات 
املكثف��ات ون��وع من اخل��ام اخلفيف فائ��ق اجلودة 
ي�صتخرج كمنتج ثانوي مع الغاز، �صببا يف ثراء قطر 
رغم انخفا���ص اأ�صعار الغاز الطبيعي امل�صال بن�صبة 
70 يف املئ��ة وانخفا�ص اأ�صع��ار النفط اأكر من 50 
يف املئ��ة منذ عام 2014، ومن �صاأن رفع �صادرات 

ز  لغ��ا ا
لطبيع��ي  ا
اإىل  امل�ص��ال 
ملي��ون   100
اأن  �صنوي��ا  ط��ن 
اإي��رادات  يزي��د 
بالأ�صع��ار  قط��ر، 
 30 بنح��و  احلالي��ة، 
مليار دولر بالإ�صافة 
اإىل �صتة ملي��ارات دولر 

اأخرى من املكثفات.
األ��ف   120 ذل��ك  ويع��ادل   
م��ن  الواح��د  للف��رد  دولر 
�ص��كان قط��ر وهو م��ا ي�صهم يف 
الع��امل  دول��ة يف  اأغن��ى  جعله��ا 
ال��دويل،  البن��ك  لتقدي��رات  وفق��ا 
واملنتج��ون الرئي�صي��ون الذين متثل 
اخلط��وة القطري��ة حتدي��ا له��م هم من 
نهائي��ة  ا�صتثم��ار  ق��رارات  ينتظ��رون 
ل�صيم��ا يف الوليات املتحدة، وحتى الآن 
�رشك��ة ت�صينري اإل.اإن.جي هي الوحيدة التي 
ت�ص��در الغ��از الطبيعي امل�صال م��ن الوليات 
املتح��دة لكن ثم��ة مقرتحات بطاق��ة اإجمالية 
تبل��غ 150 ملي��ون طن �صنويا، وم��ن املتوقع اأن 
ي��وؤدي اإغ��راق ال�ص��وق مبزيد من الغ��از امل�صال اإىل 
تعزي��ز �صوق جتارته الفورية يف اآ�صيا رغم اأنه ياأتي 
يف وقت ي�صهد زيادة العر�ص عن الطلب ويرتدد فيه 
امل�صرتون يف اإبرام تعاق��دات جديدة لآجال طويلة، 
ومتث��ل ال�صوق الفوري��ة يف اآ�صي��ا الآن 15 يف املئة 
من المدادات الإجمالية اإذ يباع املزيد من الكميات 
غري املتعاق��د عليها وفقا للطلب يف الأجل الق�صري، 
والفائ��زون يف هذا ال���رشاع ال�صديد على ال�صوق هم 
امل�صتهلك��ون.   رو�صي��ا تطمح لإزاحة قطر عن عر�ص 
الغ��از امل�صال  �رشح م�صوؤول تنفيذي كبري اإن منتج 
الغ��از الرو�ص��ي نوفاتك يطم��ح اإىل اإزاح��ة قطر عن 
�صدارة م�ص��دري الغاز الطبيع��ي امل�صال يف العامل 
مع اقرتاب ال�رشكة من اإمتام اأول م�رشوعاتها للغاز 
الطبيع��ي امل�صال م�صتبعدا تاأث��ر القطاع بالعقوبات 
الأمريكي��ة، واأ�ص��اف مارك جيتف��اي املدير املايل 
لل�رشك��ة اإن من املتوق��ع اأن يبداأ اأك��رب منتج رو�صي 
غري حكومي للغاز ت�صدير الغاز امل�صال من املرحلة 
الأوىل من امل�رشوع يامال يف القطب ال�صمايل قرب 
نهاي��ة العام احلايل وقد يتقرر تبكري موعد املرحلة 
النهائية �صتة اأ�صهر، لكن تد�صن ثاين م�صاريع الغاز 

امل�صال لل�رشكة والثال��ث لرو�صيا، امل�صمى مب�رشوع 
القطب ال�صمايل 2 للغ��از امل�صال، هو الذي قد يحول 
ال�رشك��ة، التي يراأ�صها ليوني��د ميلخ�صون اأغنى رجل 
اأعم��ال يف رو�صي��ا، لت�صبح نوفات��ك منتجا عامليا 

كبريا يف غ�صون ع�رش �صنوات.
 وتتناف���ص قطر ورو�صي��ا منذ فرتة طويلة يف اأ�صواق 
الغ��از العاملي��ة. و�ُصلطت الأ�ص��واء عل��ى الإمدادات 
القطري��ة يف ال�صهر الأخري بع��د اأن قطعت ال�صعودية 
العالق��ات القت�صادية والدبلوما�صي��ة مع قطر، يف 
غ�ص��ون ذلك تع��اين �صناعة الطاق��ة الرو�صية بفعل 
العقوب��ات الأوروبي��ة والأمريكي��ة املتعلق��ة ب�ص��م 
�صب��ه جزيرة الق��رم م��ن اأوكرانيا يف ظ��ل ح�صا�صية 
الأوروبي��ن عل��ى نح��و خا���ص اإزاء اأي تخفي�صات 
حمتملة لإمدادات الغ��از الرو�صية ردا على التوترات 
ال�صيا�صية باملنطقة، ولقط��ر ا�صتثمار �صخم بالفعل 
يف قط��اع الطاق��ة الرو�ص��ي حي��ث ا�ص��رتت الع��ام 
املا�ص��ي بال�صرتاك مع جمموع��ة جلينكور لتجارة 
ال�صلع الأولية 19.5 باملئة يف رو�صنفت اأكرب �رشكة 

نفط رو�صية.
   م��ن جهة اأخ��رى اأطلق الرئي���ص الرو�صي فالدميري 
بوت��ن عملية بناء خط انابيب غ��از "تورك �صرتمي" 
اىل تركي��ا حتت مياه البحر ال�صود يف خطوة ت�صمح 
ملو�صك��و مبوق��ع جدي��د لدخ��ول الغ��از الرو�صي اىل 
اأوروب��ا، وح�رش الرئي���ص الرو�صي ب��دء العمل قبالة 
�صواح��ل البح��ر الأ�صود بينما كان عل��ى منت �صفينة 
ق��ادرة على و�ص��ع اأنابيب الغاز بعم��ق كيلومرتين، 
وق��د ظهر ه��ذا امل�رشوع الكبري للطاق��ة العام اأواخر 
ع��ام 2014 تزامن��ا مع التخل��ي يف خ�ص��م الأزمة 
الأوكراني��ة عن م�رشوع "�ص��اوث �صرتمي" عرب البحر 
الأ�ص��ود وبلغاري��ا والذي عرقله الحت��اد الأوروبي، 
ومت جتمي��د "تورك �ص��رتمي" ب�صبب الأزم��ة الناجمة 
ع��ن تدم��ري الق��وات اجلوي��ة الرتكية قاذف��ة رو�صية 
ف��وق احل��دود ال�صوري��ة يف ت�رشي��ن الثاين/نوفمرب 
ع��ام 2015، لك��ن اعي��د اإحي��اوؤه ال�صي��ف املا�صي 
بعد امل�صاحلة ب��ن بوتن واإردوغ��ان، وتقدر كلفة 
امل�رشوع ب�صتة مليارات دولر، ويت�صمن بناء خطي 
اأنابي��ب ب�صع��ة 15،75 ملي��ار مرت مكع��ب من الغاز 
�صنوي��ا ل��كل منهما، وم��ن املتوقع اأن يت��م النتهاء 
من اخل��ط الول عام 2018 يف ح��ن ينتهي الثاين 
اواخ��ر ع��ام 2019، ويه��دف امل���رشوع ه��و تعزيز 
اإم��دادات الغاز الرو�ص��ي اإىل تركيا وجعلها بلد عبور 
اإىل الحت��اد الأوروب��ي ب��دل م��ن اأوكراني��ا رغم اأن 
احتم��الت ذلك ل ت��زال غري موؤكدة نظ��را لعدم ثقة 
بروك�صل يف م�صاريع خطوط األنابيب الرو�صية، ويف 
ال�صمال، تريد غازبروم بناء خط اأنابيب جديد للغاز 
حتت بح��ر البلطي��ق اإىل اأملاني��ا، "ن��ورد �صرتمي 2" 
لكن امل�رشوع ب��ات عر�صة للتاخري ب�صبب معار�صة 
بع���ص ال��دول الأوروبي��ة مث��ل بولن��دا.  ف�ص��اًل عن 
ذلك، اأعلن رئي���ص اإدارة جمموعة غازبروم الرو�صية 
العمالق��ة للطاق��ة اليك�صي ميلر الثالث��اء اأن ال�صن 
�صتت�صل��م اأوىل دفع��ات الغ��از الرو�صي ع��رب م�رشوع 
اأنب��وب "ق��وة �صيبريي��ا" اجلديد يف كان��ون الأول/
دي�صم��رب 2019، اذ بعد عقد من املفاو�صات، وقعت 
رو�صي��ا يف اأيار/ماي��و 2014 اتفاق��ا مدته ثالثن 
عام��ا لتزوي��د جارته��ا ال�رشقي��ة بالغ��از الطبيعي 
لأول مرة عرب اأنب��وب بداأ ت�صييده يف اأيلول/�صبتمرب 
2014، وتبلغ قيمة العقد ال�صخم 400 مليار دولر، 
حي��ث ميتد الأنبوب على اأربعة اآلف كيلومرت لي�صل 
ب��ن حقول ياقوتيا ببحر الياب��ان اأو البحر ال�رشقي 

ومع احلدود ال�صينية.

 
يواج��ه اتف��اق اأوب��ك عل��ى متدي��د خف���ص املعرو�ص 
النفط��ي اختب��ارا حا�صم��ا يف ال�صهري��ن القادمن مع 
ب��دء مو�صم الطلب ال�صيفي حي��ث �صيحتاج جتار اخلام 
وامل�صتثم��رون دلي��ال، ل حم���ص تطمين��ات، عل��ى اأن 
ال�ص��وق يف طريقها ل�صتعادة الت��وازن، وهبطت اأ�صعار 
النفط عن 50 دولرا للربميل للمرة الأوىل خالل اأربعة 
اأ�صابيع رغم تعه��د وزير الطاقة ال�صعودي خالد الفالح 
باأن اأوبك �صتفعل ما يلزم خلف�ص املخزونات العاملية 
واإع��ادة التوازن اإىل ال�صوق، وي�ص��ري عدم وجود عالوة 
�صعري��ة تذك��ر يف العق��ود الآجل��ة ل�صه��ور ال�صتحقاق 
القريب��ة مقارن��ة مع عقود الت�صليم الأبع��د اأجال اإىل اأن 
التج��ار وامل�صتثمرين ل يعتقدون باأن��ه �صيكون هناك 

�صح حقيقي يف الإمدادات.
 وحن اأبرمت اأوبك اتفاقها الأ�صلي خلف�ص الإمدادات 
يف نوفم��رب ت�رشي��ن الثاين م��ن العام املا�ص��ي راهن 
البع�ص على زيادات �رشيعة يف اإنتاج اخلام يف اأنحاء 
اأخرى اأو على تباطوؤ من��و الطلب يف اقت�صادات نا�صئة 
مهم��ة مثل الهن��د وال�صن، ومل ت�صه��د املخزونات يف 
معظ��م ال��دول املتقدم��ة تغريا يذك��ر. وبح�ص��ب وكالة 
الطاقة الدولية، فاإن املخزونات ارتفعت 24.1 مليون 
برميل يف الأ�صهر الثالثة الأوىل من العام اإىل 3.025 
ملي��ار برميل وبع��د خم�صة اأ�صهر م��ن التفاق خف�صت 
بع�ص بنوك ال�صتثم��ار توقعاتها لأ�صعار النفط، وبعد 
اتفاق اأوبك و�رشكائها الأحد ع�رش العام املا�صي على 
خف�ص الإنتاج مبق��دار 1.8 مليون برميل يوميا ل�صتة 
اأ�صه��ر جرى ت��داول العق��ود الآجلة خلام برن��ت ت�صليم 

2018 باأ�صع��ار اأقل كثريا من ت�صليمات نهاية العام 
احل��ايل.  توقع��ات اأ�صع��ار النف��ط ت��زداد �صبابية رغم 

متديد تخفي�صات اأوبك
 اأظه��ر ا�صتط��الع للراأي اأن حمللي النف��ط اأ�صبحوا اأكر 
ت�صاوؤم��ا اإزاء توقعات اخل��ام ويتكهن��ون باأ�صعار عند 
نح��و 55 دولرا للربمي��ل يف املتو�صط هذا العام حتى 
بعدم��ا اتفقت اأوبك و�رشكاوؤها على كبح الإنتاج حتى 
نهاية الربع الأول من 2018، اذ ذكرت كايلن بري�ص 
املحللة ل��دى وحدة ايكونومي�ص��ت انتلجن�ص اأن املزيد 
م��ن القيود م��ن جانب اأوبك على الإنت��اج �صي�صاعد يف 
دع��م الأ�صعار لكنن��ا ل نتوقع اأن يك��ون كافيا لقيادة 
الأ�صع��ار �صوب م��ا يزيد عل��ى 55 دولرا للربميل يف 
ذل��ك  بري���ص  وع��زت   ،2017-2018 املتو�ص��ط يف 
حم��دود  ومن��و  الإم��دادات  يف  التخم��ة  ا�صتم��رار  اإىل 

يف ال�صته��الك، وتوق��ع امل�ص��ح ال��ذي �صم��ل 34 م��ن 
خ��رباء القت�ص��اد واملحلل��ن اأن يبل��غ متو�ص��ط �صع��ر 
خ��ام القيا���ص العامل��ي مزي��ج برن��ت 55.57 دولر 
للربمي��ل يف 2017 انخفا�صا م��ن 57.04 دولر يف 
توقع��ات ال�صه��ر املا�صي.  ومن املتوق��ع اأن يبلغ �صعر 
اخل��ام اخلفي��ف الأمريك��ي 53.52 دولر للربميل يف 
املتو�ص��ط هذا الع��ام انخفا�صا م��ن 54.73 دولر يف 
توقع��ات ال�صه��ر املا�ص��ي، والرقم��ان هم��ا الأ�صعف 
يف توقع��ات ه��ذا العام اإذ ت�صج��ل التوقعات انخفا�صا 
قلي��ال كل �صه��ر من��ذ بداي��ة 2017. واتفق��ت منظم��ة 
البل��دان امل�ص��درة للب��رتول )اأوبك( وبع���ص املنتجن 
غ��ري الأع�صاء به��ا يف اخلام���ص والع�رشي��ن من مايو 
اأي��ار عل��ى متدي��د تخفي�ص��ات الإنت��اج البالغ��ة نح��و 
1.8 ملي��ون برميل يوميا حت��ى مار�ص اآذار 2018. 

وكان م��ن املق��رر اأن ينتهي �رشيان التف��اق الأ�صلي 
البالغ��ة مدته �صت��ة اأ�صهر يف 30 يوني��و حزيران، لكن 
زيادة الإنتاج يف الوليات املتحدة تقو�ص حتى الآن 
جهود اأوبك لتقلي�ص فائ���ص املخزونات العاملية اإىل 
متو�ص��ط خم���ص �صنوات. وبل��غ اإنتاج اخل��ام الأمريكي 
9.34 ملي��ون برمي��ل يوميا الأ�صب��وع املا�صي، وهو 
اأعل��ى م�صتوى له منذ اأغ�صط���ص اآب 2015. وقد يتبن 
اأن ق��رار اأوبك بتمديد نف���ص امل�صتوى من التخفي�صات 
لت�صع��ة اأ�صه��ر اإ�صافي��ة عو�ص��ا ع��ن خف���ص اأك��رب يف 
الإنت��اج غ��ري كاف لتقلي���ص الفائ�ص عل��ى الرغم من 
الت��زام اأوب��ك ال�ص��ارم بالتخفي�صات، وي��رى حمللون 
اإن املنظم��ة تواجه خطر خ�صارة ح�ص��ة �صوقية اأخرى 
ل�صال��ح منتج��ي النف��ط ال�صخ��ري الأمريك��ي، مما قد 
يت�صب��ب يف انخفا���ص م�صت��وى اللت��زام بالتفاق يف 

الن�صف الثاين من العام، وت�صجع زيادة الأ�صعار، التي 
انخف�ص��ت من ف��وق 100 دولر للربمي��ل يف 2014، 
منتج��ي النفط ال�صخري الأمريكي عل��ى زيادة اأن�صطة 
احلف��ر، واإنه بعيدا ع��ن طفرة النف��ط ال�صخري يفر�ص 
تعايف الإم��دادات يف نيجريي��ا وليبيا، ع�ص��وي اأوبك 
املعفين من اتف��اق خف�ص الإنت��اج، خماطر اإ�صافية 
عل��ى اأ�صواق اخلام، لك��ن حمللن اأو�صح��وا اإن ارتفاع 
الطل��ب ب�صبب عوام��ل مو�صمية يف الن�ص��ف الثاين من 
2017 ق��د يت�صبب يف انخفا�ص كبري يف املخزونات 
م��ا من �صاأن��ه اأن يقرب ال�ص��وق من الت��وازن، فقد ذكر 
نوربرت رويكر رئي���ص اأبحاث القت�صاد الكلي وال�صلع 
الأولية لدى جوليو�ص ياير "�صيكون منو الطلب العامل 
الأ�صا�ص��ي يف �صحب فائ�ص النفط العاملي لكن بوترية 

اأبطاأ مما كان متوقعا بوجه عام".
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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

575.84
1.93
0.33%

362,768,974
419,125,475
227
24
4
4
16

0.90
172,586,544.00

1.24
65,916,108.00

0.63
31,367,998.00

2.43
13,663,935.00

0.35
12,985,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)IBSD( بيبسي

)BGUC( خليج

0.90
191,762,822.00

1.24
53,450,000.00

0.63
49,742,855.00

0.35
37,100,000.00

0.30
25,000,000.00

)BSUC( سومر

)IIDP( تمور

)BBOB( بغداد

)BGUC( خليج

)BBAY( بلبنك
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